
 

 

 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

จัดท าโดย 

พ.ท. ชัยยศ  มณีสุธรรม 

 



หมายเหตุ

1 มีค ำส่ังปฏิบัติรำชกำรภำยใน กอ.รมน.

2 เป็นผู้มีรำยชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ อ้ำงเล่ม.....ตอนที่......
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....... หน้ำ.............

3 กำรขอมีบัตร ดังนี้
๓.๑ ท ำบัตรคร้ังแรก ๓.๒ บัตรหมดอำยุ ๓.๓ บัตรหำย
๓.๔ บัตรช ำรุด ๓.๕ เปล่ียนชื่อตัว และสกุล

4 หน่วยทีข่อมีบัตรฯ ท ำหนังสือขอมีบัตร มำยัง สบค.กอ.รมน.
(เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน.) โดยให้ ผบ.หน่วย ลงนำม

5 ท ำบัตรคร้ังแรก
๕.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที ่สก.สบค.กอ.รมน.
๕.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๓ แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำน
๕.๔ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของรัฐ
๕.๕ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกษำ

6 บัตรหมดอำยุ
๖.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที ่สก.สบค.กอ.รมน.
๖.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของรัฐ
๖.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกษำ
๖.๕ แนบบัตรหมดอำยุ

7 บัตรหำย

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ภำยในปีงบประมำณ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ภำยในปีงบประมำณ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

ภำยในปีงบประมำณ

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง

Timeline การขอมบีัตรประจ าตวัผู้ไดร้ับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ภายในปีงบประมาณ 
ล าดบั ขั้นตอน

เวลาด าเนินการ

ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำทีภ่ำยใน กอ.รมน. ที.่.......



หมายเหตุ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง

ภายในปีงบประมาณ 
ล าดบั ขั้นตอน

เวลาด าเนินการ

๗.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที ่สก.สบค.กอ.รมน.
๗.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๗.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของรัฐ
๗.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกษำ
๗.๕ แนบใบแจ้งควำม

8 บัตรช ำรุด
๘.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที ่สก.สบค.กอ.รมน.
๘.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๘.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของรัฐ
๘.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกษำ
๘.๑ แนบบัตรช ำรุด
ปฏิบัติรำชกำรแทน) กรุณำลงนำมค ำรับรองแล้ว

9 เปล่ียนชื่อตัว-ชื่อสกุล
๙.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที ่สก.สบค.กอ.รมน.
๙.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๙.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของรัฐ
๙.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกษำ
๙.๕ แนบบัตรเดิม
๙.๖ แนบส ำเนำเอกสำรกำรเปล่ียนชื่อตัว-ชื่อสกุล

10 เจ้ำหน้ำทีร่วบรวมเอกสำร

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย



หมายเหตุ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง

ภายในปีงบประมาณ 
ล าดบั ขั้นตอน

เวลาด าเนินการ

๑๐.๑ ท ำบัญชีรำยชื่อผู้ขอท ำบัตรประจ ำตัวฯ ใช้เวลำ ๑ วัน
๑๐.๒ พิมพ์บัตรฯ ด้ำนหน้ำ-หลัง
๑๐.๓ ตรวจค ำขอมีบัตรประจ ำตัวฯ เขียนยศ-ต ำแหน่ง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ผู้รับรอง

11 ท ำหนังสือภำยนอก เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย โดยให้ ใช้เวลำ ๑ วัน
ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้ลงนำม

12 เมื่อกระทรวงมหำดไทย ได้รับเร่ือง (กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำนสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูล) ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
๑๒.๑ ถูกต้องเรียบร้อย น ำเรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย         ใช้เวลำ ๓ สัปดำห์
ลงนำม (เจ้ำพนักงำนออกบัตร) ส่งบัตรฯ กลับมำยัง กอ.
๑๒.๒ ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) ไม่ตรงตำม
รำชกิจจำนุเบกษำ จะชะลอกำรออกบัตร และคืน เร่ืองกลับ
มำยัง กอ.รมน. เพือ่ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องต่อไป

13 ติดต่อผู้ขอมีบัตร มำรับบัตรฯ ลงลำยมือชื่อในบัตร             ภำยใน ๑ วัน
14 จบขั้นตอนกำรขอมีบัตร

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย



 

 

 
การขอมีบัตรประจ าตัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

---------------------------------- 
๑. มีค ำสั่งปฏิบัติรำชกำรภำยใน กอ.รมน.  
๒. เป็นผู้มีรำยชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรอ้ำงต้องบอกเล่ม............ตอนที่..........ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....หน้ำ.... 
๓. กำรขอมีบัตรฯ มีดังนี้.- 
    ๓.๑ ท ำบัตรครั้งแรก 
    ๓.๒ บัตรหมดอำยุ  
    ๓.๓ บัตรหำย             
   ๓.๔ บัตรช ำรุด      
    ๓.๕ เปลี่ยนชื่อตัว และสกุล 
๔. หนว่ยที่ขอมีบัตรฯ ท ำหนังสือขอมีบัตรฯ มำยัง สบค.กอ.รมน. (เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน.) โดยให้ ผบ.หนว่ย ลงนำม 
๕. ถ้าท าบัตรครั้งแรก  
    ๕.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที่ สก.สบค.กอ.รมน.  
    ๕.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๕.๓ ส ำเนำะเบียนบ้ำน 
    ๕.๔ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
    ๕.๖ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกขำ   
๖. ถ้าบัตรหมดอายุ 
     ๖.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที่ สก.สบค.กอ.รมน. 
     ๖.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
ตรว๖.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
     ๖.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกขำ   
     ๖.๕ แนบบัตรหมดอำยุมำด้วย 
๗. ถ้าบัตรหาย 
    ๗.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที่ สก.สบค.กอ.รมน. 
    ๗.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๗.๓ เนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
    ๗.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกขำ   
    ๗.๕ แนบใบแจ้งควำม 
๘. บัตรช ารุด 
    ๘.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที่ สก.สบค.กอ.รมน. 
    ๘.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๘.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
    ๘.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกขำ   
    ๘.๕ แนบบัตรช ำรุด 



 

 

๙. เปลี่ยนชื่อตัว ... 
 

- ๒ - 
 
๙. เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
     ๙.๑ ขอแบบฟอร์มได้ที่ สก.สบค.กอ.รมน. 
     ๙.๒ แนบรูปถ่ำย ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
๙.๓๙.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
     ๙.๔ ส ำเนำรำชกิจจำนุเบกขำ   
     ๙.๕ แนบบัตรเดิม 
     ๙.๖ แนบส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
๑๐. เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร 
      ๑๐.๑ ท ำบัญชีรำยชื่อผู้ขอท ำบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนบัตรฯ 
      ๑๐.๒ พิมพ์บัตรฯ ด้ำนหน้ำ-หลัง 
      ๑๐.๓ ตรวจค ำขอมีบัตรประจ ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญรำชกำรชำยแดน  
              เขียนยศ-ต ำแหน่ง ผู้รับรอง   
๑๑. ท ำหนังสือภำยนอกเรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย  โดยให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนำม   
๑๒. เมื่อกระทรวงมหำดไทย ได้รับเรื่อง (กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มงำนสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูล)            
      จะตรวจสอบควำมถูกต้อง 
      ๑๒.๑ ถ้ำถูกต้อง เรียบร้อย จะน ำเรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย เพ่ือลงนำม (เจ้ำพนักงำนออกบัตร) และ 
              ส่งบัตรฯ กลับมำยัง กอ.รมน. (ผ่ำน สบค.กอ.รมน.) เพื่อมอบให้ ผู้ขอมีบัตรต่อไป 
      ๑๒.๒ ถ้ำตรวจสอบแล้ว ไม่ถูกต้อง (ชื่อตัว-ชื่อสกุล) ไม่ตรงตำมรำชกิจจำนุเบกษำ จะชะลอกำรออกบัตร 
และคืนเรื่องกลับมำยัง กอ.รมน. เพื่อให้ตรวจสอบควำมถูกต้องต่อไป 
๑๓ ติดต่อผู้ขอมีบัตร ให้มำรับบัตรฯ ลงลำยมือชื่อ ในบัตร  
๑๔. จบขั้นตอนกำรขอท ำบัตรฯ   
 

........................................... 
                     
ก.พ. ๖๓ 
                                                         พ.ท. ชัยยศ  มณีสุธรรม           พิมพ์/ทำน          ก.พ. ๖๓                       

 

      

 

 

หมายเหตุ 
- รำยละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสำรประกอบศึกษำได้จำก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสำร สก.สบค.กอ.รมน. 
 
                             เรียบเรียงโดย พ.ท. ชัยยศ  มณีสุธรรม 

                            ก.ย. ๖๓ 



                        การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 
- ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ 
          ปัญหา 
          ๑. เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีระยะห่างของบรรทัดไม่เท่ากัน เมื่อสั่งปริ๊นงาน จากเครื่องผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต จะเกิดปัญหาตัวหนังสือระยะห่างจะไม่เท่ากัน ท าให้ผิดระเบียบงานสารบรรณ 
              - การแก้ปัญหา ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะเครื่องที่จะท าการปริ๊น เท่านั้น ท าให้เกิด               
ความล่าช้าของงาน 
              - ข้อเสนอแนะ ต้องให้เจ้าหน้าที่มาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ระยะห่างของบรรทัด                   
การพิมพ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
          ๒. ชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ขอท าบัตร ในราชกิจจานุเบกษาไม่ตรงกับบัตรประจ าตัวประชาชน ท าให้ถูกระงับ
การท าบัตร  
              - การแก้ไข ต้องให้ผู้ขอท าบัตรฯ ท าเรื่องขอแก้ไขไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยแนบส าเนาทะเบียน
บ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ส าเนาราชกิจจานุเบกษา ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. 

- การประสานการปฏิบัติ 
          ประสานไปที ่กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล โทร 0-2221-0565 
 
  
                                        ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      




