
 
 (สำเนา) 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ        ฝกพ.ศปก.ทบ. (สวนกำลังพลฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๘๔๘ โทร.ทบ. ๙๗๘๔๘)                                        

ท่ี    กห ๐๔๐๗.๑๕/๔๔๓ วันท่ี         ๒๔ ส.ค. ๖๕  

เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรชีน  

เสนอ (ตามรายการแจกจาย) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. สำเนาหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๒.๕/ว ๕๕๕๐ ลง ๒๘ ก.ย. ๖๔ 
 ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน จำนวน ๑ ชุด 

 ดวย ฝกพ.ศปก.ทบ. ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
ไดจัดทำแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรยีญพิทักษเสรีชน เพ่ือใหมีขอมูลขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกตองครบถวน สำหรับประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกระแส  
ในการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหมีความรัดกุม และเปนไปตามขอสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีที่ใหมีการกล่ันกรองอยางรอบคอบทุกกรณีในการขอพระราชทานเหรียญตราทุกประเภท 
จึงขอใหหนวยงานที่ประสงคเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
ดำเนินการ รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ สรุปแนวทางปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 
 ๑. การพิจารณากล่ันกรองผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน 
  ๑.๑ ตรวจสอบรายชื่อ ชือ่สกุล ชัน้ยศ และตนสังกดั ใหถูกตองและเปนปจจุบนั 
  ๑.๒ ใหผูมีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานตรวจสอบและระบุรับรองในหนังสือ
เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนดวยวาผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
ทุกรายเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามกฎหมายและระเบียบ อีกท้ังเปนผูมีทัศนคติท่ีดีและจงรักภักดี
ตอสถาบันหลักของชาติ 
 ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน เปนบัญชีรายชื่อใหมีลักษณะดังนี้ 
  ๒.๑ ใหใชตัวอักษรแบบไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท บนกระดาษ
ขนาด เอ ๔ 
  ๒.๒ พิมพรายชื่อแยกตามลำดบัชัน้และประเภทของเหรียญทีเ่สนอขอพระราชทาน 
  ๒.๓ พิมพรายชื่อเรียงลำดับชั้นยศ (เรียงชั้นยศจากสูงไปต่ำ) ในแตละชั้นยศใหพิมพ
เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อ (ก ถึง ฮ) หากชื่อเหมือนกันใหพิมพเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อสกุล  
(ก ถึง ฮ) 
  ๒.๔ พิมพรายชื่อหนาละไมเกิน ๕๐ ชื่อ โดยพิมพรายชื่อเปน ๒ คอลัมน ๆ ละ ๒๕ ชื่อ 
โดยเรียงลำดับจาก ๑ ถึง ๒๕ ลงมาในคอลัมนดานซาย แลวเริ่มตนเลขที่ ๒๖ ที่คอลัมนดานขวากรณีไมครบ 
๕๐ ชื่อ ใหพิมพเรียงในลักษณะดังกลาว โดยแบงชื่อพิมพในคอลัมนดานซายและคอลัมนดานขวาใหมี
จำนวนเทากัน และหากมีชื่อสุดทายเปนลำดับเลขคี่ ใหพิมพชื่อสุดทายนั้นไวเปนแถวสุดทายระหวาง
คอลัมนทั้งสอง 
  ๒.๕ ในบัญชีรายชื่อใหเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบโดยตรง ตั้งแตหัวหนางานหรือเทียบเทาขึน้ไป
ลงชื่อรับรองความถูกตองกำกับไวที่มุมขวาลางทุกหนา ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนเอกสารสำคัญ 
จึงตองจัดพิมพลงบนกระดาษท่ีสะอาด ไมปรากฏรอยลบ ขูด ขีด หรือมีการแกไขขอความใด ๆ ทั้งส้ิน 
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 เพ่ือใหการเสนอขอพระราชทานเหรยีญพิทักษเสรีชน เปนไปดวยความเรียบรอย ตามแนวทาง
ปฏิบัติดังกลาวขางตน  จึงขอใหหนวยตรวจสอบผูปฏิบัติหนาที่ของหนวยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. 
และกำลังปองกันชายแดน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด โดยใหสงหลักฐานประกอบ 
การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน เสนอ ฝกพ.ศปก.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ 
สำหรับกรณีกำลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน กอ.รมน. ใหเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 
ผาน สบค.กอ.รมน. ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและวธิีการกรอก
เอกสารตาง ๆ รวมถึงดาวนโหลดเอกสาร เพ่ือประกอบ การขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ไดที่เว็บไซต
ของ ฝายกำลังพล ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก (https://dop.rta.mi.th/0407.15/ หัวขอ เหรียญพิทักษเสรชีน)  

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการตอไป 

    
                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. เกรียงไกร  ปราสาฑสุวรรณ 
                                                                   (เกรียงไกร  ปราสาฑสุวรรณ) 

                                 รอง จก.กพ.ทบ./รอง หน.ฝกพ.ศปก.ทบ. ทำการแทน 
                                               จก.กพ.ทบ./หน.ฝกพ.ศปก.ทบ. 
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การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 

 ๑. ตรวจสอบหนวยตนสังกัดของผูเสนอขอพระราชทานเหรียญฯ ใหถกูตอง หากมีกำลังพลรายใด

ไดรับการปรบัยายไปรับราชการในหนวยราชการในพระองค ใหดำเนินการถอนชื่อออก เนื่องจากการดำเนินการ

เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการในพระองคอยูในความรับผิดชอบของ

หนวยราชการในพระองค 

 ๒. ใหหนวยตรวจสอบผูปฏิบัตหินาท่ีของหนวยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. และกำลังปองกนั

ชายแดน ที่ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนปองกันประเทศ ไมนอยกวา ๔ เดือน ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตั้งแต ๓ มิ.ย. ๔๔ 

มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญฯ อีกทั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนด     

โดยกอนเสนอรายชื่อเพื่อขอพระราชทานเหรียญฯ ใหตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซตกระทรวงมหาดไทย 

(http://103.28.101.10/hrsearch/p_frontier.php) เพ่ือลดปญหาการขอพระราชทานเหรยีญฯ ซ้ำซอน 

โดยกรอกขอมูล ชื่อ – สกุล ใหถูกตอง ทั้งนี้ หากไมมีรายชื่อ ใหหนวยรวบรวมและจัดทำขอมูลของผูท่ี

เสนอขอพระราชทานเหรยีญฯ โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญฯ ดังนี ้

  ๒.๑ บัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเหรียญฯ (แบบ สช.๑) จำนวน ๑ ชุด  

   ๒.๑.๑ ใชกระดาษ F4 (กระดาษยาว), ไมใชตัวยอ และใหใชตัวเลขไทย 

   ๒.๑.๒ ยศ – ชื่อ – สกุล ลงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบนั  

   ๒.๑.๓ ตำแหนงปกติ  ใหลงตำแหนงปจจุบัน 

   ๒.๑.๔ ตำแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ ใหลงตามคำส่ังปฏิบัติหนาท่ี 

   ๒.๑.๔ สังกัด (ชื่อหนวยงาน) กองทัพบก, กระทรวง กระทรวงกลาโหม  

   ๒.๑.๕ นายทหารกำลังพลของหนวยเปนผูลงนามรับรอง 

  ๒.๒ บญัชีสรุปผลการปฏิบัตริาชการผูขอพระราชทานเหรียญฯ (แบบ สช.๒) จำนวน ๑ ชดุ  

   ๒.๒.๑ ใชกระดาษ F4 (กระดาษยาว), ไมใชตวัยอ และใหใชตัวเลขไทย  

   ๒.๒.๒ ยศ – ชื่อ – สกุล ลงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบนั 

   ๒.๑.๓ ตำแหนงปกติ  ใหลงตำแหนงปจจุบัน 

   ๒.๑.๔ ตำแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ ใหลงตามคำส่ังปฏิบัติหนาท่ี 

   ๒.๒.๕ ระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ ใหลงวนัท่ีตามคำส่ังปฏิบัตหินาที่ และพนหนาท่ี 

   ๒.๒.๕ นายทหารกำลังพลของหนวยเปนผูลงนามรับรอง 

  ๒.๓ หนงัสือรบัรองการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๓) จำนวน ๑ ฉบับ  

   ๒.๓.๑ ใชกระดาษ A4, ไมใชตัวยอ และใหใชตวัเลขไทย 

   ๒.๓.๒ ยศ – ชื่อ – สกุล ลงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบนั 

   ๒.๑.๓ ตำแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ ใหลงตามคำส่ังปฏิบัติหนาท่ี 

   ๒.๒.๔ ระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ ใหลงวนัทีต่ามคำส่ังปฏิบัตหินาที่ และพนหนาที ่

   ๒.๓.๕ ผูบังคับหนวยระดบักรมขึน้ไปเปนผูลงนามรบัรอง  

 

 

http://103.28.101.10/hrsearch/p_frontier.php
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  ๒.๔ คำส่ังปฏิบัติหนาที่ และพนหนาที่ (รับรองสำเนาถูกตอง) โดยทำเครื่องหมายอยางใด

อยางหนึ่งหนารายชื่อผูขอพระราชทานเหรียญฯ ฯ เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด (กำลังพลท่ี

ใชคำส่ังฯ เดียวกนั ใหแนบมาเพียง ๑ ชดุ)  

  ๒.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถกูตอง) จำนวน ๑ ชดุ  

  ๒.๖ สำเนาคำส่ังแตงตั้งยศปจจุบัน (รับรองสำเนาถูกตอง)  จำนวน ๑ ชุด 

  ๒.๗ กรณีเปล่ียนชื่อ – สกลุ ใหแนบเอกสารการเปล่ียนชือ่ – สกลุ ท่ีออกโดยสำนกังานเขต 

มาดวย 

 ๓. กรณีขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ ประเภท ๑ ใหแนบหลักฐาน

ในขอ ๒.๑ – ๒.๖ โดยเพ่ิมหลักฐานประกอบการขอพระราชทานเหรียญฯ ดังนี ้

  ๓.๑ พฤติกรรมการปฏิบัตหินาที่ราชการ 

  ๓.๒ แผนที่สังเขปบริเวณที่เกิดเหต ุ

  ๓.๓ สำเนาประกาศชมเชยของผูบงัคับบัญชา (ถามี) 

  ๓.๔ สำเนาใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล (กรณีไดรบับาดเจ็บ) 

  ๓.๕ สำเนามรณบัตร (กรณีถึงแกความตาย) 

 ๔. แผนบนัทึกขอมูล จำนวน ๑ แผน 
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หลักฐานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 
 
ลำดับ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
๑. ขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี ๑, ช้ันท่ี ๒ ประเภทท่ี ๑   

 (๑) บัญชีรายชื่อผูขอพระราชทาน (แบบ สช.๑) 
(๒) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๒) 
(๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๓) 
(๔) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(๕) พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีราชหาร 
(๖) แผนท่ีสังเขปบริเวณท่ีเกิดเหตุการณ 
(๗) สำเนาประกาศชมเชยของผูบังคับบัญชา (ถามี) 
(๘) สำเนาใบรับรองแพทย จากโรงพยาบาล (กรณีไดรับบาดเจ็บ) 
(๙) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีถึงแกความตาย) 
(๑๐) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๑๑) คำสั่งแตงตั้งยศปจจุบัน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

๒. ขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันท่ี ๒ ประเภทท่ี ๒   
 (๑) บัญชีรายชื่อผูขอพระราชทาน (แบบ สช.๑) 

(๒) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๒) 
(๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบ สช.๓) 
(๔) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(๕) สำเนาคำสั่งพนหนาท่ีราชการ 
(๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๗) คำสั่งแตงตั้งยศปจจุบัน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

 







     (ตัวอยาง) (แบบ สช.๑)

สังกัด

(ชื่อหนวยงาน)

๑ พันโท เอกรัฐ สงบสุข รองเสนาธิการ รองผูบังคับกองรอยทหารมา กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ๑ ๑๐๐๒ ๐๒๐๒๓ ๖๖ ๙

กรมทหารมาที่ ๒๒ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๒๒

๒ จาสิบเอก นรา เสถียรทรัพย นายสิบกําลังพล ฝายกําลังพล รองผูบังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ๓ ๑๗๘๙ ๑๐๐๖๗ ๒๒ ๑

กรมทหารมาที่ ๒๒ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๒๒

หมายเหต ุ: คําแนะนําในการปฏิบัติ

๑. การรายงานทุกครั้งใหใชกระดาษ F4 (กระดาษยาว), TH SarabunPSK 16

๒. ไมใชตัวยอ และใชตัวเลขไทย ตรวจถูกตอง

๓. ยศ (ชั้นยศปจจุบัน) พันโท นักรบ    กลาหาญ

๔. ชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ใหใสชื่อปจจุบัน) (นักรบ    กลาหาญ)

๕. ตําแหนงปกติ (ตําแหนงปจจุบัน) นายทหารกําลังพลของหนวย

๖. ตําแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ (ตําแหนงตามคําสั่งปฏิบัติหนาที่) ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กระทรวงยศ ชื่อ - สกุล ตําแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ

บัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

ลําดับที่ ตําแหนงปกติ เลขประจําตัวประชาชน



     (ตัวอยาง) (แบบ สช.๒)

คําสั่งปฏิบัติหนาที่

และพนหนาที่

๑ พันโท เอกรัฐ สงบสุข รองเสนาธิการ รองผูบังคับกองรอยทหารมา เปนผูนําหนวยในการลาดตระเวน และ ตั้งแต ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

กรมทหารมาที่ ๒๒ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๒๒ ระวังปองกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ลับ ที่ ๔๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

บริเวณชายแดน ไทย - เมียนมาร ถึง พนหนาที่ตามคําสั่ง ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลับ ที่ ๓๔๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

รวม ๑ ป ๖ เดือน

๒ จาสิบเอก นรา  เสถียรทรัพยนายสิบกําลังพล รองผูบังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด สนับสนุนหนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๒๒ ตั้งแต ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

ฝายกําลังพล หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๒๒ ชวยเหลือและปฏิบัติงานทางดานธุรการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ลับ ที่ ๔๐๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

กรมทหารมาที่ ๒๒ กําลังพลแกหนวย ผูบังคับบัญชา ฝายอํานวยการ ถึง พนหนาที่ตามคําสั่ง ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายแดน ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ลับ ที่ ๓๔๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ไทย - เมียนมาร รวม ๑ ป ๖ เดือน

หมายเหต ุ: คําแนะนําในการปฏิบัติ ตรวจถูกตอง

๑. การรายงานทุกครั้งใหใชกระดาษ F4 (กระดาษยาว), TH SarabunPSK 16 พันโท นักรบ    กลาหาญ

๒. ไมใชตัวยอ และใชตัวเลขไทย (นักรบ    กลาหาญ)

๓. ยศ (ชั้นยศปจจุบัน) นายทหารกําลังพลของหนวย

๔. ชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ใหใสชื่อปจจุบัน) ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๕. ตําแหนงปกติ (ตําแหนงปจจุบัน)

๖. ตําแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ (ตําแหนงตามคําสั่งปฏิบัติหนาที่)

ลําดับ ตําแหนงปฏิบัติราชการพิเศษ

บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการผูขอพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

ผลงานโดยยอและพื้นที่ปฏิบัติงานยศ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาตําแหนงปกติ



                                                         (ตัวอยาง) 

(แบบ สช.๓) 

     

 

หนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชาย 

 ท่ี           กรมทหารมาท่ี ๒๒  

                                                                      วันท่ี   ๑๘  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕   

      ขาพเจาขอรับรองวา   พันโท เอกรัฐ  สงบสุข   ตำแหนง  รองเสนาธิการ กรมทหารมาท่ี ๒๒           

ไดปฏิบัติราชการในตำแหนง   รองผูบังคับกองรอยทหารมา หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาท่ี  ๒๒                       

ตามคำสั่ง   ศูนยปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ลับ ท่ี ๔๐๐/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๙   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

เริ่มปฏิบัติตั้งแตวันท่ี   ๑   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๑    ถึงวันท่ี   ๖  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒         

รวม  ๑  ป  ๖  เดือน -  วัน ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ  เปนผูนำหนวยในการลาดตระเวน และการระวังปองกันชายแดน

รักษาความสงบเรยีบรอย  ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนในการปองกันประเทศ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ในพ้ืนท่ี   

รับผิดชอบบริเวณ อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ชายแดนไทย - เมียนมาร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย    

ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  และเปนผูมีความประพฤตเิรียบรอย มีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

อยูในระเบียบวินัยอันดี และไมเคยกระทำความผิดทางวินัยรายแรง หรือ อาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทำ

โดยประมาท หรือ ความผิดลหโุทษ หรือ กระทำความเสื่อมเสียใด ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี หรือเขาชวยเหลือ

การปฏิบัติหนาท่ี  

 จึงขอรับรองไว ณ ท่ีนี้ เปนสำคัญ 

   พันเอก ชาติชาย  ใจเมือง 

            (ชาติชาย  ใจเมือง) 

    ผูบังคับการกรมทหารมาท่ี ๒๒ 
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