คู่มือสาหรับประชาชน : งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานจังหวัดสระบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานจังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.เหรียญราชการชายแดนพ.ศ. 2497 และพ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชนพ.ศ. 2512
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 3
จานวนคาขอที่มากที่สุด 19
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 20/07/2015 20:00
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดสระบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ / ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.( มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (นาส่งกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัด สระบุรี )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดนและมีความ
ประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม
2. ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใดให้ยื่นคาขอมีบัตรที่ได้รับการ
ลงนามรับรองตามระเบียบแล้วที่จังหวัด (สานักงานจังหวัด) นั้นเพื่อทาการออกบัตร
3. ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอมีบัตรที่ได้รับการ
ลงนามรับรองตามระเบียบแล้วที่กองการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทาการออกบั ตร
4.ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปหรือข้าราชการบานาญที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดแต่มีความ
ประสงค์ยื่นเรืองที่กองการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ต้องใช้
ระยะเวลาดาเนินการ 23 วันทาการตามกรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจ้าหน้าที่จะพิจารณาดาเนินการออกบัตรให้ต่อเมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกต้องและ
ครบถ้วน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร กลุ่มงานอานวยการ
1 วัน
สานักงาน
สานักงานจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
รับเรื่องเจ้าหน้าที่
1)
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดทา 7 วัน
บัตรเหรียญฯและเสนอผู้
มีอานาจลงนาม

สานักงาน
จังหวัดสระบุรี

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนามกากับ
บนบัตรเจ้าหน้าที่

สานักงาน
จังหวัดสระบุรี

2)

3)

15 วัน

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประทับตราครุฑดุนและ
ส่งมอบบัตรให้กับผู้ยื่นคา
ขอ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 23 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
หน่วย
จ
านวนเอกสาร
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
นับ
ส
าเนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจาตัว กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
บัตรประจาตัว 0
1
ฉบับ
ข้าราชการหรือ
3)
พนักงาน
องค์การของรัฐ
ใบสาคัญการ กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
เปลี่ยนชื่อ
4)

หมายเหตุ
(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

(ในกรณีที่ชื่อ
สกุลไม่ตรงกับ
ราชกิจจา
นุเบกษาและให้
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ที่

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่นับวย
สาเนา
เอกสาร

3

0

ชุด

(แต่งเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติ
ราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
หรือชุดสุภาพไม่
สวมหมวกและ
แว่นตาดา)

-

0

1

ฉบับ

สาเนาราชกิจจา นุเบกษา

0

1

ฉบับ

(กรณีเป็นผู้
เกษียณอายุ
ราชการและให้
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(สาเนาราชกิจจา
นุเบกษาหน้าที่
ประกาศและ
หน้าที่มีชื่อผู้ขอ)

5)

สาเนาบัตร
ข้าราชการ
6) บานาญ

7)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่นับวย
สาเนา
เอกสาร

บัตรเก่า/ใบแจ้ง 1) ความบัตรหาย

1

1

ฉบับ

คาสั่งปฏิบัติ
หน้าที่กาลังพล
กอ.รมน./คาสั่ง
2)
ปฏิบัติราชการ
ชายแดนหรือ
คาสั่งพ้นหน้าที่

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมีบัตร
แล้วแต่ประสงค์
ขอทาบัตรใหม่)
(กรณีชื่อมีความ
คลาดเคลื่อนใน
ขั้นตอนการ
เสนอขอ
พระราชทานฯ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) (ให้สานักงานจังหวัดระบุค่าธรรมเนียมตามที่จัดเก็บจริง)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระบุรี หมายเหตุ (ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตาบล
ปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี)
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางค์กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศแนวทางและขั้นตอน)
2) แบบคาขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศแนวทางและขั้นตอน)
19. หมายเหตุ -

คู่มือสาหรับประชาชน
งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

จัดทาโดย กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดสระบุรี

