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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๔
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรีย กวา “พระราชกฤษฎีกาวาด วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ การพิจารณาการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป น ผลงานของตนเองและไม เ คยใช เ สนอขอพระราชทานจนได รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลว ถาเปนผลงานที่ทํารวมกันเปนหมูคณะ
จะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน เพื่อใหสามารถพิจารณาเปนรายบุคคลตามความเหมาะสมได
(๒) เปนผลงานในฐานะบุคคลของนิติบุคคลซึ่งมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุน
หรือผลักดันใหนิติบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนประโยชนแกสาธารณะ
(๓) เป น ผลงานในฐานะบุ ค คลของคณะบุ ค คลซึ่ ง จั ด กิ จ กรรมเป น การเฉพาะกิ จ และ
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน
(๔) ถาเปนผลงานที่กระทําใหแกนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน
การพิจารณาวาบุคคลใดมีบทบาทหรือสวนสําคัญในการสนับสนุนหรือผลักดันใหนิติบุคคล
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน เปน ประโยชนแ กส าธารณะ ตามวรรคหนึ่ง (๒) การพิจารณาว า
บุคคลใดของคณะบุคคลซึ่งจัดกิจกรรมเปนการเฉพาะกิจและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน ตามวรรคหนึ่ง (๓) และการพิจารณาวานิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการอัน เปน สาธารณประโยชน ตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๔) เปนหนวยงานของรัฐ ผลงานที่ใชเสนอขอพระราชทาน
ตองไมเปนผลงานตามปกติที่ผูนั้นตองกระทําในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐดังกลาว
มาตรา ๑๑ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๑) ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกองหรือสวนราชการที่มีฐ านะเทียบกองสําหรับสวนราชการ หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนาฝายสําหรับรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
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ผูอํานวยการกองสําหรับสภากาชาดไทยหรือหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี ของหนวยงาน
ที่ไดรับประโยชนหรือเกี่ยวของเปนผูรับรองผลงาน โดยตองระบุผลงาน การปฏิบัติงาน และระยะเวลา
การปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ดวย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ภายใตบั งคั บมาตรา ๑๖ การกระทํ าความดี ความชอบตามมาตรา ๘ (๒)
ตองมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินจากหนวยงานที่รับบริจาคโดยมีผูลงลายมือชื่อ
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนสวนราชการ
(ก) ราชการสวนกลาง ใหอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรมหรือนิติบุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ข) ราชการสวนภูมิภาค
๑) การบริ จ าคทรั พ ย สิน ครั้ ง ละไม เ กิ น หา แสนบาท ให หัว หน า ส วนราชการ
ประจําอําเภอและนายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(ค) ราชการสวนทองถิ่น
๑) การบริจาคทรัพยสินครั้งละไมเกินหาแสนบาท ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเมืองพัทยา หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี แหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
๒) การบริจาคทรัพยสินครั้งละเกินหาแสนบาท ใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่
ที่มีการบริ จาคลงลายมื อชื่อ ในหนังสื อรับ รอง เวน แตการบริ จาคใหแ กองคการบริ หารสวนตําบล
ใหนายอําเภอแหงทองที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
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๓) การบริ จ าคทรั พ ย สิ น ให แ ก ก รุ ง เทพมหานคร ให ป ลั ด กรุ ง เทพมหานคร
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๒) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ใหผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐ านะเทียบเทาผูวาการหรือ
ผูอํานวยการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๓) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใหเลขาธิการ ผูวาการ
หรื อ ผู ดํ า รงตํา แหน ง ที่ เ รีย กชื่ อ อย า งอื่น และมี ฐ านะเที ย บเท าเลขาธิ ก ารหรื อ ผู ว า การลงลายมื อ ชื่ อ
ในหนังสือรับรอง
(๔) กรณีที่หนวยงานที่รบั บริจาคเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหอธิการบดี
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
(๕) กรณีที่หนวยงานที่รับบริจาคเปนสภากาชาดไทย ใหเลขาธิการสภากาชาดไทยลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง
(๖) กรณีที่ หน วยงานที่รั บบริ จาคเปน นิ ติบุ คคลที่ สํา นั กนายกรั ฐ มนตรี ประกาศกํ าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ใหผูแทนของนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง
มาตรา ๑๖ การกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒) อันเปนประโยชนแกศาสนา
ตองเปนการบริจาคทรัพยสินใหแ กสถานประกอบศาสนกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย และ
ตองมีหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน ที่มีผูลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา ๑๗”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘
“มาตรา ๑๙/๑ ใหหนวยงานที่ไดรับบริจาคทรัพยสินตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มีหนาที่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน
ใหแกผูบริจาคในทุกครั้งที่มีการบริจาค
ในกรณีเปนการบริจาคในอดีตและไมปรากฏหลักฐานเอกสารตน ฉบับหรือสําเนาใบรับเงิน
ใหหนวยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ไดมอบใหแกผูบริจาค รวมทั้งสอบปากคําผูมีสวนเกี่ยวของ
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เพื่อประกอบการพิจารณา หากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนบุคคลผูบริจาคทรัพยสิน และรายการการบริจาค
ถูกตอง ใหหนวยงานดําเนินการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสินใหโดยเร็ว”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูกระทําความดี
ความชอบตามมาตรา ๘ ใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๑) การกระทําความดีความชอบใหแกราชการสวนกลาง หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
กรุง เทพมหานคร รั ฐ วิ สาหกิจ องคก ารมหาชน สถาบั น อุ ดมศึก ษาของรัฐ ที่เ ปน นิติ บุค คล หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ ใหหนวยงานนั้นเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๒) การกระทําความดีความชอบใหแ กราชการสวนภู มิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น ใด
ใหจังหวัดที่ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นตั้งอยูเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
(๓) การกระทําความดีความชอบใหแ กสภากาชาดไทย ใหสภากาชาดไทยเปน ผูพิจารณา
เสนอขอพระราชทาน
(๔) การกระทําความดีความชอบใหแกนิติบุคคลที่ปรากฏชื่ออยูในรายชื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดในประกาศดวยวาใหหนวยงานใด
เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
หากเปนการกระทําความดีความชอบใหแกหนวยงานตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไป ใหหนวยงาน
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ไดรับประโยชนม ากที่สุดสําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบ
ตามมาตรา ๘ (๑) หรือที่ไดรับบริจาคมากที่สุดสําหรับกรณีการกระทําความดีความชอบตามมาตรา ๘ (๒)
แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ใหหนวยงานที่เปน ผูพิจารณาเสนอขอพระราชทานตามมาตรา ๒๓ สงผล
การพิจารณาไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงเจาสังกัดเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๖ ตอไป
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สําหรับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมหรือนิติบุคคล ซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร และ
สภากาชาดไทย ให สงผลการพิจ ารณาไปยังสํ านัก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรีโ ดยไมตอ งดํา เนิน การ
ตามมาตรา ๒๖”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ พึ ง ได รั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณเพื่อเสนอขอพระราชทานในกรณีพิเศษที่มิไดกําหนดไว
ในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
(๒) พิจารณายกเวนชั้นเริ่มตนและการเวนระยะเวลาแตละชั้นในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือดําเนินการอื่น
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มีอํานาจเสนอชื่อบุค คลที่พึง ไดรับ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณได ทั้งนี้ มิใ ห
นํามาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ มาใชบังคับ”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนอัน ไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคล
ที่พึงได รับการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิสริ ยาภรณตามที่กําหนดไวใ นพระราชกฤษฎีกานี้
โดยตรงตอนายกรัฐมนตรี
กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษ ซึ่ ง ไม อ าจวิ นิ จ ฉั ย ได ว า การกระทํ า ความดี ค วามชอบซึ่ ง ได ก ระทํ า ขึ้ น
เปน หนาที่ ของหนว ยงานใดเปน ผู พิจารณาเสนอขอพระราชทาน อัน อาจเปน เหตุใ หการเสนอขอ
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พระราชทานลาชาไมทันการ หรือกรณีมีเหตุจําเปนรีบดวนเพื่อประโยชนของราชการ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีอาจแตงตั้ง คณะกรรมการขึ้น เพื่อพิ จารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอนายกรัฐมนตรี
เมื่ อ นายกรัฐ มนตรี ใ ห ความเห็ น ชอบแล ว ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรีดํ า เนิ น การ
เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอไป และเมื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกนักกีฬา บุคลากรโรงเรียน
เอกชน บุ ค ลากรสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน หรื อ ผู มี ผ ลงานดี เ ด น ที่ ไ ด รั บ รางวั ล หรื อ การยกย อ ง
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นอกจากตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกานี้แลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชีที่ ๓ บัญชีที่ ๔
บัญชีที่ ๕ หรือบัญชีที่ ๖ ทายพระราชกฤษฎีกานี้ดวย แลวแตกรณี
มาตรา ๓๔ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ หแ กผูวายชนมจะกระทําได
เฉพาะกรณีที่ผูวายชนมไดเคยกระทําความดีความชอบอัน เปน ประโยชนแ กประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน เปนอยางยิ่ง
ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือนิติบุคคล
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับประโยชนหรือที่เกี่ยวของมากที่สุด
จากการกระทําความดีความชอบของผูวายชนมตามวรรคหนึ่ง เปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ในกรณี ที่ ผู ว ายชนม ไ ด ก ระทํ า ความดี ค วามชอบตามวรรคหนึ่ ง ให แ ก ส ภากาชาดไทย
ใหสภากาชาดไทยเปนผูพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือนิติบุคคล
หนวยงานอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร หรือสภากาชาดไทยที่เปน ผูพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่อ งราชอิ สริ ย าภรณ สง เอกสารและหลั ก ฐานไปยัง สํ านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ดําเนิน การเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่อ งราชอิสริยาภรณตอไป และ
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แลว ใหประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ในราชกิจจานุเบกษา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามมาตรานี้ มิใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิ กบัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ หแ ก
ผู มี ผ ลงานดี เ ด น ที่ ไ ด รั บ รางวั ล หรื อ การยกย อ งระดั บ ชาติ ท า ยพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใ ช
บัญชีที่ ๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใ หแ กผูมีผลงานดีเดน ที่ไดรับรางวัลหรือ
การยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

