
ร่าง 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่อันสมควร 
ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

พ.ศ. .... 

 
 

............................................................. 
ให้ไว้ ณ วันที่................................................... พ.ศ. .... 

เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

  
 มาตรา ๓ ให้ผู้ที่ทางราชการมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สมควรได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
                               (๒) กองบัญชาการกองทัพไทย 
     (ก) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ (กองก าลัง
เฉพาะกิจร่วม ๙๗๒ ไทย–ติมอร์ตะวันออก) เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในอินโดนีเซียได้ส่งทหาร 
เข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก ในพ้ืนที่ติมอร์ตะวันออก ระหว่างวันที่  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ .. มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง .. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                  (ข) ..... 
 (ค) .... 

(๓) กองทัพบก 
     (ก) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารขององค์การสหประชาชาติ ณ 

ชายแดนประเทศอิรัก – คูเวต เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่ชายแดนประเทศอิรัก – 
คูเวต ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ 

 (ข) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ณ ติมอร์
ตะวันออก (กองก าลังเฉพาะกิจร่วม ๙๗๒ ไทย – ติมอร์ตะวันออก) เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอินโดนีเซีย 
ในพ้ืนที่ติมอร์ตะวันออก ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๔๒ ถึง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 (ค) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารขององค์การสหประชาชาติ   
ณ ประเทศเซียร์ราลีโอน เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศเซียร์ราลีโอน ระหว่าง 
เดือนตุลาคม ๒๕๔๒ ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ 

 (ง) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการก่อสร้าง ตามโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ตั้งแตเ่ดอืน ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน 

 (จ) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารกระบวนการสันติภาพในอาเจะห์ 
ภายใต้การอ านวยการขององค์กร อ็องรี ดูว์น็อง เซ็นเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ในพ้ืนที่
อาเจ๊ะห์ ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๔๖ 

 



 (ฉ) จัดก าลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศ
อัฟกานิสถาน (กองก าลังเฉพาะกิจ ๙๗๕ ไทย/อัฟกานิสถาน) เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ    
ในพ้ืนทีอั่ฟกานิสถาน ระหว่าง เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ 

 (ช)  จัดก าลังปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรมในประเทศอิรัก (กองก าลังเฉพาะกิจ ๙๗๖ 
ไทย/อิรัก) เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศอิรัก ระหว่าง เดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ 
ถึง เดือนกันยายน ๒๕๔๗ 

 (ซ) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศอิหร่าน 
(หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรมกองทัพไทย) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ     
ในพ้ืนที่ประเทศอิหร่าน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๔๗ 

 (ด) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารกระบวนการสันติภาพในอาเจ๊ะห์ 
ภายใต้การปฏิบัติการร่วมสหภาพยุโรป – อาเซียน (หน่วยสังเกตการณ์กระบวนการสันติภาพ ไทย/อาเจ๊ะห์) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง เดือนสิงหาคม ๒๕๔๗      
ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ 

 (ต) จัดก าลั งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ            
ณ สาธารณรัฐบุรุนดี (ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ฝ่ายอ านวยการ และกองร้อยทหารช่างผสม ไทย/บุรุนดี)     
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในพ้ืนที่สาธารณรัฐบุรุนดี ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๔๗        
ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ 

 (ถ) จัดก าลังปฏิบัติการภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ       
ณ ประเทศซูดาน เ พ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในพ้ืนที่ ประเทศซูดาน ระหว่าง              
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 (ท) จัดก าลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย 
(หน่วยแพทย์เฉพาะกิจร่วม ๙๖๐ ไทย/อินโดนีเซีย) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ 

 (น) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารในประเทศเนปาล ภายใต้
ภารกิจขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศเนปาล 
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 (บ) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพผสมสหประชาชาติ – สหภาพแอฟริกา 
ในดาร์ฟูร์ สาธารณรัฐซูดาน (ผู้สังเกตการณ์ทางทหาร ฝ่ายอ านวยการ และ กองก าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์) 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศซูดาน ระหว่าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ถึง ปัจจุบัน 

 (ป) จัดก าลังเข้าสังเกตการณ์ทางทหารในสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐ -
อิสลามปากีสถาน ภายใต้ภารกิจขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ       
ในพ้ืนที่ชายแดนสาธารณรัฐอินเดีย - สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึง 
ปัจจุบัน 

 (ผ) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ภายใต้
ภารกิจขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในพ้ืนที่ประเทศเซาท์ซูดาน 
ระหว่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน 

 (ฝ) จัดก าลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตฝ่ายทหาร และความ
ร่วมมือทางด้านการทหารและความม่ันคง ณ ต่างประเทศ จ านวน ๒๗ ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา, 
เครือรัฐออสเตรเลีย, ประเทศนิวซีแลนด์, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สหราชอาณาจักร, 
สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐเบลารุส, สมาพันธรัฐสวิส, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐอิตาลี, 



สาธารณรัฐยูเครน, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐแห่งสหภาพ-  
เมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, เนการาบรูไนดารุสซาลาม, สาธารณรัฐ
สิงคโปร์, สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน, สาธารณรัฐตุรกี) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ           
ระะหว่าง ๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน  

(๔) กองทัพเรือ... 
(๕) กองทัพอากาศ... 


