
รายละเอียดเอกสารที่จะต้องส่งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกอบการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

 
เอกสารหลัก 

1. หนังสือรับรอง (ตามแบบที่ก าหนด) 

- กรณีแสดงผลงาน (นร. 1)     จ านวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ) 

- กรณีบริจาคทรัพย์สิน (นร. 2)     จ านวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ) 
(การบริจาค 1 ครั้ง ให้ออกหนังสือรับรองการบริจาค 1 ฉบับ) 

2. หนังสือรับรองเอกสารการบริจาคทรัพย์สิน    จ านวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ) 
3. บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระท าความดีความชอบ (นร. 3)  จ านวน 11 ชุด 

(ให้แยกชั้นตราชุดละ 1 ชั้นตรา และเรียงจากชั้นสูงสุดไปต่ าสุด) 
4. บัญชีแสดงจ านวนชั้นตราฯ ชั้นสายสะพาย (นร. 4)   จ านวน 7 ชุด 
5. บัญชีแสดงจ านวนชั้นตราฯ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย (นร. 5)  จ านวน 7 ชุด 
6. บัญชีรายชื่อผู้กระท าความดีความชอบ (นร. 6)   จ านวน 6 ชุด 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัต ิ จ านวน 4 ชุด 

ประวัติ ความประพฤติ การกระท าความดี ความชอบฯ 
8. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กระท าความดีความชอบ   จ านวน 6 ชุด 
9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กระท าความดีความชอบ  จ านวน 6 ชุด 
10. หนังสือรับรองความประพฤติผู้กระท าความดีความชอบ  จ านวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ) 

 

แยกเอกสารออกเป็น 5 กรณี คือ 
ก. กรณีแสดงผลงาน 

1. รายละเอียดระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าผลงาน  จ านวน 6 ชุด (รวมต้นฉบับ) 
2. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  จ านวน 6 ชุด 

 

ข. กรณีบริจาคเงินสด 
1. ใบอนุโมทนาบัตร (กรณีบริจาคให้วัด)    จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
2. ใบเสร็จรับเงินแสดงการรับบริจาค (กรณีหน่วยงานอื่นๆ)  จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
3. บัญชีแสดงรายรับ – รายจ่ายของวัด/ศาสนสถาน/หน่วยงาน/  จ านวน 6 ฉบับ 

ส่วนราชการ ที่มียอดเงินแสดงการรับบริจาคชัดเจน    
4. หลักฐานระบุการใช้จ่ายเงินที่แสดงให้เห็นว่าใช้จ่ายเป็นไปตาม จ านวน 6 ฉบับ 

วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค       
5. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  จ านวน 6 ฉบับ 
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ค. กรณีบริจาคสิ่งของ 
1. ใบอนุโมทนาบัตร (กรณีบริจาคให้วัด)    จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
2. หลักฐานแสดงการรับบริจาค (กรณีหน่วยงานอื่นๆ)   จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
3. ทะเบียนแสดงทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาคของวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 6 ฉบับ 
4. รูปภาพแสดงสิ่งของที่ได้รับบริจาค จ านวน 4 ภาพ   จ านวน 6 ชุด 
5. เอกสารที่บ่งบอกราคาหรือประเมินราคาสิ่งของ   จ านวน 6 ฉบับ 
6. กรณีบริจาครถยนต์ ให้ส่งส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถ   จ านวน 6 ชุด 
7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  จ านวน 6 ชุด 

 

ง. กรณีบริจาคอาคารถาวรวัตถุ 
1. ใบอนุโมทนาบัตร (กรณีบริจาคให้วัด)    จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
2. หลักฐานแสดงการรับบริจาค (กรณีหน่วยงานอื่นๆ)   จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้อนฉบับ) 
3. หลักฐานการแสดงการตรวจสอบ และการประเมินราคาค่าก่อสร้าง จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 

โดยมีบุคลากรส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์และส่วนราชการอ่ืนที่ 
ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับรองและประเมินราคาด้วย 
รวมอย่างน้อย 2 คน       

4. ทะเบียนแสดงทรัพย์สินที่ได้รับการบริจาคของวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 6 ฉบับ 
5. รูปภาพแสดงสิ่งของที่ได้รับบริจาค จ านวน 4 ภาพ   จ านวน 6 ชุด 
6. หลักฐานแสดงสัญญาก่อสร้าง (ถ้ามี)    จ านวน 6 ชุด 
7. หลักฐานแสดงแบบแปลนอาคาร (ถ้ามี)    จ านวน 6 ชุด 
8. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  จ านวน 6 ชุด 

 

จ. กรณีบริจาคที่ดิน 
1. ใบอนุโมทนาบัตร (กรณีบริจาคให้วัด)    จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
2. หลักฐานแสดงการรับบริจาค (กรณีหน่วยงานอื่นๆ)   จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 

รายการที่ 1 – 2 วัน เดือน ปี ที่ระบุการรับบริจาค 
ต้องไม่ก่อนวันที่ที่ลงในหนังสือประเมินราคาที่ดิน 

3. หลักฐานหนังสือประเมินราคาท่ีดิน     จ านวน 6 ฉบับ (รวมต้นฉบับ) 
4. ส าเนาโฉนดที่ดิน       จ านวน 6 ฉบับ 
5. หลักฐานหนังสือสัญญาการยกให้ (ถ้ามี)    จ านวน 6 ฉบับ 

 
 
 
หมายเหตุ : แบ่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ สกอ. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ชุด 
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บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 

ได้ก าหนดจ านวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทาน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ มูลค่าของทรัพย์สิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 

100,000 บาทขึ้นไป 
200,000 บาทขึ้นไป 
500,000 บาทขึ้นไป 

1,500,000 บาทขึ้นไป 
6,000,000 บาทขึ้นไป 
14,000,000 บาทขึ้นไป 
30,000,000 บาทขึ้นไป 

 

 

ร.ง.ภ. 
ร.ท.ภ. 
บ.ภ. 
จ.ภ. 
ต.ภ. 
ท.ภ. 
ป.ภ. 

 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ 
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ 
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 
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รายช่ือนิติบุคคลที่ส านักนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ. 2538 
 

-------------------------------- 
 

1. มูลนิธิชัยพัฒนา 
2. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 
3. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
4. มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
7. มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร 
8. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
9. มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10. มูลนิธิราชสุดา 
11. มูลนิธิโรคเร้ือนพุดหง 
12. มูลนิธิฮั่วเค้ียวป่อเต็กเชี่ยงตึ๊ง (ปอเต็กตึ๊ง) 
13. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 
14. มูลนิธิอานันทมหิดล 
15. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 
16. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
17. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
18. ศิริราชมูลนิธิ 
19. มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 
20. มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน 
21. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
22. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
23. มูลนิธิโรงพยาบาลต ารวจ 
24. มูลนิธิรามาธิบดี 
25. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 
26. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
27. มูลนิธิขาเทียม 
28. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
29. มูลนิธิพระดาบส 
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30. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
31. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
32. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ 
33. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
34. มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
35. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์  
36. มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
37. มูลนิธิโรงมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช 
38. มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
39. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 ให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น เป็นนิติบุคคลที่ส่วนราชการจะมีหนังสือรับรองผลงานของผู้กระท า
ความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้นๆ เพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ และเป็นนิติบุคคลที่
ด าเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่บุคคลผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่นิติบุ คคลนั้นๆ เพื่อ
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแบบหนังสือรับรองที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

ล าดับที่ 1 – 12 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 94ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 
ล าดับที่ 13 – 21 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 92ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2541 
ล าดับที่ 22  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 64ง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2542 
ล าดับที่ 23  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนพิเศษ 33ง ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 
ล าดับที่ 24 - 25 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 25ง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 
ล าดับที่ 26 - 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 64ง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 
ล าดับที่ 29 - 30 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 135ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 
ล าดับที่ 31  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 135ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 
ล าดับที่ 32  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 40ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 
ล าดับที่ 33  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 80ง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 
ล าดับที่ 34  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 117ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 
ล าดับที่ 35  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 41ง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2548 
ล าดับที่ 36  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 119ง ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 
ล าดับที่ 37 - 38 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 121ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 
ล าดับที่ 39  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 73ง ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 

 
 
 
 
 


