1/8

คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การให้ ค วามเห็น ชอบในการใช้ ธ งชาติป ระกอบเกียรติย ศศพหรือ อัฐิข องผู้ท่ เี สีย ชีวิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กระทรวง: สํานักนายกรัฐมนตรี
1. ชื่อ กระบวนงาน: การให้ ความเห็นชอบในการใช้ ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรื ออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ประเภทของงานบริก าร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ใ ห้ อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ที่เ กี่ย วข้ อ ง:
1) พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
2)

ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529

6. ระดับ ผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ใ ห้ บ ริก าร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น, สถาบันการศึกษา, ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที่ก าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
1 วันทําการ
ระยะเวลาที่ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลี่ยต่ อ เดือ น 0
จํานวนคําขอที่ม ากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้ อ ยที่สุด 0
10. ชื่อ อ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 03/08/2015 15:11
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนนสละชีพ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ )
12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื่น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. การเสนอขอความเห็นชอบในการใช้ ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรื ออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต ให้ เสนอขอความเห็นชอบได้
เมื่อผู้ที่เสียชีวติ เสียชีวิตเนื่องจากกรณีดงั นี ้
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1.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ส้ รู บหรื อต่อสู้ หรื อช่วยเหลือการสู้รบหรื อต่อสู้
1.2 ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตยหรื อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศ หรื อ
ปราบปรามการกระทําผิดต่อความมัน่ คงของรัฐหรื อปราบปรามการกระทําความผิดต่อองค์พระมหากษัตริ ย์ พระราชินี
รัชทายาท และผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
1.3 ได้ แสดงความกล้ าหาญช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นประโยชน์อย่างสําคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่
ชีวิตของตน
โดยในกรุงเทพมหานคร ให้ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้ อง ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ เสนอ
ขอความเห็นชอบจากผู้วา่ ราชการจังหวัด หรื อนายอําเภอท้ องที่ หรื อผู้บงั คับบัญชาทหารระดับกองทัพ หรื อเทียบเท่าขึ ้น
ไป แล้ วแต่กรณี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 24 วรรคหนึง่ (6) (7) และวรรคสาม
2. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
5. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ร ับ ผิด ชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ญาติผ้ เู สียชีวติ นิตบิ คุ คล 1 ชัว่ โมง
หรื อหน่วยงาน ยื่นขอความ
เห็นชอบเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับคําขอตรวจสอบ
เอกสาร โดยสามารถยื่นได้
ดังนี ้
1. หัวหน้ าส่วนราชการ
ระดับกรมที่เกี่ยวข้ อง (กรณี
ที่อยูใ่ นพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร)
2. ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรื อ
นายอําเภอท้ องที่ หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาทหารระดับ
กองทัพ หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
(กรณีที่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัด
อื่นนอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร)

-

(ส่วนราชการ
ระดับกรมที่
เกี่ยวข้ อง กลุม่
งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
ที่วา่ การอําเภอ
กระทรวงกลาโหม
(ระดับกองทัพหรื อ
เทียบเท่าขึ ้นไป))

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่สว่ นราชการ
พิจารณาคําขอ

-

(ส่วนราชการ
ระดับกรมที่
เกี่ยวข้ อง กลุม่
งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
ที่วา่ การอําเภอ
กระทรวงกลาโหม
(ระดับกองทัพหรื อ
เทียบเท่าขึ ้นไป))

1)

2)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

19 ชัว่ โมง
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ที่

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ประเภทขัน้ ตอน

หัวหน้ าส่วนราชการระดับ 4 ชัว่ โมง
กรมที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้วา่
ราชการจังหวัด หรื อ
นายอําเภอท้ องที่ หรื อ
ผู้บงั คับบัญชาทหารระดับ
กองทัพ หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
และแจ้ งผลการพิจารณาไป
ยังผู้ยื่นคําขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร
-

หมายเหตุ

(ส่วนราชการ
ระดับกรมที่
เกี่ยวข้ อง กลุม่
งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
ที่วา่ การอําเภอ
กระทรวงกลาโหม
(ระดับกองทัพหรื อ
เทียบเท่าขึ ้นไป))

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 24 ชัว่ โมง
14. งานบริก ารนี ้ ผ่ านการดําเนิน การลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยื่น คําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนที่อ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือเดินทาง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

5)

เอกสารหลักฐาน -

0

1

ฉบับ

(กรณีที่มิใช่
สัญชาติไทย)
(กรณีผ้ ขู อความ
เห็นชอบเป็ นนิติ
บุคคล)
(กรณีผ้ ขู อความ

1)
2)
3)
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ที่

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ที่แสดงถึงความมี
อยูจ่ ริ งของ
หน่วยงาน และ
สามารถใช้ ยืนยัน
ความเป็ น
หน่วยงานได้ ตาม
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงบุคคล
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนหน่วยงาน
และสามารถใช้
ยืนยันความเป็ น
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนหน่วยงานได้
ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
หนังสือมอบ
อํานาจซึง่ ปิ ด
อากรแสตมป์
ตามกฎหมาย

หนังสือมอบ
อํานาจซึง่ ปิ ด
อากรแสตมป์
ตามกฎหมาย

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เห็นชอบเป็ น
หน่วยงาน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู อความ
เห็นชอบเป็ น
หน่วยงาน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู อความ
เห็นชอบมอบ
อํานาจให้ บคุ คล
อื่นลงนามในใบ
คําขอความ
เห็นชอบแทน)
(กรณีมอบอํานาจ
ในการลงนามใน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับ ยื่น เพิ่ม เติม
ที่

1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
ใบมรณะบัตร
หรื อสําเนา
หลักฐานที่แสดง
ถึงการเสียชีวติ ซึง่
ออกให้ โดยผู้มี
อํานาจหน้ าที่ใน
การนัน้
เอกสารหรื อ
หลักฐานที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐซึง่ รับรอง
ว่าผู้เสียชีวิต เป็ น
ผู้เสียชีวิตตามข้ อ
24 (6) และ (7)
ของระเบียบ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการใช้
การชัก หรื อการ
แสดงธงชาติ
และธงของ
ต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ ม ี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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หมายเหตุ -

17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย น
1) ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย น ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หมายเหตุ (ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนนสละชีพ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โทร 0-3263943 สายด่วน 1567 www.prachuapkhirikhan.go.th)
2) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 1567)
3) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น กระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ (ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2622 1972)
4) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอความเห็นชอบในการใช้ ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรื ออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
-

19. หมายเหตุ
วัน ที่พ มิ พ์
สถานะ

03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัด ทําโดย
สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สป.มท.
อนุม ัต โิ ดย เผยแพร่ โ ดย -
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