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คู่มือสำหรั บประชำชน: งำนออกบัตรประจำตัวผู้ได้ รับพระรำชทำนเหรี ยญพิทักษ์ เสรี ชนและเหรี ยญรำชกำร
ชำยแดน (กรณีย่ นื ที่จังหวัด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานจังหวัดพิจิตร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้ รับพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชนและเหรี ยญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จงั หวัด)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานจังหวัดพิจิตร
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.เหรี ยญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ.เหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชน พ.ศ. 2512
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 95
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 108
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 61
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้ รับพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชนและเหรี ยญราชการ
ชายแดน (กรณียื่นที่จงั หวัด) สานักงานจังหวัดพิจิตร
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชัน้ 4 ถนนพิจิตรตะพานหิ น ตาบลท่าหลวง อาเภอเมื อง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณี ย์ 56000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการไปรษณี ย์ทวั่ ประเทศ/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ (นาส่ง กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชัน้ 4 ถนนพิจิตรตะพานหิ น ตาบลท่าหลวง อาเภอเมื อง จังหวัดพิจิตร รหัสไปษณี ย์ 56000)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ต้ องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชนหรื อเหรี ยญราชการชายแดน และมีความประพฤติ
เรี ยบร้ อย เหมาะสม
2. ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดใด ให้ ยื่นคาขอมีบตั รที่ได้ รับการลงนามรับรอง
ตามระเบียบแล้ วที่จงั หวัด (สานักงานจังหวัด) นัน้ เพื่อทาการออกบัตร
3. ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นคาขอมีบตั รที่ได้ รับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแล้ ว ที่กองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทาการออกบัตร
4.ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อข้ าราชการบานาญที่มีภมู ิลาเนาต่างจังหวัดแต่มีความประสงค์ยื่นเรื องที่
กองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ต้ องใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 23 วันทาการ ตาม
กรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาดาเนินการออกบัตรให้ ตอ่ เมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกต้ องและครบถ้ วน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

กลุ่มงานอานวยการ สานักงาน 1 วัน
จังหวัดพิจิตร รับเรื่ อง เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถู กต้ องของ
เอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่พิจารณาจัดทาบัตร 5 วัน
เหรี ยญฯ และเสนอผู้มีอานาจลง
นาม
ผู้มีอานาจลงนามกากับบนบัตร 7 วัน
เจ้ าหน้ าที่ ประทับตราครุ ฑดุน
และส่งมอบบัตรให้ กับผู้ยื่นคา
ขอ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานจังหวัด พิจิตร

สานักงานจังหวัด พิจิตร
สานักงานจังหวัด พิจิตร
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 10 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

0

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนักงำนองค์กำร
ของรัฐ

0

1

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(ในกรณีที่ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับรำช
กิจจำนุเบกษำ
และให้ ลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

รูปถ่ำยขนำด 1
นิ ้ว

-

3

0

ชุด

(แต่งเครื่ องแบบ
ชุดปฏิบตั ริ ำชกำร/
หน่วยงำนของรัฐ
หรื อชุดสุภำพไม่
สวมหมวกและ
แว่นตำดำ)

4)

5)

หมำยเหตุ
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ที่

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำบัตร
ข้ ำรำชกำร
บำนำญ

-

0

สำเนำรำชกิจจำ
นุเบกษำ

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีเป็ นผู้
เกษียณอำยุ
รำชกำรและให้ ลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(สำเนำรำชกิจจำ
นุเบกษำหน้ ำที่
ประกำศและ
หน้ ำที่มีชื่อผู้ขอ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บัตรเก่ำ/ใบแจ้ ง
ควำมบัตรหำย

-

1

คำสัง่ ปฏิบตั ิ
หน้ ำที่กำลังพล
กอ.รมน./คำสัง่
ปฏิบตั ริ ำชกำร
ชำยแดนหรื อ
คำสัง่ พ้ นหน้ ำที่

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) (ให้ สำนักงำนจังหวัดระบุค่ำธรรมเนียมตำมที่จัดเก็บจริง)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
(กรณีมีบตั ร
แล้ วแต่ประสงค์ขอ
ทำบัตรใหม่)
(กรณีชื่อมีควำม
คลำดเคลื่อนใน
ขันตอนกำรเสนอ
้
ขอพระรำชทำนฯ)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพิจิตร
หมายเหตุ (ที ่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิ จิตร ชัน้ 1 ถนนพิจิตร-ตะพานหิ น ตาบลท่าหลวง อาเภอเมื อง จังหวัดพิ จิตร
รหัสไปรษณี ย์ 56000 สายด่วน 1567 E-mail : damrongdhama.phichit1567@gmail.com)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (ที อ่ ยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั รเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางและขัน้ ตอน)
2)

แบบคาขอมีบตั รเหรี ยญราชการชายแดน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางและขัน้ ตอน)

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

29/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักงานจังหวัดพิจิตร สป.มท.
-

