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ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ(าอยู*หัวอานันทมหิดล 

คณะผู(สําเร็จราชการแทนพระองค/ 
(ตามประกาศประธานสภาผู(แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย/ทิพอาภา 
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว( ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ/ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เป8นป9ท่ี ๘ ในรัชกาลป:จจุบัน 

 
โดยท่ีทหาร ตํารวจ และผู(กระทําหน(าท่ีอย*างทหารหรือตํารวจได(กระทําการรบกับ

ราชศัตรู สมควรท่ีจะให(มีเหรียญเพ่ือพระราชทานแก*ผู(กระทําการรบนั้น 
 
จึ่งมีพระบรมราชโองการให(ตราพระราชกําหนดข้ึนไว( โดยอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย ด่ังต*อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้ ให( เรียกว*า “พระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภู มิ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔” 
 
มาตรา ๒๑  ให(ใช(พระราชกําหนดนี้ตั้งแต*วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต(นไป 
 
มาตรา ๓  ให(มีเหรียญเพ่ือพระราชทานแก*ผู(ท่ีกระทําการรบข้ึนอีกชนิดหนึ่ง มีนาม

ว*า “เหรียญชัยสมรภูมิ” อักษรย*อ ช.ส. 
 
มาตรา ๔๒  เหรียญชัยสมรภูมินี้ มีลักษณะเป8นเหรียญโลหะกลม ด(านหน(ามีพระบรม

รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกําลังทรงกระทํายุทธหัตถีกับราชศัตรู มีอักษรจารึกว*า “สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กู(ชาติ” ด(านหลังมีอักษรจารึกว*า “เรารบเพ่ือเกียรติศักด์ิไทย” ตัวเหรียญห(อยกับ
แพรแถบสีแดง กว(าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสีขาวใกล(ขอบท้ังสองข(าง ข(างบนมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล
จารึกอักษรว*า “ชัยสมรภูมิ” หรือกับแพรแถบสี ขนาด และลักษณะอ่ืนตามท่ีจะได(กําหนดไว(โดยพระ
ราชกฤษฎีกา สําหรับพระราชทานแก*ผู(กระทําการรบกับราชศัตรูในการรบเฉพาะคราว 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๕๘/-/หน(า ๑๖๓/๔ กุมภาพันธ/ ๒๔๘๔ 
๒ มาตรา ๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
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มาตรา ๕๓  เหรียญชัยสมรภูมินี้ จะพระราชทานแก*ทหาร ตํารวจ และผู(กระทํา
หน(าท่ีอย*างทหารหรือตํารวจบรรดาท่ีได(รับคําสั่งจากหน*วยทหารหรือตํารวจให(ไปกระทําการรบและ
ได(เคลื่อนท่ีไปแล(ว 

ถ(าผู(ท่ีได(รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได(กระทําการจนได(รับความชมเชยจาก
ทางราชการ หรือกระทําความชอบมีบาดเจ็บ จะได(รับพระราชทานเครื่องหมายทําด(วยโลหะสีทอง
เป8นรูปขีดประกอบด(วยเปลวระเบิดสําหรับติดท่ีแพรแถบทุกครั้ง 

ถ(าผู(ท่ีได(รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิได(ประกอบวีรกรรม แต*ยังไม*ถึงข้ันท่ีจะ
ได(รับพระราชทานเหรียญกล(าหาญ จะได(รับพระราชทานเครื่องหมายทําด(วยโลหะสีทองเป8นรูปช*อ
ชัยพฤกษ/ช*อเดียวสําหรับติดท่ีแพรแถบทุกครั้ง 

 
มาตรา ๖๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗  ถ(าผู(ท่ีสมควรได(รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิวายชนม/เสียก*อนได(รับ

พระราชทาน จะได(พระราชทานแก*ทายาทคนใดคนหนึ่งของผู(นั้นเพ่ือเป8นเครื่องระลึกถึงความดีของผู(
ท่ีล*วงลับไปแล(ว แต*ทายาทหามีสิทธิท่ีจะประดับไม* 

 
มาตรา ๘  เหรียญชัยสมรภูมินี้พระราชทานให(เป8นกรรมสิทธิ์แก*ผู(รับ เม่ือผู(ได(รับ

พระราชทานวายชนม/ ให(ทายาทโดยธรรมรักษาไว(เป8นท่ีระลึก ถ(าผู(ได(รับพระราชทานก็ดี ทายาทโดย
ธรรมก็ดี กระทําความผิดร(ายแรงหรือประพฤติตนไม*สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได( ถ(าส*งคืนไม*ได(ด(วย
ประการใด ๆ ภายในกําหนด ๑ เดือน ต(องใช(ราคาเหรียญนั้น 

 
มาตรา ๙  ให(นายกรัฐมนตรี รักษาการให(เป8นไปตามพระราชกําหนดนี้ และให(มี

อํานาจวางระเบียบการเก่ียวกับการประดับเหรียญและกรณีท่ีจะให(ประดับเหรียญ 
ระเบียบการนี้เม่ือได(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( 
 
 

ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

       

                                                 
๓ มาตรา ๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔๕ 
 

มาตรา ๓  สภาผู(แทนราษฎรได(พิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดเหรียญชัย
สมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔  
 
พระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พุทธศักราช 
๒๔๘๕๖ 
 

มาตรา ๕  ให(นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๕๗ 
 

มาตรา ๔  ให(นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔๘ (ยกเลิก)๙ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติเห็นว*า ทหาร ตํารวจ และผู(กระทําหน(าท่ีอย*างทหารหรือตํารวจซ่ึง
ได(ประกอบวีรกรรมแม(ยังไม* ถึงข้ันท่ีจะได(รับพระราชทานเหรียญกล(าหาญ แต*ควรท่ีจะได(รับ
เครื่องหมายเป8นเครื่องเชิดชูวีรกรรมนั้น จึงสมควรแก(ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว*าด(วยเหรียญชัยสมรภูมิ
เพ่ือให(มีบทบัญญัติว*าด(วยเครื่องหมายสําหรับผู(ประกอบวีรกรรม 
 
พระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙๑๐ 
 

มาตรา ๓  ให(ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ 

 
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห*งกฎหมาย กฎ ข(อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใด อ(างถึง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรืออ(างถึงบทบัญญัติแห*ง

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๕๘/-/หน(า ๙๐๒/๘ กรกฎาคม ๒๔๘๔ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๕๙/ตอนท่ี ๓๐/หน(า ๙๖๕/๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๕๙/ตอนท่ี ๖๗/หน(า ๑๙๑๕/๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๕ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๘๘/ตอนท่ี ๑๔๗/ฉบับพิเศษ หน(า ๓/๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ 
๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติแก(ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน(า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล*าว ให(ถือว*าบทบัญญัติแห*งกฎหมาย กฎ ข(อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
นั้นอ(างถึงพระราชบัญญัตินี้  หรืออ(างถึงบทบัญญัติแห*งพระราชบัญญัตินี้ ในบทมาตราท่ีมีนัย
เช*นเดียวกัน แล(วแต*กรณี 

 
มาตรา ๖  ให(นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ว*าด(วยเหรียญชัยสมรภูมิ ซ่ึงแก(ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ แห*งพระ
ราชกําหนดเหรียญชัยสมรภูมิ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได(ออกใช(บังคับในระหว*างท่ีมีการปกครองโดย
คณะปฏิวัติและใช(ชื่อว*าประกาศของคณะปฏิวัติ สมควรปรับปรุงรูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมาย
ตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล*าวให(เป8นพระราชบัญญัติเพ่ือให(เป8นไปตามวิธีการตรากฎหมายใน
ระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป8นต(องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/จัดทํา 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
ปณตภร/ตรวจ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


