การจัดทาบัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
และทายาท พ.ศ.25๕๕ ประกอบกับระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บทที่ 2 บัตรประจาตัวผู ้ที่ไ ด้รับ พระราชทานเหรีย ญชัย สมรภูมิแ ละ
ทายาท กาหนดให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิหรือทายาทสามารถมีบัตรประจาตัว ไว้เพื่อ
แสดงตนขอรับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
1. การขอมีบัตรประจาตัว ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิหรือทายาท ต้องยื่นคาขอรับบัตรฯ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการดาเนินการ ดังนี้
1.1 กรณีผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
1.1.1 แบบคาขอรับบัตรประจาตัวฯ ตามแบบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
1.1.2 รูปถ่ายสีหรือขาวดา ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 4 รูป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่
สวมหมวก สาหรับทหารตารวจ และข้าราชการพลเรือนให้แต่งเครื่องแบบปกติ บุคคลภายนอกจากนี้ให้
แต่งกายสุภาพตามสากลนิยม เสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้องไม่มีดอกหรือลวดลาย
1.1.3 แบบบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ จานวน 1 บัตร
1.1.4 ภาพถ่ายหรือสาเนาราชกิจ จานุเ บกษาที่แ สดงว่า ผู้ข อรับ บัต รประจาตัว ได้รับ
พระราชทานเหรียญชัย สมรภูมิ
1.1.5 หนังสือรับรองบุคคลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับบัตรประจาตัวมี
ภูมิลาเนาอยู่ (เฉพาะกรณีที่การสะกดชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้ขอรับบัตรประจาตัวไม่ตรงตามที่ปรากฏใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ)
1.1.6 หลักฐานการได้รับยศในขณะขอรับบัตรประจาตัว (เฉพาะกรณีที่ยศที่ปรากฏใน
ราชกิจ จานุ เบกษา เรื่ องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ไม่ตรงกับยศในปัจจุบันของผู้ ขอรับบัตร
ประจาตัว)
1.1.7 บัตรประจาตัวฉบับเดิม (เฉพาะกรณีขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ , บัตร
ชารุดลบเลือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญจนไม่สามารถให้ความเชื่อถือในบัตรประจาตัวได้)
1.1.8 หลักฐานการแจ้งความ (เฉพาะกรณีขอใบแทน เนื่องจากบัตรประจาตัวสูญหาย)
1.1.9 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.2 กรณีทายาทของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
1.2.1 หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ 1.1.1, 1.1.2

1.2.2 แบบบัตรประจาตัวทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ จานวน ๑ ฉบับ
1.2.3 ภาพถ่า ยหรื อ ส าเนาราชกิจจานุ เบกษา เรื่ อง พระราชทานเหรี ยญชัย สมรภู มิ
ที่แสดงว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
1.2.4 หนังสือรับรองบุคคลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีที่การสะกดชื่อ
หรือชื่อสกุลของผู้ เสียชีวิตที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ไม่ตรงตามที่ปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ)
1.2.5 สาเนาทะเบียนบ้านของทายาท
1.2.6 หนั งสื อสอบสวนการเป็นทายาทและพยาน จานวน 2 คน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ าย
ปกครอง รวม ๓ ฉบับ ให้ได้ความจริงว่าผู้ตายเคยมีทายาทกี่คน มีบุตรกี่คน เคยจดทะเบียนรับรอง
บุตรบุญธรรมหรือไม่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ (พยานต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ
ขอรับบัตรฯ)
1.2.7 หนังสือสละสิทธิ์ของทายาทคนอื่นๆ ที่ไม่ขอรับบัตร
1.2.8 สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา
1.2.9 สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีทายาทเป็นหญิงที่สมรสแล้ว) หรือ สาเนาใบมรณบัตร
(กรณีทายาทรายใดได้ถึงแก่กรรมแล้ว)
1.2.10 บัตรประจาตัวฉบับเดิม (เฉพาะกรณีขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ หรือบัตร
ชารุดลบเลือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญจนไม่สามารถให้ความเชื่อถือในบัตรประจาตัวได้)
1.2.11 หลักฐานการแจ้งความ (เฉพาะกรณีขอใบแทน เนื่องจากบัตรประจาตัวสูญหาย)
2. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับคาขอรับบัตรฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ให้ตรวจสอบคาขอรับ บัตรฯ และเอกสารหลัก ฐาน หากเห็นว่า คาขอรับ บัตรฯ หรือเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งผู้ยื่นคาขอรับบัตรฯ ให้จัดทาให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 จัด ทาบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ข อรับ บัต รเหรีย ญชัย สมรภูมิ ต ามแบบและวิธีก ารที่กาหนด ท้า ย
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
พ.ศ.๒๕๕๕
2.2 ลงรายการในบัตรประจาตัวเฉพาะด้านหน้าบัตร ข้อความที่ลงในบัตรประจาตัวให้เขียนหรือ
พิมพ์ด้วยหมึกสีดาหรือสีน้าเงิน ตัวอักษรบรรจง ที่เป็นยศหรือตาแหน่งให้ใช้คาเต็ม ที่เป็นตัวเลขให้ใช้
เลขไทย หากเป็นกรณีของการขอรับบัตรประจาตัวแทนฉบับที่สูญหายให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรสี
แดงไว้เบื้องบนกึ่งกลางของบัตรด้านที่มีรูปถ่ายของผู้ถือบัตรว่า “ใบแทน” การลงรายการห้ามมิให้มี
รอยลบ โดยปฏิ บั ติ ต ามแบบท้ า ยระเบีย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ยบั ต รประจ าตั ว ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท พ.ศ.๒๕๕๕

2.3 จัดทาสาเนาบัตรประจาตัว จานวน 2 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ ส่วนอีก 1 ฉบับ ให้
ส่งไปพร้อมกับเรื่องการขอรับบัตรประจาตัว
2.4 รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับบัตรประจาตัว ยื่นพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอรับบัตรเหรียญชัย
สมรภูมิ เสนอไปยัง ตร. หรือ ผบช. เพื่อดาเนินการแทน ตร. ตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
แล้วแต่กรณี และจัดส่งไปยังกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อออกบัตรประจาตัวต่อไป
3. เมื่อได้รับบัตรประจาตัวที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยคืนจากกระทรวงกลาโหมแล้ว ให้สาเนานาม
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ซึ่งลงนามรับรองในบัตร พร้อมทั้งเลขหนังสือนาส่งของกรม
แผนที่ทหารไว้ที่สาเนาบัตรซึ่งเก็บรักษาไว้ เสร็จแล้วจึงมอบบัตรประจาตัวให้กับผู้ขอรับบัตรต่อไป
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและ
ทายาท พ.ศ.25๕๕
2. ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ
ที่ 24 บัตร บทที่ ๒ บัตรประจาตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
3.ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือ
แทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.กัลยาณไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2222 2863
ฝ่ายประวัติบุคคล (งานดรรชนีและบันทึกข้อมูล โทรศัพท์ 0 2205 1226 โทรสาร 0 2205 2494)
ตัวอย่างและแบบคาขอรับบัตรรวมทั้งแบบบัญชีรายชื่อ สามารถ Download ได้ที่
www.personnel.police.go.th

ขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
ผูข้ อรับบัตรประจาตัวยืน่ คาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จัดทาบัญชีรายชื่อผูข้ อรับบัตรประจาตัว
ลงรายการในบัตรประจาตัว
จัดทาสาเนาบัตรประจาตัว 2 ฉบับ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ
อีก 1 ฉบับ ส่งไปพร้อมกับเรือ่ งการขอรับบัตรประจาตัว
รับรองรูปถ่ายของผูถ้ อื บัตรประจาตัว
รวบรวมเอกสารหลักฐานทีผ่ ขู้ อรับบัตรประจาตัวยืน่
และทีไ่ ด้ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอไปยัง ตร. หรือ ผบช.

บช. เก็บสาเนาบัตรประจาตัวไว้เป็นหลักฐาน
และส่งเรือ่ งให้กรมแผนทีท่ หาร
รับบัตรประจาตัวคืนจากกรมแผนทีท่ หาร
กรอกข้อความลงในสาเนาบัตรทีเ่ ก็บรักษาไว้
และส่งบัตรประจาตัวไปยังหน่วยงานทีร่ ายงานขอรับบัตร

ขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
ผูข้ อรับบัตรประจาตัวยืน่ คาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
กรณีทายาทขอรับบัตรประจาตัวให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง
สอบสวนทายาทและพยาน และจัดทาหนังสือแสดงการสละสิทธิ
ของทายาทผูม้ สี ทิ ธิคนอื่น ๆ

จัดทาบัญชีรายชื่อผูข้ อรับบัตรประจาตัว

ลงรายการในบัตรประจาตัว
จัดทาสาเนาบัตรประจาตัว 2 ฉบับ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ
อีก 1 ฉบับ ส่งไปพร้อมกับเรือ่ งการขอรับบัตรประจาตัว
รับรองรูปถ่ายของผูถ้ อื บัตรประจาตัว
รวบรวมเอกสารหลักฐานทีผ่ ขู้ อรับบัตรประจาตัวยืน่
และทีไ่ ด้ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอไปยัง ตร. หรือ ผบช.
บช. เก็บสาเนาบัตรประจาตัวไว้เป็นหลักฐาน
และส่งเรือ่ งให้กรมแผนทีท่ หาร
รับบัตรประจาตัวคืนจากกรมแผนทีท่ หาร
กรอกข้อความลงในสาเนาบัตรทีเ่ ก็บรักษาไว้
และส่งบัตรประจาตัวไปยังหน่วยงานทีร่ ายงานขอรับบัตร

