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ปก เหรียญชายแดน 20 พค 56

คู่มือ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

กองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค�ำน�ำ
เหรียญราชการชายแดน (The Border Service Medal) เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่
ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ ให้แก่ทหาร ต� ำรวจ ข้าราชการ และผู้กระท� ำหน้าที่
อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึ่งเจ้ากระทรวง หน่วยทหาร หรือต�ำรวจสั่งให้ปฏิบัติราชการ ณ อ�ำเภอ
ชายแดน เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสมความมุ่งหมายของ
ทางราชการ ทั้งได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่รับผิดชอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้จดั ท�ำคูม่ อื การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
โดยเรียบเรียงประมวลระเบียบ ข้อสั่งการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้
จะอ�ำนวยประโยชน์แก่หน่วยงาน ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการ
ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา และการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๕๖

				

สารบัญ

หน้า
ค�ำน�ำ					
สารบัญ				
เหรียญราชการชายแดน
๑
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน		
m กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒
m การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๖
		 t การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ส�ำหรับจังหวัดชายแดนทั่วไป ๖
		 t การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๙
			 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 t แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑๒
			 กรณีเป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.)
		 t แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑๔
			 กรณีมไิ ด้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.)
แนวทางและขั้นตอนการขอท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน
m กฎหมาย และระเบียบ
m แนวทางและขั้นตอนการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัว
m การขอรับเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน
m การขอแก้ไขชื่อ – สกุลในราชกิจจานุเบกษา
m สิทธิของบัตร
m การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
ภาคผนวก
กฎหมายและระเบียบ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
m พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
m ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับ
		 พระราชทาน และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑

๑๖
๑๖
๑๙
๒๐
๒๐
๒๐

๒๑
๒๓

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
		 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
m

การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
m ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน
		 สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์
		 เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
m ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
m ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
		 พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
m ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
		 พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒)
m ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
m ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
m ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
		 พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
m ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
		 พระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ฉบับที่ ๒)
แนวทางปฏิบัติ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ส�ำหรับจังหวัดชายแดนทั่วไป
m ท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๔
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๓๖๒๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ว. ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓
m หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/๕๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๑๔๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๙๔๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖

๒๖

๓๒

๓๔
๓๕
๓๘
๔๐
๔๒
๔๓
๔๖

๔๙
๕๓
๕๕
๕๖
๕๙
๖๑
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๗๑

		
		
		
		
		
		
		

แบบบัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๒)
t แบบบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด. ๑)
t ค�ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
t ค�ำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
t รายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน
t หนังสือรับรอง
t แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในอากาศยาน
m หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/๗๗๕
		 ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/๔๓๑๙ , ๔๓๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๓๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๕
t

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
t หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
			 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
		 t แนวทางและขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
			 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 t แบบบัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (ผนวก ค)
		 t แบบบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนฯ (ช.ด.๑)
การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๔๑๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๔๓
		 ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
m หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๔๔
		 ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
m หนังสือส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๔๕

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๒
๘๔

๘๙
๙๑
๙๓
๙๕
๑๐๐
๑๐๒
๑๑๐
๑๑๑

๑๑๒
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๘

		 ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
แบบเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ส�ำหรับจังหวัดชายแดนทั่วไป
		 m บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๒)
		 m บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด. ๑)
		 m ค�ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
		 m ค�ำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นหน้าที่ราชการชายแดน
		 m รายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน
		 m หนังสือรับรอง
		 m แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในอากาศยาน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
m แบบบัญชีสรุปรายละเอียดฯ (ผนวก ค)
m แบบบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนฯ (ช.ด.๑)
m แบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
m แบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
m แบบบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
m แบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
m แบบบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด.๒)
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๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

เหรียญราชการชายแดน๑
ประเภท
ชนิด
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
ชั้น
ประกาศนียบัตร

:
:
:
:
:
:
:

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญบ�ำเหน็จในราชการ
เหรียญราชการชายแดน
The Border Service Medal
ช.ด.
มีชั้นเดียว และมีแบบเดียว (บุรุษ)
ไม่มีประกาศนียบัตร

เป็นเหรียญส�ำหรับพระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบในราชการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเหรียญนี้ขึ้น ส�ำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้
ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรโดยมีการตรา “พระราชบัญญัติ
เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗” ขึ้น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
เหรียญราชการชายแดนมีลักษณะเป็น เหรียญรูปกลมท�ำด้วยโลหะสีทอง
ด้านหน้า มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ก�ำลังทรงกระท�ำยุทธหัตถีกับราชศัตรู
ด้านหลัง มีอกั ษรจารึกว่า “เราปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อเกียรติศักดิ์ไทย”
เหรียญห้อยกับแพรแถบสีม่วง กว้าง ๓.๕
เซนติเมตร มีริ้วสีขาวใกล้ขอบทั้งสองข้างที่แพรแถบ
มีเข็มโลหะรูปคทาจอมพล จารึกอักษรว่า “ราชการ
ชายแดน” ส�ำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ด้านหลัง
ด้านหน้า
เหรียญราชการชายแดน

การพระราชทาน
ส�ำหรับพระราชทานแก่ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และผู้กระท�ำ
หน้าที่อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึ่งเจ้ากระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้ากระทรวงหรือหน่วยทหาร หรือต�ำรวจสั่งให้ปฏิบัติราชการ
ชายแดนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และได้ปฏิบัติ
สมความมุง่ หมายของทางราชการ ทัง้ ได้ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดี
การประดับเหรียญราชการชายแดน î
๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๕  หน้า ๒๔๐ สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 1

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

***********
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไ้ ด้รบั
พระราชทาน และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน รวมทั้งก�ำหนดแนวทางปฏิบัติใน
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพื่อให้เป็นไปตามนัยของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  ๑. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัตเิ หรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นกฎหมายพิเศษทีใ่ ห้มเี หรียญราชการ
ชายแดน เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลบางประเภท คือ ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และผู้กระท�ำหน้าที่อย่าง
ทหารต� ำ รวจที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการชายแดนด้ ว ยความตรากตร� ำ  เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง บู ร ณภาพแห่ ง
ราชอาณาจักร ดังจะเห็นได้จากความตามมาตรา ๓ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ให้มเี หรียญเพือ่ พระราชทานแก่ผทู้ ไี่ ด้ปฏิบตั ิ
ราชการชายแดนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “เหรียญราชการ
ชายแดน” อักษรย่อ “ช.ด.” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ว่า ได้ถวายพระราชอ�ำนาจแก่พระมหากษัตริย์
ที่จะพระราชทานเหรียญราชการชายแดนแก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
ยังได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “เหรียญราชการชายแดนนี้ จะพระราชทานแก่ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการและผูก้ ระท�ำหน้าที่
อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึง่ เจ้ากระทรวงหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวง หรือหน่วยทหาร หรือต�ำรวจ
สั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรและได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของ
ทางราชการทั้งได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี” ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญของการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม๑ ได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ซึ่งสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้
ข้อ ๓ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ทหาร ตำ�รวจ ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร หรือตำ�รวจ ณ อำ�เภอชายแดน

๑

2 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

(๑) คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
		
• ทหาร ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร หรือ
ต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน เว้นแต่เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นอากาศยานและได้ท�ำการบินเข้าไปปฏิบัติราชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรในท้องที่อ�ำเภอชายแดน ก็ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ตามข้อ ๓ (ข) วรรคสอง
		
• เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนจากผูม้ อี ำ� นาจหน้าที่ สัง่ การให้ปฏิบตั ิ
ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
		
• มีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ และได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีส่ มความมุง่ หมายของทางราชการ เว้นแต่เป็นผู้ที่เข้าปฏิบัติราชการในเขตที่มีการสู้รบ หรือผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ได้รับการยกเว้น ก็ให้พิจารณาตามข้อ
๓ (ค) ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและ
การเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
		
• การพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน จะต้องมีหลักฐานการรับรองจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต
ผู ้ ก�ำ กั บ การสนั บ สนุ น ทางอากาศ ต� ำ รวจตระเวนชายแดน ผู้ก�ำกับการในกองบังคับการการฝึกพิเศษ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมขึน้ ไป แล้วแต่กรณี
		
• เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอันดี หรือเป็นผู้ไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสีย
อย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
(๒) กรณีผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อ (๑) แต่เป็นผู้สั่งการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับราชการ
ชายแดนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันรักษาชายแดน และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงาน ก็ให้
พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ๒
(ข) บุคคลดังกล่าวใน (ก) จะต้องเป็นผู้ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการเกี่ยวกับการรักษา
ราชการชายแดน หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายอ�ำนาจจากเจ้ากระทรวงนัน้ หรือผูบ้ งั คับหน่วยทหารหรือหน่วยต�ำรวจ ซึง่ มีอำ� นาจหน้าที่ สัง่ การให้ปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งและเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ
บุคคลดังกล่าวใน (ก) ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนราชการที่ ที่ตั้งหน่วยมิได้ตั้งอยู่ในอ�ำเภอชายแดน แต่ได้ปฏิบัติงานในอากาศยาน และได้ท�ำการ
บินเข้าไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรในท้องที่อ�ำเภอชายแดน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (ข) วรรคหนึ่ง และ
(ง) ให้พิจารณาขอพระราชทานได้ แต่ต้องมีจ�ำนวนเที่ยวบินเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ�ำเภอชายแดนไม่ต�่ำกว่า ๒๐ เที่ยวบิน
(ค) การปฏิบัติราชการชายแดนดังกล่าวมาใน (ก) ถ้าเข้าปฏิบัติราชการในเขตที่มีการสู้รบ ก็ให้พิจารณาขอพระราชทานตามผลแห่งการปฏิบัติงาน
เป็นครั้งคราวที่จ�ำเป็น โดยไม่ต้องมีก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ถ้าบุคคลดังกล่าวใน (ก) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ได้รับการยกเว้น โดยไม่ถือระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชายแดนตาม (ข) ก็ให้พิจารณาขอพระราชทานตามผลแห่งการปฏิบัติงานส�ำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
ทั้งนี้ในการพิจารณาตาม (ก) (ข) และ (ค) นี้ จะต้องมีหลักฐานการรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต ผูก้ ำ� กับการสนับสนุนทางอากาศต�ำรวจตระเวนชายแดน ผูก้ ำ� กับการในกองบังคับการการฝึกพิเศษต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนหรือผู้บังคับการกรมขึ้นไป แล้วแต่กรณี
(ง) จะต้องเป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อยอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดี หรือเป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำความเสือ่ มเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ชายแดน
๒
ข้อ ๔ ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อ ๓ แต่เป็นผู้สั่งการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับราชการชายแดนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันรักษาชายแดน และ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงานก็ให้พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ
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(๓) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้หน่วยงานทีอ่ อกค�ำสัง่ ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนรวบรวมรายชือ่ และส่งผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดนของเจ้าหน้าทีท่ ขี่ อพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนต่อไป
ทั้งนี้ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการชายแดนลับที่สุด โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงาน
ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการชายแดนที่ได้รับมอบหมายในแบบที่ก�ำหนด๓
๑.๓ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เนื่องจากผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างจาก
ข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพื่อให้การด�ำเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่
ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ณ อ�ำเภอชายแดน เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนี้ ๔
๑.๓.๑ คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๑) ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรนอกเหนือหน้าที่ปกติ และจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่
เป็นประจ�ำ  ณ อ�ำเภอชายแดน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวไม่ติดต่อกัน
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้
(๒) ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามข้อ (๑) จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติในลักษณะที่ได้มีการจัดหน่วยก�ำลังรบ หรือ
หน่วยก�ำลังปราบปราม โดยเป็นผู้ได้รับค�ำสั่งจาก
(๒.๑) ผู้บังคับบัญชา หรือจากกระทรวงเจ้าสังกัดที่มีอ�ำนาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร หรือ
(๒.๒) ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวงตามข้อ (๒.๑) ได้แก่ นายอ�ำเภอ และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือ
(๒.๓) ผู้บังคับหน่วยทหารตั้งแต่ผู้บังคับการขึ้นไป หรือผู้บังคับหน่วยต�ำรวจ
ตัง้ แต่ผกู้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนขึน้ ไป แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ งั่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
(๓) จะต้องปฏิบัติได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดี
ข้อ ๕ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้ส่งผลการปฏิบัติราชการชายแดนตามข้อ ๓ และหรือข้อ ๔ ตามแบบที่กำ�หนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ไปยังกระทรวงมหาดไทย
สำ�หรับเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ริ าชการชายแดนลับทีส่ ดุ โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบตั งิ าน ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับหน้าทีร่ าชการ
ชายแดนที่ได้รับมอบหมายในช่อง ๕ และช่อง ๖ ของแบบที่กำ�หนดไว้ท้ายระเบียบนี้
๔
คำ�ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๓๓๒ ลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๒๕ หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๑๔๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๓๗ และหนังสือที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
๓
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๑.๓.๒ ส�ำหรับผู้บังคับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ มีอำ� นาจสัง่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ เกีย่ วกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรได้ หมายความถึง นายอ�ำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน และ
ผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป แล้วแต่กรณี
(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสนใจตรวจสอบความถูกต้องในการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนแต่ละราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริง
(๒) ผู้บังคับบัญชาควรจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการออกค�ำสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร กล่าวคือ ควรจะพิจารณาสั่งเฉพาะผู้ที่มี
ความจ�ำเป็นต้องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านัน้ ห้ามออกค�ำสัง่ ในลักษณะ
หมุนเวียน เพียงเพื่อช่วยเหลือให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับสิทธิในการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนโดยมิได้
ปฏิบัติหน้าที่จริง ทั้งนี้ หากปรากฏว่า หน้าที่ของผู้ที่ให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรนั้นขัดกับหน้าที่ประจ�ำตามปกติ ก็ไม่ควรสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับ
การป้องกันราชอาณาจักร
(๓) การสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนอย่างทหารหรือต�ำรวจ ต้องออกเป็นรูปค�ำสั่ง
และมีความชัดเจนในภารกิจทีม่ อบหมาย กล่าวคือ ต้องก�ำหนดหน้าทีซ่ งึ่ ผูร้ บั ค�ำสัง่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างทหารหรือ
ต�ำรวจให้ละเอียด เช่น มอบหมายให้ปฏิบตั ดิ า้ นการข่าว ในเรือ่ งการหาข่าวควรจะระบุพนื้ ทีใ่ ห้ชดั เจนว่า ให้หา
ข่าวในพื้นที่ใด ต�ำบลใด อ�ำเภอใด กับให้ระบุด้วยว่า จะต้องมีรายงานข่าวต่อผู้สั่งอย่างไร ในกรณีสั่งให้มีการ
ลาดตระเวนหรือปฏิบตั งิ านด้านยุทธการก็ตอ้ งระบุให้ชดั เจนว่าให้ไปลาดตระเวน หรือปฏิบตั งิ านด้านยุทธการ
ณ ที่ใด รับผิดชอบการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
(๔) ผูบ้ งั คับบัญชาโดยเฉพาะผูอ้ อกค�ำสัง่ ต้องควบคุมดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอดจน
ความประพฤติ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการชายแดนพิ เ ศษ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรว่าได้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่ หากการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ได้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการและผูน้ นั้ มีความประพฤติเรียบร้อยอยูใ่ นระเบียบวินยั
อันดีและไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสียใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้
(๕) ผูร้ บั รองผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในกรณีผู้ที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรเป็นต�ำรวจตระเวนชายแดน
ผูร้ บั รองต้องเป็นผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขตนัน้ ๆ ถ้าเป็นทหารต้องเป็นตัง้ แต่ผบู้ งั คับการกรมผสม
ขึ้นไป นอกเหนือจากต�ำรวจตระเวนชายแดนและทหาร ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรอง
ด้วยตนเอง ห้ามผูร้ กั ษาการแทนลงนามรับรองอย่างเด็ดขาด เนือ่ งจากเรือ่ งการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน หากไม่ปฏิบัติตามนี้กระทรวงมหาดไทยจะไม่พิจารณาขอพระราชทานให้
๑.๓.๓ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติราชการชายแดน
(๑) ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร
ต�ำรวจ หากได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และพิจารณา
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เห็นว่าหากตนต้องไปปฏิบตั ริ าชการตามค�ำสัง่ อาจจะท�ำให้เสียหายแก่ราชการปกติให้บนั ทึกเสนอให้ผบู้ งั คับ
บัญชาตามล�ำดับชั้นทราบ
(๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องมีหลักฐานแสดงผลการปฏิบตั ิ
ซึ่งพร้อมที่จะตรวจสอบได้ เช่น การปฏิบัติงานด้านการหาข่าว ก็จะต้องมีหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่า
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจริง กล่าวคือ มีหลักฐานว่าได้ส่งข่าวให้แก่หน่วยราชการใดเป็นจ�ำนวน
กี่ครั้ง เมื่อใด เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้หากกระทรวงมหาดไทยขอให้ชี้แจงในกรณีใดแล้ว ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน
ตามค�ำสั่งไม่สามารถชี้แจงถึงผลการปฏิบัติราชการได้ อาจถือว่าเป็นการรายงานเท็จ และอาจได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
(๓) การรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการชายแดนพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร ของแต่ละคนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไร ที่ไหน อย่างไรให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องที่ ๕ ของแบบ ช.ด.๒ (การรายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษที่เสนอขอ
พระราชทานในชุดเดียวกันเหมือนกันทุกฉบับ ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงจะไม่ได้รับการพิจารณา)
(๔) การปฏิบัติราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หมายความว่า จะต้องเป็น
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอชายแดน ติดต่อกันมาจนครบ ๖ เดือน การที่เพียงแต่มีหน้าที่
หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ๆ เช่น ๓ วัน ๗ วัน หรือ ๑ เดือน ในพื้นที่
อ�ำเภอชายแดนนั้น แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นรวมกันแล้วครบ ๖ เดือนก็ตาม กรณีเช่นนี้ ไม่ถือว่าอยู่ใน
หลักเกณฑ์ทจี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพราะไม่ได้อยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ต่อกันจนครบ ๖ เดือน
ตัวอย่างเช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดหรืออ�ำเภอที่มิใช่จังหวัดหรือ
อ�ำเภอชายแดน แต่ได้รบั ค�ำสัง่ มอบหมายให้ไปปฏิบตั ชิ ายแดนพิเศษ เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรในพืน้ ที่
อ�ำเภอชายแดน แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ๆ เช่น เมื่อได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้
ไปปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร ก็เดินทางไปปฏิบตั ใิ นเขตอ�ำเภอชายแดน
๗ วัน แล้วก็เดินทางกลับมาปฏิบตั ริ าชการทีจ่ งั หวัดหรืออ�ำเภอทีม่ ใิ ช่เป็นจังหวัดหรืออ�ำเภอชายแดนตามปกติ
ต่อมาก็ได้รับค�ำสั่งให้ไปอีก ซึ่งเมื่อรวมหลาย ๆ ครั้ง จะได้ระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือนก็ตาม ก็ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
  ๒. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๒.๑ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สำ�หรับจังหวัดชายแดนทั่วไป
๒.๑.๑ คุณสมบัติผู้ขอพระราชทาน
(๑) ทหาร ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน
ส�ำหรับผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนราชการที่ที่ตั้งหน่วยมิได้อยู่ ณ อ�ำเภอชายแดน
แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานและได้ท�ำการบินเข้าไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรในท้องที่อ�ำเภอชายแดน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (ข) วรรคหนึ่ง และ (ง) ก็ให้เสนอขอ
พระราชทานได้ แต่ต้องมีจ�ำนวนเที่ยวบินเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ�ำเภอชายแดนไม่ต�่ำกว่า ๒๐ เที่ยวบิน
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(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนจากผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
สั่งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
(๓) มีระยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ดิ ต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่
และได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ มความมุง่ หมายของทางราชการ เว้นแต่
				
- ผูท้ เี่ ข้าปฏิบตั ริ าชการในเขตทีม่ กี ารสูร้ บ ก็ให้พจิ ารณาตามผลแห่งการปฏิบตั งิ าน
เป็นครั้งคราวที่จ�ำเป็น
- ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้ได้รับการยกเว้นเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชายแดน
(๔) เป็นผู้ที่มีหลักฐานการรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต ผู้ก�ำกับการสนับสนุนทางอากาศ ต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ผู้ก�ำกับการในกองบังคับการการฝึกพิเศษ ต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือ ผูบ้ งั คับการกรมขึน้ ไป
แล้วแต่กรณี
(๕) เป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อยอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดี หรือเป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำ
ความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
กรณีผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อ (๑) แต่เป็นผู้สั่งการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับราชการ
ชายแดนเป็ น ผลดี ยิ่ ง ต่ อ การป้ อ งกั น รั ก ษาชายแดน และรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด รั บ รองผลการปฏิ บั ติ ง าน
ก็ให้พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ
๒.๑.๒ แนวทางการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
คณะกรรมการพิ จ ารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ก�ำหนดแนวทางการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และสถานการณ์ความรุนแรงของพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ดังนี้
(๑) ทหาร ต�ำรวจ สมาชิกอาสารักษาดินแดน และกลุม่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง (หัวหน้า
ส�ำนักงานจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง) จะต้องปฏิบัติราชการ
ชายแดนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๒) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอืน่ ๆ ให้พจิ ารณาตามสถานการณ์ความรุนแรงของพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ ดังนี้
(๒.๑) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง (๑๘ จังหวัด) จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครพนม
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สระแก้ว สุรินทร์
อุบลราชธานี
(๒.๒) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ สี ถานการณ์ไม่รนุ แรง (๑๓ จังหวัด) จะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตราด น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี บึงกาฬ
มุกดาหาร เลย ราชบุรี หนองคาย อุตรดิตถ์ อ�ำนาจเจริญ
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(๒.๓) การนับระยะเวลาตามข้อ (๒.๑) และ (๒.๒) สามารถนับรวมระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้ แต่ทั้งนี้
จะต้องมีห้วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๒.๑.๓ ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน
(๑) หน่วยระดับปฏิบัติ รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร พร้อมเอกสารประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานฯ เสนอไปส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ขู้ อพระราชทานฯ แล้วเสนอรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต ผู้ก�ำกับการสนับสนุนทางอากาศ ต�ำรวจตระเวนชายแดน ผู้ก�ำกับการในกอง
บังคับการการฝึกพิเศษ ต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมขึน้ ไป แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน และบัญชีสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน (ช.ด.๑)
(๓) รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต ผู้ก�ำกับ
การสนับสนุนทางอากาศ ต�ำรวจตระเวนชายแดน ผู้ก�ำกับการในกองบังคับการการฝึกพิเศษ ต�ำรวจตระเวน
ชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมขึน้ ไป แล้วแต่กรณี พิจารณารับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้สมควร
ได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดนในหนังสือรับรองผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน และบัญชีสรุปผล
การปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) และจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
(๑) ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร
และต้องเป็นค�ำสั่งซึ่งระบุระยะเวลา ต�ำแหน่งและภารกิจที่มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
(๒) หนังสือรายงานการปฏิบัติราชการชายแดน ซึ่งจะต้องระบุวัน เวลา และ
สถานที่ในการไปปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
(๓) หนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้อง
เป็นการรับรองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วย แล้วแต่กรณี ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคท้าย
(๔) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ซึ่งในช่องที่ ๕ (หน้าที่พิเศษ
ที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร) ต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า ปฏิบัติหน้าที่
อะไร ที่ไหน อย่างไร โดยละเอียด ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงานที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้งสถานการณ์ของพื้นที่
ที่ปฏิบัติเป็นอย่างไร
(๕) บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด.๒) ซึ่งจะต้อง
ระบุต�ำแหน่งพิเศษและหน้าที่ที่ได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ในช่องที่ ๔ (ต�ำแหน่งพิเศษ หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ควรตรวจสอบ ยศ
ค�ำน�ำหน้า ชื่อ - ชื่อสกุล ในบัญชีสรุปรายชื่อและบัญชีสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ให้ถูกต้องตรงกันและชัดเจน
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๒.๑.๕ กรอบระยะเวลาและกระบวนการเสนอขอพระราชทาน
กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาผู ้ ส มควรได้ รั บ พระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาและกระบวนการเสนอขอพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน กรณีทั่วไป๕  ดังนี้
(๑) ส่วนราชการพิจารณากลัน่ กรองผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะเสนอขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน และรวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบ
การเสนอขอพระราชทานฯ ให้กระทรวงมหาดไทย ครัง้ ที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม และ ครัง้ ที่ ๒ ภายในเดือน
กันยายน
(๒) กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและกลัน่ กรองคุณสมบัตผิ ขู้ อพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน ครั้งที่ ๑ ในเดือนมีนาคม - เมษายน และครั้งที่ ๒ ในเดือนกันยายน - ตุลาคม
(๓) กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูส้ มควรได้รบั พระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤศจิกายน
(๔) กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานฯ
และจัดส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๖) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) กระทรวงมหาดไทยแจ้งส่วนราชการ เพื่อทราบและพิจารณาแจ้งผู้ได้รับ
พระราชทานฯ ติดต่อขอรับเหรียญราชการชายแดน
๒.๒ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สืบเนื่องจากระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อ�ำเภอเทพา
อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอนาทวี และอ�ำเภอจะนะ และท้องทีอ่ นื่ ทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนดให้เป็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) เป็นบุคคลผู้อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน
ดังนัน้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความข้อ ๔
ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไ้ ด้รบั พระราชทาน และการเรียก
เหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๖ ดังนี้
๕

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
๖
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ภายใน ภาค ๔

๒.๒.๑. คุณสมบัติผู้ขอพระราชทาน
(๑) กรณีเป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(๑.๑) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง

รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่

(๑.๒) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้

(๑.๓) เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง หรือส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันและรักษาความสงบ
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมายได้ลงนามรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นกรณีพิเศษ
(๑.๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยอันดี หรือเป็นผู้ไม่เคย
กระท�ำความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) กรณีมิได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
(๒.๑) เป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ตามข้อ ๕ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐๗ ซึ่งได้รับ
ค�ำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒.๒) มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (โดยมีห้วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่
ต่ อ เนื่ อ งกั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๖ เดื อ น) เว้ น แต่ ทหาร ต� ำ รวจ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน และกลุ ่ ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง
และพนักงานฝ่ายปกครอง) จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการชายแดนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
การนับระยะเวลา ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐๘
				
(๒.๓) เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง หรือส่งเสริม สนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันและรักษาความสงบ
ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผูท้ รี่ ฐั มนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ได้ลงนามรับรองผลการปฏิบตั ิ
ราชการชายแดน (ช.ด.๑) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นกรณีพิเศษ
(๒.๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัยอันดี หรือเป็นผู้ไม่เคย
กระท�ำความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ�ตำ�บล
สารวัตรกำ�นัน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึง่ ได้รบั คำ�สัง่ จากทางราชการให้ปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ประจำ�ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐทุก
ประเภท
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำ�เภอ
เทพา อำ�เภอสะบ้าย้อย อำ�เภอนาทวี และอำ�เภอจะนะ และท้องที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
๘
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำ�เหน็จความชอบสำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
๗
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๒.๒.๒. การลงนามรับรองในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑)
โดยทีข่ อ้ ๔ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก�ำหนดให้รฐั มนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผูร้ บั รองผลงานของผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดนในแบบสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดน (ช.ด.๑) ในการนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ ว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงมหาดไทย จึงได้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณามอบอ�ำนาจในการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เ ป็ น ก� ำ ลั ง พลกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน (กอ.รมน.)
มอบอ�ำนาจให้แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
(๒) กรณีที่ไม่ได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
มอบอ�ำนาจให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
				• ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ท�ำหน้าที่อย่างทหาร ต�ำรวจ
				• ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการ
ต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ เว้นแต่ขา้ ราชการ
ต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดให้ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรอง ผลการปฏิบัติงาน
				• ผูบ้ งั คับหน่วยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ส�ำหรับข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒.๓ ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน
(๑) กรณีเป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
ใช้คำ� สัง่ แต่งตัง้ ให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑.๑) ให้ กอ.รมน. อ�ำเภอ หรือหน่วยงานที่สังกัดหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.
ภาค ๔ รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของก�ำลังพล กอ.รมน. พร้อมเอกสารประกอบ
การเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยัง กอ.รมน. จังหวัดหรือหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค ๔
(๑.๒) ให้ ผอ.กอ.รมน. จังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.
ภาค ๔ พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานฯ แล้วเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนไปยัง กอ.รมน.ภาค ๔ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
(๑.๓) ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอ
พระราชทานฯ ตามที่ ผอ.กอ.รมน. จังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงเสนอ เพื่อเสนอแม่ทัพภาคที่ ๔
พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการในบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) (กรณีที่
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๑๒

(กรณีที่รัฐมนตรีเจาสังกัดไดมอบอํานาจการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานแลว) และจัดสงเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการใน
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานแล้ว) และจัดส่งเอกสารประกอบ
สวนที่เกี่ยวของ
การเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดนให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กําลังพล กอ.รมน.

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/
เอกสาร

กอ.รมน. อําเภอ

หนวยกําลังพล

กลั่นกรอง
คุณสมบัติ/
ผลงาน

กอ.รมน. จังหวัด

หนวยขึน้ ตรง กอ.รมน.
(ศอ.บต./พตท.)

ลงนาม
รับรอง
ผลงาน

รวบรวม
รายชื่อ
/จัดสง
เอกสาร

แมทัพภาคที่ ๔
ลงนามรับรองผลการปฏิบัตงิ าน

กอ.รมน.ภาค ๔

กระทรวงมหาดไทย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
กรณี
เป็นมก�แิ ำลัสดงขั
งพลกองอ�
ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ย(กอ.รมน.)
แผนภู
น้ ตอนการเสนอขอพระราชทานเหรี
ญราชการชายแดน

กรณีเปนกําลังพลกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.)
12 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

(๒) กรณีไม่ได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
(๒.๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ท�ำหน้าที่อย่างทหาร ต�ำรวจ)
(๑) ให้ส่วนราชการระดับอ�ำเภอ เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล รวบรวมรายชือ่ เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตผิ ขู้ อพระราชทาน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานฯ เสนอนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละรวบรวมรายชือ่ ผูข้ อพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังส�ำนักงานจังหวัด
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในราชการส่วนภูมภิ าคระดับจังหวัด ราชการ
ส่วนกลาง (ศูนย์ เขต หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบคุณสมบัติและ
รวบรวมรายชือ่ เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีข่ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเสนอโดยตรงไปยังส�ำนักงานจังหวัด
(๒) ให้ส�ำนักงานจังหวัด ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามรับรองผล
การปฏิบัติงานผู้ขอพระราชทานฯ (กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน)
(๓) ให้สำ� นักงานจังหวัดรวบรวมรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ไปยังกระทรวง
มหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๒.๒) ข้าราชการต�ำรวจ (ข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ)
(๑) ให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัดระดับกองก�ำกับการขึน้ ไปในสังกัดส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวมรายชือ่ และตรวจสอบคุณสมบัตขิ องข้าราชการ
ต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของตน พร้อมเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจ หรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัด
ให้สถานีต�ำรวจภูธรรวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในสังกัด พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังต�ำรวจภูธรจังหวัด
(๒) ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนตามคุณสมบัติผู้ขอพระราชทาน และเสนอผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติ
ส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณี
พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานผู้ขอพระราชทานฯ
(๓) ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
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ชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๒.๓) ข้าราชการทหาร (ข้าราชการทหารหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวง
กลาโหม)
(๑) ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบังคับระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งมีคุณสมบัติ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
เสนอไปยังหน่วยทหาร ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณากลั่นกรอง
และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเสนอผู
้บังคับหน่วยยระดั
บกรมหรือ
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ญราชการชายแดน
๑๓
เทียบเท่าขึน้ ไป พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบตั งิ านผูข้ อพระราชทานฯ (กรณีทรี่ ฐั มนตรีเจ้าสังกัดได้มอบ
บรองผลการปฏิบบัตัติงิงานผู
อ�ำนาจให้พิจลารณาลงนามรั
งนามรับรองผลการปฏิ
าน)้ขอพระราชทานฯ (กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอํานาจให้ลงนามรับรองผล
การปฏิบัติงาน)
(๓) ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อ
(3) ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อผู้สมควร
ผูส้ มควรได้
ร
บ
ั
พระราชทานเหรี
ย
ญราชการชายแดน
พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรี
ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน ไปยัง ยญ
ราชการชายแดน
ไปยังเพืกระทรวงมหาดไทย
จารณาด�
กระทรวงมหาดไทย
่อพิจารณาดําเนินการในส่วเพื
นที่อเกีพิ่ยวข้
องต่อไป ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือน
(สวนภูมิภาค/กลาง/ทองถิ่น)

รวบรวม/
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

กลั่นกรอง
คุณสมบัติ/
ผลงาน

ขาราชการตํารวจ

ขาราชการทหาร

สวนราชการระดับอําเภอ
เทศบาลตําบล/อบต.

อําเภอ

สวนราชการระดับจังหวัด
ศูนยเขต/รัฐวิสาหกิจ/อบจ.
เทศบาลเมือง/นคร

สํานักงานจังหวัด

ลงนาม
รับรอง
ผลงาน

ผูวาราชการจังหวัด
ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน

รวบรวม
รายชื่อ
/จัดสง
เอกสาร

สํานักงานจังหวัด

ตชด./สตม.
/สนว./ฯลฯ

สถานี
ตํารวจภูธร

หนวยทหาร

ศปก.ตร.สน.

ตร.ภ.จังหวัด

หนวยทหารระดับ

ผบ.ศปก.ตร.สน./ผบก.ภ.จว.
ลงนามรับรองผลการ

ศปก.ตร.สน.

ตร.ภ.จังหวัด

ผูบังคับหนวยระดับ
กรม

หนวยทหารระดับกรม

กระทรวงมหาดไทย

มิแสดงขั
้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
แผนภูมแผนภู
ิแสดงขั
้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
กรณี
ม
ไ
ิ
ด้
เ
ป็
น
กํ
า
ลั
ง
พลกองอํ
า
นวยการรั
ก
ษาความมั
่
น
คงภายใน
(กอ.รมน.) (กอ.รมน.)
กรณีมิได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
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2.2.3. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
(1) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ชด.1) ซึ่งได้มีการลงนามรับรองผลการ
คู่มปฏิือการเสนอขอพระราชทานเหรี
บัติหน้าที่โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผูย้ทญราชการชายแดน
ี่ได้รับมอบหมายให้ลงนามรับรองฯ แล้ว
(2) คําสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกําลังพลกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) หรือคําสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีที่มิใช่
กําลังพล กอ.รมน.)
(3) ให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

		
๒.๒.๓. เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
(๑) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ซึ่งได้มีการลงนามรับรอง
ผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามรับรองฯ แล้ว
(๒) ค�ำสัง่ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
(กอ.รมน.) หรือค�ำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีที่มิใช่ก�ำลังพล กอ.รมน.)
(๓) ให้หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ วบรวมรายชือ่ ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔)) ส�ำนักงานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจ
แห่งชาติสว่ นหน้า หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยทหาร
ระดับกรมขึน้ ไป) จัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามแบบ (ผนวก ค) ในโปรแกรม
Microsoft excel และบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ จังหวัดควรจัดท�ำ
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ในโปรแกรม Microsoft excel เพื่อใช้
ในการตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน
และลดความผิดพลาดในการเสนอขอพระราชทาน
๒.๒.๔ กรอบระยะเวลา/กระบวนการเสนอขอพระราชทาน
กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาผู ้ ส มควรได้ รั บ พระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาและกระบวนการเสนอขอพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้๙ ดังนี้
(๑) ส่ ว นราชการพิ จ ารณากลั่ น กรองผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน และรวบรวมรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั พระราชทานฯ พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ให้กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ ๒
ภายในเดือนมิถุนายน
(๒) กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและกลัน่ กรองคุณสมบัตผิ ขู้ อพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน ครั้งที่ ๑ ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
(๓) กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูส้ มควรได้รบั พระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน
(๔) กระทรวงมหาดไทยจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานฯ
และจัดส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๖) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) กระทรวงมหาดไทยแจ้งส่วนราชการ เพือ่ ทราบและพิจารณาแจ้งผูไ้ ด้รบั พระราชทานฯ
ติดต่อขอรับเหรียญราชการชายแดน
๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
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แนวทางและขั้นตอนการขอท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
****************

  ๑. กฎหมาย และระเบียบ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรประจ�ำ
ตัวเหรียญราชการชายแดน ประกอบด้วย
(๑) ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ
บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘๑
(๒) ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน๒
(๓) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมี
บัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน๓
(๔) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอ
มีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒)๔
(๕) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘๕
(๖) ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน๖
(๗) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอ
มีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานชายแดน๗
(๘) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอ
มีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานชายแดน (ฉบับที่ ๒)๘
   ๒. แนวทางและขั้นตอนการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัว
ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีทใี่ ห้ประดับเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน สิทธิ
บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้ก�ำหนดแนวทางและขั้นตอนการขอท�ำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนไว้ ดังนี้
๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ หน้า ๒๒
๒
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หน้า ๙๖
๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หน้า ๔๙
๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๖๐
๕
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ หน้า ๒๕
๖
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๙๗
๗
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หน้า ๕๐
๘

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๖๑
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๒.๑ การยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัว
		
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดน ยืน่ ค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัว
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน ต่อผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งดังต่อไปนี๙้
(๑) อธิบดี หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ในราชการส่วนกลาง
(๒) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการ
ชายแดนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือประชาชน
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอต่อ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒) ส�ำหรับ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น แล้วแต่
กรณี
ส�ำหรับกรณีที่บัตรหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรยื่นค�ำขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
บัตรเดิมหมดอายุ หรือก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค�ำขอภายในสามสิบวันก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
อนึง่ กรณีทบี่ ตั รสูญหาย ถูกท�ำลาย ช�ำรุดในสาระส�ำคัญ หรือผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
ชื่อสกุล ผูถ้ อื บัตรอาจขอมีบตั รใหม่หรือขอเปลีย่ นบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีบ่ ตั รนัน้ สูญหาย ถูกท�ำลาย
ช�ำรุด หรือวันที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี๑๐
๒.๒ การรับรองในแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัว
เมื่อผู้รับค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการ
ชายแดน พิจารณาตรวจสอบค�ำขอมีบตั ร หากเห็นว่ามีรายการครบถ้วนและถูกต้อง ให้ลงนามรับรองในค�ำขอ
มีบัตรและจัดส่งค�ำขอมีบัตรให้เจ้าพนักงานออกบัตรเพื่อด�ำเนินการออกบัตรต่อไป๑๑

๙

ข้อ ๘ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
ประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๖ ของระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และ
การเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบ
ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑
ข้อ ๙ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับ
บัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๗ ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
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ประเภทผู้ขอทำ�บัตร
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ส่วนภูมิภาค (รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น)
- ส่วนกลาง
(๒) ทหาร ตำ�รวจ
(๓) ประชาชน/ข้าราชการบำ�นาญ
(๔) เจ้าหน้าที่/พนักงานอื่นของรัฐ
นอกจาก (๑) (๒) และ (๓)

ผู้ลงนามรับรองคำ�ขอมีบัตร
- ผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียก
  ชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- อธิบดี/ตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป
- อธิบดี/ตำ�แหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
  หรือองค์กรอื่นของรัฐ

๒.๓ การออกบัตรประจ�ำตัว
ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนเจ้าพนักงานออกบัตร และค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒
เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานออกบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้แต่งตัง้ เจ้าพนักงาน
ออกบัตร ดังนี้
(๑) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ทัง้ นี้ บัตรประจ�ำตัวให้ใช้ได้หกปีนบั แต่วนั ออกบัตร เว้นแต่บตั รทีย่ งั ไม่หมดอายุในวันทีผ่ ถู้ อื บัตร
มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต๑๒
๒.๔ หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดท�ำบัตร
(๑) แบบค�ำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชน (ส.ช.๑) หรือ แบบค�ำขอมีบตั ร บัตรใหม่ หรือเปลีย่ นบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน (ช.ด.๑)
(๒) ส�ำเนาราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน
(๓) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีเคยรับราชการ
ให้แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือค�ำสั่งออกจากราชการ)
(๔) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(๕) รูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓ ซ.ม. (๑ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
หรือแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
หน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการก�ำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ
ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน (จะประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการ
ชายแดนหรือไม่ก็ได้) จ�ำนวน ๒ รูป
(๖) หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้
• บัตรเก่า/ใบแจ้งความบัตรหาย (กรณีเคยท�ำบัตร)
๑๒

ข้อ ๑๐ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตร
ประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๘ ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
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• ส�ำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชั้นยศ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.๓)
ใบส�ำคัญการสมรส (คร.๓) เป็นต้น
• กรณีชื่อ - สกุล ผู้ขอท�ำบัตรไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถขอท�ำ
บัตรพร้อมแก้ไขราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามเรื่องการขอแก้ไขชื่อ - สกุลในราชกิจจา
นุเบกษา
๒.๕ สถานที่ติดต่อขอท�ำบัตร
(๑) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
: หน่วยงานต้นสังกัด (ตามกรณีของการรับรองค�ำขอมีบัตร)
(๒) ประชาชน/ข้าราชการบ�ำนาญ
: จังหวัดตามทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน (ส�ำนักงานจังหวัด) , กรุงเทพมหานคร(ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร)

ดังนี้

๒.๖ ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผู้ที่ขอท�ำบัตรติดต่อรับบัตรได้ ณ หน่วยงานที่ได้ยื่นขอท�ำบัตร โดยมีระยะเวลาในการด�ำเนินการ

(๑) หน่วยงานต้นสังกัด/ส�ำนักงานจังหวัด/ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๓ สัปดาห์
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประมาณ ๑๕ นาที เว้นแต่ กรณี
ที่ต้องส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองค�ำขอมีบัตร จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์
  ๓. การขอรับเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน
๓.๑ สถานที่ติดต่อขอรับเหรียญ
: กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๒ หลักฐานที่ใช้ในการขอรับเหรียญ
• ส�ำเนาราชกิจจานุเบกษา
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ/ประชาชน
• หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน)
• กรณีหน่วยงานที่ขอพระราชทานแจ้งขอรับเหรียญให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ในสังกัด
จะต้องจัดท�ำหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และระบุชอื่
- สกุลของผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้รับเหรียญฯ โดยแนบประกาศราชกิจจานุเบกษา
บัญชีรายชือ่ พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน (ผูไ้ ด้รบั พระราชทานต้องลง
นามในส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว เพือ่ รับรองว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการ
รับเหรียญแทน)
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  ๔. การขอแก้ไขชื่อ – สกุลในราชกิจจานุเบกษา
กรณีชื่อ - สกุล ผู้ที่ได้รับพระราชทานไม่ตรงกับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถยื่นขอ
ท�ำบัตรพร้อมด�ำเนินการขอแก้ไขชื่อ – สกุลในราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสาร ดังนี้
(๑) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(๒) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน/ข้าราชการ
(๓) ส�ำเนาราชกิจจานุเบกษา
(๔) ส�ำเนาค�ำสั่งปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ ที่เป็นก�ำลังพล หรือให้ปฏิบัติงานราชการชายแดน
ก่อนปีที่ได้รับพระราชทาน (ตามแต่กรณี)

  ๕. สิทธิของบัตร
(๑) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีกระท�ำการรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(๒) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
(๓) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้รับสิทธิ ดังนี้
• ได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรั ฐ บาล หรื อ องค์ ก ารของรั ฐ บาลทุ ก แห่ ง
โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
• ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจ�ำทาง เรือเดินทะเล
ที่เป็นของรัฐบาล หรือองค์การ และบริษัทในความควบคุมของรัฐบาลกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา

๖. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
หน่วยงานหรือผู้ที่ขอพระราชทานสามารถตรวจสอบรายชื่อการได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนหรือเหรียญพิทักษ์เสรีชน ดังนี้
(๑) กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th (บริการประชาชน) หรือ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕,
๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๑ ต่อ ๕๐๓๘๒
(๒) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th
(๓) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เหรียญพิทักษ์เสรีชน)
• โทร ๐ ๒๒๔๑ ๓๖๗๒ หรือ ๘๓๓๖๘
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ภาคผนวก

กฎหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัต*ิ
เหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีท่ หาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และผูก้ ระท�ำหน้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจได้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
ด้วยความล�ำบากตรากตร�ำ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งราชอาณาจักร สมควรที่จะให้มีเหรียญราชการ
ชายแดนเพื่อพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ มี เ หรี ย ญเพื่ อ พระราชทานแก่ ผู ้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ร าชการชายแดนเป็ น พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ
การป้องกันราชอาณาจักรขึ้น อีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “เหรียญราชการชายแดน” อักษรย่อ ช.ด.
มาตรา ๔ เหรียญราชการชายแดนนี้มีลักษณะเป็นเหรียญกลม ท�ำด้วยโลหะสีทอง ด้านหน้ามี
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก�ำลังทรงกระท�ำยุทธหัตถีกับราชศัตรู ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า
“เราปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” ตัวเหรียญห้อยกับแพรแถบสีม่วง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีริ้วสีขาว
ใกล้ขอบทั้งสองข้าง ข้างบนมีเข็มโลหะรูปคทาจอมพลจารึกอักษรว่า “ราชการชายแดน”
มาตรา ๕ เหรียญราชการชายแดนนี้จะพระราชทานแก่ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และผู้กระท�ำ
หน้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึง่ เจ้ากระทรวงหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวงหรือหน่วยทหาร หรือ
ต�ำรวจ สั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และได้ปฏิบัติสมความ
มุ่งหมายของทางราชการ ทั้งได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
มาตรา ๖ ให้ผไู้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้รบั สิทธิตา่ ง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
มาตรา ๗ ถ้ า ผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดนวายชนม์ เ สี ย ก่ อ นได้ รั บ
พระราชทาน จะได้พระราชทานแก่ทายาทโดยธรรมคนใดคนหนึง่ ของผูน้ นั้ เพือ่ เป็นเครือ่ งระลึกถึงความดีของ
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ทายาทผู้นั้นหามีสิทธิที่จะประดับไม่
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มาตรา ๘ เหรียญราชการชายแดนนีพ้ ระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิแ์ ก่ผรู้ บั เมือ่ ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
วายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นทีร่ ะลึก ถ้าผูไ้ ด้รบั พระราชทานก็ดี ทายาทโดยธรรมก็ดี กระท�ำความ
ผิดร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมเกียรติอาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ภายในก�ำหนด
หนึ่งเดือน ต้องใช้ราคาเหรียญนั้น
มาตรา ๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับ
การประดับเหรียญ และกรณีที่จะให้ประดับเหรียญ
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีท่ หาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และผูก้ ระท�ำ
หน้าที่อย่างทหารหรือต�ำรวจได้ปฏิบัติราชการชายแดนด้วยความล�ำบากตรากตร�ำ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุรณภาพ
แห่งราชอาณาจักร สมควรที่จะให้มีเหรียญราชการชายแดนเพื่อพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าว จึงจ�ำต้องให้
มีกฎหมายว่าด้วยเหรียญราชการชายแดน

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๙๗ หน้า ๑๓๐๘
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ระเบียบ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญ
และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
พ.ศ. ๒๕๑๑

…………………….

โดยที่เห็นสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับ
พระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ
ผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และสิทธิของผู้ได้รับ
พระราชทาน ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๕ และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
และสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๘ ระเบียบอื่นที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ข้อ ๓ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ทหาร หรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน
(ข) บุคคลดังกล่าวใน (ก) จะต้องเป็นผู้ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากกระทรวง
เจ้าสังกัด ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการเกี่ยวกับการรักษาราชการชายแดน หรือผู้ได้รับมอบหมายอ�ำนาจจาก
เจ้ากระทรวงนัน้ หรือผูบ้ งั คับหน่วยทหารหรือหน่วยต�ำรวจ ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีส่ งั่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ
บุคคลดังกล่าวใน (ก) ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งในส่วนราชการทีท่ ตี่ งั้ หน่วยมิได้ตงั้ อยูใ่ นอ�ำเภอชายแดน
แต่ได้ปฏิบัติงานในอากาศยาน และได้ท�ำการบินเข้าไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราช
อาณาจักรในท้องที่อ�ำเภอชายแดน โดยมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๓ (ข) วรรคหนึ่ง และ (ง) ให้พิจารณา
ขอพระราชทานได้ แต่ต้องมีจ�ำนวนเที่ยวบินเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ�ำเภอชายแดนไม่ต�่ำกว่า ๒๐ เที่ยวบิน๒
๑
๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๕  ตอนที่ ๕๖  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
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(ค) การปฏิบัติราชการชายแดนดังกล่าวมาใน (ก) ถ้าเข้าปฏิบัติราชการในเขตที่มีการสู้รบ
ก็ให้พจิ ารณาขอพระราชทานตามผลแห่งการปฏิบตั งิ านเป็นครัง้ คราวทีจ่ ำ� เป็น โดยไม่ตอ้ งมีกำ� หนดระยะเวลา
การปฏิบัติ
ถ้าบุคคลดังกล่าวใน (ก) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติให้ได้รับการยกเว้น โดยไม่ถือระยะเวลาการปฏิบัติราชการชายแดนตาม (ข) ก็ให้พิจารณาขอ
พระราชทานตามผลแห่งการปฏิบัติงานส�ำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ เดือน๓
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตาม (ก) (ข) และ (ค) นี้ จะต้องมีหลักฐานการรับรองจากผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขต ผู้ก�ำกับการ
สนับสนุนทางอากาศ ต�ำรวจตระเวนชายแดน ผู้ก�ำกับการในกองบังคับการการฝึกพิเศษ ต�ำรวจตระเวน
ชายแดน หรือผู้บังคับการกรมขึ้นไป แล้วแต่กรณี๔
(ง) จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอันดี หรือเป็นผู้ไม่เคยกระท�ำ
ความเสื่อมเสียอย่างใดๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
ข้อ ๔ ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อ ๓ แต่เป็นผู้สั่งการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับราชการ
ชายแดนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันรักษาชายแดน และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงาน ก็ให้
พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๕๕ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้ส่งผลการปฏิบัติราชการชายแดนตามข้อ ๓
และหรือข้อ ๔ ตามแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ไปยังกระทรวงมหาดไทย
ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการชายแดนลั บ ที่ สุ ด โดยรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด รั บ รองผล
การปฏิบัติงาน ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการชายแดนที่ได้รับมอบหมายในช่อง ๕ และ
ช่อง ๖ ของแบบที่ก�ำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้รับสิทธิดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือองค์การของรัฐบาลทุกแห่ง
ตลอดจนให้ได้รับยาบ�ำบัดโรคโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
(ข) ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจ�ำทาง เรือเดินทะเล
ที่เป็นของรัฐบาลหรือองค์การ และบริษัทในความควบคุมของรัฐบาลลงกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา
การเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
ข้อ ๗ เหรียญและบัตรหรือเหรียญราชการชายแดนอาจถูกเรียกคืนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั พระราชทานก็ดี หรือทายาทโดยธรรมผูเ้ ก็บรักษาเหรียญราชการชายแดน
ไว้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก ก็ ดี กระท� ำ ความผิ ด ร้ า ยแรงหรื อ ประพฤติ ต นโดยไม่ ส มควรให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
๓
๔
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งขึ้นพิจารณา เพื่อน�ำความกราบบังคมทูลให้ทรงเรียกเหรียญและบัตรเหรียญ
ราชการชายแดนคืน เมื่อได้ทรงเรียกคืนแล้ว ให้ประกาศเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
ในราชกิจจานุเบกษา
(ข) ให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรียกเหรียญ และบัตร
เหรียญราชการชายแดนคืนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าส่งคืนไม่ได้ดว้ ยประการใดๆ ภายใน ๑ เดือน
ให้ผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทแล้วแต่กรณี ขอใช้ราคาเหรียญนั้นเป็นเงินเหรียญละ ๒๕ บาท
(ค) เมื่อเรียกเหรียญราชการชายแดนหรือเงินค่าชดใช้ราคาเหรียญคืนได้แล้ว ให้น�ำส่ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๘ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
(ลงพระนาม) นราธิป
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี*
ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านในภาวะไม่ปกติ สมควรให้มรี ะเบียบว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากกรณีปกติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบนี้
แต่ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้ก�ำหนดไว้หรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
อืน่ ใดก�ำหนดไว้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านมากกว่าทีก่ ำ� หนดในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๔ ให้ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกประเภท
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเทพา อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอนาทวี และอ�ำเภอจะนะ และ
ท้องที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
“บ�ำเหน็จความชอบ” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ การประกันชีวิต ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต.
พิจารณาเห็นสมควร การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
การยกย่องเชิดชูเกียรติยงิ่ การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน การจัดสรรโควตาพิเศษส�ำหรับการคัดเลือกเข้ารับ
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การศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด สิทธิลาพักผ่อน และการสงเคราะห์
และช่วยเหลือแก่ทายาท
“ทายาท” หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วย
กฎหมาย
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.จ.ต.” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ
(๔) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
(๕) ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๖) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
(๗) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๘) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(๙) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
(๑๐) ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
กรรมการ
(๑๑) ผู้แทนส�ำนักงาน ก.พ.
กรรมการ
(๑๒) ผู้แทนส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ
(๑๓) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
(๑๔) ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการ
(๑๕) ผู้แทนกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กรรมการ
(๑๖) ผู้แทนกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔
กรรมการ
(๑๗) ผู้แทนศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรรมการ
(๑๘) ผู้แทนกองบัญชาการผสมพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร
กรรมการ
(๑๙) ผู้แทนต�ำรวจภูธร ภาค ๙
กรรมการ
(๒๐) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กรรมการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒๑) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
กรรมการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และเลขานุการ
ให้ประธานกรรมการมีอำ� นาจแต่งตัง้ ข้าราชการสังกัดส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ให้ ก.บ.จ.ต. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ อนุมตั กิ ารให้บำ� เหน็จความชอบ
ตามระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมตั กิ ารให้บำ� เหน็จความชอบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�ำเนินการ
ตามระเบียบนี้
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 27

			
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานของ ก.บ.จ.ต. ได้ตามความเหมาะสม
(๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอขอรับบ�ำเหน็จความชอบเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ิ
(๕) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามระเบียบนี้
(๖) ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้รักษาการในการรักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ การประชุมของ ก.บ.จ.ต. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ให้ น� ำ ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการซึ่ง ก.บ.จ.ต. แต่งตั้งตามข้อ ๗ (๓) โดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้กรรมการ ก.บ.จ.ต. และอนุกรรมการที่ ก.บ.จ.ต. แต่งตั้งตามระเบียบนี้ มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
หมวด ๒
บ�ำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน
-------------ข้อ ๑๐ บ�ำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจค�ำนวณเป็นเงินได้ ได้แก่
(๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(๒) การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
(๓) การประกันชีวิต
(๔) ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
(๕) เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
ตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ อันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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ข้อ ๑๔ ให้ ก.บ.จ.ต. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทุนการศึกษาฝึกอบรม
หรือดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ข้อ ๑๕ ให้ ก.บ.จ.ต. ก�ำหนดเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร แล้วน�ำ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๓
บ�ำเหน็จความชอบที่มิใช่เป็นตัวเงิน
------------------ข้อ ๑๖ บ�ำเหน็จความชอบที่มิใช่เป็นตัวเงิน ได้แก่
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๓) การยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่ง
(๔) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๕) การจัดสรรโควตาพิเศษส�ำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมหลักสูตร
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
(๖) สิทธิลาพักผ่อน
(๗) การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก หรือเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น
เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ลดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑ์ปกติไม่เกินสองปี
(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ได้กระท�ำความดีความชอบที่มิได้เป็นผลงานตาม
ปกติที่ต้องกระท�ำในหน้าที่ หรือมิได้เป็นผู้ซึ่งมีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎหมาย และ
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(๓) กรณี เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย หรือเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินสองชั้น
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การด�ำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ก.บ.จ.ต. พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเป็นบุคคลผูอ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์และคุณสมบัตทิ จี่ ะได้รบั การพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดใน ระเบียบว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตร
เหรียญราชการชายแดนคืน
ข้อ ๑๙ การให้บ�ำเหน็จความชอบอาจกระท�ำได้ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่งให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติยงิ่ ตามวรรคหนึง่ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูป้ ระกาศ โดยการ ออกเกียรติบตั ร
และจะให้มีเข็ม หรือโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่งด้วยก็ได้ ตามที่ ก.บ.จ.ต. ก�ำหนด
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ�ำ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ ส�ำหรับใช้ในการค�ำนวณระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งหรือ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ในสายงานทีจ่ ะแต่งตัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งสูงขึน้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีอ่ งค์กร
กลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทก�ำหนด
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่ง เพื่อจูงใจมิให้ขอย้ายออกนอกพื้นที่
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หรือร่วมจัดหลักสูตรการศึกษา หรือฝึกอบรมพิจารณาจัดสรร
โควตาพิเศษให้แก่ ก.บ.จ.ต เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.จ.ต ก�ำหนด
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านในหน้าทีป่ ระจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ่ เนือ่ ง
กันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจ�ำปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีกสิบวันท�ำการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ�ำปี หรือลาพักผ่อนประจ�ำปีแล้วแต่ไม่ครบ ยี่สิบวันท�ำการ ให้สะสม
วันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน
จะต้องไม่เกินสี่สิบวันท�ำการ
มิให้น�ำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มิได้ก�ำหนดให้มีสิทธิลาพักผ่อน
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่
ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
และถูกสัง่ ให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนือ่ งมาจากการสูร้ บ ต่อสูป้ ราบปราม หรือถูกประทุษร้าย
จากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าท�ำงานตาม ข้อ ๒๕
ได้ครอบครัวละหนึ่งคน
ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ
ทุพพลภาพตามข้อ ๒๔ ซึ่งมีทายาทอยู่ในวัยท�ำงาน ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) มีหนังสือสอบถามทายาทว่า ประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ โดยให้
ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และมีความพร้อม
รั บ การบรรจุ เข้ า รั บ ราชการแจ้ ง ความประสงค์ ภายในหกเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากหน่ ว ยงาน
ของรัฐต้นสังกัด
(๒) กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ให้พจิ ารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ โดยการบรรจุทายาท
ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเลือกสรรตามแนวทางที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อให้ได้
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับต�ำแหน่ง
(๓) กรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐอื่น หรือ
มิได้ระบุหน่วยงาน หรือระบุเป็นหน่วยงานเอกชน ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเรื่องให้ส�ำนักงาน ก.พ. เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไป
(๔) หน่วยงานใดได้บรรจุทายาทตามความประสงค์ของทายาทแล้ว ให้รายงานให้สำ� นักงาน
ก.พ. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลกลาง
ข้อ ๒๖ การด�ำเนินการบรรจุทายาทเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการต�ำรวจให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษส�ำหรับรับทายาทของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพตามข้อ ๒๔ เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ทุกระดับจนถึง
ระดับปริญญาตรี ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
---------------ข้อ ๒๘ สิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับบ�ำเหน็จความชอบที่ก�ำหนดในระเบียบนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับหรือมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นยังคงได้รับสิทธิ และประโยชน์นั้น
ต่อไป และในกรณีที่สิทธิและประโยชน์นั้นแตกต่างกับสิทธิและประโยชน์ตามที่ก�ำหนดในระเบียบนี้
ให้ ก.บ.จ.ต. พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี หรือพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบ หรือ
พิจารณาวางแนวทางปฏิบัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับสิทธิและประโยชน์
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า ๑
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ระเบียบ*
ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน
สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณี
ที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ� ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔
แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ
บั ต รประจ� ำ ตั ว และการเรี ย กเหรี ย ญกั บ บั ต รประจ� ำ ตั ว ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญพิ ทั ก ษ์ เ สรี ช นคื น
พ.ศ. ๒๕๑๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๖ บัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชนมีไว้เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั พระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนใช้แสดงตนขอรับสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้อ ๗ บัตรประจ�ำตัวและค�ำขอมีบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนยื่นค�ำขอมีบัตรต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนกลาง
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีป่ ฏิบตั งิ านในราชการส่วนภูมภิ าคหรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือประชาชนทีม่ ชี อื่ อยูใ่ น ทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดนัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
และประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒)ส�ำหรับ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ ให้ผู้รับค�ำขอมีบัตรตามข้อ ๘ พิจารณาตรวจสอบค�ำขอมีบัตร หากเห็นว่ามีรายการครบถ้วน
และถูกต้อง ให้ลงนามรับรองในค�ำขอมีบัตรและจัดส่งค�ำขอมีบัตรให้เจ้าพนักงานออกบัตร เพื่อด�ำเนินการ
ออกบัตรต่อไป
ข้อ ๑๐ บัตรประจ�ำตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตร เว้นแต่บัตร ที่ยัง
ไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
ข้อ ๑๑ เมื่อบัตรหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรยื่นค�ำขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ บัตรเดิม
หมดอายุ
ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค�ำขอมีบัตรภายในสามสิบวัน
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
ข้อ ๑๒ กรณีที่บัตรสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ผู้ถือบัตรอาจขอมีบัตรใหม่หรือ
ขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรอาจขอ เปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ การขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้น�ำความ ในข้อ ๗
ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๔ บรรดาค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ที่ได้ยื่นไว้ หรือ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาก่อนวันทีร่ ะเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีทใี่ ห้ประดับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด�ำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๕ บรรดาบัตรทีไ่ ด้ออกตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีทใี่ ห้ประดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
ข้อ ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานออกบัตร วินิจฉัยตีความ ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ระเบียบ ประกาศ และค�ำสัง่ ตามวรรคหนึง่ เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ หน้า ๒๒
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ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย*
ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
---------------------------ตามค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นเจ้าพนักงานออกบัตร ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานการประดับ และกรณีทใี่ ห้ประดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีที่ให้
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้ยกเลิกค�ำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และแต่งตั้ง เจ้าพนักงานออกบัตร ดังนี้
(๑) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
						

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ หน้า ๙๖
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย*
เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
---------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ
และกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทาน การประดับ และกรณีทใี่ ห้ประดับเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัวและการเรียกเหรียญ
กับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำ
ตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน”
ข้อ ๒ ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช. ๑) และบัตรประจ�ำตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช. ๒) ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้
ไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ยื่นค�ำขอมีบัตร ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผทู้ ไี่ ม่มกี ฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการก�ำหนดให้มเี ครือ่ งแบบเฉพาะ
ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หน้า ๔๙
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๑๒๘

.ด. 2

คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๖

รูปถายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

ส.ช. ๑

เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ ..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที…่ …………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที…่ …..………หมูท…ี่ …………..ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……….………….………….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท…………….……….
เลขประจําตัวประชาชน –––– อาชีพ…………………..…...……
รับราชการ/ปฏิบัตงิ าน/เคยสังกัด ตําแหนง……………………………………แผนก/งาน………..…………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..…….……กรม/เทศบาล/องคการ…………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรบั พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนชั้น………………………………………….ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที…่ .…….….หนาที…่ …….…..ลงวันที…่ …..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
 มีบัตรครั้งแรก
 มีบัตรใหม เนื่องจาก
� บัตรหมดอายุ
� บัตรหาย � บัตรถูกทําลาย
 เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
� บัตรชํารุด
� เปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล
� เปลี่ยนชือ่ ตัวและชื่อสกุล �อื่นๆ……………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที)่
 ออกบัตรใหตามคําขอ
 ระงับการออกบัตร

เมื่อวันที…่ ………………………….….. เลขที่บตั ร……………..……………
เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
๓๗
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
๓๗

ส.ช. 2 ส.ช. 2

แบบบัาตตัรประจํ
วผูไดรับพระราชทานเหรี
แบบบัตรประจํ
วผูไดราับตัพระราชทานเหรี
ยญพิทักษยเญพิ
สรีชทนักษเสรีชน
(ดานหนา(ด) านหนา)
าตัวประชาชนผู
เลขประจําเลขประจํ
ตัวประชาชนผู
ถือบัตร ถือบัตร
...........…………………………………..
...........…………………………………..
รู
ป
ถ
า
ยขนาด
ชื่อ.................................................
รูปถายขนาด
ชื่อ.................................................
2.5x3
ซ.ม.
2.5x3 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................
ชื่อสกุล ..........................................

5.4 ซ.ม. 5.4 ซ.ม.

.......................................
.......................................

……………………..
……………………..
ลายมือชื่อลายมือชื่อ

เจาพนักตงานออกบั
ตร
เจาพนักงานออกบั
ร

8.4 ซ.ม. 8.4 ซ.ม.

(1)

(1)

(ดานหลัง(ด) านหลัง)

5.4 ซ.ม. 5.4 ซ.ม.

ตัวผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจําบัตัตวรประจํ
ผูไดรับาพระราชทาน
ญพิชนทักษเสรีชน
เหรียญพิทเหรี
ักษเยสรี
ชั้น ................................................
ชั้น ................................................
(ตราครุฑ) (ตราครุฑ)
เลขที่..............................................
เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

นออกบัตร..............................
บัต.รหมดอายุ
........................
วันออกบัตวัร..............................
บัตรหมดอายุ
.......................
8.4 ซ.ม. 8.4 ซ.ม.

(1) บใหตราลายดุ
ประทับตราลายดุ
นกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุหมายเหตุ
(1) ใหประทั
นกระทรวงมหาดไทย
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย*
เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(ฉบับที่ ๒)
--------------------ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให้บัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(ส.ช. ๒) เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้
ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ
และกรณีทใี่ ห้ประดับเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทาน การประดับ และกรณีทใี่ ห้ประดับเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญ
กับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงให้ยกเลิกแบบบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช. ๒)
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และให้ใช้แบบบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชน (ส.ช. ๒) ท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๖๐
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๙
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๙
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แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
(ดานหนา)

5.4 ซ.ม.

(ดานหนา)

เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร
เลขประจําตัว...........…………………………………..
ประชาชนผูถือบัตร
รูปถายขนาด...........…………………………………..
ชื่อ.................................................
รูปถายขนาด 2.5x3 ซ.ม.
ชื
อ
่
.................................................
2.5x3 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................
ชื
อ
่
สกุ
ล
..........................................
5.4 ซ.ม.
.......................................
.......................................

……………………..
เจาพนักงานออกบัตร
……………………..
เจาพนักงานออกบัตร
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
8.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

(1)

(1)

(ดานหลัง)

(ดานหลัง)

บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจําตัวผูไดรับเหรี
พระราชทาน
ยญพิทักษเสรีชน
เหรียญพิ
ท
ก
ั
ษ
เ
สรี
ชน
ชั้น ................................................
ชั้น ................................................
5.4 ซ.ม.

5.4 ซ.ม.

เลขที่..............................................
เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอายุ........................
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอายุ........................
8.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ (๑) - ตราครุฑส�ำหรับหน่วยงานราชการ (มีลกั ษณะเป็นวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๕
ซ.ม. ล้อมครุ
ขนาดตันววงกลมซ
ครุฑสูง ๓อนกั
ซ.ม.น ขนาดเส
ระหว่างวงนอก
หมายเหตุ (1) วงนอก
- ตราครุ
ฑสํซ.ม.
าหรับวงใน
หนว๓.๕
ยงานราชการ
(มีลฑักษณะเป
นผาศูนยและ
กลาง
หมายเหตุ (1) - ตราครุฑสํวงในให้
าหรัวงนอก
บหน
ว
ยงานราชการ
(มี
ล
ก
ั
ษณะเป
น
วงกลมซ
อ
นกั
น
ขนาดเส
น
ผ
า
ศู
น
ย
ก
ลาง
มีอัก4.5
ษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
ส�
ำ
หรั
บ
การออกบั
ต
รในส่
ว
นกลาง
และ
ซ.ม. วงใน 3.5 ซ.ม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซ.ม. ระหวางวงนอก และ
วงนอก 4.5
ซ.ม.
3.5
ซ.ม. ลตอรในส่
มครุฑวนภูขนาดตั
ครุ่ขฑสํอบล่
สูาหรั
ง 3บางของตรา)
ซ.ม. ระหวตารในส
งวงนอก
และ และ
จังหวัวงในให
ด ส�ำวงใน
หรั
บ
การออกบั
มิภาควอยู
มีอักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
การออกบั
วนกลาง
วงในให
ีอักจัษรไทยระบุ
การออกบั
วนกลาง
และ นนูน
- มการประทั
ให้
ประทับตราครุ
วาหรั
ยหมึ
กสีแอยูดงขอบล
หรืตอรในส
บเป็นรอยดุ
งหวัดบสํตรา
าหรักระทรวงมหาดไทย
บการออกบั
ตรในสฑวด้สํนภู
มิภบาค
าประทั
งของตรา)
จังหวัด สํา-หรัการประทั
บการออกบั
ตรในส
นภูมบิภตราครุ
าค อยูฑขดอบล
างของตรา)
บตรา
ใหปวระทั
วยหมึ
กสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
- การประทับตรา ใหประทับตราครุฑดคูว่มยหมึ
กสีแดง หรือประทับเปนรอยดุ
นนูน
ือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
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ระเบียบ*
ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๗
ข้อ ๔ บัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมีไว้เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนใช้แสดงตนขอรับสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้อ ๕ บัตรประจ�ำตัวและค�ำขอมีบัตรให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนยื่นค�ำขอมีบัตรต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการ
ส่วนกลาง
(๒) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในจั ง หวั ด นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี เว้ น แต่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒)ส�ำหรับ
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๗ ให้ผู้รับค�ำขอมีบัตรตามข้อ ๖ พิจารณาตรวจสอบค�ำขอมีบัตร หากเห็นว่ามีรายการครบถ้วน
และถูกต้อง ให้ลงนามรับรองในค�ำขอมีบัตรและจัดส่งค�ำขอมีบัตรให้เจ้าพนักงานออกบัตร เพื่อด�ำเนินการ
ออกบัตรต่อไป
ข้อ ๘ บัตรประจ�ำตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตร เว้นแต่บัตร ที่ยังไม่หมด
อายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
ข้อ ๙ เมื่อบัตรหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรยื่นค�ำขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมด
อายุผู้ถือบัตรจะมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นค�ำขอภายในสามสิบวันก่อนวันที่บัตรนั้น
หมดอายุ
ข้อ ๑๐ กรณีที่บัตรสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ผู้ถือบัตรอาจขอมีบัตรใหม่หรือ
ขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ถือบัตรอาจขอเปลี่ยนบัตร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ การขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้น�ำความ ในข้อ ๕
ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ บรรดาค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ที่ได้ ยื่นไว้หรือ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาก่อนวันทีร่ ะเบียบนีม้ ผี ลใช้บงั คับให้ดำ� เนินการต่อไปตามระเบียบนีจ้ นแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๔ บรรดาบัตรที่ได้ออกตามระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานออกบัตร วินิจฉัยตีความ ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๒ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ หน้า ๒๕
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ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย*
ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
---------------ตามค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นเจ้าพนักงานออกบัตร ตามระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้ยกเลิกค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๕๐๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร ดังนี้
(๑) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๙๗
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย*
เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
-----------------อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน”
ข้อ ๒ ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๑) และบัตรประจ�ำตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๒) ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ รูปถ่ายทีต่ ดิ บัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้ใช้รปู ถ่ายที่ถ่ายไว้
ไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ยื่นค�ำขอมีบัตร ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง
ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการก�ำหนดให้มีเครื่องแบบ
เฉพาะ ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หน้า ๕๐
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๔๔

รูปถายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ช.ด. ๑

เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ ..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที…่ …………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที…่ …..………หมูท…ี่ …………..ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……….………….………….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท…………….……….
เลขประจําตัวประชาชน –––– อาชีพ…………………..…...……
รับราชการ/ปฏิบัตงิ าน/เคยสังกัด ตําแหนง……………………………………แผนก/งาน………..…………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..…….……กรม/เทศบาล/องคการ…………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที…่ .…….….หนาที…่ …….…..ลงวันที…่ …..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
 มีบัตรครั้งแรก
 มีบัตรใหม เนื่องจาก
� บัตรหมดอายุ
� บัตรหาย � บัตรถูกทําลาย
 เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
� บัตรชํารุด
� เปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล
� เปลี่ยนชือ่ ตัวและชื่อสกุล �อื่นๆ……………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที)่
 ออกบัตรใหตามคําขอ
 ระงับการออกบัตร

เมื่อวันที…่ ………………………….….. เลขที่บตั ร……………..……………
เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
๔๕ ๔๕
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๔๕

ผูไดรับพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
แบบบัตแบบบั
รประจํตารประจํ
ตัวผูไดารตัับวพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(ดานหน(ดา)านหนา)
(ดานหนา)

ช.ด. 2 ช.ด. 2
ช.ด. 2

าตัวประชาชนผู
เลขประจํเลขประจํ
าตัวประชาชนผู
ถือบัตร ถือบัตร
...........…………………………………..
เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร
...........…………………………………..
รูปถายขนาด
รูปถายขนาด
...........…………………………………..
ชือ่ .................................................
2.5x3
ซ.ม. ชื่อ.................................................
รูปถายขนาด
2.5x3 ซ.ม.
อ่ .................................................
ชื่อชืสกุ
ล ..........................................
2.5x3 ซ.ม.ชื่อสกุล ..........................................
ชื่อสกุล ..........................................
5.4 ซ.ม. 5.4 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.

.......................................
.......................................
เจ.......................................
าพนักงานออกบัตร

……………………..
……………………..
ลายมื……………………..
อชื่อลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

เจาพนักงานออกบัตร
เจาพนักงานออกบัตร

8.4 ซ.ม. 8.4 ซ.ม.
8.4 ซ.ม.

(1)

(1)
(1)

(ดานหลั(ดง)านหลัง)
(ดานหลัง)
วผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจํบัาตตัรประจํ
วผูไดราับตัพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
บัตรประจํ
าตัวผูไดรับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน
ฑ)
(ตราครุฑ(ตราครุ
)
(ตราครุฑ)
เลขที่..............................................
เลขที่..............................................
5.4 ซ.ม. 5.4 ซ.ม.
เลขที่..............................................
5.4 ซ.ม.
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
ออกบัตร..............................
บัตรหมดอายุ
........................
วันออกบัวัตนร..............................
บัตรหมดอายุ
........................
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอายุ........................
8.4 ซ.ม. 8.4 ซ.ม.
8.4 ซ.ม.

ประทับตราลายดุ
ปเหรียญราชการชายแดน
(รูปพระนเรศวรทรงกระทํ
หมายเหตุหมายเหตุ
(1) ใหป(1)
ระทัให
บตราลายดุ
นรูปเหรีนยรูญราชการชายแดน
(รูปพระนเรศวรทรงกระทํ
ายุทธหัตาถียุทธหัตถี
หมายเหตุ
(1)ภายในวงกลมขนาดเท
ใหประทับตราลายดุ
ปวเหรี
(รูปพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถี
เหรียยญราชการชายแดน
ญ)
ภายในวงกลมขนาดเท
าตัวเหรีนยารูตัญ)
ภายในวงกลมขนาดเทาตัวเหรียญ)
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย*
เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(ฉบับที่ ๒)
------------------ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให้บัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน (ช.ด. ๒) เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้ยกเลิกแบบบัตรประจ�ำตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๒) ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แบบบัตรและ
แบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ และ
ให้ใช้แบบบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด. ๒) ท้ายประกาศนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หน้า ๖๑
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๔๗
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๔๗

ช.ด. 2
ช.ด. 2

แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(ดานหนา)
(ดานหนา)
เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร
รูปถายขนาด
…………………………………..
เลขประจํ
าตัวประชาชนผูถือบัตร
2.5x3
ซ.ม.
ชื่อ.................................................
รูปถายขนาด
…………………………………..
2.5x3 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................
ชื่อ.................................................
5.4 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................

5.4 ซ.ม.

……………………..
ลายมือชื่อ
เจาพนักงานออกบัตร
……………………..
ลายมือชื่อ
เจาพนักงานออกบัตร
8.4 ซ.ม.
(8.4
1) ซ.ม.
(1)

(ดานหลัง)
(ดานหลัง)

บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจํเหรี
าตัวยผูญราชการชายแดน
ไดรับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
5.4 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.

เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
วันออกบัตร............................บั
ตรหมดอายุ...........................
วันออกบัตร............................บัตรหมดอายุ...........................
8.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ (1) - ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
วงนอก
4.5บหน
ซ.ม.วยงานราชการ
วงใน 3.5 ซ.ม.
มครุฑ นขนาดตั
ฑสูนง ขนาดเส
3 ซ.ม. นระหว
หมายเหตุ (1) - ตราครุ
ฑสําหรั
(มีลลักอษณะเป
วงกลมซวครุ
อนกั
ผาศูานงวงนอก
ยกลาง และ
วงในให
ีอักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
สําหรั
วงนอก
4.5 มซ.ม.
วงใน 3.5 ซ.ม.
ลอมครุฑ ขนาดตั
วครุบฑการออกบั
สูง 3 ซ.ม.ตรในส
ระหววานกลาง
งวงนอกและและ
จังหวั
สําหรับการออกบั
ตรในสวนภูมิภาค
อยูบขการออกบั
อบลางของตรา)
วงในให
มีอดักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
สําหรั
ตรในสวนกลาง และ
- การประทั
ตรา ใหประทั
บตราครุ
สีแดงางของตรา)
หรือประทับเปนรอยดุนนูน
จังหวั
ด สําหรับบการออกบั
ตรในส
วนภูมฑิภดาควยหมึ
อยูขกอบล
- การประทับตรา ใหประทับตราครุฑดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
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แนวทางปฏิบัติ

ท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำ�ดับที่
จังหวัด
๑
กาญจนบุรี

๒

จันทบุรี

๓
๔

ชุมพร
เชียงราย

๕

เชียงใหม่

๖

ตาก

๗

ตราด

อำ�เภอ
เมืองกาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
ไทรโยค
สังขละบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
โป่งน�้ำร้อน
สอยดาว
ท่าแซะ
เชียงของ
เชียงแสน
เทิง
แม่จัน
แม่สาย
แม่ฟ้าหลวง
เวียงแก่น
เชียงดาว
ฝาง
แม่อาย
เวียงแหง
ไชยปราการ
ท่าสองยาง
พบพระ
แม่ระมาด
แม่สอด
อุ้มผาง
เมืองตราด
คลองใหญ่
บ่อไร่
เกาะกรูด
เกาะช้าง

เขตติดต่อประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 49

ลำ�ดับที่
๘

จังหวัด
นครพนม

๙

นราธิวาส

๑๐

น่าน

๑๑

บุรีรัมย์

๑๒

บึงกาฬ

๑๓

ประจวบคีรีขันธ์

๑๔

พะเยา

๑๕
๑๖

พิษณุโลก
เพชรบุรี

อำ�เภอ
เมืองนครพนม
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
บ้านแพง
จะแนะ
ตากใบ
แว้ง
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
ทุ่งช้าง
นาน้อย
แม่จริม
เวียงสา
บ่อเกลือ
สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านกรวด
ละหานทราย
เมืองบึงกาฬ
บุ่งคล้า
บึงโขงหลง
ปากคาด
เมืองประจวบคีรีขันธ์
กุยบุรี
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ปราณบุรี
หัวหิน
สามร้อยยอด
เชียงคำ�
ภูซาง
ชาติตระการ
แก่งกระจาน
หนองหญ้าปล้อง

50 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

เขตติดต่อประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ลำ�ดับที่

จังหวัด

๑๗

มุกดาหาร

๑๘

แม่ฮ่องสอน

๑๙

ยะลา

๒๐

ระนอง

๒๑

ราชบุรี

๒๒

เลย

๒๓

ศรีสะเกษ

๒๔

สงขลา

อำ�เภอ
เมืองมุกดาหาร
ดอนตาล
หว้านใหญ่
เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม
ปาย
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
ปางมะผ้า
บันนังสตา
เบตง
ธารโต
ยะหา
กาบัง
เมืองระนอง
กระบุรี
ละอุ่น
สุขสำ�ราญ
กะเปอร์
สวนผึ้ง
บ้านคา
เชียงคาน
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาแห้ว
ปากชม
ภูเรือ
กันทรลักษณ์
ขุนหาญ
ภูสิงห์
นาทวี
สะเดา
สะบ้าย้อย

เขตติดต่อประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
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ลำ�ดับที่

จังหวัด

๒๕

สตูล

๒๖

สระแก้ว

๒๗

สุรินทร์

๒๘

หนองคาย

๒๙

อุตรดิตถ์

๓๐

อุบลราชธานี

๓๑

อำ�นาจเจริญ

อำ�เภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
คลองหาด
ตาพระยา
อรัญประเทศ
โคกสูง
บัวเชด
สังขะ
กาบเชิง
พนมดงรัก
เมืองหนองคาย
ท่าบ่อ
โพนพิสัย
ศรีเชียงใหม่
สังคม
รัตนวาปี
น�้ำปาด
บ้านโคก
เขมราฐ
โขงเจียม
นาจะหลวย
น�้ำยืน
บุณฑริก
โพธิ์ไทร
ศรีเมืองใหม่
สิรินธร
นาตาล
น�้ำขุ่น
ชานุมาน
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เขตติดต่อประเทศ
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
         ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ๓๑ จังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย กระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�ำให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน
ดังรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ทัง้ นี้ หากส่วนราชการเสนอขอพระราชทานฯ เกินกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ ให้ในรอบถัดไป
๒. ขอให้กำ� ชับเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ หากปรากฏว่า
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าของการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อาจถูกด�ำเนินการทางวินัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                     (ลงชื่อ) พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท. ๕๐๓๘๒)
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54 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

สวนราชการพิจารณากลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และรวบรวม
รายชื่อผูสมควรไดรับพระราชทานฯ พรอมทั้งจัดสงเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ใหกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติผูขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูสมควร
ไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
กระทรวงมหาดไทยจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอ
ขอพระราชทานฯ และจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารายชื่อผูไดรับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กระทรวงมหาดไทยแจงสวนราชการ เพื่อทราบและพิจารณา
แจงผูไดรับพระราชทานฯ ติดตอขอรับเหรียญราชการชายแดน
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1. กระทรวงมหาดไทยจะประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานฯ กรณีทั่วไป 2 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
2. ขอใหสวนราชการจัดสงเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ใหกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนกันยายน
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ขั้นตอนการดําเนินการ

ที่

กระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนกรณีทั่วไป

2

ธ.ค.

( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๕๑๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

         ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

เรื่อง
เรียน
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๓๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย กระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ให้แก่สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ นัน้
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�ำให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท�ำกระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ดังรายละเอียดทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ในการนี้ จึงขอให้กำ� ชับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ถือปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตามผังกระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนและแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามทีอ่ า้ งถึง โดยเคร่งครัด
๒. แจ้งกระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้สว่ นราชการในสังกัดและ
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะได้รบั การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพือ่ ทราบ
๓. ขอให้ดำ� เนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ิ
ราชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี้ หากปรากฏว่า
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าของการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อาจถูกด�ำเนินการทางวินยั ต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) พงศ์โพยม วาศภูติ
(นายพงศ์โพยม วาศภูต)ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ มท. ๕๐๓๗๕
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๓๒๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
         ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด
ด้วย คณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้มมี ติ
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๔๘
เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เพือ่ เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เช่นเดียวกับทหาร ต�ำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน
กล่าวคือ จะต้องมีการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน เนือ่ งจาก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง มีการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับทหารและต�ำรวจเสมอ
จึงถือเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีลักษณะการปฏิบัติราชการชายแดนเช่นเดียวกับทหารและต�ำรวจ
๒. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่
ก�ำลังพลของกองอ�ำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ ทีก่ ำ� หนดให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านใน กอ.สสส.จชต. ทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั หิ น้าที่
ณ อ�ำเภอชายแดน ตามแนวทางข้อ ๔ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สิทธิของผูไ้ ด้รบั พระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
                                                     (ลงชื่อ) ชัยฤกษ์ ดิษฐอ�ำนาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอ�ำนาจ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่ก�ำลังพลของกองอ�ำนายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.)
......................................
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง การพิจารณาสิทธิของก�ำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอ�ำนวยการเสริม
สร้างสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เกีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ก�ำลังพล กอ.สสส.จชต. ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ อ�ำเภอชายแดน ถือว่า
เป็นก�ำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ อ�ำเภอชายแดน เพื่อสามารถเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้
ตามระเบียบที่ราชการก�ำหนด
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
ให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
แก่ผู้ปฏิบัติงานใน กอ.สสส.จชต. ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ อ�ำเภอชายแดน ตามแนวทางข้อ ๔ ของระเบียบ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญและ
บัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้มมี ติในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนให้แก่ก�ำลังพลของกองอ�ำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กอ.สสส.จชต.) ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
๑.๑ กรณีปกติ
(๑) เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นก�ำลังพลของ กอ.สสส.จชต. และปฏิบตั หิ น้าที่ ณ อ�ำเภอ
ชายแดน
(๒) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่สมความมุ่งหมายของทางราชการ
(๓) จะต้องเป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีหรือเป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำ
ความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
๑.๒ กรณีพิเศษ
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นก�ำลังพลของ กอ.สสส.จชต.
(๒) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
และได้ปฏิบัติหน้าที่สมความมุ่งหมายของทางราชการ เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการกระท�ำของผู้ก่อความไม่สงบ
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผลดียิ่งต่อการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงาน
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(๔) จะต้องเป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีหรือเป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำ
ความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
๒. การเสนอขอพระราชทาน
๒.๑ การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ให้ กอ.สสส.จชต. แต่งตัง้ คณะท�ำงานประกอบด้วยผูแ้ ทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองก�ำลังพลกอ.สสส.จชต. ที่สมควร
เสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ของระเบียบและแนวทางทีก่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
๒.๒ ขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทาน กอ.สสส.จชต. รวบรวมรายชือ่ และเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานของก�ำลังพล กอ.สสส.จชต. ซึ่งคณะท�ำงาน ตามข้อ ๒.๑ เห็นชอบ
ให้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ไปยังกระทรวงมหาดไทย เว้นแต่เป็นก�ำลัง
พลที่เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นกรณีพิเศษ ให้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน ไปยังกระทรวงต้นสังกัดของก�ำลังพล เพือ่ เสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดพิจารณาลงนาม ในบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน และ กอ.สสส.จชต.
รวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานราชการชายแดนที่มิได้เป็นก�ำลังพล
กอ.สสส.จชต.
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านราชการชายแดนที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง พล
กอ.สสส.จชต. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกัน จึงเห็นควรนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับก�ำลังพล กอ.สสส.จชต.
……………………………
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๓๖๒๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

         ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ๓๐ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบท้าย)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนให้จงั หวัดทราบ และขอให้กำ� ชับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว โดยเคร่งครัด
ความละเอียดตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง นัน้
เนือ่ งด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๗ เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึง่ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหารเป็น
ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เพือ่ ให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
แก่ผู้ปฏิบัติงานราชการชายแดน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างแท้จริง จึงมีมติกำ� หนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑. กรณีผปู้ ฏิบตั งิ าน อาสารักษาดินแดน ต�ำรวจ ทหาร
- จะต้องปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๖ เดือน
๒. กรณีผปู้ ฏิบตั งิ าน ไม่ได้ดำ� รงต�ำแหน่งอาสารักษาดินแดน ต�ำรวจ หรือทหาร
- ให้พจิ ารณาจากต�ำแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านราชการชายแดน ดังนี้
๒.๑ กรณีปฏิบัติงาน ณ จังหวัดชายแดนที่มีเหตุการณ์รุนแรง ๑๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ตราด นราธิวาส น่าน บุรรี มั ย์ แม่ฮอ่ งสอน ยะลา ราชบุรี
ศรีสะเกษ สงขลา สระแก้ว สุรนิ ทร์ และ อุบลราชธานี ให้พจิ ารณา ดังนี้
๒.๑.๑ สายงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องปฏิบตั งิ านเป็นระยะเวลา ๑ ปี ได้แก่ ต�ำแหน่ง
นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ นักการข่าว เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าทีป่ กครอง
๒.๑.๒ สายงานที่ไม่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๒ ปี ได้แก่
ต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ เสมียนตราจังหวัด เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ เสมียนตรา
อ�ำเภอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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เจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครู อัยการ
แรงงานจังหวัด ประมงอ�ำเภอ ปศุสตั ว์ ฯลฯ
๒.๒ กรณีปฏิบัติงาน ณ จังหวัดชายแดนที่มีเหตุการณ์ไม่รุนแรง ๑๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชุมพร นครพนม ประจวบคีรขี นั ธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ระนอง เลย สตูล หนองคาย
อุตรดิตถ์ และ อ�ำนาจเจริญ ให้พจิ ารณา ดังนี้
๒.๒.๑ สายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะเวลา ๒ ปี ได้ แ ก่
ต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ นักการข่าว เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าทีป่ กครอง
๒.๒.๒ สายงานที่ไม่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๔ ปี ได้แก่
ต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ เสมียนตราจังหวัด เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ เสมียนตรา
อ�ำเภอ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน เจ้าหน้าทีส่ รรพากร เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เจ้าหน้าที่
ทีด่ นิ เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล เจ้าหน้าทีก่ ารเกษตร เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ครู อัยการ แรงงานจังหวัด
ประมงอ�ำเภอ ปศุสตั ว์ ฯลฯ
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และแจ้งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                     (ลงชื่อ) ชัยฤกษ์ ดิษฐอ�ำนาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอ�ำนาจ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ มท. ๕๐๓๗๕
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
         ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ๓๐ จังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๑๔๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน และให้กำ� ชับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ นัน้
เนือ่ งจากผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ หรือบุคคล
อืน่ ใดทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหารหรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน เป็นผูไ้ ด้รบั สิทธิพเิ ศษแตก
ต่างจากข้าราชการและประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ จึงขอให้พจิ ารณาด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติราชการชายแดนอย่างแท้จริงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนี้
๑. การพิจารณาออกค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั งิ านชายแดน ควรใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ ในการออก
ค�ำสัง่ ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดปฏิบตั งิ านชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร จะต้องเฉพาะ ทีจ่ ำ� เป็นจริง ๆ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริง ไม่ควรออกค�ำสัง่ ในลักษณะหมุนเวียนหรือ
เห็นแก่พวกพ้อง เพือ่ ให้ได้สทิ ธิในการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๒. เมือ่ ออกค�ำสัง่ ให้ผใู้ ดปฏิบตั งิ านชายแดนพิเศษแล้ว ให้ควบคุม ดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ความประพฤติของผู้ได้รับค�ำสั่งว่าปฏิบัติงาน ได้ผลงานส�ำเร็จตามความมุ่งหมายของทางราชการและ
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนหรือไม่ หากมีความประพฤติเรียบร้อย
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสียใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ
จึงจะพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้
๓. คุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีช่ ายแดน
พิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร นอกเหนือหน้าทีป่ กติและจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูป่ ระจ�ำ 
ณ อ�ำเภอชายแดนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (หรือระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมากกว่า ๖ เดือน
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมที่คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ของกระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดตามความเหมาะสม)
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๔. ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๓ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ชายแดนพิเศษ
อย่างทหาร หรือต�ำรวจ จะต้องออกเป็นค�ำสั่งและมีความชัดเจนในภารกิจที่มอบหมายให้ละเอียด เช่น
มอบหมายให้ปฏิบตั ดิ า้ นการข่าว ควรจะระบุพนื้ ทีใ่ ห้ชดั เจนว่า ให้หาข่าวในพืน้ ทีใ่ ด ต�ำบลใด อ�ำเภอใด และ
จะต้องมีรายงานข่าวต่อผูส้ งั่ การอย่างไร
๕. การรายงานผลงานการปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ ในบัญชีสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดน ภาคผนวก ตามแบบท้ายของระเบียบ โดยเฉพาะช่องที่ ๕ ต้องระบุให้ชดั เจนว่าปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ะไร
ทีไ่ หน อย่างไร ให้ครบถ้วน และสถานการณ์ของพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั เิ ป็นอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชาผูล้ งนามรับรองจะต้อง
เป็นการรับรองของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมผสมขึน้ ไปแล้ว
แต่กรณีตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคสุดท้าย ทัง้ นี้ การจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ านราชการชายแดน
จะต้องท�ำเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่ควรคัดลอกหรือท�ำเลียนแบบ ถ่ายส�ำเนาเอกสาร โรเนียวทีม่ ี
ผลงานเหมือนกันหมดทุกราย ในค�ำสัง่ ชุดเดียวกันถึงแม้วา่ จะได้รบั ค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ า่ งกัน ซึง่ เป็นการ
กระท�ำไม่ถกู ต้องตามข้อเท็จจริง
๖. ค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งไม่ใช่
ค�ำสั่งกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และจะต้องเป็นค�ำสั่งระบุระยะเวลา ต�ำแหน่งและภารกิจ
ทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
                                                    (ลงชื่อ) ฐิระวัตร กุลละวณิชย์
(นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕ มท ๕๐๓๗๕

62 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ว. ๑๐๔๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฏางค์ กท ๑๐๒๐๐

         ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓
เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก/ทหารเรือ/ทหารอากาศ/ต�ำรวจแห่งชาติ/ผอ.ศอ.บต. และผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดน ๓๐ จังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�ำเนาหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/๕๑๐๙
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓
ด้วยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีค�ำสั่งเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่ข้าราชการพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร และบุคคลที่สมควรได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สิทธิของ ผูไ้ ด้รบั พระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ว่าเนือ่ งจาก
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างจากข้าราชการและประชาชนทั่วไป
จึงขอให้กำ� ชับส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ได้พจิ ารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่บคุ คลทีป่ ฏิบตั ิ
ราชการชายแดนอย่างแท้จริงรายละเอียดปรากฏตามส�ำเนาหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ส่งมา
พร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ โดยเคร่งครัด
ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
                                                    (ลงชื่อ) ไพโรจน์ พรหมสาส์น
(นายไพโรจน์ พรหมสาส์น)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. (๐๒) ๒๒๑๐๕๖๕
สือ่ สาร สป. ๕๐๓๗๕
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( ส�ำเนา )

ที่ นร ๐๒๐๗/๕๑๐๙

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

                                                               ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๓
เรื่อง

การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ขอให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน ให้แก่ ข้าราชการพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร และบุคคลทีส่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. ๒๕๑๑ และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำ� เนินการเสนอขอพระราชทาน ให้มาเป็นล�ำดับแล้ว นัน้
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้มคี ำ� สัง่ ว่า เนือ่ งจากผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้รบั
สิทธิพิเศษแตกต่างจากข้าราชการและประชาชนทั่วไป จึงขอให้ก�ำชับส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่
เกีย่ วข้องได้พจิ ารณาเสนอขอพระราชทานให้แก่บคุ คลทีป่ ฏิบตั ริ าชการชายแดนอย่างแท้จริง ดังนัน้ จึงขอ
ให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนถือปฏิบตั แิ ละแจ้งก�ำชับส่วนราชการและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ
ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นายกรัฐมนตรีดงั กล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
โทร. ๒๘๑๐๔๐๐
โทรสาร ๒๘๒๘๒๒๔
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๑๔๔๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฏางค์ กท ๑๐๒๐๐
         ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗
เรื่อง ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
และท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน พ.ศ. ๒๕๓๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน (๓๐ จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน พ.ศ. ๒๕๓๗
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั กิ ารเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน โดยขอให้ส่วนราชการก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ การขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ด�ำเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ในส่วนของผูบ้ งั คับบัญชา คุณสมบัติ
ของผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และส่งเอกสารขอพระราชทานฯ ของแต่ละรายไปยังกระทรวง
มหาดไทย ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
ปรากฏว่าแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนดังกล่าว
ปัจจุบันมีบางหน่วยราชการของจังหวัด ยังมิได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
คุณสมบัตขิ องผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร นอกเหนือหน้าทีป่ กติและจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำ 
ณ อ�ำเภอชายแดน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบตั งิ านเป็นครัง้ คราวไม่ตดิ ต่อกันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์
ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้
๒. ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติประกอบการขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน โดยเคร่งครัดต่อไป พร้อมนี้ได้ส่งท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่จัดท�ำขึ้นใหม่ มาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
                                                     (ลงชื่อ) ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
(นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร ๒๒๑๐๕๖๕ ๒๒๒๑๑๔๑ ต่อ ๕๐๓๗๕
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
          ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
เรื่อง ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (จังหวัดชายแดน ๒๙ จังหวัด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
๒. ค�ำชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๓. ท�ำเนียบจังหวัดและอ�ำเภอชายแดน พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรไปเป็นจ�ำนวนมาก และในการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวมีอยู่บ่อยครั้ง ที่คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานไปนั้น ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนให้ เพราะการปฏิบตั งิ านไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งระบุให้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร หรือต�ำรวจ
ณ อ�ำเภอชายแดน โดยได้รบั ค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนเป็นพิเศษ เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร และ
ก่อให้เกิดผลดีสมความมุง่ หมายของทางราชการ และได้ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีโดยเฉพาะเท่านัน้
กระทรวงมหาดไทย จึงขอก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนของหน่วยราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอให้หน่วยราชการที่จะขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ในส่วนของผู้บังคับบัญชา
๑.๑ การพิจารณาออกค�ำสั่งให้ปฏิบัติงานชายแดน ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบ ในการออกค�ำสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติงานชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
เฉพาะที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้น ให้ยกเลิกการ
ออกค�ำสั่งในลักษณะหมุนเวียน เพื่อให้ได้สิทธิในการเสนอขอพระราชทาน
๑.๒ การเสนอขอพระราชทานให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และความประพฤติของผูท้ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ ว่าได้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการ
ตามนัย ข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่
มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสียใดๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติ
ราชการชายแดนพิเศษ เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรแล้วผูบ้ งั คับบัญชาจึงจะพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เหรียญชายแดนให้
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๒. คุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๒.๑ ผูท้ จี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีช่ ายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรนอกเหนือหน้าทีป่ กติ และจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำ 
ณ อ�ำเภอชายแดนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวไม่ติดต่อกันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์
ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้
๒.๒ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๒.๑ จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างทหาร
หรือต�ำรวจ โดยเป็นผู้ได้รับค�ำสั่งจาก
๒.๒.๑ ผู้บังคับบัญชาหรือจากกระทรวงเจ้าสังกัด ที่มีอ�ำนาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรหรือ
๒.๒.๒ ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้ากระทรวง ตามข้อ ๒.๑ ได้แก่ นายอ�ำเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
๒.๒.๓ ผูบ้ งั คับหน่วยทหารตัง้ แต่ผบู้ งั คับการขึน้ ไป หรือผูบ้ งั คับหน่วยต�ำรวจตัง้ แต่
ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนขึน้ ไปแล้วแต่กรณี ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ งั่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ ทั้งได้ประพฤติตน
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
๓. ในการส่งเรื่องขอพระราชทานฯ ของแต่ละรายไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
ดังนี้
๓.๑ บัญชีรายชื่อ ให้พิมพ์รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก – ฮ กรณีมียศให้เรียงล�ำดับตามยศและตามตัวอักษร จ�ำนวน ๒ ชุด
๓.๒ บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน ตามแบบท้ายระเบียบ จ�ำนวน ๑ ชุด
โดยเฉพาะช่องที่ ๕ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ปฏิบัติหน้าที่อะไร ที่ไหน อย่างไร และสถานการณ์ของพื้นที่ปฏิบัติ
เป็นอย่างไร ผูบ้ งั คับบัญชา ผูล้ งนามรับรอง จะต้องเป็นการรับรองของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป แล้วแต่กรณีตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคสุดท้าย
ทัง้ นี้ ผลงานจะต้องเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่ควรจัดท�ำเป็นเอกสารโรเนียวทีผ่ ลงานเหมือนกันหมด
๓.๓ ค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร จ�ำนวน
๑ ชุด ซึ่งไม่ใช่ค�ำสั่งกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และต้องเป็นค�ำสั่งซึ่งระบุระยะเวลา ต�ำแหน่ง
และภารกิจที่มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
๓.๔ ให้ตรวจสอบ ยศ – ชื่อ – ชื่อสกุล ในบัญชีรายชื่อและบัญชีสรุปผลการปฏิบัติงานฯ
ให้ถูกต้องตรงกัน และชัดเจน
๓.๕ ให้ระบุ วัน เดือน ปีเกิดของผูท้ สี่ มควรจะได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ลงในช่องหมายเหตุด้วย
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ทัง้ นี้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ขอให้เป็นอ�ำนาจของ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมผสมขึน้ ไปแล้วแต่กรณี เป็นการเฉพาะเท่านัน้
ที่จะเป็นผู้ลงนามรับรอง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบ และแจ้ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) อารีย์ วงศ์อารยะ
(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร ๒๒๑๐๕๖๕ ๒๒๒๑๑๔๑ ต่อ ๓๖๗
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ค�ำชี้แจงแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๓/ว ๔๑๖
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
เพื่อให้การด�ำเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างแท้จริง กระทรวง
มหาดไทย จึงขอก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ดังนี้ คือ
๑. ผู้บังคับบัญชา
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง มี อ� ำ นาจสั่ ง การให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการชายแดนพิ เ ศษ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรได้ หมายความถึง นายอ�ำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน
และผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป แล้วแต่กรณี
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสนใจตรวจสอบความถูกต้องในการขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนแต่ละราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริง
๑.๒ ผูบ้ งั คับบัญชาควรจะใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบในการออกค�ำสัง่ ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร กล่าวคือ ควรจะพิจารณาสั่งเฉพาะผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านัน้ ห้ามออกค�ำสัง่ เพียงเพือ่ ช่วยเหลือให้ผหู้ นึง่
ผู้ใดได้รับสิทธิ ขอรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนโดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่จริง เป็นต้นว่าหน้าที่ของ
ผู้ที่ให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรนั้น ขัดกับหน้าที่ประจ�ำตามปกติ
ก็ไม่ควรสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
๑.๓ การสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนอย่างทหารหรือต� ำรวจ ต้องออกเป็นรูปค� ำสั่งและ
มีความชัดเจนในภารกิจที่มอบหมาย กล่าวคือต้องก�ำหนดหน้าที่ซึ่งผู้รับค�ำสั่งต้องปฏิบัติอย่างทหารหรือ
ต�ำรวจ ให้ละเอียด เช่น มอบหมายให้ปฏิบัติด้านการข่าว ในเรื่องการหาข่าวควรจะระบุพื้นที่ให้ชัดเจนว่า
ให้หาข่าวในพื้นที่ใด ต�ำบลใด อ�ำเภอใด กับให้ระบุด้วยว่า จะต้องมีรายงานข่าวต่อผู้สั่งอย่างไร ในกรณี
สั่งให้มีการลาดตระเวนหรือปฏิบัติงานด้านยุทธการก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ไปลาดตระเวน หรือปฏิบัติงาน
ด้านยุทธการ ณ ที่ใด รับผิดชอบการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
๑.๔ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเฉพาะผู ้ อ อกค� ำ สั่ ง ต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ลอดจน
ความประพฤติ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการชายแดนพิ เ ศษ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ราชอาณาจักรว่า ได้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่ หากการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ได้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการและผูน้ นั้ มีความประพฤติเรียบร้อย อยูใ่ นระเบียบวินยั
อันดีและไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสียใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้
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๑.๕ ผู้รับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในกรณีผู้ที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร เป็นต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ผู้รับรองต้องเป็นผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขตนั้น ๆ ถ้าเป็นทหารต้องเป็นตั้งแต่
ผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป นอกเหนือจาก ตชด. และทหาร ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรอง
ด้วยตนเอง ห้ามผู้รักษาการแทนลงนามรับรองอย่างเด็ดขาด เพราะเรื่องการขอพระราชทาน เหรียญราชการ
ชายแดนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน หากไม่ปฏิบัติตามนี้กระทรวงมหาดไทยจะไม่พิจารณา ขอพระราชทานให้
๒. ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน
๒.๑ ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงทหาร ต�ำรวจ
หากได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และพิจารณาเห็นว่า
หากตนต้องไปปฏิบตั ริ าชการตามค�ำสัง่ อาจจะท�ำให้เสียหายแก่ราชการปกติให้บนั ทึกเสนอ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นทราบ
๒.๒ การขอพระราชทานเหรี ยญราชการชายแดน จะต้อ งมีห ลักฐานแสดงผลการปฏิบัติ
ซึ่งพร้อมที่จะตรวจสอบได้ เช่น การปฏิบัติงานด้านการหาข่าว ก็จะต้องมีหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่า
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจริง กล่าวคือมีหลักฐานว่าได้สง่ ข่าวให้แก่หน่วยราชการใดเป็นจ�ำนวน
กีค่ รัง้ เมือ่ ใด เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้หากกระทรวงมหาดไทยขอให้ชี้แจงในกรณีใดแล้ว ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน
ตามค�ำสั่งไม่สามารถชี้แจงถึงผลการปฏิบัติราชการได้ อาจถือว่าเป็นการรายงานเท็จ และอาจได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
๒.๓ การรายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในแบบที่เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของแต่ละคนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้ปฏิบัติหน้าที่
อะไร ที่ไหน อย่างไรให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องที่ ๕ ของแบบ ช.ด.๒ (การรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการชายแดนพิเศษ ที่เสนอขอพระราชทานในชุดเดียวกันเหมือนกันทุกฉบับ ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
จะไม่ได้รับการพิจารณา)
๒.๔ การปฏิบัติราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ�ำอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอชายแดน ติดต่อกันมาจนครบ ๖ เดือน การที่เพียงแต่มีหน้าที่หรือได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ๆ เช่น ๓ วัน ๗ วัน หรือ ๑ เดือน ในพื้นที่อ�ำเภอ
ชายแดนนั้น แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นรวมกันแล้วครบ ๖ เดือนก็ตาม กรณีเช่นนี้ ไม่ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพราะไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันจนครบ ๖ เดือน ตัวอย่าง
เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดหรืออ�ำเภอ ที่มิใช่จังหวัดหรือ
อ�ำเภอชายแดน แต่ได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในพื้นที่อ�ำเภอชายแดน แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ๆ เช่น เมื่อได้รับค�ำสั่งมอบหมาย
ให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ก็เดินทางไปปฏิบัติในเขตอ�ำเภอ
ชายแดน ๗ วัน แล้วก็เดินทางกลับมาปฏิบตั ริ าชการทีจ่ งั หวัดหรืออ�ำเภอทีม่ ใิ ช่เป็นจังหวัดหรืออ�ำเภอชายแดน
ตามปกติ ต่อมาก็ได้รับค�ำสั่งให้ไปอีก ซึ่งเมื่อรวมหลาย ๆ ครั้ง จะได้ระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือนก็ตาม
ก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
****************************
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( ส�ำเนา )
ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๙๔๗
  
เรื่อง

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท ๑๐๒๐๐
         ๑ กันยายน ๒๕๒๖

การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อ�ำนวยการป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป
และผู้ว่าราชการจังหวัด (จังหวัดชายแดน ๒๘ จังหวัด)
อ้างถึง ๑. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๓๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๕
ที่ มท ๐๒๐๕/๔๓๑๙ , ๔๓๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างบัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๑ ฉบับ
๒. ตัวอย่างบัญชีสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน ๑ ฉบับ
๓. ตัวอย่างหนังสือรับรอง ๑ ฉบับ
๔. ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน ๑ ฉบับ
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้แนะน�ำวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนมาเพือ่ โปรดทราบ และเพือ่ แจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในสังกัดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป ตามระเบียบว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไ้ ด้รบั พระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญ
ราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขตามระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
ปรากฏว่าขณะนีย้ งั มีสว่ นราชการบางแห่งจัดท�ำเอกสารเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนไม่ถกู ต้องตามแบบทีก่ ำ� หนด อาทิ
๑. มิได้สรุปผลงานทีผ่ ไู้ ด้รบั การเสนอขอพระราชทานปฏิบตั ิ ในช่องผลงานโดยย่อของบัญชี
สรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ เพียงระบุข้อความว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมความ
มุง่ หมายของทางราชการ เป็นต้น
๒. มิได้ให้ผู้ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานลงรายละเอียดการปฏิบัติราชการชายแดน
พิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรในแบบรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน และลงลายมือชือ่ รับรอง
ผลการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ส่วนราชการดังกล่าวกลับจัดท�ำให้และผูบ้ งั คับบัญชาลงนามแทน
ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และระเบียบฯ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ให้การพิจารณาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งส่งเอกสารคืนให้ ส่วนราชการ
ทีข่ อพระราชทานแก้ไข อันอาจเป็นเหตุให้ผไู้ ด้รบั การเสนอขอพระราชทานเสียขวัญและก�ำลังใจ จึงขอได้โปรด
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แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสังกัดให้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรายงานข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามแบบเอกสาร
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนโดยเคร่งครัด และให้ใช้แบบ รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน
ตามแบบตัวอย่างทีส่ ง่ มาพร้อมนีแ้ ทน แบบรายงานผลซึง่ ใช้อยู่ เพือ่ ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) จ�ำรูญ ปิยัมปุตระ
(นายจ�ำรูญ ปิยมั ปุตระ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๒๒๑๐๕๖๕
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ยศ - นาม

ชองที่ 2

ลําดับที่

ชองที่ 1

ชองที่ 3

ตําแหนงปกติ
ชองที่ 5

ผลงานโดยยอ

ขอรับรองวาถูกตองตรงกับบัญชีทขี่ อเปนรายบุคคล (แบบ ช.ด. 1)
(ลงชื่อ) .............................................
(ตําแหนง).........................................
(ผูบังคับบัญชาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 ของระเบียบฯ)

ตําแหนงพิเศษ หรือหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ชองที่ 4

บัญชีสรุปรายชื่อผูขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของหนวย........................

ชองที่ 6

ระยะเวลา

ชองที่ 7

หมายเหตุ

(แบบ ช.ด. 2)
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(ลงชื่อ)....................................................................
(ตําแหน่ง)...............................................................
ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ของระเบียบฯ

ข้าฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงมีหลักฐานตรวจสอบได้ และชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานนี้มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ง)
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน

(๑)
ลําดับ

ภาคผนวก
(บัญชีนี้ใช้เฉพาะบุคคล)
ช.ด. ๑
บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยราชการ.........(ระบุชื่อส่วนราชการ).............. ตั้งที่อําเภอ.............................จังหวัด.........................
ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล
ชื่อและตําแหน่งผู้สั่ง คําสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายและผลการ พื้นที่ที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
๒. เลขประจําตัวประชาชน
ให้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
อําเภอ
๓. ตําแหน่งปกติ
ชายแดน
ซึ
ง
่
เป็
น
ผลงานเฉพาะตั
ว
(กรณี
ไ
ม่
ใ
ช่
ต
า
ํ
รวจ
จั
งหวัด
ให้ปฏิบัติตั้งแต่
เลขที่
๔. ตําแหน่งตามคําสั่งให้ปฏิบัติ
ทหาร ให้ระบุว่าปฏิบัติอย่างตํารวจหรือ
วัน เดือน ปี ถึง
วัน เดือน ปี
ราชการชายแดน (ถ้ามี)
ทหารตามระเบียบฯ อย่างไร)
ในคําสั่ง
วัน เดือน ปี (รวม)
กรณีผู้ปฏิบัติงานใน
อากาศยาน ซึ่งบินเข้าไป
ปฏิบัติราชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ในท้องที่
อําเภอชายแดนตาม
ระเบียบข้อ ๓ (ข) ให้ระบุ
จํานวนเที่ยวบินไว้ในช่อง
ที่ ๕

(ตัวอยาง)
คําสั่ง (หนวยราชการ)
ที่ .............../...............
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิหนาที่ราชการชายแดน
_______
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .............
สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ..............................................
(....................................)
(ตําแหนง) ......................................

หมายเหตุ สงเอกสารนี้ประกอบการพิจารณารายละ ๑ ชุด
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(ตัวอยาง)
คําสั่ง (หนวยราชการ)
ที่ .............../...............
เรื่อง ใหขาราชการพนหนาที่ราชการชายแดน
_______
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .............
สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ..............................................
(....................................)
(ตําแหนง) ......................................

หมายเหตุ สงเอกสารนี้ประกอบการพิจารณารายละ ๑ ชุด
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(ตัวอย่าง)
รายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน
ข้าพเจ้า ...................................... ตําแหน่ง ............................... สังกัด ............................
ตั้งอยู่ที่อําเภอ ......................................... จังหวัด ................................. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ตําแหน่ง/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.................................
ที่หน่วย ............................ ซึ่งมีที่ตั้งที่อําเภอ .......................... จังหวัด ................ ตามคําสั่ง .....................
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ...............
โดยต่อเนื่องรวม ............... ปี ................... เดือน มีผลการปฏิบัติงานดังนี้.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………(รายงานผลปฏิบัติในรายละเอียดโดยสังเขปตามที่ปฏิบัติจริง)…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่ารายงานการปฏิบัติราชการชายแดนของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ เป็นความจริงและ
มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

(ลงชื่อ) ........................................ ผู้ปฏิบัติราชการ
(.................................)
ตําแหน่ง ......................................
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(ตัวอย่าง)
ครุฑ
หนังสือรับรอง
ที่ ........(หน่วยราชการต่าง ๆ)............
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. .............

		
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ......ยศ......นาม............นามสกุล............... ต�ำแหน่ง ...........ปกติ............
ได้ปฏิบัติราชการชายแดนในเขตอ�ำเภอ.................................................. จังหวัด ...........................................
โดยปฏิบัติหน้าที่ (หน้าที่ราชการชายแดนเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรตามที่ได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติ..............................................................................................................................................................
....................................................... ตามค�ำสั่ง ....(หน่วยราชการต่าง ๆ)................. ที่ .......... / ...........
ลงวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. ............ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. ............ รวม ........... ปี .............. เดือน
จึงขอรับรองไว้ ณ ที่นี้ เป็นส�ำคัญ

(ลงชื่อ) ...........................................
          (.........................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................
(ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ของระเบียบฯ)

หมายเหตุ ส่งเอกสารนี้ประกอบการพิจารณา รายละ ๑ ชุด
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นาม/ตําแหนง/หนวยราชการ

………………………………………

ลําดับที่

1

20

............................................

................

...................................... ……………………………… ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง...........

ขอรับรองวาถูกตองตรงกับบัญชีทขี่ อเปนรายบุคคล (แบบ ช.ด. 1)
(ลงชื่อ) .............................................
(ตําแหนง).........................................
(ผูบังคับบัญชาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 ของระเบียบฯ)

.....................

การปฏิบัติ
ลักษณะการบิน
ผูบังคับบัญชา
คําสั่งใหปฏิบัติ
หรื
อ
ภารกิ
จ
ที
่
ลงนามรับรอง
เที่ยวบิน (หนวยราชการ/เลขที่คําสั่ง/ วัน เดือน ป
ปฏิบัติใน
หนาที่ซึ่งปฏิบัติ
ไดรับมอบหมาย
(ตําแหนง)
วัน เดือน ป)
ที่ปฏิบัติ อําเภอ/จังหวัด ในอากาศยาน/ในอากาศ
…………………………… …………………………….. ลงชื่อ
………………..
…………………………………… ……………
1
(
)
ตําแหนง...........
............................................ ................ ..................... .................................... ……………………………… ลงชื่อ
2
(
)
ตําแหนง...........
ฯลฯ
ฯลฯ

หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานในอากาศยาน
หนวย......................................................
ที่ตั้ง ตําบล........................................อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................
หมายเหตุ

( ส�ำเนา )

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๒๒๑๐๕๖๕
ที่ มท ๐๒๐๕/๗๗๕
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน อธิบดีกรมต�ำรวจ
ด้วยปรากฏว่า หน่วยราชการต่าง ๆ ได้สง่ เรือ่ งราวเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรไปเป็นจ�ำนวนมาก และในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวมีอยู่บ่อยครั้งที่คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เห็นว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอขอพระราชทานไปนัน้ ไม่สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้ ทัง้ นี้ เพราะการปฏิบตั งิ านไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตเิ หรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึง่ มุง่ จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน
โดยได้รบั ค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร และก่อให้เกิดผลดีตอ่ ทาง
ราชการโดยเฉพาะเท่านัน้
กระทรวงมหาดไทย จึงขอชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน เพื่อที่จะได้พิจารณาเสนอขอให้เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษโดยแท้จริง และ
ในการด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานควรตรวจสอบให้ถกู ต้องแน่นอนว่า แต่ละรายทีจ่ ะเสนอขอพระราชทาน
ให้นนั้ เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพียงใด
ดังนี้
๑. ผูท้ จี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร และจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำ ณ อ�ำเภอชายแดน
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบตั งิ านเป็นครัง้ คราวไม่ตดิ ต่อกันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์
๒. ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ
ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั ใิ นลักษณะทีไ่ ด้มกี ารจัดหน่วยก�ำลังรบ หรือหน่วยก�ำลังปราบปราม โดยเป็น ผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ จาก
๒.๑ ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากกระทรวงเจ้าสังกัดทีม่ อี ำ� นาจสัง่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
พิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร หรือ
๒.๒ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวงตามข้อ ๒.๑ ได้แก่ นายอ�ำเภอ และผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือ
๒.๓ ผูบ้ งั คับหน่วยทหารตัง้ แต่ผบู้ งั คับการกรมผสมขึน้ ไป หรือผูบ้ งั คับหน่วยต�ำรวจตัง้ แต่
ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนขึน้ ไป แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ งั่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชการอาณาจักร
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			ทัง้ นี้ จะต้องปฏิบตั ไิ ด้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการ ทัง้ ได้ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั
อันดี
๓. ในการส่งเรือ่ งราวขอพระราชทานฯ ของแต่ละรายไปยังกระทรวงมหาดไทยให้สง่ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
ดังนี้
๓.๑ ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด
๓.๒ หนังสือรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด ซึง่ จะต้องระบุวนั เวลา
และสถานทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนผลการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ ได้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๓ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้บังคับบัญชา จ�ำนวน ๑ ชุด
ซึ่งจะต้องเป็นการรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการ
กรมผสมขึน้ ไป ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วย แล้วแต่กรณีตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคสุดท้าย
๓.๔ บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนตามแบบท้ายระเบียบฯ จ�ำนวน ๑ ชุด
โดยเฉพาะรายการในช่องที่ ๕ ต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า ปฏิบัติหน้าที่อะไร ที่ไหน อย่างไร โดยละเอียด
ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ รวมทัง้ สถานการณ์ของพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั เิ ป็นอย่างไร
๓.๕ บั ญ ชี ส รุ ป รายชื่ อ ผู ้ ข อพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน จ� ำ นวน ๑๐ ชุ ด
โดยเปลีย่ นแปลงแบบบัญชีสรุปรายชือ่ จากเดิมมาใช้แบบบัญชีทไี่ ด้สง่ มาพร้อมนี้ ทัง้ นี้ จะต้องระบุ ในช่องที่ ๔
ให้ชดั เจนว่า ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร ต�ำแหน่งอะไร ตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ ในกรณีทไี่ ม่มชี อื่ ต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ มอบหมายฯ ก็ให้ ลงรายละเอียดโดยสรุปของภารกิจ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายแทน
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาตาม ข้อ ๓.๓ , ๓.๔ และ ๓.๕ ขอให้เป็นอ�ำนาจของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมผสมขึน้ ไป ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยแล้วแต่กรณี เป็นการเฉพาะเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูล้ งนามรับรอง
๔. ให้ผเู้ สนอขอพระราชทาน ให้ความสนใจตรวจสอบรายชือ่ ผูท้ เี่ สนอขอพระราชทานว่าเคย
ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการขอพระราชทานให้อยู่แล้วหรือไม่
เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารเสนอขอพระราชทานซ�ำ้ ซ้อนกันด้วย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมค�ำชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องถือเป็นแนวทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
จ�ำรูญ ปิยัมปุตระ
(นายจ�ำรูญ ปิยัมปุตระ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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( ส�ำเนา )
ที่ มท ๐๒๐๕/๔๓๑๙ , ๔๓๒๐

กระทรวงมหาดไทย

         ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๖
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , ผู้อ�ำนวยการป้องกันการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
			 ๒. แบบบัญชีสรุปรายชือ่ ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของหน่วย....จ�ำนวน ๑ ชุด
๓. ค�ำชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ด้วยปรากฏว่า หน่วยราชการต่าง ๆ ได้สง่ เรือ่ งราวเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรไปเป็นจ�ำนวนมาก และในการพิจารณา
เรือ่ งดังกล่าวมีอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดนเห็นว่า
ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานไปนั้น ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้
ทัง้ นี้ เพราะการปฏิบตั งิ านไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตเิ หรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึง่ มุง่ จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน
โดยได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และก่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการโดยเฉพาะเท่านัน้
กระทรวงมหาดไทย จึงขอชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน เพื่อที่จะได้พิจารณาเสนอขอให้เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษโดยแท้จริง
และในการด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานควรตรวจสอบให้ถูกต้องแน่นอนว่า แต่ละรายที่จะเสนอ
ขอพระราชทานให้นั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เพียงใด ดังนี้
๑. ผูท้ จี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร และจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ป็นประจ�ำ ณ อ�ำเภอชายแดน
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบตั งิ านเป็นครัง้ คราวไม่ตดิ ต่อกันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์
๒. ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ
ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั ใิ นลักษณะทีไ่ ด้มกี ารจัดหน่วยก�ำลังรบ หรือหน่วยก�ำลังปราบปราม โดยเป็น ผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ จาก
๒.๑ ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากกระทรวงเจ้าสังกัดทีม่ อี ำ� นาจสัง่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
พิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร หรือ
๒.๒ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวงตามข้อ ๒.๑ ได้แก่ นายอ�ำเภอ และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรือ
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๒.๓ ผู้บังคับหน่วยทหารตั้งแต่ผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป หรือผู้บังคับหน่วยต�ำรวจ
ตั้งแต่ ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนขึ้นไป แล้วแต่กรณี ที่มีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการให้ปฏิบัติราชการ
ชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชการอาณาจักร
ทัง้ นี้ จะต้องปฏิบตั ไิ ด้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการ ทัง้ ได้ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบ
วินยั อันดี
๓. ในการส่งเรือ่ งราวขอพระราชทานฯ ของแต่ละรายไปยังกระทรวงมหาดไทยให้สง่ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนี้
๓.๑ ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด
๓.๒ หนังสือรายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด ซึ่งจะต้องระบุ
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนผลการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ ได้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๓ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้บังคับบัญชา จ�ำนวน ๑ ชุด
ซึ่งจะต้องเป็นการรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการ
กรมผสมขึน้ ไป ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วย แล้วแต่กรณี ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคสุดท้าย
๓.๔ บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนตามแบบท้ายระเบียบฯ จ�ำนวน ๑ ชุด
โดยเฉพาะรายการในช่องที่ ๕ ต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ะไร ทีไ่ หน อย่างไร โดยละเอียดทัง้ ด้าน
ปริมาณและคุณภาพของงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ รวมทัง้ สถานการณ์ของพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั เิ ป็นอย่างไร
๓.๕ บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑๐ ชุด
โดยเปลีย่ นแปลงแบบบัญชีสรุปรายชือ่ จากเดิมมาใช้แบบบัญชีทไี่ ด้สง่ มาพร้อมนี้ ทัง้ นี้ จะต้องระบุใน ช่องที่ ๔
ให้ชดั เจนว่า ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร ต�ำแหน่งอะไร ตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ ในกรณีทไี่ ม่มชี อื่ ต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ มอบหมายฯ ก็ให้ ลงรายละเอียดโดยสรุปของภารกิจ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายแทน
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาตาม ข้อ ๓.๓ , ๓.๔ และ ๓.๕ ขอให้เป็นอ�ำนาจของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผูบ้ งั คับการกรมผสมขึน้ ไป ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยแล้วแต่กรณี เป็นการเฉพาะเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูล้ งนามรับรอง
๔. ให้ผเู้ สนอขอพระราชทาน ให้ความสนใจตรวจสอบรายชือ่ ผูท้ เี่ สนอขอพระราชทานว่าเคย
ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการขอพระราชทานให้อยู่แล้วหรือไม่
เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารเสนอขอพระราชทานซ�ำ้ ซ้อนกันด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
(สิทธิ จิรโรจน์)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
โทร. ๒๒๑๐๕๖๕
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๓๓๒

กระทรวงมหาดไทย
          ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๕

เรื่อง

ซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (จังหวัดชายแดน ๒๘ จังหวัด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
๒. ค�ำชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ใิ นการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ด้วยปรากฏว่า หน่วยราชการต่าง ๆ ได้สง่ เรือ่ งราวเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรไปเป็นจ�ำนวนมาก และในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวมีอยู่บ่อยครั้งที่คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เห็นว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอขอพระราชทานไปนัน้ ไม่สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้ ทัง้ นี้ เพราะการปฏิบตั งิ านไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัตเิ หรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึง่ มุง่ จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ
ณ อ�ำเภอชายแดน โดยได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
และก่อให้เกิดผลดีตอ่ ทางราชการโดยเฉพาะเท่านัน้
กระทรวงมหาดไทย จึงขอซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนของหน่วยราชการต่าง ๆ อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะได้พจิ ารณาเสนอขอให้เฉพาะบุคคลทีป่ ฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนเป็นพิเศษโดยแท้จริง และในการด�ำเนินการเสนอขอพระราชทาน ควรตรวจสอบให้ถกู ต้องแน่นอน
ว่าแต่ละรายที่จะเสนอขอพระราชทานให้นั้นเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพียงใด ดังนี้
๑. ผูท้ จี่ ะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักรนอกเหนือหน้าทีป่ กติ และจะต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบตั หิ น้าที่ อยูเ่ ป็นประจ�ำ 
ณ อ�ำเภอชายแดนติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน ถ้าปฏิบตั งิ านเป็นครัง้ คราวไม่ตดิ ต่อกัน จะไม่เข้าหลักเกณฑ์
๒. ผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ขอพระราชทานฯ ตามข้อ ๑ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทหาร หรือต�ำรวจ
ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั ใิ นลักษณะทีไ่ ด้มกี ารจัดหน่วยก�ำลังรบ หรือหน่วยก�ำลังปราบปราม โดยเป็น ผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ จาก
๒.๑ ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากกระทรวงเจ้าสังกัดทีม่ อี ำ� นาจสัง่ การให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน
พิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร หรือ
๒.๒ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากเจ้ากระทรวงตามข้อ ๒.๑ ได้แก่ นายอ�ำเภอและผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หรือ
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๒.๓ ผูบ้ งั คับหน่วยทหารตัง้ แต่ผบู้ งั คับการขึน้ ไป หรือผูบ้ งั คับหน่วยต�ำรวจตัง้ แต่ผกู้ ำ� กับ
การต�ำรวจตระเวนชายแดนขึ้นไป แล้วแต่กรณี ที่มีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ
เกีย่ วกับการป้องกันราชการอาณาจักร
ทัง้ นี้ จะต้องปฏิบตั ไิ ด้ผลสมความมุง่ หมายของทางราชการ ทัง้ ได้ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบ
วินยั อันดี
๓. ในการส่งเรือ่ งราวขอพระราชทานฯ ของแต่ละรายไปยังกระทรวงมหาดไทยให้สง่ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
ดังนี้
๓.๑ ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด
๓.๒ หนังสือรายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด ซึ่งจะต้องระบุวัน
เวลา และสถานทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนผลการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ ได้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
๓.๓ หนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้บังคับบัญชา จ�ำนวน ๑ ชุด
ซึ่งจะต้องเป็นการรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการ
กรมผสมขึน้ ไปแล้วแต่กรณี ตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ค) วรรคสุดท้าย
๓.๔ บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนตามแบบท้ายระเบียบฯ จ�ำนวน ๑ ชุด
โดยเฉพาะรายการในช่องที่ ๕ ต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ะไร ทีไ่ หน อย่างไร และสถานการณ์ของ
พืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั เิ ป็นอย่างไร
๓.๕ บัญชีสรุปรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑๐ ชุด
ซึ่งจะต้องระบุในช่องที่ ๔ ให้ชัดแจ้งว่า ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งอะไรตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ มอบหมายให้ปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้อ ๓.๓ , ๓.๔ และ ๓.๕ ขอให้เป็นอ�ำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป แล้วแต่กรณี
เป็นการเฉพาะเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูล้ งนามรับรอง
ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องถือเป็นแนวทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
                                                   (ลงชื่อ) พิศาล มูลศาสตรสาทร
(นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
โทร. ๒๒๒๑๑๔๑ ต่อ ๑๒๕
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ค�ำชี้แจงแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๕/ว. ๓๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๕
เพื่อให้การด�ำเนินการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างแท้จริง กระทรวง
มหาดไทยจึงขอซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ.๑. ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�ำนาจสั่งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ได้หมายความถึง นายอ�ำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดน และผู้บังคับการ
กรมผสมขึ้นไป แล้วแต่กรณี
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสนใจตรวจสอบความถูกต้องในการขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริง
๑.๒ ผูบ้ งั คับบัญชาควรจะใช้ดลุ พินจิ อย่างรอบคอบในการออกค�ำสัง่ ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดปฏิบตั ริ าชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร กล่าวคือ ควรจะพิจารณาสั่งเฉพาะผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้น ห้ามออกค�ำสั่งเป็นเพียง เพื่อช่วยเหลือ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนโดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่จริง เป็นต้นว่า
หน้าที่ของผู้ที่ให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรนั้นขัดกับหน้าที่ประจ�ำ
ตามปกติ ก็ไม่ควรสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
๑.๓ การสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนอย่างทหารหรือต� ำรวจต้องออกเป็นรูปค� ำสั่ง และ
มีความชัดเจนในภารกิจที่มอบหมาย กล่าวคือ ต้องก�ำหนดหน้าที่ซึ่งผู้รับค�ำสั่งต้องปฏิบัติอย่างทหาร หรือ
ต�ำรวจให้ละเอียด เช่น มอบหมายให้ปฏิบัติด้านการข่าว ในเรื่องการหาข่าวควรจะระบุพื้นที่ให้ชัดเจนว่า
ให้หาข่าวในพื้นที่ใด ต�ำบลใด อ�ำเภอใด กับให้ระบุด้วยว่า จะต้องมีการรายงานข่าวต่อผู้สั่งอย่างไร ในกรณี
สั่งให้มีการลาดตระเวน หรือปฏิบัติงานด้านยุทธการก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ไปลาดตระเวน หรือปฏิบัติงาน
ด้านยุทธการ ณ ที่ใด รับผิดชอบการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
๑.๔ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเฉพาะผู ้ อ อกค� ำ สั่ ง ต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตลอดจน
ความประพฤติของผูท้ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ มอบหมายให้ปฏิบตั ริ าชการชายแดนพิเศษเกีย่ วกับการป้องกันราชอาณาจักร
ว่าได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการตามนัย ข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่ หากการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ และผู้นั้นมีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัย
อันดีและไม่เคยกระท�ำความเสื่อมเสียใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรแล้วผู้บังคับบัญชาจึงพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้
๑.๕ ผู้รับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร เป็นต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ผูร้ บั รองต้องเป็นผูก้ ำ� กับการต�ำรวจตระเวนชายแดนเขตนัน้ ๆ ถ้าเป็นทหารผูร้ บั รองต้องเป็น
ตั้งแต่ ผู้บังคับการกรมผสมขึ้นไป นอกเหนือจาก ต�ำรวจตระเวนชายแดน และทหาร ต้องให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง ห้ามผู้รักษาการแทนลงนามรับรองอย่างเด็ดขาด เพราะเรื่องการขอ
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พระราชทานเหรียญราชการชายแดนไม่ใช่เรือ่ งเร่งด่วน หากไม่ปฏิบตั ติ ามนีก้ ระทรวงมหาดไทยจะไม่พจิ ารณา
ขอพระราชทานให้
๒. ผู้ปฏิบัติราชการชายแดน
๒.๑ ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงทหาร ต�ำรวจ
หากได้รับค�ำสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรและพิจารณาเห็นว่า
หากตนต้องไปปฏิบัติราชการตามค�ำสั่ง อาจท�ำให้เสียหายแก่ราชการปกติให้บันทึกเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นทราบ
๒.๒ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จะต้องมีหลักฐานแสดงผลการปฏิบตั ซิ งึ่ พร้อม
ทีจ่ ะตรวจสอบได้ เช่น การปฏิบตั งิ านด้านการหาข่าว ก็จะต้องมีหลักฐานทีส่ ามารถแสดงได้วา่ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจริง กล่าวคือ มีหลักฐานว่าได้ส่งข่าวให้แก่หน่วยราชการใด เป็นจ�ำนวนกี่ครั้ง เป็นต้น
ซึ่งเรื่องนี้หากกระทรวงมหาดไทยขอให้ชี้แจงในกรณีใดแล้ว ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนตามค�ำสั่งไม่สามารถ
ชีแ้ จงถึงผลการปฏิบตั ริ าชการได้ อาจถือว่าเป็นการรายงานเท็จ และอาจได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามควร
แก่กรณีต่อไป
๒.๓ การรายงานผลการปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ในแบบ ทีเ่ สนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของแต่ละคนจะต้องระบุให้ชดั เจนว่าได้ปฏิบตั หิ น้าที่
อะไร ที่ไหนอย่างไรให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องที่ ๕ ของแบบ ช.ด. ๒
๒.๔ การปฏิบัติราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หมายความว่า จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ�ำอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอชายแดนติดต่อกันมาจนครบ ๖ เดือน การที่เพียงแต่มีหน้าที่หรือได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว หรือเป็นระยะ ๆ เช่น ครั้งละ ๓ วัน ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือน
ในพื้นที่อ�ำเภอชายแดนนั้น แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นรวมแล้วครบ ๖ เดือนก็ตาม กรณีเช่นนี้ ไม่ถือว่า
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพราะไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันจนครบ
๖ เดือน ตัวอย่างเช่น ข้าราชการพลเรือสามัญซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดหรืออ�ำเภอที่มิใช่
จังหวัดหรืออ�ำเภอชายแดน แต่ได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักรในพื้นที่อ�ำเภอชายแดน แม้จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวหรือเป็นระยะ ๆ เช่น เมื่อได้รับ
ค�ำสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรก็เดินทางไปปฏิบัติ
ในเขตอ�ำเภอชายแดน ๗ วัน แล้วก็เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดหรืออ�ำเภอ ที่มิใช่เป็นจังหวัดหรือ
อ�ำเภอชายแดนตามปกติ ต่อมาก็ได้รับค�ำสั่งให้ไปอีก ซึ่งเมื่อรวมหลาย ๆ ครั้ง จะได้ระยะเวลาเกินกว่า
๖ เดือนก็ตามก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
************************
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(สำ�เนา)

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๘๑๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
          ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน แจ้งท้าย
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดทำ�เอกสารฯ จำ�นวน ๑ ฉบับ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง กระทรวงมหาดไทยได้ แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น
เพือ่ ให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มมี ติเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ ที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ กำ�หนดแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ดังนี้
๑. กรณีทห่ี น่วยงานและส่วนราชการได้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่
ในสังกัดแล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนดังกล่าวได้ถึงแก่กรรม หรือกระทำ�ความ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงและถูกตัง้ กรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิดทางอาญาและอยูร่ ะหว่างการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูร่ ะหว่างการดำ�เนินคดีอาญาในศาล (ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิด
ทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว) หรือมีพฤติการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบตั ริ าชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการต้นสังกัดนั้น แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยโดยทันที เพื่อรวบรวม
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองต่อไป
๒. ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนถือปฏิบัติ
ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดทำ�เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ทัง้ นี้ เพือ่ ลดภาระในการดำ�เนินการตรวจสอบและกลัน่ กรองในระดับเจ้าหน้าที่ ซึง่ จะทำ�ให้การพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                         ลงชื่อ วิบูลย์ สงวนพงศ์
(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำ�นักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท. ๕๐๓๘๒)
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แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดทำ�เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ที่
๑

๓

ประเด็นปัญหา
เอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน

วิธีการดำ�เนินการ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ขิ องหน่วยงานหรือส่วนราชการต้นสังกัดทีเ่ สนอ
ขอพระราชทานฯ ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑.  ตรวจสอบจำ�นวนเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน   
    เหรียญราชการชายแดนให้ครบถ้วน ได้แก่
       ๑)   คำ�สัง่ ให้ปฏิบตั หิ น้าที/่ คำ�สัง่ ให้พน้ หน้าที่ ณ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
     ๒)  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำ�เนาทะเบียนบ้าน
    ๓) บัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ผนวก ค)
     ๔) บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑)
๒.   ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ให้ถกู ต้องและสอดคล้องกับเอกสาร
     ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
    ๑) คำ�นำ�หน้า/ชื่อ/สกุล/เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ใน   
บัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ผนวก ค)
    ๒) คำ�นำ�หน้า/ชื่อ/สกุล/เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน/เลขที่
คำ�สั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ / คำ�สั่ ง ให้ พ้ น หน้ า ที่ ณ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑)
    (กรณี คำ�นำ�หน้า ชือ่ สกุล ในสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือสำ�เนาทะเบียนบ้าน
ที่แนบมาให้ ไม่ตรงกับคำ�สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่/คำ�สั่งให้พ้นหน้าที่
ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำ�เนินการขอเอกสารการเปลี่ยน
คำ�นำ�หน้า/ชือ่ /สกุล ทีท่ างอำ�เภอออกให้)
การจัดพิมพ์ file บัญชีสรุปรายละเอียด เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ขิ องหน่วยงาน ควรพิมพ์คำ�นำ�หน้า/ชือ่ /สกุล ใน
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดน แต่ละคอลัมน์เมื่อพิมพ์เสร็จไม่ต้องเคาะ space bar เพราะทำ�ให้
ภาคใต้ (ผนวก ค) ในโปรแกรม Excel
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ขอพระราชทานซ้ำ�
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ขิ องหน่วยงานหรือส่วนราชการต้นสังกัด ทีเ่ สนอ
ขอพระราชทานฯ ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑. ควรดำ�เนินการแจ้ง/สอบถามบุคคลที่จะพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนว่า มีหน่วยงานใดเสนอ
ขอพระราชทานฯ ให้แล้วหรือไม่
๒. ประสาน/ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผูข้ อพระราชทานฯว่า
ได้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แล้วหรือไม่
๓.  ตรวจสอบรายชือ่ ผูข้ อพระราชทานฯ กับจังหวัด หรือโปรแกรม
การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ซึ่งกองการเจ้า
หน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบไว้ให้แล้วว่า
เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดนแล้วหรือไม่
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( ส�ำเนา )
ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๑๒๗๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

         ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ นัน้
กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการพิจารณาผูท้ สี่ มควรได้รบั พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีมติในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้เพิม่ เติมการนับระยะเวลาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน โดยก�ำหนดระยะ
เวลาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง “เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน” กรณีมไิ ด้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน (กอ.รมน.) ทหาร ต�ำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุม่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง (หัวหน้า
ส�ำนักงานจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าทีป่ กครอง และพนักงานฝ่ายปกครอง)
ให้มรี ะยะเวลาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ทัง้ นี้ ไม่กอ่ น
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ส�ำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางอืน่ ๆ ให้คงไว้เช่นเดิม
๒. เห็นชอบกระบวนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ทัง้ นี้ หากส่วนราชการ
เสนอขอพระราชทานฯ เกินกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ
ให้ในรอบถัดไป
๓. ขอให้กำ� ชับเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบด�ำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี้ หากปรากฏว่า
มีการร้องเรียนเกีย่ วกับความล่าช้าของการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
อาจถูกด�ำเนินการทางวินยั ต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ
                                                       (ลงชือ่ ) พระนาย สุวรรณรัฐ
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ (มท. ๕๐๓๘๒)
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( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๖๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
                               ๒ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. บัญชีสรุปหนังสือการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน ๑ ชุด
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.
			
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จ�ำนวน ๑ ชุด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.
ตามทีไ่ ด้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า
๑. คณะกรรมการพิจารณาบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแต่ละกรณี ๆ ไป โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบการพิจารณาด้วย
๒. คณะกรรมการพิ จ ารณาผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน
เฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน. เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ดังนัน้ เพือ่ ให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดด�ำเนินการตรวจสอบ และกลั่นกรอง
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในเรื่องระยะเวลา
การปฏิบัติงาน โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
นั้นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
			 		
ขอแสดงความนับถือ
                                                        (ลงชื่อ) มานิต วัฒนเสน
(นายมานิต วัฒนเสน)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕
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หลักเกณฑ์และแนวทาง
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.
ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับ
พระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ประกอบระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ผู้มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑.๑ ต้องเป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ตามข้อ ๕ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ�ำเหน็จ
ความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งหมายความถึง ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครทหารพราน ซึง่ ได้รบั ค�ำสัง่ จากทางราชการให้ปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ประจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้กระท�ำหน้าที่อย่างทหารหรือต�ำรวจ ซึ่งเจ้ากระทรวงหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้ากระทรวงหรือหน่วยทหาร หรือต�ำรวจ สั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ
๑.๒ ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อ�ำเภอเทพา อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอนาทวี และ
อ�ำเภอจะนะ และท้องทีอ่ นื่ ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนเป็นกรณีพิเศษ
(กรณีมิได้เป็นก�ำลังพล กอ.รมน.)
๒.๑ มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การนับระยะเวลานี้ให้นับเฉพาะห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
ดังกล่าว แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยจะพิจารณาพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นล�ำดับแรก
๒.๒ กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็น ทหาร ต�ำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกลุ่มเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง (หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง
และพนักงานฝ่ายปกครอง) จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการชายแดนต่อเนือ่ งกันไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
๒.๓ การปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๒ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หรือส่งเสริม
สนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา
ราชอาณาจักร จนเกิดผลดียงิ่ ต่อทางราชการหรือประชาชนและให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับราชการชายแดน เป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันรักษาชายแดน
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๒.๔ ผู้มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย อยูใ่ นระเบียบวินยั และศีลธรรมอันดี
(๒) ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เว้นแต่ได้รบั การตรวจสอบและพิจารณายุตเิ รือ่ งแล้ว
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามข้อ ๒.๑ หรือ ข้อ ๒.๒
หรืออยู่ระหว่างถูกด�ำเนินคดีอาญา เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนระดับกระทรวงมหาดไทย พิจารณาว่าเป็นผู้มีสิทธิ
และสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๔) ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่กระท�ำโดยประมาทหรือลหุโทษ
๒.๕ ให้ส่วนราชการเสนอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้รับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
******************
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ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน กรณีไม่ได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
ใช้ค�ำสั่งของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดท�ำเอกสารเสนอขอตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด โดยให้การเสนอขอผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาระดับอ�ำเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์
ที่ ก� ำ หนด เพื่ อ ให้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจจากรั ฐ มนตรี ใ ห้ ล งนามรั บ รองแทน
เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ดังนี้
• ในระดับอ�ำเภอให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอ
ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนระดับอ�ำเภอ ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ
ในชั้นต้น เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน (ผ่านส�ำนักงานจังหวัด)
เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน
• ในระดับจังหวัดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนระดับจังหวัด ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ
ในชั้นต้น เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานก่อนเสนอกระทรวง
มหาดไทยพิจารณา ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑. บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ซึ่งได้มีการลงนามรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองแทน
๒. ค�ำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ให้หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ส�ำนักงาน
จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต�ำรวจภูธร
จังหวัด และหน่วยทหารระดับกรมขึ้นไป) จัดท�ำบัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ในโปรแกรม Microsoft excel และจัดส่ง
แผ่น Diskette หรือแผ่น CD ซึ่งบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
****************
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ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ข้าราชการต�ำรวจ (ข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ)
๑. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับกองก�ำกับการขึ้นไปในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการต�ำรวจ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ พร้อมเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติ
การต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัด ให้สถานีต�ำรวจภูธร
รวบรวมรายชื่ อ และกลั่ น กรองตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการต� ำ รวจหรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด
พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังต�ำรวจภูธรจังหวัด
๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด พิจารณากลัน่ กรองและตรวจสอบผูม้ คี ณ
ุ สมบัตขิ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
และเสนอผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานผู้ขอ
พระราชทานฯ (กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน)
๓. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑. บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ซึ่งได้มีการลงนามรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองแทน
๒. ค�ำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ให้หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ศูนย์ปฏิบัติ
การต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต�ำรวจภูธรจังหวัด) จัดท�ำบัญชี
สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ในโปรแกรม Microsoft excel และจัดส่งแผ่น Diskette หรือแผ่น CD ซึ่งบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวง
มหาดไทย
****************
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ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ข้าราชการทหาร (ข้าราชการทหารหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม)
๑. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบังคับระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวม
รายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตรับผิดชอบ
ของตน ซึง่ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังหน่วยบังคับระดับ
กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ
ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเสนอผู้บังคับหน่วยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณา
ลงนามรับรองผลการปฏิบตั งิ านผูข้ อพระราชทานฯ (กรณีทรี่ ฐั มนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจให้ ลงนามรับรอง
ผลการปฏิบัติงาน)
๓. ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑. บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ซึ่งได้มีการลงนามรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่
โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองแทน
๒. ค�ำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ให้หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ วบรวมรายชือ่ ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (หน่วยทหารระดับ
กรมขึน้ ไป) จัดท�ำบัญชีสรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน ในโปรแกรม Microsoft excel และจัดส่งแผ่น Diskette หรือแผ่น CD ซึ่งบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย
****************
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( ส�ำเนา )
ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๔๗๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
         ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา
อ้างถึง ค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรือ่ ง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. แนวทางและขัน้ ตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ จ�ำนวน ๑ ชุด
๒. ส�ำเนาค�ำสั่งการมอบอ�ำนาจลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานฯ (ช.ด.๑) จ�ำนวน ๑ ชุด
ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร (พตท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการตาม
นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า
๑. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่มีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงสร้างศูนย์อ�ำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่องการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙) ได้รบั สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับการขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน ดังรายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ
ที่ส่งมาด้วย ๑
๒. โดยที่ข้อ ๔ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก�ำหนดให้รฐั มนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผู้รับรองผลการปฏิบัติงานของผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนในแบบสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งส่วนราชการระดับกระทรวงพิจารณาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพือ่ โปรดพิจารณา
มอบอ�ำนาจในการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ดังนี้
				 ๒.๑ กรณีเป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เห็นควร
มอบอ�ำนาจให้แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
๒.๒ กรณีที่ไม่ได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
เห็นควรมอบให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ท�ำหน้าที่อย่างทหาร ต�ำรวจ
(๒) ผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจ
ทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ เว้นแต่ขา้ ราชการต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดให้ผบู้ งั คับการต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
(๓) ผูบ้ งั คับหน่วยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ส�ำหรับข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งปรากฏว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดในแต่ละกระทรวง ได้พิจารณามอบอ�ำนาจการลงนาม
รับรองผลการปฏิบัติงานฯ ตามแนวทางข้างต้น เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนแล้ว จ�ำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบ และพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางและขั้นตอนข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) พงศ์โพยม วาศภูติ
(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕ , ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๑-๕๕ ต่อ ๕๐๓๗๑
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แนวทางและขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
……………………………………………………………….
๑. กฎหมายและระเบียบ
๑.๑ พ.ร.บ. เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๕ เหรียญราชการชายแดนนี้ จะพระราชทานแก่ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการและผูก้ ระท�ำ
หน้าที่อย่างทหาร หรือต�ำรวจ ซึ่งเจ้ากระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้ากระทรวง หรือหน่วยทหาร
หรือต�ำรวจ สั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรและได้ปฏิบัติสมความ
มุ่งหมาย ของทางราชการ ทั้งได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน
และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.๒๕๑๑ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ซึ่งสรุปพอสังเขป ดังนี้
ข้อ ๓ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต�ำรวจ ทหาร ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ทหาร หรือต�ำรวจ ณ อ�ำเภอชายแดน
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนจากผู้มีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการ
ให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
(๓) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง และ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ มความมุง่ หมายของทางราชการ เว้นแต่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นอากาศยาน ผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเขต
ทีม่ กี ารสูร้ บ หรือผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีค่ ณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ได้รบั การยกเว้น
ให้พิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ข) วรรคสอง และข้อ ๓ (ค) แล้วแต่กรณี
(๔) จะต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย อยู ่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย อั น ดี ห รื อ เป็ น ผู ้ ไ ม่ เ คย
กระท�ำความเสื่อมเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการชายแดน
ข้อ ๔ ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในข้อ ๓ แต่เป็นผู้สั่งการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ราชการชายแดนเป็นผลดียิ่งต่อการป้องกันรักษาชายแดน และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบัติงาน
ก็ให้พิจารณาขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ
๑.๓ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�ำเหน็จความชอบส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อ ๕ “เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครรักษา
ดินแดนและอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ�ำในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลผู้อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่จะได้รับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในระเบียบ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญ
และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
๑.๔ ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่องการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับผิดชอบก�ำกับและเร่งรัดการปฏิบัติของฝ่ายพลเรือน
และกองบัญชาการผสมพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร(พตท.) รับผิดชอบด้านการทหารภายใต้กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ (กอ.รมน. ภาค ภาค ๔)
๑.๕ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖ ให้ศนู ย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการผสมพลเรือน
ต�ำรวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่องการบริหารราชการจังหวัด
ในชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นศูนย์อ�ำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้
๒. แนวทางการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่มีความรู้
ความสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงสร้างศูนย์อ�ำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่องการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙) ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
โดยได้ก�ำหนดแนวทางและขั้นตอน การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนไว้ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติผู้ขอพระราชทาน
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ
เป็นผู้ได้รับค�ำสั่งจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ได้เป็น
ก�ำลังพล กอ.รมน.) ตามโครงสร้างศูนย์อำ� นวยการหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
(ต้องไม่กอ่ นวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙) เว้นแต่เป็นผูท้ มี่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่นตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือได้รับบาดเจ็บจากการกระท�ำของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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(๓) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสมความมุ่งหมายของทางราชการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับรองผลการปฏิบตั งิ าน กล่าวคือ มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) และมีการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานโดยรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด หรือผู้ที่รัฐมนตรีได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองแทน
(๔) เป็ น ผู ้ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย อยู ่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย อั น ดี ห รื อ เป็ น ผู ้ ไ ม่ เ คยกระท� ำ 
ความเสือ่ มเสียอย่างใด ๆ ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั ริ าชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ การลงนามรับรองในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน(ช.ด.๑)
โดยที่ข้อ ๔ ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของ
ผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก�ำหนดให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผูร้ บั รองผลงานของผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดนในแบบสรุปผลการปฏิบตั ิ
ราชการชายแดน (ช.ด.๑) ในการนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงเห็นควรเสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดพิจารณามอบอ�ำนาจในการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เ ป็ น ก� ำ ลั ง พลกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน (กอ.รมน.) เห็ น ควร
มอบอ�ำนาจให้แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
(๒) กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก� ำ ลั ง พลกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน (กอ.รมน.)
เห็นควรมอบให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
• ผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐที่ท�ำหน้าที่อย่างทหารต�ำรวจ
• ผูบ้ ญั ชาการศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจแห่งชาติสว่ นหน้า ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ เว้นแต่ขา้ ราชการต�ำรวจในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดให้ผบู้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
เป็นผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน
• ผู้บังคับหน่วยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส�ำหรับข้าราชการทหารที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน
๒.๓.๑ กรณีเป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใช้ค�ำสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (ผนวก ก)
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(๑) ให้ กอ.รมน.อ�ำเภอ หรือหน่วยงานที่สังกัดหน่วยขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค ๔
รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของก�ำลังพล กอ.รมน. ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑
พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยัง กอ.รมน.จังหวัด หรือหน่วยขึ้นตรงต่อ
กอ.รมน.ภาค ๔
(๒) ให้ ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยขึน้ ตรงต่อ กอ.รมน.ภาค ๔ พิจารณา
กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานฯ แล้วเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนไปยัง กอ.รมน.ภาค ๔ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนตาม ข้อ ๒.๔
(๓) ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอ
พระราชทานฯ ตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงเสนอ เพื่อเสนอแม่ทัพภาคที่ ๔
พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการในบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) (กรณีที่
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ได้มอบอ�ำนาจการลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานแล้ว) และจัดส่งเอกสารประกอบการ
เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามข้อ ๒.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ กรณีไม่ได้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
ใช้คำ� สัง่ ของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดทีแ่ ต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการ
เสนอขอพระราชทานฯ ต้องไม่กอ่ น วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมีขนั้ ตอนการด�ำเนินการจ�ำแนกตามประเภท
ผู้ขอพระราชทานฯ ดังนี้ (ผนวก ข)
					 (๑) เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพลเรือน ยกเว้นข้าราชการต�ำรวจและทหาร (ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจ�ำต�ำบล สารวัตรก�ำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ท�ำหน้าที่อย่างทหารต�ำรวจ)
(๑.๑) ให้ ส ่ ว นราชการระดั บ อ� ำ เภอ เทศบาลต� ำ บล และองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานฯ เสนอนายอ� ำ เภอแห่ ง ท้ อ งที่ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละรวบรวมรายชื่ อ
ผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยัง
ส�ำนักงานจังหวัด
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ราชการ
ส่วนกลาง (ศูนย์ เขต หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบคุณสมบัติและ
รวบรวมรายชือ่ เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดทีข่ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เสนอโดยตรงไปยังส�ำนักงานจังหวัด
(๑.๒) ให้สำ� นักงานจังหวัด ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองและตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูข้ อพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามข้อ (๑.๑) และเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ลงนามรับรอง
ผลการปฏิบตั งิ านผูข้ อพระราชทานฯ (กรณีทรี่ ฐั มนตรีเจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองผลการปฏิบตั งิ าน)
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(๑.๓) ให้ส�ำนักงานจังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามข้อ ๒.๔
ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๒) ข้ า ราชการต� ำ รวจ (ข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ)
(๒.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับกองก�ำกับการขึ้นไปในสังกัดส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวบรวมรายชื่ อ และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
ของข้ า ราชการต� ำ รวจหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของตน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
ส�ำหรับข้าราชการต�ำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัด
ให้สถานีตำ� รวจภูธร รวบรวมรายชือ่ และกลัน่ กรองตรวจสอบคุณสมบัตขิ องข้าราชการต�ำรวจหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในสังกัด พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปยังต�ำรวจภูธรจังหวัด
(๒.๒) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต� ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด
พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามข้อ (๒.๑)
และเสนอ ผู ้ บั ญ ชาการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ส ่ ว นหน้ า หรื อ ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด
แล้วแต่กรณีพิจารณา ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานผู้ขอพระราชทานฯ (กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรอง ผลการปฏิบัติงาน)
(๒.๓) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต� ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือต�ำรวจภูธรจังหวัด
รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามข้อ ๒.๔ ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๓) ข้าราชการทหาร (ข้าราชการทหารหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดกระทรวง กลาโหม)
(๓.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบังคับระดับกรม หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอ ขอพระราชทานฯ
เสนอ ไปยังหน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๓.๒) ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามข้อ (๓.๑) และเสนอผู้บังคับหน่วยระดับ
กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานผู้ขอพระราชทานฯ (กรณีที่รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดได้มอบอ�ำนาจให้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน)
(๓.๓) ให้หน่วยทหารระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมรายชื่อ ผู้สมควร
ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนตามข้อ ๒.๔ ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๒.๔ เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๒.๔.๑ บัญชีสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการชายแดน(ช.ด.๑) ซึง่ ได้มกี ารลงนามรับรองผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยรัฐมนตรีต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามรับรองฯ แล้ว
๒.๔.๒ ค�ำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นก�ำลังพลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) หรือค�ำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีที่มิใช่ก�ำลังพล กอ.รมน.)
๒.๔.๓ ให้หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย (กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) ส�ำนักงานจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ต�ำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยทหารระดับกรมขึ้นไป) จัดท�ำบัญชี
รายชื่อผู้ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามแบบ (ผนวก ค) ในโปรแกรม Microsoft excel และ
จัดส่งแผ่น Diskette ซึ่งบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยด้วย
…………………………………..
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ตอนการเสนอขอพระราชทานเหรียยญราชการชายแดน
ญราชการชายแดน
ขัขั้น้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรี
หนาาทีที่ผ่ผู้ปูปฏิฏิบบัตัติงิงานในจั
านในจังงหวั
หวัดดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต
ให้ใหแแก่กเจ้เจาาหน้
(กรณีเปนกําลังพล กอ.รมน.)
(กรณีเป็นก�ำลังพล กอ.รมน.)
กําลังพล กอ.รมน.

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ/
เอกสาร

กอ.รมน. อําเภอ

หนวยกําลังพล

กลั่นกรอง
คุณสมบัติ/
ผลงาน

กอ.รมน. จังหวัด

หนวยขึ้นตรง กอ.รมน.
(ศอ.บต./พตท.)

ลงนาม
รับรอง
ผลงาน

รวบรวม
รายชื่อ
/จัดสง
เอกสาร

แมทัพภาคที่ 4
ลงนามรับรองผลการปฏิบตั ิงาน

กอ.รมน.ภาค 4

กระทรวงมหาดไทย
108 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ผนวก ก
ผนวก ก

คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๑๐๕

ผนวก ขผนวก ข
ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเหรี
ยญราชการชายแดน
ให้แก่เจ้ให
าหน้
ู้ปฏิาบทีัต่ผิงูปานในจั
หวัดชายแดนภาคใต้
แกาเจทีา่ผหน
ฏิบัติงงานในจั
งหวัดชายแดนภาคใต
(กรณีไม่(กรณี
ใช่ก�ำไลัมงใพล
ชกํากอ.รมน.)
ลังพล กอ.รมน.)

ขาราชการตํารวจ

เจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือน
(สวนภูมิภาค/กลาง/ทองถิ่น)

รวบรวม/
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

กลั่นกรอง
คุณสมบัติ/
ผลงาน

ขาราชการทหาร

สวนราชการระดับอําเภอ
เทศบาลตําบล/อบต.

อําเภอ

สวนราชการระดับจังหวัด
ศูนยเขต/รัฐวิสาหกิจ/อบจ.
เทศบาลเมือง/นคร

สํานักงานจังหวัด

ลงนาม
รับรอง
ผลงาน

ผูวาราชการจังหวัด
ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน

รวบรวม
รายชื่อ
/จัดสง
เอกสาร

สํานักงานจังหวัด

ตชด. /สตม.
/สนว./ฯลฯ

สถานี
ตํารวจภูธร

หนวยทหาร

ศปก.ตร.สน.

ตร.ภ.จังหวัด

หนวยทหารระดับกรม

ผบ.ศปก.ตร.สน./ผบก.ภ.จว.
ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงาน

ศปก.ตร.สน.

ตร.ภ.จังหวัด

ผูบังคับหนวยระดับกรม
ลงนามรับรองผลงาน

หนวยทหารระดับกรม

กระทรวงมหาดไทย
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คํานําหนา
/ยศ

ชื่อ

สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงปกติ

สังกัด
(ชื่อหนวยงาน)

กระทรวง

พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
อําเภอ จังหวัด

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ป
เดือน

หมายเหตุ
1. ให กอ.รมน. ภาค 4 สํานักงานจังหวัด ศปก.ตร.สน. ตํารวจภูธรจังหวัด และหนวยทหารระดับกรมขึ้นไป พิมพรายละเอียดผูขอพระราชทานฯ
ในโปรแกรม Microsoft excel ตามตัวอยางขางตน และใหจัดสงแผน Diskette ที่บันทึกขอมูลดังกลาวแลว ใหกระทรวงมหาดไทยดวย
2. ในชองประเภทผลงานใหรหัสประเภทของผลงาน ดังนี้
(1) หมายถึง ผลงานดานยุทธการ
(2) หมายถึง ผลงานดานการขาวหรือการแจงเบาะแสเกี่ยวกับผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(3) หมายถึง ผลงานดานคุมครอง และปองกันทรัพยสินของทางราชการและประชาชน
(4) หมายถึง ผลงานดานปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชน
(5) หมายถึง ผลงานดานอื่นๆ โดยใหพิมพประเภทของผลงานไวชอง “ประเภทผลงาน” ดังกลาวดวย

ลําดับ
ที่

บัญชีสรุปรายละเอียดเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ประเภท
ผลงาน

(ผนวก ค)
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(......................................................)
(ตําแหน่ง)...............................................................
ผู้ลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ข้อ ๓ หรือ ข้อ

(ลงชื่อ)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงมีหลักฐานตรวจสอบได้ และชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานนี้มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ง)
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน

ลําดับ
ที่

(บัญชีนี้ใช้เฉพาะบุคคล)
(ช.ด. ๑)
บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยราชการ.........(ระบุชื่อส่วนราชการ).............. ตั้งที่อําเภอ.............................จังหวัด.........................
ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายและผลการ
๒. เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อและตําแหน่งผู้สั่ง เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร พื้นที่ที่ปฏิบัติ
๓. ตําแหน่งปกติ
ให้ปฏิบัติราชการ
ซึ
่งเป็นผลงานเฉพาะตัว (กรณีไม่ใช่ตํารวจ
อําเภอ
หมายเหตุ
ให้ปฏิบัติตั้งแต่
เลขที่
๔. ตําแหน่งตามคําสั่งให้ปฏิบัติ
ชายแดน
ทหาร ให้ระบุว่าปฏิบัติอย่างตํารวจหรือ
จังหวัด
วัน เดือน ปี ถึง
วัน เดือน ปี
ราชการชายแดน (ถ้ามี)
ทหารตามระเบียบฯ อย่างไร)
ในคําสั่ง
วัน เดือน ปี (รวม)
กรณีผู้ปฏิบัติงานใน
อากาศยาน ซึ่งบินเข้าไป
ปฏิบัติราชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ในท้องที่
อําเภอชายแดนตาม
ระเบียบข้อ ๓ (ข) ให้ระบุ
จํานวนเที่ยวบินไว้ในช่อง
ที่ ๕

( ส�ำเนา )

ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๔๑๖๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
         ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง

การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์
เสรีชน สิทธิ บัตรประจ�ำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
เหรียญพิทกั ษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๕. แนวทางขั้นตอนการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและ
เหรียญราชการชายแดน
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน เนื่องจากระเบียบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และโครงสร้างระบบราชการในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพและอ�ำนวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๔๘ เห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๒ ง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว กระทรวงมหาดไทยจึ ง ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง แบบบั ต รและ
แบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๕ ง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แล้ว ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ในสังกัดทราบต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะด�ำเนินการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนตามระเบียบข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                      (ลงชื่อ) สุจริต ปัจฉิมนันท์
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕
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( ส�ำเนา )
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๔๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
         ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง

ปรับปรุงระบบการท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน
เรียน ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าองค์กรอื่นของรัฐทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๒. ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑ ฉบับ
เรือ่ ง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(ฉบับที่ ๒)
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑ ฉบับ
เรือ่ ง แบบบัตรและแบบค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(ฉบับที่ ๒)
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ เจ้าพนักงานออกบัตร และประกาศเรือ่ งแบบบัตร
และแบบค�ำขอมีบัตร ส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
๒. การประทับตราบนบัตร ให้ประทับตราครุฑส�ำหรับหน่วยงานราชการด้วยหมึกสีแดง หรือ
ประทับเป็นรอยดุนนูน
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง
แนวทางปฏิบตั ใิ นการออกบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
มาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ให้ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใด ให้ยื่น
ค�ำขอมีบตั รทีไ่ ด้รบั การลงนามรับรองตามระเบียบแล้ว ทีจ่ งั หวัด (ส�ำนักงานจังหวัด) นัน้ เพือ่ ท�ำการออกบัตร

114 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

๒. ให้ผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ค�ำขอมีบตั รทีไ่ ด้รบั การลงนามรับรองตามระเบียบแล้ว ทีก่ องการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ท�ำการออกบัตร
๓. ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งเวียนในส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
ทราบ และถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                       (ลงชื่อ) ต่อพงษ์ อ�่ำพันธุ์
(นายต่อพงษ์ อ�ำ่ พันธุ)์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 115

( ส�ำเนา )
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว ๒๖๔๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
          ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง

ปรับปรุงระบบการท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๒. ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แบบบัตรและแบบ
ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แบบบัตรและแบบ
ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ฉบับที่ ๒)
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๕. คูม่ อื การออกบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญพิทกั ษ์เสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน ส�ำหรับจังหวัด
จ�ำนวน ๑ เล่ม
๖. แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน
จ�ำนวน ๑ แผ่น
๗. แบบรายงานการออกบัตรประจ� ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และ
เหรียญราชการชายแดน
จ�ำนวน ๑ แผ่น
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร และประกาศเรื่องแบบบัตร
และแบบค�ำขอมีบัตร ส�ำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพื้นที่จังหวัด
๒. การประทับตราบนบัตร ให้ประทับตราครุฑส�ำหรับหน่วยงานราชการด้วยหมึกสีแดง หรือ
ประทับเป็นรอยดุนนูน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ตามค�ำสั่ง และประกาศดังกล่าวเป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย
จึ ง ขอแจ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการออกบั ต รประจ� ำ ตั ว ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญพิ ทั ก ษ์ เ สรี ช น และ
เหรียญราชการชายแดน มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
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๑. ให้จงั หวัด ด�ำเนินการออกบัตรให้กบั ผูไ้ ด้รบั พระราชทานซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่จังหวัดใด ที่มายื่นค�ำขอมีบัตรที่ได้รับการลงนามรับรองตามระเบียบแล้ว
๒. ให้จังหวัด ด�ำเนินการออกบัตรให้กับผู้ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ และประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด ที่มายื่นค�ำขอมีบัตรที่ได้รับการลงนาม
รับรองตามระเบียบแล้ว
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และให้รายงานผลการด�ำเนินการให้กระทรวง
มหาดไทย ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลา หากไม่มกี ารออกบัตรในเดือนใด ก็ให้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และให้กำ� ชับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ
การออกบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน ที่ส่งมา
พร้อมนี้อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย ปัญหาประการใด ให้สอบถามได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์
เกือ้ กูล กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๐๕๖๕ , ๕๐๓๘๒
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
                                                       (ลงชื่อ) ต่อพงษ์ อ�่ำพันธุ์
(นายต่อพงษ์ อ�่ำพันธุ์)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๑๑๔

( สําเนา)

ดวนที่สุด

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจาหนาที่ โทร. ๕๐๓71
ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว 2645
วันที่ 17 สิงหาคม 2552
เรื่อง ปรับปรุงระบบการทําบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน
อธิบบดีดีหัหัวหน
วหน้าหน
าหน่
วยงานรั
สาหกิ
จในสั
ด มท.
หน้วายงานในสั
หน่วยงานในสั
งกัด สป.มท.
เรียน อธิ
วยงานรั
ฐวิฐสวิาหกิ
จในสั
งกัดงกัมท.
หัวหนหัาวหน
งกัด สป.มท.
และ และ
ปลัดดกรุ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
ปลั

ด้วดยกระทรวงมหาดไทย
มีคม�ำีคสัํา่งสัแต่่งแต
งตั้งเจ้
กงานออกบั
ตร ตและประกาศเรื
่องแบบบั
ตร
วยกระทรวงมหาดไทยได้ได
ตั้งาเจพนัาพนั
กงานออกบั
ร และประกาศเรื
่องแบบ
บัและแบบค�
ตรและแบบคํ
าขอมี
สําหรั
ับพระราชทานเหรี
ยญพิทักทษ์ักษเสรี
เสรีชชนนและเหรี
และเหรียยญราชการชายแดน
ญราชการชายแดน
ำขอมี
บัตรบัตส�รำหรั
บผูบ้ได้ผูรไดับรพระราชทานเหรี
ยญพิ
ตามสิ่งที่ส่ งมาด้
มาดวย โดยมี
โดยมีสสาระส�
าระสํำาคัคัญญสรุ
สรุปปได้ไดดัดังงนีนี้ ้
กระทรวงมหาดไทย เป็
เปนนเจ้เจาาพนั
พนักกงานออกบั
งานออกบัตตรในเขตกรุ
รในเขตกรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร และ
๑.1.ให้ใหปปลัลัดดกระทรวงมหาดไทย
ผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็
เปนนเจ้เจาาพนั
พนักกงานออกบั
งานออกบัตตรในเขตพื
รในเขตพื้น้นทีที่จ่จังหวั
ังหวัดด
การประทั
บตราบนบั
ประทั
บตราครุ
วยงานราชการด
กสีหรื
แดงอ
๒.2.การประทั
บตราบนบั
ตรตให้ร ปใหระทั
บตราครุ
ฑส�ำฑหรัสําบหรั
หน่บวหน
ยงานราชการด้
วยหมึวกยหมึ
สีแดง
หรื
อประทั
เปนรอยดุ
ประทั
บเป็นบรอยดุ
นนูนนนูน
ดังดันัง้นนั้นเพืเพื
่อให้
การปฏิ
บัตบิตัตามค�
ำสัา่งสัและประกาศดั
งกล่งากลวเป็าวเป
นไปด้
วยความเรี
ยบร้ยอบร
ย จึองยขอแจ้
่อให
การปฏิ
ิตามคํ
่ง และประกาศดั
นไปด
วยความเรี
จึงของ
แนวทางปฏิ
บัติใบนการออกบั
ตรประจ�
ำตัวาตัผูว้ได้ผูไรดับรพระราชทานเหรี
แจ
งแนวทางปฏิ
ัติในการออกบั
ตรประจํ
บั พระราชทานเหรียญพิ
ยญพิททักษ์ักษเสรี
เสรีชชนนและเหรี
และเหรียยญราชการ
ญราชการ
ชายแดน มาเพื
ชายแดน
มาเพื่อ่อทราบ
ทราบ และถื
และถืออปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ ดัดั้ง้งนีนี้ ้
๑.1.ให้ใหผผู้ไดู้ไดรับรับพระราชทานซึ
าทีา่ขทีองรั
ฐทีฐ่ปทีฏิ่ปบฏิัตบิงัตานในพื
้นที้น่จทีังหวั
ดใดดใดให้ยใหื่นยค�ื่นำขอ
พระราชทานซึ่งเป็่งเปนเจ้
นเจาหน้
าหน
่ของรั
ิงานในพื
่จังหวั
คํา
มีบัตบรทีัต่ไรที
ด้ร่ไับดการลงนามรั
บรองตามระเบี
ยบแล้
ว ที่จวังทีหวั่จังดหวั(ส�ดำนั(สํกางานจั
งหวัดงหวั
) นัด้น) เพื
ตร ตร
ขอมี
รบั การลงนามรั
บรองตามระเบี
ยบแล
นักงานจั
นั้น่อท�เพืำการออกบั
่อทําการออกบั
๒.2.ให้ใหผผู้ไูได้ดรรับับพระราชทานซึ
พระราชทานซึ่ง่งเป็เปนนเจ้เจาาหน้
หนาาทีที่ข่ของรั
องรัฐฐทีที่ป่ปฏิฏิบบัตัติงิงานในกรุ
านในกรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร ให้
ใหยื่น
บรองตามระเบี
ยบแล้ยวบแล
ทีก่ วองการเจ้
าหน้าทีา่ ส�หน
ำนัากทีงานปลั
กระทรวงมหาดไทย
คํค�ำาขอมี
ขอมีบบตั ัตรที
รทีไ่ ด้่ไดรบั รับการลงนามรั
การลงนามรั
บรองตามระเบี
ที่กองการเจ
่ สํานักดงานปลั
ดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อท�ำการออกบั
ร
มหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อทํตาการออกบั
ตร
๓.3.ทัทั้งนี้ง้นีตั้ ้งตัแต่
นต้นนตไปนไป
้งแตวันวทีัน่ ที๑่ 1กันกัยายน
นยายน๒๕๕๒
2552เป็เป
จึงจึเรีงเรียนมาเพื
อปฏิ
บัตบิตัต่อิตไปอไป
ยนมาเพื่อทราบ
่อทราบและถื
และถื
อปฏิ
                                                       (ลงชื่อ) ต่อพงษ์ อ�่ำพันธุ์
(ลงชื่อ) (นายต่
ตอพงษอพงษ์
อ่าํ พัอ�นำ่ ธุพั นธุ)์
(นายตอพงษ อ่ําพัปฏิ
นธุ)บตั ริ าชการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

118 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

แบบเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ส�ำหรับจังหวัดชายแดนทั่วไป
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ยศ - นาม

ชองที่ 2

ลําดับที่

ชองที่ 1

ชองที่ 3

ตําแหนงปกติ
ชองที่ 5

ผลงานโดยยอ

ขอรับรองวาถูกตองตรงกับบัญชีทขี่ อเปนรายบุคคล (แบบ ช.ด. 1)
(ลงชื่อ) .............................................
(ตําแหนง).........................................
(ผูบังคับบัญชาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 ของระเบียบฯ)

ตําแหนงพิเศษ หรือหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
ชองที่ 4

บัญชีสรุปรายชื่อผูขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนของหนวย........................

ชองที่ 6

ระยะเวลา

ชองที่ 7

หมายเหตุ

(แบบ ช.ด. 2)
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(ลงชื่อ)....................................................................
(ตําแหน่ง)...............................................................
ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ของระเบียบฯ

ข้าฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงมีหลักฐานตรวจสอบได้ และชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานนี้มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ง)
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน

(๑)
ลําดับ

ภาคผนวก
(บัญชีนี้ใช้เฉพาะบุคคล)
ช.ด. ๑
บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยราชการ.........(ระบุชื่อส่วนราชการ).............. ตั้งที่อําเภอ.............................จังหวัด.........................
ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล
ชื่อและตําแหน่งผู้สั่ง คําสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายและผลการ พื้นที่ที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
๒. เลขประจําตัวประชาชน
ให้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
อําเภอ
๓. ตําแหน่งปกติ
ชายแดน
ซึ่งเป็นผลงานเฉพาะตัว (กรณีไม่ใช่ตํารวจ
จังหวัด
ให้ปฏิบัติตั้งแต่
เลขที่
๔. ตําแหน่งตามคําสั่งให้ปฏิบัติ
ทหาร ให้ระบุว่าปฏิบัติอย่างตํารวจหรือ
วัน เดือน ปี ถึง
วัน เดือน ปี
ราชการชายแดน (ถ้ามี)
ทหารตามระเบียบฯ อย่างไร)
ในคําสั่ง
วัน เดือน ปี (รวม)
กรณีผู้ปฏิบัติงานใน
อากาศยาน ซึ่งบินเข้าไป
ปฏิบัติราชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ในท้องที่
อําเภอชายแดนตาม
ระเบียบข้อ ๓ (ข) ให้ระบุ
จํานวนเที่ยวบินไว้ในช่อง
ที่ ๕

(ตัวอยาง)
คําสั่ง (หนวยราชการ)
ที่ .............../...............
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิหนาที่ราชการชายแดน
_______
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .............
สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ..............................................
(....................................)
(ตําแหนง) ......................................

หมายเหตุ สงเอกสารนี้ประกอบการพิจารณารายละ ๑ ชุด
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(ตัวอยาง)
คําสั่ง (หนวยราชการ)
ที่ .............../...............
เรื่อง ใหขาราชการพนหนาที่ราชการชายแดน
_______
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .............
สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ) ..............................................
(....................................)
(ตําแหนง) ......................................

หมายเหตุ สงเอกสารนี้ประกอบการพิจารณารายละ ๑ ชุด
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(ตัวอยาง)
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการชายแดน
ขาพเจา ...................................... ตําแหนง ............................... สังกัด ............................
ตั้งอยูที่อําเภอ ......................................... จังหวัด ................................. ไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิราชการ
ชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการปองกันราชอาณาจักร ตําแหนง/หนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย.................................
ที่หนวย ............................ ซึ่งมีทตี่ ั้งทีอ่ ําเภอ .......................... จังหวัด ................ ตามคําสั่ง .....................
ตั้งแตวันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............. ถึงวันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ...............
โดยตอเนือ่ งรวม ............... ป ................... เดือน มีผลการปฏิบตั ิงานดังนี้.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………(รายงานผลปฏิบัติในรายละเอียดโดยสังเขปตามที่ปฏิบตั ิจริง)…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
นความจริ
งและ
ขอรับรองว
รองว่ารายงานการปฏิ
รายงานการปฏิบบัตัตริ ิราชการชายแดนของข
าชการชายแดนของข้าพเจ
าพเจ้าขาข้างต
างต้นนนีนี้ เป้ เป็
นความจริ
งและมี
หลั
มีหกลัฐานที
กฐานที่ต่ตรวจสอบได
รวจสอบได้

(ลงชื่อ) ........................................ ผูปฏิบตั ิราชการ
(.................................)
ตําแหนง ......................................
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(ตัวอย่าง)
ครุฑ
หนังสือรับรอง
ที่ ........(หน่วยราชการต่าง ๆ)............
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. .............

		
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ......ยศ......นาม............นามสกุล............... ต�ำแหน่ง ...........ปกติ............
ได้ปฏิบัติราชการชายแดนในเขตอ�ำเภอ.................................................. จังหวัด ...........................................
โดยปฏิบัติหน้าที่ (หน้าที่ราชการชายแดนเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรตามที่ได้รับค�ำสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติ..............................................................................................................................................................
....................................................... ตามค�ำสั่ง ....(หน่วยราชการต่าง ๆ)................. ที่ .......... / ...........
ลงวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. ............ เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. ............ รวม ........... ปี .............. เดือน
จึงขอรับรองไว้ ณ ที่นี้ เป็นส�ำคัญ

(ลงชื่อ) ...........................................
          (.........................................)
ต�ำแหน่ง ..........................................
(ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ของระเบียบฯ)

หมายเหตุ ส่งเอกสารนี้ประกอบการพิจารณา รายละ ๑ ชุด
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นาม/ตําแหนง/หนวยราชการ

………………………………………

ลําดับที่

1

20

............................................

................

...................................... ……………………………… ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง...........

ขอรับรองวาถูกตองตรงกับบัญชีทขี่ อเปนรายบุคคล (แบบ ช.ด. 1)
(ลงชื่อ) .............................................
(ตําแหนง).........................................
(ผูบังคับบัญชาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 ของระเบียบฯ)

.....................

การปฏิบัติ
ลักษณะการบิน
ผูบังคับบัญชา
คําสั่งใหปฏิบัติ
หรือ ภารกิจที่
ลงนามรับรอง
เที่ยวบิน (หนวยราชการ/เลขที่คําสั่ง/ วัน เดือน ป
ปฏิบัติใน
หนาที่ซึ่งปฏิบัติ
ไดรับมอบหมาย
(ตําแหนง)
วัน เดือน ป)
ที่ปฏิบัติ อําเภอ/จังหวัด ในอากาศยาน/ในอากาศ
…………………………… …………………………….. ลงชื่อ
………………..
…………………………………… ……………
1
(
)
ตําแหนง...........
............................................ ................ ..................... .................................... ……………………………… ลงชื่อ
2
(
)
ตําแหนง...........
ฯลฯ
ฯลฯ

หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานในอากาศยาน
หนวย......................................................
ที่ตั้ง ตําบล........................................อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................
หมายเหตุ
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แบบเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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คํานําหนา
/ยศ

ชื่อ

สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงปกติ

สังกัด
(ชื่อหนวยงาน)

กระทรวง

พื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
อําเภอ จังหวัด

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ป
เดือน

หมายเหตุ
1. ให กอ.รมน. ภาค 4 สํานักงานจังหวัด ศปก.ตร.สน. ตํารวจภูธรจังหวัด และหนวยทหารระดับกรมขึ้นไป พิมพรายละเอียดผูขอพระราชทานฯ
ในโปรแกรม Microsoft excel ตามตัวอยางขางตน และใหจัดสงแผน Diskette ที่บันทึกขอมูลดังกลาวแลว ใหกระทรวงมหาดไทยดวย
2. ในชองประเภทผลงานใหรหัสประเภทของผลงาน ดังนี้
(1) หมายถึง ผลงานดานยุทธการ
(2) หมายถึง ผลงานดานการขาวหรือการแจงเบาะแสเกี่ยวกับผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(3) หมายถึง ผลงานดานคุมครอง และปองกันทรัพยสินของทางราชการและประชาชน
(4) หมายถึง ผลงานดานปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชน
(5) หมายถึง ผลงานดานอื่นๆ โดยใหพิมพประเภทของผลงานไวชอง “ประเภทผลงาน” ดังกลาวดวย

ลําดับ
ที่

บัญชีสรุปรายละเอียดเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ประเภท
ผลงาน

(ผนวก ค)
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(ลงชื่อ)....................................................................
(ตําแหน่ง)...............................................................
ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ของระเบียบฯ

ข้าฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงมีหลักฐานตรวจสอบได้ และชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานนี้มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบฯ ข้อ ๓ (ง)
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฯ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่เคยได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนมาก่อน

(๑)
ลําดับ

ภาคผนวก
(บัญชีนี้ใช้เฉพาะบุคคล)
ช.ด. ๑
บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดนของหน่วยราชการ.........(ระบุชื่อส่วนราชการ).............. ตั้งที่อําเภอ.............................จังหวัด.........................
ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล
ชื่อและตําแหน่งผู้สั่ง คําสั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายและผลการ พื้นที่ที่ปฏิบัติ
หมายเหตุ
๒. เลขประจําตัวประชาชน
ให้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร
อําเภอ
๓. ตําแหน่งปกติ
ชายแดน
ซึ่งเป็นผลงานเฉพาะตัว (กรณีไม่ใช่ตํารวจ
จังหวัด
ให้ปฏิบัติตั้งแต่
เลขที่
๔. ตําแหน่งตามคําสั่งให้ปฏิบัติ
ทหาร ให้ระบุว่าปฏิบัติอย่างตํารวจหรือ
วัน เดือน ปี ถึง
วัน เดือน ปี
ราชการชายแดน (ถ้ามี)
ทหารตามระเบียบฯ อย่างไร)
ในคําสั่ง
วัน เดือน ปี (รวม)
กรณีผู้ปฏิบัติงานใน
อากาศยาน ซึ่งบินเข้าไป
ปฏิบัติราชการชายแดน
พิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
ราชอาณาจักร ในท้องที่
อําเภอชายแดนตาม
ระเบียบข้อ ๓ (ข) ให้ระบุ
จํานวนเที่ยวบินไว้ในช่อง
ที่ ๕
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คํานําหนา
/ยศ

ชื่อ

หมายเหตุ ใหจัดทําขอมูลใน Excel

ที่
สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง

สังกัด
(หนวยงาน)

เลขที่หนังสือนําสง
/ป ทีเ่ สนอขอ

แบบฐานขอมูลรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต
เลม

ราชกิจจานุเบกษา
ตอน หนา วัน/เดือน/ป
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การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
เหรียญพิทกั ษ์เสรีชน
และเหรียญราชการชายแดน

คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๖

รูปถายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน

ส.ช. ๑

เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ ..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที…่ …………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที…่ …..………หมูท…ี่ …………..ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……….………….………….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท…………….……….
เลขประจําตัวประชาชน –––– อาชีพ…………………..…...……
รับราชการ/ปฏิบัตงิ าน/เคยสังกัด ตําแหนง……………………………………แผนก/งาน………..…………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..…….……กรม/เทศบาล/องคการ…………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรบั พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนชั้น………………………………………….ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที…่ .…….….หนาที…่ …….…..ลงวันที…่ …..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
 มีบัตรครั้งแรก
 มีบัตรใหม เนื่องจาก
� บัตรหมดอายุ
� บัตรหาย � บัตรถูกทําลาย
 เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
� บัตรชํารุด
� เปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล
� เปลี่ยนชือ่ ตัวและชื่อสกุล �อื่นๆ……………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที)่
 ออกบัตรใหตามคําขอ
 ระงับการออกบัตร

เมื่อวันที…่ ………………………….….. เลขที่บตั ร……………..……………
เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)
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คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๙
คูมือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓๙

ส.ช. 2
ส.ช. 2

แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
(ดานหนา)
(ดานหนา)
เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร
เลขประจํ
าตัวประชาชนผูถือบัตร
...........…………………………………..
ชื...........…………………………………..
่อ.................................................
ชื่อ.................................................
ชื่อสกุล ..........................................
ชื่อสกุล ..........................................

รูปถายขนาด
รู2.5x3
ปถายขนาด
ซ.ม.
2.5x3 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.

.......................................
.......................................

……………………..
……………………..
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

เจาพนักงานออกบัตร
เจาพนักงานออกบัตร

8.4 ซ.ม.
8.4 ซ.ม.

(1)
(1)

(ดานหลัง)
(ดานหลัง)
บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจํ
วผูไทดักรษับเพระราชทาน
เหรีายตัญพิ
สรีชน
เหรี
ย
ญพิ
ท
ก
ั
ษ
เ
สรี
ชน
ชั้น ................................................
ชั้น ................................................
5.4 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.

เลขที่..............................................
เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอายุ........................
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอายุ........................
8.4 ซ.ม.
8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ (๑) - ตราครุฑส�ำหรับหน่วยงานราชการ (มีลกั ษณะเป็นวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๕วยงานราชการ
ซ.ม. วงใน ๓.๕(มีซ.ม.
ล้อมครุนวงกลมซ
ฑ ขนาดตัอนกั
วครุนฑขนาดเส
สูง ๓ ซ.ม.
งวงนอก และ
หมายเหตุ (1) - ตราครุฑวงนอก
สําหรับหน
ลักษณะเป
นผาระหว่
ศูนยกาลาง
หมายเหตุ (1) - ตราครุ
าหรัซ.ม.
บหน
วักยงานราชการ
ักษณะเป
นวงกลมซ
ขนาดเส
นผตาางวงนอก
ศูนยกวลาง
มีอวงใน
ษรไทยระบุ
หรั
รในส่
นกลาง
วงนอกฑสํวงในให้
4.5
3.5 ซ.ม. (มี
ลกระทรวงมหาดไทย
อลมครุ
ฑ ขนาดตั
วครุส�ฑอำสูนกั
ง น3บการออกบั
ซ.ม. ระหว
และ และ
วงนอก
4.5
ซ.ม.
วงใน
3.5
ซ.ม.
ล
อ
มครุ
ฑ
ขนาดตั
ว
ครุ
ฑ
สู
ง
3
ซ.ม.
ระหว
า
งวงนอก
และ
ด ส�ำหรับการออกบั
ตรในส่วนภูสํมาิภหรัาคบการออกบั
อยู่ขอบล่าตงของตรา)
วงในใหมจัีองหวั
ักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
รในสวนกลาง และ
วงในให
ม
อ
ี
ก
ั
ษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
สํ
า
หรั
บ
การออกบั
ต
รในส
วนกลาง
และ นนูน
การประทั
บ
ตรา
ให้
ป
ระทั
บ
ตราครุ
ฑ
ด้
ว
ยหมึ
ก
สี
แ
ดง
หรื
อ
บเป็นรอยดุ
จังหวัด สําหรับการออกบัตรในสวนภูมิภาค อยูขอบลางของตรา) ประทั
งหวัด สําบหรัตรา
บการออกบั
าค กอยูสีแขดง
อบลหรืางของตรา)
- จัการประทั
ใหประทัตบรในส
ตราครุวนภู
ฑดมวิภยหมึ
อประทับเปนรอยดุนนูน
- การประทับตรา ใหประทับตราครุฑดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
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รูปถายขนาด
2.5 x 3 ซ.ม.

คําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ช.ด. ๑

เขียนที…่ …………………………………
วันที…่ ..…….เดือน………….………..พ.ศ. ..………

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ……………….……………………………..….……สัญชาติ………………………
เกิดวันที…่ …………เดือน……..……..…………..…….พ.ศ. …….……… อายุ………..……ป ขณะยื่นคําขอมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที…่ …..………หมูท…ี่ …………..ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……….………….………….….
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………….….…….จังหวัด…….…………………โทรศัพท…………….……….
เลขประจําตัวประชาชน –––– อาชีพ…………………..…...……
รับราชการ/ปฏิบัตงิ าน/เคยสังกัด ตําแหนง……………………………………แผนก/งาน………..…………..…….……..
ฝาย/สวน…………………………….กอง/สํานัก……….…..…..…….……กรม/เทศบาล/องคการ…………………………
กระทรวง……………………………..โทรศัพท……………………………..
ไดรบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม……………….ตอนที…่ .…….….หนาที…่ …….…..ลงวันที…่ …..……เดือน……………...…………….พ.ศ. …………
ขอยื่นคําขอมีบัตร กรณี
 มีบัตรครั้งแรก
 มีบัตรใหม เนื่องจาก
� บัตรหมดอายุ
� บัตรหาย � บัตรถูกทําลาย
 เปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
� บัตรชํารุด
� เปลี่ยนชือ่ ตัวหรือชื่อสกุล
� เปลี่ยนชือ่ ตัวและชื่อสกุล �อื่นๆ……………………….………….
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………………………….)
(ลายมือชื่อ)……………………………….ผูรับรอง
(……………………………….)
ตําแหนง………………………………………………
(สําหรับเจาหนาที)่
 ออกบัตรใหตามคําขอ
 ระงับการออกบัตร

เมื่อวันที…่ ………………………….….. เลขที่บตั ร……………..……………
เนื่องจาก……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)……………………………….เจาหนาที่
(……………………………….)
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ช.ด. 2
ช.ด. 2

แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
แบบบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(ดานหนา)
(ดานหนา)
เลขประจําตัวประชาชนผูถือบัตร
รูปถายขนาด
…………………………………..
เลขประจํ
าตัวประชาชนผูถือบัตร
2.5x3
ซ.ม.
ชื่อ.................................................
รูปถายขนาด
…………………………………..
2.5x3 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................
ชื่อ.................................................
5.4 ซ.ม.
ชื่อสกุล ..........................................

5.4 ซ.ม.

……………………..
ลายมือชื่อ
เจาพนักงานออกบัตร
……………………..
ลายมือชื่อ
เจาพนักงานออกบัตร
8.4 ซ.ม.
(8.4
1) ซ.ม.
(1)

(ดานหลัง)
(ดานหลัง)

บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทาน
บัตรประจํเหรี
าตัวยผูญราชการชายแดน
ไดรับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน
5.4 ซ.ม.
5.4 ซ.ม.

เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่..............................................
กระทรวงมหาดไทย
วันออกบัตร............................บั
ตรหมดอายุ...........................
วันออกบัตร............................บัตรหมดอายุ...........................
8.4 ซ.ม.

8.4 ซ.ม.

หมายเหตุ (1) - ตราครุฑสําหรับหนวยงานราชการ (มีลักษณะเปนวงกลมซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
วงนอก
4.5บหน
ซ.ม.วยงานราชการ
วงใน 3.5 ซ.ม.
มครุฑ นขนาดตั
ฑสูนง ขนาดเส
3 ซ.ม. นระหว
หมายเหตุ (1) - ตราครุ
ฑสําหรั
(มีลลักอษณะเป
วงกลมซวครุ
อนกั
ผาศูานงวงนอก
ยกลาง และ
วงในให
ีอักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
สําหรั
วงนอก
4.5 มซ.ม.
วงใน 3.5 ซ.ม.
ลอมครุฑ ขนาดตั
วครุบฑการออกบั
สูง 3 ซ.ม.ตรในส
ระหววานกลาง
งวงนอกและและ
จังหวั
สําหรับการออกบั
ตรในสวนภูมิภาค
อยูบขการออกบั
อบลางของตรา)
วงในให
มีอดักษรไทยระบุ
กระทรวงมหาดไทย
สําหรั
ตรในสวนกลาง และ
- การประทั
ตรา ใหประทั
บตราครุ
สีแดงางของตรา)
หรือประทับเปนรอยดุนนูน
จังหวั
ด สําหรับบการออกบั
ตรในส
วนภูมฑิภดาควยหมึ
อยูขกอบล
- การประทับตรา ใหประทับตราครุฑดวยหมึกสีแดง หรือประทับเปนรอยดุนนูน
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายวิบูลย์
นายภาณุ
นายจรินทร์
นายประชา
นายสยาม

สงวนพงศ์
อุทัยรัตน์
จักกะพาก
เตรัตน์
ศิริมงคล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะท�ำงาน
นายอนุรัตน์

ธรรมประจ�ำจิต

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางสาวนภพร เกษรพันธุ์
นางสมศรี

ศรีอาริยวงศ์

นางสาวจตุพร สายน�้ำใส
นางสาวอุไร

ศรีสวัสดิ์
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