
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เหรียญพิทักษเสรีชน 

พ.ศ. ๒๕๑๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
เปนปที่ ๒๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยเหรียญพิทักษเสรีชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน พ.ศ. 

๒๕๑๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหมีเหรียญเพื่อพระราชทานแกผูที่กระทําการปราบปรามผูกอการราย

คอมมิวนิสต เรียกวา “เหรียญพิทักษเสรีชน” ใชอักษรยอวา ส.ช. 
 
มาตรา ๔๒  เหรียญพิทักษเสรีชน เปนเหรียญทองแดงรมดํา รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส

ดานละ ๒๓ มิลลิเมตร ยอกลางทั้งส่ีดาน ตัวเหรียญมุมบนหอยกับแพรแถบ ดานหนาเหรียญตรง
กลางมีรูปจักรมีสมอขัดในวงจักร ซายขวาของจักรมีรูปปกนกทับอยูบนพระแสงดาบ เขนและโล 
ตอนบนเปนรูปครุฑพาห ดานหลังมีอักษรจารึกวา “อสาธุ สาธุนา ชิเน” กับแพรแถบกวาง ๓๔ 
มิลลิเมตร ลายริ้วจากบนลงลางเปนสีแดงขาวสลับกัน ขอบทั้งสองขางเปนริ้วสีแดงรวม ๑๗ ร้ิว 
ขางบนแถบมีเข็มโลหะจารึกอักษรวา “พิทักษเสรีชน” 

เหรียญพิทักษเสรีชน มี ๒ ช้ัน ดังนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๖/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หนา ๕๒/๖ มีนาคม ๒๕๑๒ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔ ฉบับลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ช้ันที่ ๑ มีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปชอชัยพฤกษชอเดียวติดกลาง
แพรแถบ 

ถาผู ได รับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๑ ปฏิบัติการสูรบกับ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตถึงข้ันที่จะไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๑ อีก ก็จะไดรับ
พระราชทานเครื่องหมายเปนรูปชอชัยพฤกษชอเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบในทางดิ่งกับชอ
ชัยพฤกษเดิมทุกครั้ง 

ช้ันที่ ๒ มีสองประเภท 
ประเภทที่ ๑ มีเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง เปนรูปขีดประกอบดวยเปลว

ระเบิดติดกลางแพรแถบ 
ประเภทที่ ๒ ไมมีเครื่องหมายติดแพรแถบ 
 
มาตรา ๕๓  เหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๑ จะพระราชทานแกทหาร ตํารวจ 

ขาราชการ และราษฎร ซึ่งไดปฏิบัติการสูรบกับผูกอการรายคอมมิวนิสตดวยความกลาหาญหรือ
ไดรับบาดเจ็บหรือตายในการสูรบ และการสูรบนั้นไดกอใหเกิดผลดีอยางย่ิงแกการปราบปราม 

เหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๑ จะพระราชทานแกทหาร ตํารวจ 
ขาราชการ และราษฎรซึ่งไดปฏิบัติการสูรบ หรืออํานวยการสูรบกับผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือ
ปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสตจนไดรับคําชมเชยจากทาง
ราชการ หรือปฏิบัติการเสี่ยงอันตรายดังกลาวจนไดรับบาดเจ็บหรือตาย แตยังไมถึงข้ึนที่จะไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนชั้นที่ ๑ 

เหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๒ ประเภทที่ ๒ จะพระราชทานแกทหาร ตํารวจ 
ขาราชการ และราษฎร ซึ่งไดปฏิบัติการเปนผลดีแกการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต 

 
มาตรา ๖  ใหผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนไดสิทธิตาง ๆ ตาม

กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
มาตรา ๗  เหรียญพิทักษเสรีชนนี้ พระราชทานใหเปนกรรมสิทธิ์ ถาผูไดรับ

พระราชทานกระทําความผิดรายแรง หรือประพฤติตนไมสมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได เมื่อสงคืน
ไมไดดวยประการใด ๆ ตองใชราคาเหรียญนั้น 

 
มาตรา ๘  ถาผูที่สมควรไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนวายชนมเสียกอน

ไดรับพระราชทาน จะไดพระราชทานแกทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งเพ่ือเปนเครื่องระลึกถึง
ความดีของผูที่ลวงลับไปแลวตามลําดับ ดังนี้ 

ลําดับ ๑ คูสมรส 
ลําดับ ๒ บุตรคนใหญของจํานวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู 

                                                 
๓ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔ ฉบับลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดับ ๓ บิดา 
ลําดับ ๔ มารดา 
 
มาตรา ๙  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทหาร ตํารวจ ขาราชการ
และราษฎรไดปฏิบัติการเปนผลดีแกการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต สมควรใหมีเหรียญ
พิทักษเสรีชน สําหรับพระราชทานแกบุคคลดังกลาวเพื่อเปนเกียรติแกวงศตระกูล 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔๔ 
 

ขอ ๓  ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ช้ันที่ ๑ ไปแลวกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ ใหเปลี่ยนเครื่องหมายเดิมเปนเครื่องหมายทําดวยโลหะสี
ทองเปนรูปชอชัยพฤกษชอเดียวติดกลางแพรแถบ 

 
ขอ ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี ้

 
 
 
 

วสุ สรรกําเนิด/ผูปรับปรุง 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 


