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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: งานออกบัต รประจําตัวผู้ไ ด้ ร ับ พระราชทานเหรีย ญพิท กั ษ์ เ สรีช นและเหรียญราชการ
ชายแดน (กรณีย่ นื ที่จ ังหวัด )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อ กระบวนงาน: งานออกบัตรประจําตัวผู้ได้ รับพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชนและเหรี ยญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จงั หวัด)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ประเภทของงานบริก าร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใ ห้ อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ที่เ กี่ย วข้ อ ง:
1) พ.ร.บ.เหรี ยญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ.เหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชน พ.ศ. 2512
6. ระดับ ผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ใ ห้ บ ริก าร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที่ก าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลี่ยต่ อ เดือ น 95
จํานวนคําขอที่ม ากที่สุด 108
จํานวนคําขอที่น้ อ ยที่สุด 61
10. ชื่อ อ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 11:54
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ถนนสละชีพ อําเภอเมื อง 77000 โทร 0-3260-3991-4 โทรสาร 0-3260-3995/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ ทีท่ ําการไปรษณีทวั่ ประเทศ/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ (นําส่ง กล่◌ุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ถนนสละชีพ อําเภอเมื อง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000)
12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื่น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1.ต้ องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชนหรื อเหรี ยญราชการชายแดน และมีความประพฤติ
เรี ยบร้ อย เหมาะสม
2. ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดใด ให้ ยื่นคําขอมีบตั รที่ได้ รับการลงนามรับรอง
ตามระเบียบแล้ วที่จงั หวัด (สํานักงานจังหวัด) นัน้ เพื่อทําการออกบัตร
3. ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นคําขอมีบตั รที่ได้ รับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแล้ ว ที่กองการเจ้ าหน้ าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการออกบัตร
4.ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อข้ าราชการบํานาญที่มีภมู ิลําเนาต่างจังหวัดแต่มีความประสงค์ยื่นเรื องที่
กองการเจ้ าหน้ าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการ 23 วันทําการ ตาม
กรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาดําเนินการออกบัตรให้ ตอ่ เมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกต้ องและครบถ้ วน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ร ับ ผิด ชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

กลุม่ งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ รับเรื่ อง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาจัดทํา

7 วัน

1)

2)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บ ผิด ชอบ
สํานักงานจังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์

สํานักงานจังหวัด -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

บัตรเหรี ยญฯ และเสนอผู้มี
อํานาจลงนาม
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ผู้มีอํานาจลงนามกํากับบน 15 วัน
บัตร เจ้ าหน้ าที่ประทับตรา
ครุฑดุน และส่งมอบบัตร
ให้ กบั ผู้ยื่นคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ
ประจวบคีรีขนั ธ์

หมายเหตุ

สํานักงานจังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 23 วัน
14. งานบริก ารนี ้ ผ่ านการดําเนิน การลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยื่น คําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนที่อ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
กรมการปกครอง 0
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน
0
บัตรประจําตัว
ข้ าราชการหรื อ
3)
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
กรมการปกครอง 0
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
4)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

(ในกรณีที่ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับราช
กิจจานุเบกษา
และให้ ลงนาม
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

รูปถ่ายขนาด 1
นิ ้ว

-

3

0

ชุด

สําเนาบัตร
ข้ าราชการ
บํานาญ

-

0

1

ฉบับ

สําเนาราชกิจจา
นุเบกษา

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

7)

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(แต่งเครื่ องแบบ
ชุดปฏิบตั ริ าชการ/
หน่วยงานของรัฐ
หรื อชุดสุภาพไม่
สวมหมวกและ
แว่นตาดํา)
(กรณีเป็ นผู้
เกษี ยณอายุ
ราชการและให้ ลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(สําเนาราชกิจจา
นุเบกษาหน้ าที่
ประกาศและ
หน้ าที่มีชื่อผู้ขอ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับ ยื่น เพิ่ม เติม
ที่
1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรเก่า/ใบแจ้ ง
ความบัตรหาย

-

1

1

ฉบับ

คําสัง่ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่กําลังพล
กอ.รมน./คําสัง่
ปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนหรื อ

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมีบตั ร
แล้ วแต่ประสงค์ขอ
ทําบัตรใหม่)
(กรณีชื่อมีความ
คลาดเคลื่อนใน
ขันตอนการเสนอ
้
ขอพระราชทานฯ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

คําสัง่ พ้ นหน้ าที่
16. ค่ าธรรมเนียม
1) (ให้ ส าํ นัก งานจังหวัด ระบุค่ าธรรมเนียมตามที่จ ัด เก็บ จริง)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
1) ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย น ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หมายเหตุ (ทีอ่ ยู่ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนนสละชีพ อําเภอ
เมื อง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000 โทร 0-3260-3943 สายด่วน 1567 www.prachuapkhirikhan.go.th)
2) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (ทีอ่ ยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
3) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111 /www.1111.go.th/ตู้ ปณ 1111
เลขที ่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอมีบตั รเหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางและขัน้ ตอน)
2)

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

19. หมายเหตุ
-
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วัน ที่พ มิ พ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัด ทําโดย
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สป.มท.
อนุม ัต โิ ดย เผยแพร่ โ ดย -

