คูมือสําหรับประชาชน : งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ
เหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ตองมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษเสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดน และมีความประพฤติ
เรียบรอย เหมาะสม
2. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใด ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนามรับรอง
ตามระเบียบแลวที่จังหวัด (สํานักงานจังหวัด) นั้น เพื่อทําการออกบัตร
3. ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอมีบัตรที่ไดรับการลงนามรับรอง
ตามระเบียบแลว ที่กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําการออกบัตร
4.ผูไดรับพระราชทานซึ่งเปนประชาชนทั่วไปหรือขาราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัดแตมีความประสงคยื่นเรื่องที่
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ตองใชระยะเวลาดําเนินการ 23 วันทําการ
ตามกรอบระยะเวลาของจังหวัด
5.เจาหนาที่จะพิจารณาดําเนินการออกบัตรใหตอเมื่อยื่นหลักฐานประกอบการออกบัตรถูกตองและครบถวน
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี /ติดตอดวย
ตนเอง ณ กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 23 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดปทุมธานีรับเรื่อง เจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณาจัดทําบัตรเหรียญฯ และเสนอผูมีอํานาจลงนาม
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูมีอํานาจลงนามกํากับบนบัตร เจาหนาที่ประทับตราครุฑดุน และ
สงมอบบัตรใหกับผูยื่นคําขอ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
-

7 วัน

-

15 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
3) บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีที่ชื่อสกุลไมตรงกับราชกิจจานุเบกษาและใหลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
5) รูปถายขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (แตงเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการ/หนวยงานของรัฐหรือ
ชุดสุภาพไมสวมหมวกและแวนตาดํา)
6) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเปนผูเกษียณอายุราชการและใหลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
7) สําเนาราชกิจจานุเบกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สําเนาราชกิจจานุเบกษาหนาที่ประกาศและหนาที่มีชื่อผูขอ)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
8) บัตรเกา/ใบแจงความบัตรหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีบัตรแลวแตประสงคขอทําบัตรใหม)
9) คําสั่งปฏิบัติหนาที่กําลังพล กอ.รมน./คําสั่งปฏิบัติราชการชายแดน
หรือคําสั่งพนหนาที่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีชื่อมีความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการเสนอขอ
พระราชทานฯ)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) (ใหสํานักงานจังหวัดระบุคาธรรมเนียมตามที่จัดเก็บจริง)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
2) ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
(หมายเหตุ: (ที่อยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 สายดวน 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

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

****************************************************

รูปถายขนาด
๒.๕x๓ ซม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ช.ด. ๑

เขียนที่……………………………………
วันที่…..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที่……………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที่……..………หมูที่……………..ตรอก/ซอย………………..……ถนน……….………….……….…….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท………..….………..
เลขประจําตัวประชาชน
อาชีพ……………….…...……..
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด ตําแหนง…………………………………แผนก/งาน…….…..………………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..…….……กรม/เทศบาล/องคการ……………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที่….…….….หนาที่……….…..ลงวันที่……..……เดือน………...…………….พ.ศ. …………….
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
{ มีบัตรครั้งแรก
{ มีบัตรใหม เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหาย
บัตรถูกทําลาย
{ เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
บัตรชํารุด
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
อื่นๆ ………………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่)
{ ออกบัตรใหตามคําขอ เมื่อวันที่………………………….... เลขที่บัตร………………………..……..

{ ระงับการออกบัตร

เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)

รูปถายขนาด
๒.๕x๓ ซม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

ส.ช. ๑

เขียนที่……………………………………
วันที่…..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที่……………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที่……..………หมูที่……………..ตรอก/ซอย………………..……..ถนน……….………….………….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท…………….………..
เลขประจําตัวประชาชน
อาชีพ……………….…...……
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด ตําแหนง……………………………………แผนก/งาน………..………………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..……..……กรม/เทศบาล/องคการ……………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนชั้น……………………………………………………….ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที่….…….….หนาที่……….…..ลงวันที่……..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
{ มีบัตรครั้งแรก
{ มีบัตรใหม เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหาย
บัตรถูกทําลาย
{ เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
บัตรชํารุด
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
อื่นๆ ………………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที่)

{ ออกบัตรใหตามคําขอ
เมื่อวันที่…………………………….….. เลขที่บัตร……………………
{ ระงับการออกบัตร เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)

