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ระเบียบ
ว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุ งระเบีย บว่ าด้ ว ยบัต รประจํ า ตัว ทายาทผู้ ได้ รั บ พระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้อ ๕ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน
สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน
พ.ศ. ๒๕๑๒ และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง สิทธิพิเศษบางประการของครอบครัวทหารที่ไปทํา
การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๖ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัวทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ที่ ๑” หมายความว่า ผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ที่ ๑ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน
พ.ศ. ๒๕๑๒ และให้หมายความรวมถึงผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรีย ญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
ซึ่งวายชนม์เสียก่อนได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
“บัตรประจําตัว” หมายความว่า บัตรประจําตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้นที่ ๑
“ครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ และให้หมายความรวมถึงบิดาและมารดาของคู่สมรสของ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ด้วย
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวนี้ มีไว้เพื่อให้ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้นที่ ๑ ใช้แสดงตนขอรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีกระทําการร่วมรบกับสหประชาชาติ
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ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลไปจนกว่าจะพ้นจากความผูกพัน
ทางครอบครัวตามกฎหมาย
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวและคําขอมีบัตร ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๗ ให้ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ยื่นคําขอมีบัตร
พร้อมกับหลักฐานการรับรองเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สําหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในราชการส่วนกลางของหน่วยงานนั้น
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นประชาชน
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒)
สําหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น
ข้อ ๘ ให้ผู้รับคําขอมีบัตรประจําตัวตามข้อ ๗ พิจารณาตรวจสอบคําขอมีบัตรประจําตัว
หากเห็นว่ามีรายการครบถ้ว นและถูกต้อง ให้ลงนามรับรองในคําขอมีบัต รประจําตัวและจัด ส่งคําขอมี
บัตรประจําตัวให้เจ้าพนักงานออกบัตรประจําตัว เพื่อดําเนินการออกบัตรต่อไป
ข้อ ๙ บัตรประจําตัวให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตรประจําตัว
ข้อ ๑๐ เมื่อบัต รประจําตัว หมดอายุ ให้ผู้ถือบัต รประจําตัว ยื่น คําขอมีบัต รประจําตัว ใหม่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจําตัวเดิมหมดอายุ
ผู้ถือบัตรประจําตัวจะขอมีบัตรประจําตัวใหม่ก่อนวันที่บัตรประจําตัวเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่น
คําขอมีบัตรประจําตัวภายในสามสิบวันก่อนวันที่บัตรประจําตัวนั้นหมดอายุ
ข้อ ๑๑ กรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ถือบัตรประจําตัว
อาจขอมีบัตรประจําตัวใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรประจําตัวนั้น
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้ถือบัตรประจําตัวเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ผู้ถือบัตรประจําตัวอาจขอเปลี่ยน
บัตรประจําตัวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ข้อ ๑๓ การขอมีบัตรประจําตัวใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ
ข้อ ๑๒ ให้นําความในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ถูกเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้น ที่ ๑ คืน ให้ บุค คลตามข้อ ๗ เป็น ผู้รั บผิ ด ชอบในการเรี ย กบัต รประจํ าตั ว คื น แล้ว ให้ นํา ส่ ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๕ บรรดาบัต รประจําตัว ทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรีย ญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ที่ ๑
ที่ได้ ออกตามระเบี ย บว่าด้ ว ยบัต รประจํา ตัว ทายาทผู้ได้ รับ พระราชทานเหรีย ญพิ ทักษ์ เสรีชน และ
การเรีย กเหรีย ญกับบัตรประจําตัว ทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔ ในวันก่อนวัน ที่ร ะเบีย บนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นบัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ และให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรประจําตัวนั้นหมดอายุ
ข้อ ๑๖ บรรดาคําขอมีบัตรประจําตัวทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
ที่ได้ยื่น ไว้หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตามระเบีย บว่าด้ว ยบัต รประจําตัว ทายาทผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวทายาทคืน พ.ศ. ๒๕๑๔ ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอมีบัตรประจําตัวที่ได้ยื่นไว้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามระเบีย บนี้ และให้มีอํานาจ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจําตัว วินิจฉัยตีความ ออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ประกาศและคําสั่งนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

