
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวและค าขอมีบตัรประจ าตวัผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทกัษ์เสรีชน 

 
 

ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทาน  การประดับและกรณีที่ให้
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ าตัว  และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๓  ก าหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย 
การขอพระราชทาน  การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ าตัว   
และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน   พ.ศ.  ๒๕๑๒   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงมีผลท าให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  แบบบัตรและแบบค าขอมีบัตร
ประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๐  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทาน  
การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  บัตรประจ าตัว  และการเรียกเหรียญ 
กับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  แบบบัตรและแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  แบบบัตรและแบบค าขอ 
มีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒   
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวและ 
ค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน” 

ข้อ ๒ ค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ส.ช.๑)  และบัตรประจ าตัว 
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  (ส.ช.๒)  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร  ตามข้อ  ๑๑  ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน  การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  สิทธิ  
บัตรประจ าตัว  และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

(๑) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ข้อ ๔ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ให้ใช้รูปถ่าย 

ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ยื่นค าขอมีบัตร  ขนาดกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓  เซนติเมตร   
ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  เครื่องแบบพิธีการ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด   เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของ 
ทางราชการก าหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน 

ข้อ ๕ แบบบัตรประจ าตัวและค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรชีน  
ซึ่งออกก่อนประกาศฉบับนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตามระเบียบก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



 
 
 
 

ค ำขอมีบัตร  บัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตรประจ ำตัว 
ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทกัษ์เสรีชน 

 

       เขียนที…่………………………………..................... 
       วันที่…..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..……… 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ……………………..... 
เกิดวันที่……………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….………  อายุ………..……ปี   ขณะยื่นค าขอมีชื่ออยู่ใน 
ทะเบียนบ้าน เลขที่……..………หมู่ที…่…………..ตรอก/ซอย………………..……..ถนน……….………….……….…….…. 
ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………….….…….จงัหวัด…….…………………โทรศัพท์…………….……….. 
เลขประจ าตัวประชาชน                   อาชีพ……………….…...…….. 
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด  ต าแหน่ง……………………………………แผนก/งาน………..………………..…….… 
ฝ่าย/ส่วน…………………………….กอง/ส านัก……….…..…..……..……กรม/เทศบาล/องค์การ…………………………… 
กระทรวง……………………………..โทรศัพท…์………………………….. 
ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น……………………………………………....ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม……………….ตอนที่….…….….หน้าที่……….…..ลงวันที่……..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………….... 
 ขอยื่นค าขอมีบัตร  กรณี 
  มีบัตรครั้งแรก 
  มีบัตรใหม่   เนื่องจาก    บัตรหมดอายุ    บัตรหาย   บัตรถูกท าลาย 
  เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก     บัตรช ารุด     เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล   
    เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล    อ่ืนๆ ………………………….…………. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลายมือชื่อ)……………………………….ผู้ยื่นค าขอ 
 (……………………………….) 

 

(ลายมือชื่อ)……………………………….ผู้รับรอง 
 (……………………………….) 

ต าแหน่ง……………………………………………… 
 
 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

  ออกบัตรให้ตามค าขอ   เมื่อวันที่…………………………….…..  เลขที่บัตร………………………..…….. 
  ระงับการออกบัตร เนื่องจาก …………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………..... 
 

(ลายมือชื่อ)……………………………….เจ้าหน้าที ่
 (……………………………….) 

 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 
๒.๕x๓ ซม. 

ส.ช. ๑ 



 

  

 
หมายเหตุ : ๑. ผู้รับรอง หมายถึงบุคคลซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนต้องยื่นค าขอ ตามข้อ ๑๑       

ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับ    
เหรียญ พิทั กษ์ เสรีชน สิทธิ  บั ตรประจ าตัว  และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ าตัวผู้ ได้ รับ     
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  
๑) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป       

ส าหรับผู้ ได้ รับพระราชทาน เหรียญ พิทั กษ์ เสรีชน ซึ่ งเป็น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐที่ ปฏิบั ติ งาน                 
ในราชการส่วนกลาง 

๒) ผู้ ว่ าราชการจังหวัด ส าหรับผู้ ได้ รับพระราชทานเหรียญ พิทักษ์ เสรีชน ซึ่ งเป็น เจ้าหน้าที่               
ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่มีชื่ออยู่          
ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐตามกฎหม ายว่าด้วย        
ระ เบี ยบบริห ารราชการกรุ งเทพมหานครและประชาชนที่ มี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ าน ใน  
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐนอกจาก ๑) และ ๒) ส าหรับ              
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี 

๔) ผู้บังคับหน่วยทหารตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป ส าหรับข้าราชการทหาร 
๕) ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าส าหรับข้าราชการต ารวจ 

๒. เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอต้องใช้ประกอบการยื่นค าขอ มีดังนี้ 
๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
๒) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ ว (๒ .๕x๓ ซ.ม.) ๒ รูป ให้ ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่ เกินหกเดือนก่อนวันที่             

ยื่ น ค าขอมี บั ต ร  ขน าดกว้ าง  ๒ .๕   เซนติ เมตร  ยาว  ๓  เซนติ เมตร  ครึ่ งตั ว  หน้ าต รง                     
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสี เข้ม  แต่ งเครื่องแบบปฏิบั ติ ราชการ  เครื่องแบบพิธีการหรือ       
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด  เว้นแต่ผู้ที่ ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับ          
ของทางราชการก าหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน 

กรณีที่ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม 
๑) กรณีท่ี ชื่อ สกุล ไม่ตรงกับราชกิจจานุเบกษา  

 - เพ่ิมส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล   จ านวน ๑ ฉบับ 
๒) กรณีมีการสมรส / การหย่า 
 - เพ่ิมส าเนาใบส าคัญการสมรส / ใบส าคัญการหย่า แล้วแต่กรณี  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) กรณีผู้รับบ าเหน็จบ านาญ / ผู้เกษียณอายุราชการ 
 - เพ่ิมส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ  จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) กรณีท าบัตรใหม่ 
 - เพ่ิมบัตรเก่า ฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๕) กรณีบัตรหาย 
 - ใบแจ้งความบัตรหาย (ฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ 
๖) กรณี ชื่อ สกุล มีความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานฯ 
 - ส าเนา ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ก าลังพล กอ.รมน./  
  ค าสั่งปฏิบัติราชการชายแดน หรือ ค าสั่งพ้นหน้าที่ จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
  

แบบบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 

(ด้ำนหน้ำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1)    - ตราครุฑส าหรับหน่วยงานราชการ (มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                      

วงนอก 4.5 ซ.ม. วงใน 3.5 ซ.ม. ล้อมครุฑ  ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซ.ม. ระหว่างวงนอก และ                
วงใน ให้ มี อักษรไทยระบุ  กระทรวงมหาดไทย ส าหรับการออกบั ตรในส่ วนกลาง และ                   
จังหวัด ส าหรับการออกบัตรในส่วนภูมิภาค อยู่ขอบล่างของตรา)                 

                   - การประทับตรา ให้ประทับตราครุฑด้วยหมึกสีแดง หรือประทับเป็นรอยดุนนูน  
 
 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำน 
เหรียญพิทักษ์เสรีชน  
ชั้น………………………… 

 
เลขที่………………………….. 

กระทรวงมหำดไทย 
 

วันออกบัตร………...……..บัตรหมดอำย…ุ….………..…… 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

เลขประจ ำตัวประชำชนผู้ถือบัตร 
………………………………… 

ชื่อ ……………………………….................. 
ชื่อสกุล………………………………............ 

 
 
 

……………………………........ 
เจ้ำพนักงำนออกบัตร 

 

 
รูปถ่ำยขนำด 
๒.๕ x ๓ ซม. 

๕.๔ ซม. 

๘.๔  ซม. 

(๑) 

………….......... 
ลำยมือชื่อ 

ส.ช. ๒ 


