O14 มาตรฐานการให้บริการ
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน หรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกมาติดต่อทั่วไป หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่
ระดับผู้บังคับบัญชา ไปจนถึงพลทหาร
“ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก” หมายถึ ง บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล บริ ษั ท เอกชน องค์ ก ร หรื อ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กศท.นรด. ได้ดาเนินการจัดคู่มือการปฏิบัติงานของให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และจัดคู่มือ
ประชาชนโดยดาเนินการตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จานวน ๔ งาน ได้แก่
๑. การขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.๓) แทนฉบับที่ชารุดหรือสูญหาย
๒. การขอรับหนังสือรับรองว่าสาเร็จการฝึกวิชาทหารทุกชั้นปี
๓. การยื่นเรื่องขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี
๔. การเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
คู่มือสำหรับประชำชน : การขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.๓)
แทนฉบับที่ชารุดหรือสูญหาย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
งานบริการที่เ่ยวกั
กี่ บนักศึกษาวิชาทหาร ในการขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.๓) แทนฉบับ
ที่ชารุดหรือสูญหาย ให้แก่ ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๕
เงื่อนไข
๑. การแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบภายใน ๑ ชั่วโมง
๒. การนับระยะเวลา : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน และได้รับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๓. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
๔. ผู้ขอรับบริการต้องสาเร็จการฝึกวิชาทหารมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี (นับจากปีที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร)

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา๐๘:๐๐ – ๑๖:QQ น. (มีพักเที่ยง)

กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒
ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
๑๐๒๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : ๖๐ นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
๑)

กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

๑ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๔๔ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

ผู้รับบริการยื่นคาร้องและเจ้าหน้าที่ตรวจคาร้องพร้อม
หลักฐานประกอบถูกต้องครบถ้วน
(หมายเหตุ: -)

๒)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่ตรวจผลสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและ
ผลการสอบ (รด.๒๕)
- เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ
(รด.๓) แทนฉบับเดิมที่ชารุดหรือสูญหาย
- เจ้าหน้าที่กาหนดหมายเลขควบคุมหนังสือสาคัญประจาตัว
แสดงวิทยฐานะ (รด.๓)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงนามรับรองด้านหลังหนังสือ
สาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.๓)
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
๓)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

๑๕ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
- เสนอ ผู้อานวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติประทับตรา และ
หัวหน้าแผนก ลงลายมือชื่อใน หนังสือสาคัญประจาตัวแสดง
วิทยฐานะ (รด.๓)
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
๑)

บัตรประจำตัวประชำชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กระทรวงมหาดไทย

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องเอกสาร)
๒)

คำร้องกำรขอใช้บริกำร

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รับจากเจ้าหน้าที่และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง))
๓)

สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ (ยื่นหลักฐานเฉพาะผ้่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย
เท่านั้น และ ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องเอกสาร)

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ
๔)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

รำยงำนประจำวันรับแจ้งเอกสำรหำย

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีสูญหาย)
๕)

หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะ (รด.๓)

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีชารุด ให้นาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ
(รด.๓) ฉบับเดิม มายื่นประกอบด้วย)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

๑)

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (หมายเหตุ: -)

๒)

เว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http:// www.tdc.mi.th
(หมายเหตุ: -)

๓)

เว็บไซต์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://ktp.tdd.mi.th
(หมายเหตุ: -)

๔)

เบอร์โทรศัพท์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐๒ – ๒๒๓๓๒๕๔
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
๕)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
(หมายเหตุ: -)

(๖)

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
(หมายเหตุ: -)

๗)

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
(หมายเหตุ: -)

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับหนังสือรับรองว่ำสำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรทุกชั้นปี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
งานบริการที่เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการขอรับหนังสือรับรองว่าสาเร็จการฝึกวิชาทหารทุกชั้นปี
มีสถานที่ให้บริการ คือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เงื่อนไข
๑. การแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบภายใน ๑ ชั่วโมง
๒. การนับระยะเวลา : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ เริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
๓. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
๔. ผู้ขอรับบริการต้องสาเร็จการฝึกวิชาทหารมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี (นับจากปีที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร)

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. (มีพักเที่ยง)

(หมายเหตุ: -)
กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒
ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
๑๐๒๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : ๔๐ นาที
ลำดับ
๑)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

๑ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๒๙ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๑๐ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

- ผู้รับบริการยื่นคาร้อง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสาอบหลักฐาน
(หมายเหตุ: (ตรวจสอบเอกสารถูกต้องทุกรายการ))

๒)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่ตรวจผลสอบ กับ บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
และผลการสอบ (รด.๒๕)
- เจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือรับรองฯ
- เจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง
(หมายเหตุ: ((ผู้รับบริการต้องระบุปีการศึกษาที่สาเร็จให้
ถูกต้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาตามเวลาที่
กาหนด)))

๓)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

- เสนอ ผู้อานวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลงนาม
(หมายเหตุ:)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
๑)

บัตรประจำตัวประชำชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาให้ถูกต้องเอกสาร)
๒)

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องเอกสาร)
๓)

คำร้องกำรขอใช้บริกำร

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับจากเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อด้วยตนเอง)
๔)

สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน (สด.๘)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((เฉพาะชั้นปีที่ ๓ ชายเท่านั้น และ ผู้รับบริการต้องรับรอง
สาเนาถูกต้องเอกสาร))

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

๑)

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (หมายเหตุ)

๒)

เว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://www.tdc.mi.th
(หมายเหตุ)

๓)

เว็บไซต์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://www.ktp.tdd.mi.th
(หมายเหตุ)

๔)

เบอร์โทรศัพท์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔
(หมายเหตุ)

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นเอกสำรขอแต่งตั้งยศเป็นว่ำที่ร้อยตรี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
๑) งานบริการที่เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการยื่นเอกสารเพื่อขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี มี
สถานที่ให้บริการส่วนกลาง คือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒) ผู้รับบริการยื่นเอกสารเพื่อขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ต้องสาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี
ที่ 5 และสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่า
กว่าอนุปริญญา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๓) การยื่นเอกสารขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีของผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หรือ
ผู้รับบริการนั้นสามารถยื่นเอกสารขอแต่งตั้งยศได้ตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ขอรับ
การแต่งตั้งยศได้
เงื่อนไข
๑. การแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบภายใน ๑ ชั่วโมง
๒. การนับระยะเวลา : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ เริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
๓. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่

สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
๔. ผู้ขอรับบริการต้องสาเร็จการฝึกวิชาทหารมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี (นับจากปีที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร)
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
(หมายเหตุ: -)
เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. (มีพักเที่ยง)
กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒
ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
๑๐๒๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : ๕๐ นาที
ลำดับ
๑)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

๑ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๕ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๑๐ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๑๕ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

- ผู้รับบริการยื่นคาร้องและหลักฐาน
(หมายเหตุ: ((ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบทุกรายการ)))
๒)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี
(หมายเหตุ: -)

๓)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่บันทึกรายการตั้งประวัติ เพื่อการแต่งตั้ง นศท.
(หมายเหตุ: -)

๔)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการขอแต่งตั้งยศ นศท.
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
๕)

ขั้นตอน
กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

๑๐ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๔ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

๕ นาที

กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร

เจ้าหน้าที่ตรวจผลสอบของนักศึกษาวิชาทหาร
(หมายเหตุ: -)
๖)

กำรพิจำรณำ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายเลข ชกท. และ เหล่า ใน
หลักฐาน
(หมายเหตุ: -)

๗)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้อานวยการกองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ลงนามรับเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
๑)

สำเนำทะเบียนบ้ำน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กระทรวงมหาดไทย

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร))
๒)

สูติบัตร

กระทรวงมหาดไทย

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีบิดาไม่ใช่สัญชาติไทย)
(ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร))
๓)

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร)
(ใบสาคัญเปลี่ยนชือตัว, ชื่อสกุล (ถ้ามี)))
๔)

คำร้องกำรขอใช้บริกำร

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รับจากเจ้าหน้าที่และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อ))
๕)

สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน(สด.๘)

กระทรวงมหาดไทย

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร(ชั้นปีที่๓
ชายเท่านั้น)))
๖)

คุณวุฒิกำรศึกษำ , อนุปริญญำ , ปริญญำ

กระทรวงศีกษาธิการ

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร))
๗)

หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะ (รด.๓) ชั้นปีที่ ๕

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร))
๘)

คำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้ำย

กองทัพบก

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ ๑ ฉบับ
หมำยเหตุ ((ผู้รับบริการต้องรับรองสาเนาถูกต้องของเอกสาร))
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
๑)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
(หมายเหตุ: -)

๒)

เว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://www.tdc.mi.th
(หมายเหตุ: -)

๓)

เว็บไซต์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://www.ktp.tdd.mi.th
(หมายเหตุ: -)

๔)

เบอร์โทรศัพท์ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔
(หมายเหตุ: -)

แผนผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Workflow) กำรดำเนินกรรมวิธีกำรขอนุมัติเปิดเป็นสถำนศึกษำวิชำทหำร
ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัติ
1. แจ้งให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.น
ศท.มทบ. ส่งเรื่องการขอเปิด ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร

เริ่ มต้ น

เ อ ก ส ำ ร / ผู้ รั บ ผิ ด
แบบฟอร์ม ชอบ

แผนก
จัดหาฯ

แจ้ งหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
ต ล อ ด ปี
การศึกษา
2. รวบรวม หลักฐานการขอเปิด
เป็นสถานศึกษาวิชาทหาร

รวบรวม หลักฐาน
2 สัปดาห์

ขออนุมตั ิ

แจ้ งให้ ศศท. และ มทบ. ทราบ
ประกาศในเว็บไซต์ของ นรด.

2 สัปดาห์

3. ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร แ ล ะ
หลั ก ฐานการขออนุ มั ติ เปิ ด ปิด สถานศึกษา วิชาทหาร ให้มี
ความถูกต้อง ตามระเบียบ นรด.
ที่กาหนด
4. ขออนุมัติ ผบ.นรด. เพื่อเปิด
เป็นสถานศึกษา วิชาทหาร

5. สาเนาแจ้งการอนุมัติเปิดเป็น
สถานศึก ษา วิช าทหาร ให้
ศศท. และ มทบ. ทราบ ตาม
2 สัปดาห์ หน่วยที่ขออนุมัติ
6. ประกาศในเว็บไซต์ของ นรด.

จบ

แผนก
จัดหาฯ

7. จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มงานของ
กศท.นรด.

แผนก
จัดหาฯ

