คูมือสําหรับประชาชน : งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทก
ั ษเสรีชนและ
เหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานจังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ตองมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษเสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดน และมีความประพฤติเรียบรอย
เหมาะสม
2. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใด ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนามรับรองตาม
ระเบียบแลวที่จงั หวัด (สํานักงานจังหวัด) นั้น เพื่อทําการออกบัตร
3. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนามรับรองตาม
ระเบียบแลว ที่กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการออกบัตร
4.ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนประชาชนทั่วไปหรือขาราชการบํานาญที่มภ
ี ูมล
ิ ําเนาตางจังหวัดแตมีความประสงคยื่นเรืองที่กองการ
เจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ตองใชระยะเวลาดําเนินการ 23 วันทําการ ตามกรอบระยะเวลา
ของจังหวัด
5.เจาหนาที่จะพิจารณาดําเนินการออกบัตรใหตอเมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกตองและครบถวน
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร ถ.ศูนยราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000 โทร 042 711 763/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกล รับเรื่อง เจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณาจัดทําบัตรเหรียญฯ และเสนอผูมีอํานาจลง
นาม
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูมีอํานาจลงนามกํากับบนบัตร เจาหนาที่ประทับตราครุฑดุน
และสงมอบบัตรใหกับผูยื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลา
2 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
-

2 วัน

-

1 วัน

-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีที่ชื่อสกุลไมตรงกับราชกิจจานุเบกษาและใหลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
รูปถายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (แตงเครื่องแบบชุดปฏิบัตริ าชการ/หนวยงานของรัฐหรือชุด
สุภาพไมสวมหมวกและแวนตาดํา)
สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเปนผูเกษียณอายุราชการและใหลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
สําเนาราชกิจจานุเบกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาราชกิจจานุเบกษาหนาที่ประกาศและหนาที่มีชื่อผูขอ)
บัตรเกา/ใบแจงความบัตรหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีบัตรแลวแตประสงคขอทําบัตรใหม)
คําสั่งปฏิบัติหนาที่กําลังพล กอ.รมน./คําสั่งปฏิบัติราชการ
ชายแดนหรือคําสั่งพนหนาที่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีชื่อมีความคลาดเคลื่อนในขัน
้ ตอนการเสนอขอ
พระราชทานฯ)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
(ใหสํานักงานจังหวัดระบุคาธรรมเนียมตามที่จัดเก็บจริง)
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดสกลนคร
(หมายเหตุ: (ที่อยู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนยราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร 042 712 094))
2)
ศูนยดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ลําดับ

3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: (ที่อยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 สายดวน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน
้ ตอน))
(หมายเหตุ: (สามารถดาวนโหลดไดที่ www.moi.go.th ขอมูลสารสนเทศ แนวทางและขัน
2)
แบบคําขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
้ ตอน))
(หมายเหตุ: (สามารถดาวนโหลดไดที่ www.moi.go.th ขอมูลสารสนเทศ แนวทางและขัน
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่
จังหวัด)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจาหนาที่
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ.เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ.เหรียญพิทักษเสรีชน พ.ศ. 2512
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 95
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด 108
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด 61
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
สํานักงานจังหวัดสกลนคร นางสุภัค วรรณการ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

