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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การอนุญาตให้ ใ ช้ ชัก หรือ แสดงธงของต่ างประเทศ และหรือ ธงขององค์ ก ารกีฬ า
ระหว่ างประเทศที่ป ระเทศไทยเป็ นสมาชิก หรือ ที่ร ั ฐบาลไทยรั บ รอง ที่ส นามแข่ งขัน กีฬ า อาคาร หรือ บริเ วณที่
พัก นัก กีฬ า และบริเ วณที่ม ีก ารชุม นุม อัน เกี่ย วเนื่อ งกับ การแข่ งขัน กีฬ าระหว่ างประเทศ ซึ่งจัด โดยบุค คล คณะ
บุค คล หรือ หน่ วยงานอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กระทรวง: สํานักนายกรัฐมนตรี
1. ชื่อ กระบวนงาน: การอนุญาตให้ ใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ และหรื อธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อบริเวณที่พกั นักกีฬา และบริ เวณที่
มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึง่ จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานอื่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ประเภทของงานบริก าร: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที่ก าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
38 วันทําการ
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 15:43
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ในกรุงเทพมหานครให้ยืน่ ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ีไ่ ด้รบั มอบหมาย /ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
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2)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์
0-2222-1141 ถึง 55)
สถานทีใ่ ห้ บริการ ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ให้ยืน่ ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดประจวบคีรีี ขนั ธ์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีี ี ขนั ธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนน
สละชีพ อําเภอเมื องจังหวัดประจวบคีรีีขันธ์ )

12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื่น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. การใช้ การชัก หรื อการแสดงธงของต่างประเทศ ธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่
รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อบริเวณที่พกั นักกีฬา และบริ เวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการ
แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ที่จดั โดยบุคคล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานอื่นนอกจาก ที่จดั โดยส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ สมาคมกีฬาที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางการกีฬารับรอง ให้ บคุ คล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานผู้จดั ขอ
อนุญาตใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ และหรื อธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ ต่อผู้มีอํานาจ ดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรุงเทพมหานครให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 37 (2) ประกอบข้ อ 36 (4)
2. กรณีการยื่นเรื่ องราวหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนัน้ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นเรื่ องราวขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นเรื่ องราวดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
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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 วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ร ับ ผิด ชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้จดั ยื่นเรื่ องราวขออนุญาต 1 วันทําการ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอ
ตรวจสอบเอกสาร โดย
สามารถยื่นได้ ดงั นี ้
1. ยื่นที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยหรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย (ใน
กรุงเทพมหานคร)
2. ยื่นที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด
(ในจังหวัดอื่น
นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่
กระทรวงมหาดไทย หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ประจําจังหวัด
พิจารณาเรื่ องราว

1)

2)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

หมายเหตุ

-

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)

34 วันทําการ -

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอีย ดของขัน้ ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย /
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
พิจารณาอนุญาตและแจ้ ง
ผลไปยังผู้ยื่นเรื่ องราว

3 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับ ผิด ชอบ
-

หมายเหตุ

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 38 วันทําการ
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 วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
หนังสือเดินทาง 1
2)
3)
4)

5)

6)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีที่มิใช่
สัญชาติไทย)
-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล
ข้ อตกลงที่แสดง ถึงการเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน
สัญญาของการ เข้ าร่วมค้ า

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงความมี

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นคณะบุคคลที่
มิใช่นิตบิ คุ คล)
(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นผู้ขออนุญาต
ร่วมกันในฐานะ
เป็ นผู้ร่วมค้ า )
(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นหน่วยงาน)
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ที่

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
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

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับ ยื่น เพิ่ม เติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นหน่วยงาน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
มอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนาม
ในใบคําขอ
อนุญาตแทน)
(กรณีมอบอํานาจ
ในการลงนามใน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ)
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ที่

1)

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
แผนภาพ แผนผัง หรื อแบบจําลอง
การใช้ การชัก
หรื อการแสดงธง
ของต่างประเทศ
ธงขององค์การ
กีฬาระหว่าง
ประเทศที่
ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก หรื อที่
รัฐบาลไทย
รับรอง ที่สนาม
แข่งขันกีฬา
อาคาร หรื อ
บริเวณที่พกั
นักกีฬา และ
บริเวณที่มีการ
ชุมนุมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการ
แข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศ
ที่จะขออนุญาต
ในแบบสี โดยย่อ
ขนาดตามมาตรา
ส่วนลงบน
กระดาษขนาด
A4
ภาพถ่ายรูป
สนามแข่งขัน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่น เพิ่ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
กีฬา อาคาร หรื อ
บริ เวณที่พกั
นักกีฬา และ
บริเวณที่มีการ
ชุมนุมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการ
แข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศ
ที่จะดําเนินการ
ใช้ ชัก หรื อแสดง
ธงของ
ต่างประเทศ ธง
ขององค์การกีฬา
ระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทย
เป็ นสมาชิก หรื อ
ที่รัฐบาลไทย
รับรอง ที่จะขอ
อนุญาต พร้ อม
บริเวณใกล้ เคียง
พอสังเขป พิมพ์
ลงบนกระดาษ
ขนาด A4

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
1) ช่ อ งทางการร้ อ งเรีย น ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ : 1567)
2) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หมายเหตุ (ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถนนสละชีพ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77000 โทร
0-326-3943 สายด่วน 1567 www.prachuapkhirikhan.go.th)
3) 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)
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(คําร้องขออนุญาตให้เป็ นไปตามแบบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามข้อ 36 วรรคสอง ของระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.
2529 และทีแ่ ก้ไขเพิ่ มเติ ม)

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 -

