
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล

จัดท ำโดย พ.อ. พีระเศรษฐ์ ชุณหเพสย์
นักทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยสวัสดิกำร
สก.สบค.กอ.รมน.

กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับหำรเสนอขอเหรียญพิทักษ์เสรีชน
๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
๓.  ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๔.  ข้อเสนอแนะ



- เหรียญพิทักษ์เสรีชน อักษรย่อ ส.ช.
- สร้ำงข้ึนตำม พ.ร.บ. เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒
- เพื่อพระรำชทำนให้แก่ผู้ที่กระท ำกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์

กล่ำวน ำ : กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน กำรประดับ
และกรณีทีใ่ห้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ ำตัว

และกำรเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ. เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับแรก) พ.ศ. ๒๕๑๒

พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันกำรกระท ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๔๓

ควำมเป็นมำของเหรียญพิทักษ์เสรีชน

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๑๒



กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- พ.ร.บ. เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒

เพื่อพระรำชทำนให้แก่ผู้ที่กระท ำกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์



- พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันกำรกระท ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่งผลให้กำรเสนอขอฯ ไม่สำมำรถกระท ำได้



เดิม มำตรำ ๓ (ฉบับแรก) ให้มีเหรียญเพ่ือพระรำชทำนแก่ผู้ที่กระท ำกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมิวนิสต์
พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ ๒) เพ่ิมเติมข้อควำมใน มำตรำ ๓ เพื่อพระรำชทำนแก่ผู้ที่ทำงรำชกำร มีค ำสั่งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในประเทศ กำรปฏิบัติกำรเพ่ือ
รักษำผลประโยชน์ของชำติในต่ำงประเทศ หรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ อันเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
มั่นคงของประเทศ



- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน กำรประดับและกรณีที่ให้   
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ ำตัว และกำรเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน
พ.ศ. ๒๕๖๓



เหรียญพิทักษ์เสรีชน

ชั้นที่ ๑ มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
ช่อชัยพฤกษ์

ชั้นที่ ๒ ประเภทท่ี ๑
มีเครื่องหมำยท ำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปขีด 
ประกอบด้วยเปลวระเบิด 

ชั้นที่ ๒ ประเภทท่ี ๒
ไม่มีเครื่องหมำยติดแพรแถบ



หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ชั้นที่ ๑ สูร้บด้วยควำมกล้ำหำญ/บำดเจ็บสำหัส/เสียชีวิต
ก่อให้เกิดผลดีอย่ำงยิ่งแก่ประเทศ

ชั้นที่ ๒ ประเภทท่ี ๑
เสี่ยงอันตรำย/บำดเจ็บ/เสียชีวิต
จนได้รับค ำชมเชยจำกทำงรำชกำร 

ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
สนับสนุนกำรสู้รบเป็นผลดี
แก่ประเทศ/มีเวลำปฏิบัติหน้ำที่
รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน



- กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ลดค่ำโดยสำรรถไฟคร่ึงรำคำของอัตรำธรรมดำทุกชั้น
- บริษัท ขนส่ง จ ำกัด ของกรมกำรขนส่งทำงบก  ลดค่ำโดยสำรให้คร่ึงรำคำ
- ข.ส.ม.ก. ลดค่ำโดยสำรให้คร่ึงรำคำ
- ลดค่ำกระแสไฟฟ้ำ เขตจ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำนครหลวง/ส่วนภูมิภำค ลดให้ ๓๕ 

หน่วยต่อเดือน
- ลดค่ำน้ ำประปำ เขตจ ำหน่ำยของกำรประปำนครหลวง/ส่วนภูมิภำค ลดให้ ๑ ใน ๓
- ลดหย่อนค่ำโดยสำรเรือเดินทะเลที่เป็นของรัฐบำล หรือองค์กำรและบริษัทในควำมควบคุม   

ของรัฐบำลลงคร่ึงหนึ่งของอัตรำธรรมดำ
- รักษำพยำบำลโดยไม่เสียค่ำตอบแทน จำกโรงพยำบำลและสุขศำลำในสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุข โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลรำมำธิบดี

สิทธิของเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเหรียญชัยสมรภูมิ
กรณีท ำกำรรบ ณ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี



- ได้รับกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลของรัฐบำลหรือองค์กำรของรัฐบำลทุกแห่ง 
ตลอดจนให้ได้รับยำบ ำบัดโรคโดยไม่ต้องเสียค่ำตอบแทน

- ได้ลดค่ำโดยสำรยำนพำหนะ รถรำง รถไฟ รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง เรือเดินทะเล
ที่เป็นของรัฐบำล หรือองค์กำรและบริษัทในควำมควบคุมของรัฐบำลกึ่งหนึ่งของ
อัตรำธรรมดำ

สิทธิของเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒



- ตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๖๒/๒๕๖๓ ลง ๒๑ เม.ย. ๖๓ ก ำหนดให้แต่งตั้ง “คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน” เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน



คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน

องค์ประกอบ
๑. รองเลขำธิกำร กอ.รมน. (สำยงำนบริหำรงำนบุคคล) ประธำนกรรมกำร
๒. ผอ.สบค.กอ.รมน. รองประธำนกรรมกำร
๓. รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. กรรมกำร
๔. ผู้แทน สขว.กอ.รมน. กรรมกำร
๕. ผู้แทน สนย.กอ.รมน. กรรมกำร
๖. ผู้แทน สกบ.กอ.รมน. กรรมกำร
๗. ผู้แทน สมท.กอ.รมน. กรรมกำร
๘. ผู้แทน สปง.กอ.รมน. กรรมกำร
๙. ผู้แทน ศปป.๕ กอ.รมน. กรรมกำร

๑๐. ผู้แทน สกส.กอ.รมน. กรรมกำร
๑๑. ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑๒. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสวัสดิกำร สก.สบค.กอ.รมน. กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร



คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน

หน้ำที่และอ ำนำจ
๑. พิจำรณำกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์  

เสรีชน แล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เพื่อรวมรวมและด ำเนินกำร
ขอพระรำชทำนต่อไป

๒. ก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรเสนอขอพระรำชทำน  
เหรียญพิทักษ์เสรีชน 

๓. เชิญผู้แทนหน่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง หรือขอเอกสำรหลักฐำน หรือ    
ควำมเห็นจำกบุคคล ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ



คุณสมบัติผู้ที่สำมำรถขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ระเบียบฯ เหรียญพิทักษ์ฯ ปี ๖๓ หมวด ๑ ข้อ ๕
๑. มีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมม่ันคงภำยในจำกภัยคุกคำม  

ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ปรำบปรำมหรือสนับสนุนกำรปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำย 
โดยมีเวลำตำมค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน เว้นแต่ ต่อสู้ด้วยควำมกล้ำหำญ 
หรือได้รับบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้ำที่ หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นสมควรให้เสนอขอพระรำชทำนเหรียญ

๒. มีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่รักษำผลประโยชน์ของชำติในต่ำงประเทศ หรือปฏิบัติ  
หน้ำที่อื่น ๆ ตำม พ.ร.ก. ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๓ วรรคสอง (๒)

๓. ผู้ซ่ึงไม่ได้มีค ำสั่งตำมข้อ ๑ และ ๒ แต่มีค ำสั่งให้เข้ำช่วยเหลือสนับสนุนด้วยควำม
องอำจกล้ำหำญ หรือได้รับบำดเจ็บสำหัส หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว

ต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ไม่เคยกระท ำผิดทำงวินัยร้ำยแรง
หรืออำญำ



กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชนของ กอ.รมน.

กำรรับรองผลกำรปฏิบัติกำรหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรผู้บังคับบัญชำหน่วยทหำรระดับกรมหรือ
ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดหรือเทียบเท่ำผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรที่เสนอเป็นผู้ลงนำม
รับรอง

หน่วยต้นสังกัด

ผู้ขอรับพระรำชทำนฯ

กอ.รมน.ภำค

กระทรวงมหำดไทย

กอ.รมน. (สบค.) 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วน 
ส่ง กอ.รมน. (ส่วนกลำง)  
(ตรวจสอบรำยชื่อว่ำเคยได้รับเหรียญฯ หรือไม่)

ตรวจสอบคุณสมบัติและรำยชื่อ เพื่อไม่ให้ขอ
ซ้ ำซ้อนพร้อมใบรับรองเสนอให้ กอ.รมน.ภำค
(ตรวจสอบรำยชื่อว่ำเคยได้รับเหรียญฯ หรือไม)่

รวบรวมและตรวจสอบรำยชื่อให้ คกก.ฯ
พิจำรณำเพื่อเสนอกระทรวงมหำดไทย

“อ้ำงอิงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯ ๒๕๖๓”

จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนและเขียน
แบบค ำขอ ผ่ำนหน่วยต้นสังกัด
(ตรวจสอบรำยชื่อว่ำเคยได้รับเหรียญฯ หรือไม่)



กำรเสนอขอพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรชีน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑

กำรประกอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ
๑. บัญชีรำยช่ือผู้เสนอขอพระรำชทำน (แบบ สช.๑)
๒. บัญชีสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ สช.๒)
๓. หนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ สช.๓)
๔. ส ำเนำค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
๕. พฤติกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
๖. แผนที่สังเขปบริเวณที่เกิด
๗. ส ำเนำประกำศชมเชยของผู้บังคับบัญชำ (ถ้ำม)ี
๘. ส ำเนำใบรับรองแพทย์ จำกโรงพยำบำล (กรณีได้รับบำดเจ็บ)
๙. ส ำเนำใบมรณบัตร (กรณีถึงแก่ควำมตำย)
๑๐. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน



กำรเสนอขอพระรำชทำน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒

กำรประกอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ
๑. บัญชีรำยชื่อผู้เสนอขอพระรำชทำน (แบบ สช.๑)
๒. บัญชีสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ สช.๒)
๓. หนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ สช.๓)
๔. ส ำเนำค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
๕. ส ำเนำค ำสั่งพ้นหน้ำที่
๖. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน



กำรตรวจสอบว่ำเคยได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือไม่
ตรวจสอบผ่ำนทำง  http://103.28.101.10/hrsearch/



• วงรอบในกำรพิจำรณำขอพระรำชทำน ฯ เสนอ ๒ ห้วง
ในเดือน เม.ย. และ พ.ย. ของทุกปี

• ส ำหรับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ และช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๑     
สำมำรถขอได้ตลอดปี

• หลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ฝ่ำยเลขำฯ 
สรุปน ำเรียน ผอ.รมน. (ผ่ำน เลขำธิกำร กอ.รมน.) และเสนอเรื่อง
ไปยัง มท.

เรื่องอื่น ๆ



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

- ขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรประสำนงำน รวบรวม ตรวจสอบเอกสำร
กำรพิมพ์รำยชื่อ กำรเสนองบประมำณ กำรจัดประชุม ปัจจุบันเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ     
มีเพียงคนเดียวและรับผิดชอบงำนหลำยหน้ำท่ี บำงครั้งถูกเร่งรัดงำนอื่นพร้อม ๆ กัน    
ท ำให้บำงงำนเกิดควำมล่ำช้ำและไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ



ข้อเสนอแนะ

- ควรเพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับปริมำณงำน



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

จบกำรน ำเสนอ


