คูมือสําหรับประชาชน: งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จังหวัด)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณี
ยื่นที่จังหวัด)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ.เหรียญพิทักษเสรีชน พ.ศ. 2512
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 95
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 108
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 61
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน คูมือประชาชน:งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ
เหรียญราชการชายแดน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ/ไปรษณีย
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1.นําสงถึง กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2. ตองติดตอรับบัตรดวยตนเองหรือมอบอํานาจบุคคลอื่นรับแทนได ณ หนวยงาน )
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ตองมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษเสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดน และมีความประพฤติ
เรียบรอย เหมาะสม
2. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใด ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนามรับรอง
ตามระเบียบแลวที่จังหวัด (สํานักงานจังหวัด) นั้น เพื่อทําการออกบัตร
3. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแลว ที่กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการออกบัตร
4.ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนประชาชนทั่วไปหรือขาราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัดแตมีความประสงคยื่นเรืองที่
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ตองใชระยะเวลาดําเนินการ 23 วันทําการ ตาม
กรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจาหนาที่จะพิจารณาดําเนินการออกบัตรใหตอเมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกตองและครบถวน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

กลุมงานอํานวยการ
1 วัน
สํานักงานจังหวัด
นครราชสีมารับเรื่อง
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

-

หมายเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาจัดทําบัตร 7 วัน
เหรียญฯ และเสนอผูมี
อํานาจลงนาม

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามกํากับบน
บัตร เจาหนาที่ประทับตรา
ครุฑดุน และสงมอบบัตร
ใหกับผูยื่นคําขอ

-

-

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

15 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 23 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บาน
บัตรประจําตัว
0
ขาราชการหรือ
3)
พนักงานองคการ
ของรัฐ
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
4)
เปลี่ยนชื่อ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

(ในกรณีที่ชื่อสกุล
ไมตรงกับราช

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

รูปถายขนาด 1
นิ้ว

-

3

0

ชุด

สําเนาบัตร
ขาราชการ
บํานาญ

-

0

1

ฉบับ

สําเนาราชกิจจา
นุเบกษา

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรเกา/ใบแจง 1
1
1) ความบัตรหาย

2)

คําสั่งปฏิบัติ
หนาที่กําลังพล
กอ.รมน./คําสั่ง

-

0

1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
กิจจานุเบกษา
และใหลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(แตงเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติราชการ/
หนวยงานของรัฐ
หรือชุดสุภาพไม
สวมหมวกและ
แวนตาดํา)
(กรณีเปนผู
เกษียณอายุ
ราชการและใหลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
(สําเนาราชกิจจา
นุเบกษาหนาที่
ประกาศและ
หนาที่มีชื่อผูขอ)

หมายเหตุ
(กรณีมีบัตร
แลวแตประสงคขอ
ทําบัตรใหม)
(กรณีชื่อมีความ
คลาดเคลื่อนใน
ขั้นตอนการเสนอ

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ปฏิบัติราชการ
ชายแดนหรือ
คําสั่งพนหนาที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ขอพระราชทานฯ)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ (ที่อยู ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
โทร 044-259-999)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (ที่อยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 สายดวน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน
2)

แบบคําขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
-

19.

หมายเหตุ

