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คู่มือสาหรับประชาชน: งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดระนอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จังหวัด)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานจังหวัดระนอง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
- 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 95
จานวนคาขอที่มากที่สุด 108
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 61
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 16:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดระนอง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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 (นาส่งกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดระนองเลขที่ 999 หมู่ที่3 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดนและมีค วาม
ประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม
2.ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใดให้ยื่นคาขอมีบัตรที่ได้รับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแล้วที่จังหวัด (สานักงานจังหวัด) นั้นเพื่อทาการออกบัตร
3.ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอมีบัตรที่ได้รับการลง
นามรับรองตามระเบียบแล้วที่กองการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทาการออกบัตร
4.ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปหรือข้าราชการบานาญที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดแต่มีความประสงค์
ยื่นเรืองที่กองการเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการ 23 วันทา
การตามกรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจ้าหน้าที่จะพิจารณาดาเนินการออกบัตรให้ต่อเมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกต้องและครบถ้วน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดระนองรับ
เรื่องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดทา
บัตรเหรียญฯและเสนอผู้มี
อานาจลงนาม

7 วัน

สานักงานจังหวัด ระนอง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนามกากับบน
บัตรเจ้าหน้าที่ประทับตรา
ครุฑดุนและส่งมอบบัตร
ให้กับผู้ยื่นคาขอ

15 วัน

สานักงานจังหวัด ระนอง

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจังหวัด ระนอง

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 23 วัน
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
0
2)
บ้าน
บัตรประจาตัว
0
ข้าราชการหรือ
3)
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง
0
เปลี่ยนชื่อ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

4)

รูปถ่ายขนาด 1
นิว้

-

3

0

ชุด

สาเนาบัตร
ข้าราชการ
บานาญ

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

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

(ในกรณีที่ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับราช
กิจจานุเบกษา
และให้ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(แต่งเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
หรือชุดสุภาพไม่
สวมหมวกและ
แว่นตาดา)
(กรณีเป็นผู้
เกษียณอายุ
ราชการและให้ลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

4/5

ที่

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาราชกิจจา
นุเบกษา

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาราชกิจจา
นุเบกษาหน้าที่
ประกาศและ
หน้าที่มีชื่อผู้ขอ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

บัตรเก่า/ใบแจ้ง
ความบัตรหาย

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

คาสั่งปฏิบัติ
หน้าที่กาลังพล
กอ.รมน./คาสั่ง
ปฏิบัติราชการ
ชายแดนหรือ
คาสั่งพ้นหน้าที่

-

0

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมีบัตร
แล้วแต่ประสงค์ขอ
ทาบัตรใหม่)
(กรณีชื่อมีความ
คลาดเคลื่อนใน
ขั้นตอนการเสนอ
ขอพระราชทานฯ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) (ให้สานักงานจังหวัดระบุค่าธรรมเนียมตามที่จัดเก็บจริง )
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระนอง
หมายเหตุ(ศาลากลางจังหวัดระนองอาเภอเมืองจังหวัดระนอง)
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางค์กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศแนวทางและขั้นตอน)
2)

แบบคาขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moi.go.th ข้อมูลสารสนเทศแนวทางและขั้นตอน)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

10/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานจังหวัดระนองสป.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย สานักงานจังหวัดระนอง

1.1 สถานที่ติดต่อขอทาบัตร
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
หน่วยงานต้นสังกัด (ตามกรณีของการรับรองคาขอมีบัตร)
ประชาชน/ข้าราชการบานาญ
จังหวัด (สานักงานจังหวัด) ตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ส่วนราชการ /หน่วยงานต่างๆ สามารถจัดพิมพ์แบบบัตรและแบบคาขอมีบัตรตามที่กาหนดไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ แบบบัตรจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม
1.2 หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทาบัตร
สาเนาราชกิจจานุเบกษา
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มี
กฎหมายหรือข้อบังคั บของทางราชการกาหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ
ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทย
พระราชทาน จานวน 2 รูป
หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้
บัตรเก่า/ใบแจ้งความบัตรหาย (กรณีเคยทาบัตร)
สาเนาคาสั่งออกจากราชการ (กรณีเคยรับราชการ)

-2สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชั้นยศ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช. 3) ใบสาคัญ
การสมรส (คร.3) เป็นต้น
กรณีชื่อ - สกุล ผู้ขอทาบัตรไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถยื่นขอทาบัตรพร้อม
แก้ไขราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 4 เรื่อง การขอแก้ไขชื่อ - สกุลในราชกิจจานุเบกษา
1.3 การติดต่อขอรับบัตร / ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้ที่ขอทาบัตรติดต่อรับบัตรได้ ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นขอทาบัตร โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการ ดังนี้
หน่วยงานต้นสังกัด/สานักงานจังหวัด ประมาณ 3 สัปดาห์
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 20 นาที เว้นแต่กรณีที่ต้องส่งเรื่องไปให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองคาขอมีบัตร จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
1.4 การรับรองในแบบคาขอมีบัตร

ประเภทผู้ขอทาบัตร

ผู้มีอานาจลงนามรับรอง

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ส่วนภูมิภาค (รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

- ส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

(2) ทหาร ตารวจ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

(3) ประชาชน/ข้าราชการบานาญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

(4) เจ้าหน้าที/่ พนักงานอื่นของรัฐนอกจาก (1) (2) และ (3)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ

-3-

2.1 สถานที่ติดต่อขอรับเหรียญ
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2 หลักฐานที่ใช้ในการขอรับเหรียญ
สาเนาราชกิจจานุเบกษา
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/ประชาชน
หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน)
กรณีหน่วยงานที่ขอพระราชทานแจ้งขอรับเหรียญให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานในสังกัด จะต้องจัดทา
หนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยแนบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน และระบุชื่อ-สกุลของผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้รับเหรียญฯ
หมายเหตุ ผู้ที่จะรับเหรียญควรโทรศัพท์สอบถามว่าหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานได้รับเหรียญไปแล้ว
หรือไม่โดยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. 0-2222-1141 ต่อ 50382 , 0-22210565
3. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน : กอ.รมน. โทร. 0-2241-3672,0-2241-2351 ต่อ 3368, 3313
เหรียญราชการชายแดน : กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0-22210565, 0-2222-1141 ต่อ 50382
4. การขอแก้ไขชื่อ - สกุลในราชกิจจานุเบกษา
กรณีชื่อ - สกุล ผู้ที่ได้รับพระราชทานไม่ตรงกับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พร้อมดาเนินการขอชื่อ-สกุลในราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสาร ดังนี้

สามารถยื่นขอทาบัตร

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ
สาเนาราชกิจจานุเบกษา
สาเนาคาสั่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกาลังพล กอ.รมน หรือให้ ปฏิบัติงานราชการชายแดนก่อนปีที่ได้รับ
พระราชทาน (ตามแต่กรณี)

-35. สิทธิของบัตร
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้ รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีกระทาการ
รบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1/ประเภทที่ 2 และเหรียญราชการชายแดน ได้รับสิทธิ ดังนี้
1) ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือองค์การของรัฐบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้อง
เสียค่าตอบแทน
2) ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจาทาง เรือเดินทะเล ที่เป็น
ของ รัฐบาล หรือองค์การ และบริษัทในความควบคุมของรัฐบาลกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา
หมายเหตุ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดนที่ ได้เกษียณอายุราชการ สามารถ
นาหลักฐานการได้รับพระราชทานเหรียญฯ ไปติดต่อองค์การทหารผ่านศึก เพื่อขอทาบัตรทหารผ่านศึก ซึ่งจะได้รับสิทธิ
เพิ่มขึ้น เช่น การได้รับลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าฌาปนกิจศพๆ ละ 7,000 บาท เป็นต้นโดยสอบถาม
รายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2354-8587

