
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำดว้ยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับและกรณีที่ให้ประดบัเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ ำตัว 

และกำรเรียกเหรียญกับบตัรประจ ำตวัผู้ได้รบัพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับและกรณีที่ 
ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญกับบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับ
พระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน   
พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ประกอบกับมำตรำ  ๖  และมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  พ.ศ.  ๒๕๑๒   
และมำตรำ  ๖  แห่งพระรำชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นำยกรัฐมนตรี 
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน   
กำรประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญ  
กับบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  

สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญกับบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  
พ.ศ.  ๒๕๑๒   

(๒) ระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญกับบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๓) ระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญกับบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 
กำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ต้องมีคุณสมบัติ  
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ซึ่งทำงรำชกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันประเทศ  กำรรักษำ  
ควำมมั่นคงภำยใน  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ  ตำมแผนป้องกันประเทศ  
หรือกรณีเกี่ยวกับกำรป้องกันและรักษำควำมมั่นคงของรำชอำณำจักร  จำกภัยคุกคำมทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศหรือตำมแผนงำนรักษำควำมมั่นคงภำยในที่กระท ำกำรปรำบปรำมหรือสนับสนุน  
กำรปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำยรูปแบบอื่น  โดยต้องมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่
รวมกันไม่น้อยกว่ำสี่เดือน  โดยไม่จ ำต้องนับระยะเวลำต่อเนื่อง  เว้นแต่จะได้ท ำกำรต่อสู้ด้วยควำมองอำจ
กล้ำหำญหรือได้รับบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว  หรือคณะกรรมกำร  
ตำมข้อ  ๖  (๑)  พิจำรณำเห็นสมควรให้เสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้ 

(๒) เป็นผู้ซึ่งทำงรำชกำรมีค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรเพ่ือรักษำผลประโยชน์  
ของชำติในต่ำงประเทศหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  อันเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ  ตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชกฤษฎีกำซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ  ๓  วรรคสอง  (๒)   

(๓) เป็นผู้ซึ่งไม่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม  (๑)  และ  (๒)  แต่ได้รับค ำสั่ง  
ให้เข้ำช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวด้วยควำมองอำจกล้ำหำญ  หรือได้รับบำดเจ็บสำหัส  
หรือเสียชวีิตในขณะปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว   

บุคคลตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและไม่เคย
กระท ำควำมผิดทำงวนิัยร้ำยแรงหรอืทำงอำญำ  เว้นแต่เปน็ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ  หรือกระท ำควำมเสื่อมเสียใด ๆ  ตลอดเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่หรือเข้ำช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ข้อ ๖ กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  กองบัญชำกำรกองทัพไทย  

กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอำกำศ  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  หรือส่วนรำชกำรอื่นระดับกรม 
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป  เสนอรำยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ  ๔  ไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำรดังกล่ำว  เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรของส่วนรำชกำรนั้นพิจำรณำตรวจสอบรำยชื่อและคุณสมบัติของบุคคลตำมข้อ  ๕   
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ  บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นเสนอรำยชื่อ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ต่อกระทรวงมหำดไทยพร้อมใบรับรองผลกำรปฏิบัติหรือกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร  
เพื่อรวบรวมและด ำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนต่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

(๒) กำรรับรองผลกำรปฏิบัติกำรหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรตำม  (๑)  ให้ผู้บั งคับ 
หน่วยทหำรระดับกรมหรือผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดหรือเทียบเท่ำผู้บังคับบัญชำ  
ส่วนรำชกำรที่เสนอใน  (๑)  เป็นผู้ลงนำมรับรอง 

ในกรณีที่ปรำกฏหลักฐำนว่ำบุคคลใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ  ๕  ให้กระทรวงมหำดไทย
หรือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีระงับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้ 

หมวด  ๒ 
กำรประดับและกรณีที่ใหป้ระดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 
 

ข้อ ๗ กำรประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรประดับให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
(๒) กรณีที่ให้ประดับส ำหรับทหำร  ต ำรวจ  และข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีกฎหมำย  

ให้แต่งเครื่องแบบ  ให้ประดับในกรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศ  ครึ่งยศ  หรือในโอกำสที่มีก ำหนดนัดหมำย
ของทำงรำชกำรให้ประดับ  ส ำหรับรำษฎรต้องแต่งกำยชุดสุภำพตำมหลักสำกลนิยม  และให้ประดับ
เหรียญนี้ในงำนพระรำชพิธี  รัฐพิธี  ในงำนพิธีหรืองำนเกียรติยศของหมู่คณะ 

หมวด  ๓ 
สิทธิของผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 
 

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนใช้บัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนแสดงตนเพ่ือขอรับสิทธิซึ่งเป็นสวัสดิกำรที่รัฐจัดให้เป็นบริกำรสำธำรณะแก่บุคคลทั่วไป 

(๑) ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่   ๑  ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับ
พระรำชทำนเหรียญชัยสมรภูมิ  กรณีกระท ำกำรรว่มรบกบัสหประชำชำติ  ณ  ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี   

(๒) ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่  ๒  ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับ
พระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดน   

สิทธิของผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในระเบียบนี้แต่กรณี  
ที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก ำหนดไว้  หรือในกรณีที่มีกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี 
อื่นใดก ำหนดไว้เป็นประโยชน์แก่ผู้ ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรนั้น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
บัตรประจ ำตวัผู้ได้รบัพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 
 

ข้อ ๙ บัตรประจ ำตัวผู้ ได้รับพระรำชทำนเหรียญ พิทักษ์ เสรีชนมี ไว้ เพ่ือให้ผู้ ได้ รับ
พระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนใช้แสดงตนขอรับสิทธิต่ำง ๆ  ตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผน  
ของทำงรำชกำร 

ข้อ ๑๐ บัตรประจ ำตัวและค ำขอมีบัตรให้เป็นไปตำมแบบที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนยื่นค ำขอมีบัตรต่อบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อธิบดีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  

ส ำหรับผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ปฏิบัติงำน  ในรำชกำรส่วนกลำง   
(๒) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ส ำหรับผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐที่ปฏิบัติงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำคหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น  หรือประชำชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
ในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและประชำชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในกรุงเทพมหำนคร  ให้ยื่นค ำขอต่อผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร   

(๓) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือองค์กรอื่นของรัฐนอกจำก  (๑)  และ  (๒)  
ส ำหรับผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนนั้น  แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้บังคับหน่วยทหำรตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  ส ำหรับข้ำรำชกำรทหำร 
(๕) ผู้บังคับกำรหรือเทียบเท่ำส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับค ำขอมีบัตรตำมข้อ  ๑๑  พิจำรณำตรวจสอบค ำขอมีบัตร  หำกเห็นว่ำ 

มีรำยกำรครบถ้วนและถูกต้อง  ให้ลงนำมรับรองในค ำขอมีบัตรและจัดส่งค ำขอมีบัตรให้เจ้ำพนักงำนออกบัตร
เพื่อด ำเนินกำรออกบัตรต่อไป 

ข้อ ๑๓ บัตรประจ ำตัวซึ่งออกตำมระเบียบนี้ ให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่ 
บัตรที่ยังไม่หมดอำยุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอำยุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต 

ข้อ ๑๔ เมื่อบัตรหมดอำยุ  ให้ผู้ถือบัตรยื่นค ำขอมีบัตรใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ 
บัตรเดิมหมดอำยุ 

ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอำยุก็ได้  โดยยื่นค ำขอมีบัตรภำยในสำมสิบวัน
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอำยุ 

ขอ้ ๑๕ กรณีที่บัตรสูญหำย  ถูกท ำลำย  หรือช ำรุดในสำระส ำคญั  ผู้ถือบัตรอำจขอมีบตัรใหม่
หรือขอเปลี่ยนบัตรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหำย  ถูกท ำลำย  หรือช ำรุด  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๖ กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  ผู้ถือบัตรอำจขอเปลี่ยนบัตรภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล   

ข้อ ๑๗ กำรขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตำมข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  หรือข้อ  ๑๖  ให้น ำควำม
ในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
กำรเรียกเหรียญกับบตัรประจ ำตัวผูไ้ดร้ับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรชีนคนื 

 
 

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขในกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเรียกคืน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ให้น ำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีต้องเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรประจ ำตัวคืน  ให้บุคคลตำมข้อ  ๑๑  
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรเรียกให้ส่งคืน  ถ้ำผู้ใดส่งเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรประจ ำตัวคืนไม่ได้  
ด้วยประกำรใด ๆ  ภำยในก ำหนดหนึ่งเดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรเรียกให้ส่งคืน  ให้ ผู้นั้นชดใช้เงิน
ตำมรำคำเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

เมื่อเรียกเหรียญหรือเงินค่ำชดใช้เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืนได้แล้ว  ให้น ำส่งส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี  ส ำหรับบัตรประจ ำตัวให้น ำส่งกระทรวงมหำดไทยเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๒๐ บรรดำบัตรที่ได้ออกตำมระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน  กำรประดับ  และ  
กรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ ำตัว  และกำรเรียกเหรียญกับบัตรประจ ำตัว  
ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอำยุ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  24  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

หลักฐานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

๑. ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ ประเภทท่ี ๑ 

   (๑) บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทาน (แบบ สช.๑) 

   (๒) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๒) 

   (๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๓) 

   (๔) ส าเนาค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   (๕) พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   (6) แผนที่สังเขปบริเวณท่ีเกิดเหตุการณ์ 

   (๗) ส าเนาประกาศชมเชยของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)  

   (๘) ส าเนาใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (กรณีได้รับบาดเจ็บ) 

   (๙) ส าเนามรณบัตร (กรณีถึงแก่ความตาย) 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

๒. ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทท่ี ๒ 

   (๑) บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทาน (แบบ สช.๑) 

   (๒) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๒) 

   (๓) ส าเนาค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ 

   (๔) ส าเนาค าสั่งพ้นหน้าที่ 

 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(แบบ  สช.๑) 

บัญชีรายช่ือผู้ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 

ล าดับ 

ที ่

ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่งปกติ ต าแหน่งปฏิบัติ
ราชการพิเศษ 

สังกัด 

(ชื่อหน่วยงาน) 

กระทรวง เลขประจ าตัว
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ตรวจถูกต้อง 
      …………………………………………  
 (.............................................)  
                นายทหารก าลังพลของหน่วย 



(แบบ  สช.๒) 
บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 
ล าดับ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่งปกต ิ ต าแหน่งปฏิบัต ิ

ราชการพิเศษ 
ผลงานโดยย่อและพื้นที่ปฏิบตังิาน ระยะเวลา ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่  

และพ้นหน้าที่ 
๑. 

 

 

 

 

ส.อ.ยุทธนา  รัตนัง พ นั ก ง า น วิ ท ยุ ถ่ า ย ท อ ด 
กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด 
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒ 

เสมียนกิจการพลเรือน 
ฝ่ า ย กิ จ ก า ร พ ล เรื อ น  
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 

 

ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก
และปลูกฝังอุดมการณ์งานมวลชน ด าเนินการสร้าง
พลังมวลชน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และด าเนินการ
อื่ นๆ  ที่ เกี่ ย วข้ องตาม ที่  กองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในภาค มอบหมาย จนภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของทาง
ราชการทุกประการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จว.นราธิวาส 

 

ตั้งแต่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

ถึง 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

รวม ๑๒ เดือน 

ปฏิบัติหน้าที่ ตามค าสั่ ง กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภ า ย ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร            
ที่  ๘๗ (๔ )/๒๕๕๔  ลงวันที่      
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   

พ้นหน้าทีต่ามค าสั่ง             
กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร            
ที่ ๑๑๗๙(๔)/๒๕๕๔ ลงวันที่      
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๒. 

 

 

 

 

นายพชร  ศรีสุข นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสตลู 

ครูฝึกและวิทยากร 
โครงการอาสาพัฒนา 
และป้องกันตนเอง   
กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร             

ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกและวิทยากรโครงการอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.) ท าหน้าที่ฝึกอบรมราษฎร
ในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง ประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน ๆ 
ละ ๔๐ คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาต่าง ๆ ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
สร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบสันติให้กับประชาชน  
ในพื้นที่หมู่ บ้ านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  
จนภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย บรรลุผลส าเร็จตาม 
ความมุ่งหมายของทางการ และตามแผนการปฏิบัติ 
ที่ก าหนดทุกประการ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จว.สตูล 

ตั้งแต่ 

๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

ถึง 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

รวม ๙ เดือน 

ปฏิบั ติ หน้ าที่ และพ้ นหน้ าที่ 
ตามค าสั่ ง  กองอ าน วยการ 
รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค งภ า ย ใน
ราชอาณาจักร ที่ ๑๑๕(๔)/๒๕๕๔ 
ลงวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   

 

 
ตรวจถูกต้อง 
      …………………………………………  
 (.............................................)  
                นายทหารก าลังพลของหน่วย 

(ตัวอย่าง) 



(แบบ  สช.๒) 

บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 

ล าดับ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่งปกติ ต าแหน่งปฏิบัติ
ราชการพิเศษ 

ผลงานโดยย่อและพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลา ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่         
และพ้นหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

      

       

ตรวจถูกต้อง 
      …………………………………………  
 (.............................................)  
                นายทหารก าลังพลของหน่วย 



 

 

 

 

 

หนังสือรับรอง 

 

               ที่ ................(หน่วยราชการต่าง ๆ) ............. 

         วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ........ 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า .....ยศ....นาม.......................นามสกุล.........................ต าแหน่ง..........ปกติ...............  

 ได้ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง ................................................................................................... .................................. 

 ...................................................................... ตามค าสั่ง ........(หน่วยราชการต่าง ๆ).................ที่ .......... / .............  

 ลงวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... เริ่มปฏิบตัิตั้งแต่วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

 ถึงวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............ รวม ............ ปี ............. เดือนซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย    

อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และไม่เคยกระท าความผิดทางวินัยร้ายแรง หรือ อาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย 

ประมาท หรือ ความผิดลหุโทษหรือ กระท าความเสื่อมเสียใด ๆ  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่  

    จึงขอรับรองไว้  ณ  ที่นี้ เป็นส าคัญ  

 

         (ลงชื่อ) ........................................................  

          (....................................................) 

         ต าแหน่ง ..................................................... 

             (ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๕ (๒) ของระเบียบฯ)  

 

 

 

 

 หมายเหตุ ส่งเอกสารนี้ประกอบการพิจารณา รายละ ๑ ชุด 

  

 

 


