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พระราชบัญญัติ 
เหรียญพิทกัษ์เสรีชน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปทีี่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน   (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์

เสรีชน  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 
“เหรียญพิทักษ์เสรีชนอาจพระราชทานแก่ผู้ที่ทางราชการมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) การป้องกันประเทศ  การรักษาความมั่นคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

หรือ 
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(๒) การปฏิบัติการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติในต่างประเทศหรือปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ   
อันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต้องระบุภารกิจ  สถานการณ์  พ้ืนที่  และระยะเวลาการปฏิบัติการที่เหมาะสมไว้ด้วย” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที ่ ๓๐๔  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เหรียญพิทักษ์เสรีชน  มี  ๒  ชั้น  ดังนี้ 
ชั้นที่  ๑  มีเครื่องหมายท าด้วยโลหะสีทอง  เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดกลางแพรแถบ 
ถ้าผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๑  ปฏิบัติการถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทาน

เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๑ อีก  ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ช่อเดียวติดเพ่ิม
กลางแพรแถบในทางดิ่งกับช่อชัยพฤกษ์เดิมทุกครั้ง 

ชั้นที่  ๒  มีสองประเภท 
ประเภทท่ี  ๑  มีเครื่องหมายท าด้วยโลหะสีทอง  เป็นรูปขีดประกอบด้วยเปลวระเบิดติดกลางแพรแถบ 
ประเภทท่ี  ๒  ไม่มีเครื่องหมายติดแพรแถบ” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน  พ.ศ.  ๒๕๑๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๐๔ ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๑  จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา  ๓  ซึ่งได้ปฏิบัติ 
การสู้รบด้วยความกล้าหาญ  หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส  หรือเสียชีวิตในการสู้รบ  และการสู้รบนั้นได้ก่อให้เกิด
ผลดีอย่างยิ่งแก่ประเทศ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๒  ประเภทที่  ๑  จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา  ๓  ซึ่งได้ปฏิบัติ 
การสู้รบหรืออ านวยการสู้รบจนได้รับค าชมเชยจากทางราชการ  หรือปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายจนได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๑ 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน  ชั้นที่  ๒  ประเภทที่  ๒  จะพระราชทานแก่บุคคลตามมาตรา  ๓  ซึ่งได้
ปฏิบัติการเป็นผลดีแก่ประเทศ 

การขอพระราชทานเหรียญ  การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญ  บัตรประจ าตัว  และการเรียก
เหรียญและบัตรประจ าตัวคืน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๖ บุคคลตามมาตรา  ๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน   
พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติยกเลิก
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พระราชบัญญัติป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.  ๒๔๙๕  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีผลใช้บังคับจนถึง 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  จะมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนตามพระราชบัญญัติ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในเหตุการณ์ใด  พ้ืนที่ใด   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์   พ.ศ.  ๒๔๙๕  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็นผลท าให้ไม่สามารถ 
ขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้อีกต่อไป   สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทาน 
เหรียญพิทักษ์เสรีชนเพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ   
การรักษาความมั่นคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การปฏิบัติการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ในต่ างประเทศ  หรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ  อัน เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ   
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของบุคคลดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


