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คู่มือสาหรั บประชาชน: งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้ รับพระราชทานเหรี ยญพิทักษ์ เสรี ชนและเหรี ยญราชการ
ชายแดน (กรณีย่ นื ที่จังหวัด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: งานออกบัตรประจาตัวผู้ได้ รับพระราชทานเหรี ยญพิทกั ษ์เสรี ชนและเหรี ยญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จงั หวัด)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต 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 บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 95
จานวนคาขอที่มากที่สุด 108
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 61
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 16:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 4 ถนน
วิ วิธสุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/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)
หมายเหตุ (นาส่ง กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ ๔ ถนน
วิ วิธสุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000)

2/4

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ต้ องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรี ยญพิทกั ษ์ เสรี ชนหรื อเหรี ยญราชการชายแดน และมีความ
ประพฤติเรี ยบร้ อย เหมาะสม
2) ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดใด ให้ ยื่นคาขอมีบตั รที่ได้ รับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแล้ วที่จงั หวัด (สานักงานจังหวัด) นัน้ เพื่อทาการออกบัตร
3) ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ปฏิบตั งิ านในกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นคาขอมีบตั รที่ได้ รับการลง
นามรับรองตามระเบียบแล้ ว ที่กองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทาการออกบัตร
4) ผู้ได้ รับพระราชทานซึง่ เป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อข้ าราชการบานาญที่มีภมู ิลาเนาต่างจังหวัดแต่มีความประสงค์
ยื่นเรื องที่กองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ต้ องใช้ ระยะเวลาดาเนินการ
23 วันทาการ ตามกรอบระยะเวลาของจังหวัด
5) เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาดาเนินการออกบัตรให้ ตอ่ เมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกต้ องและครบถ้ วน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

21.
21
5
42.
4
33.
33
3

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

การตรวจสอบเอกสาร กลุม่ งานอานวยการ สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร รับเรื่ อง เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่พิจารณาจัดทาบัตรเหรี ยญฯ
และเสนอผู้มีอานาจลงนาม
การลงนาม/
ผู้มีอานาจลงนามกากับบนบัตร
คณะกรรมการมีมติ
เจ้ าหน้ าที่ประทับตราครุฑดุน และส่ง
มอบบัตรให้ กบั ผู้ยื่นคาขอ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 วัน

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

-

7 วัน

สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 0 วัน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1. บัตรประจาตัวประชาชน

หน่ วยงาน
จานวน
ภาครัฐผู้
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว

-

3

0

ชุด

6. สาเนาบัตรข้ าราชการ
บานาญ

-

0

1

ฉบับ

7. สาเนาราชกิจจานุเบกษา

-

0

1

ฉบับ

(ในกรณีที่ชื่อสกุลไม่ตรงกับราช
กิจจานุเบกษาและให้ ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง)
(แต่งเครื่ องแบบชุดปฏิบตั ิราชการ/
หน่วยงานของรัฐหรื อชุดสุภาพไม่
สวมหมวกและแว่นตาดา)
(กรณีเป็ นผู้เกษียณอายุราชการ
และให้ ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(สาเนาราชกิจจานุเบกษาหน้ าที่
ประกาศและหน้ าที่มีชื่อผู้ขอ)

2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
3. บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การของรัฐ
4. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1. บัตรเก่า/ใบแจ้ งความบัตรหาย
1
1
ฉบับ (กรณีมีบตั รแล้ วแต่ประสงค์
ขอทาบัตรใหม่)
2. คาสัง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่กาลังพล
0
1
ฉบับ (กรณีชื่อมีความ
กอ.รมน./คาสัง่ ปฏิบตั ริ าชการ
คลาดเคลื่อนในขันตอนการ
้
ชายแดนหรื อคาสัง่ พ้ นหน้ าที่
เสนอขอพระราชทานฯ)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) (ให้ สานักงานจังหวัดระบุค่าธรรมเนียมตามที่จัดเก็บจริง)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ (ที อ่ ยู่ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ ๑ ถนนวิ วิธสุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร 49000)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (ที อ่ ยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 สายด่วน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
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. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

