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คู่มือสาหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ ใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่ างประเทศ และหรื อธงขององค์ การกีฬา
ระหว่ างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่รัฐบาลไทยรั บรอง ที่สนามแข่ งขันกีฬา อาคาร หรื อบริ เวณ
ที่พักนั กกีฬา และบริ เวณที่มีการชุมนุ มอันเกี่ยวเนื่ องกับการแข่ งขันกีฬาระหว่ างประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล
คณะบุคคล หรือหน่ วยงานอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: สานักนายกรัฐมนตรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้ ใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ และหรื อธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อบริเวณที่พกั นักกีฬา และบริเวณที่
มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึง่ จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานอื่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1. พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
38 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 08:41
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1. สถานที่ให้ บริการ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี ไ่ ด้รับมอบหมาย /ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ (กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2222-1141 ถึง 55)
2. สถานที่ให้ บริ การ กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 4
ถนนวิ วิธสุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 4 ถนนวิ วิธ
สุรการ อาเภอเมื องมุกุ ดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การใช้ การชัก หรื อการแสดงธงของต่างประเทศ ธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
หรื อที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อบริ เวณที่พกั นักกีฬา และบริ เวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับ
การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ที่จดั โดยบุคคล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานอื่นนอกจาก ที่จดั โดยส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ สมาคมกีฬาที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทางการกีฬารับรอง ให้ บคุ คล คณะบุคคล หรื อหน่วยงานผู้จดั
ขออนุญาตใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ และหรื อธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ ต่อผู้มีอานาจ ดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรุงเทพมหานครให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
ตามระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการใช้ การชัก หรื อ การแสดงธงชาติ แ ละธงของต่ า งประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 37 (2) ประกอบข้ อ 36 (4)
2. กรณี การยื่นเรื่ องราวหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /
เพิ่ม เติม ได้ ในขณะนัน้ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ และผู้ยื่นเรื่ องราวขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร /
หลักฐานร่ วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นเรื่ องราวดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/
เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่ าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
5. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ูยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขัน้ ตอน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ผู้จดั ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสาร
โดยสามารถยื่นได้ ดงั นี ้
1. ยื่นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมาย (ในกรุงเทพมหานคร)
2. ยื่นที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด (ในจังหวัด
อื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร)
2 การพิจารณา เจ้ าหน้ าที่กระทรวงมหาดไทย หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ประจาจังหวัดพิจารณา
เรื่ องราว
3 การลงนาม/
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ผู้วา่ ราชการ
คณะกรรมการ จังหวัด พิจารณาอนุญาตและแจ้ งผลไป
มีมติ
ยังผู้ยื่นเรื่ องราว
ระยะเวลาดาเนินการรวม 38 วันทาการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
(กระทรวงมหาดไทย
/ จังหวัด)

34 วันทาการ -

(กระทรวงมหาดไทย
/ จังหวัด)

3 วันทาการ

(กระทรวงมหาดไทย
/ จังหวัด)

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน จานวน จานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา
1 บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการ
1
1
ปกครอง
2 หนังสือเดินทาง
1
1
3 หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
1
1
4 ข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ า 1
1
เป็ นหุ้นส่วน

หน่ วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย)
(กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นคณะ
บุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล)
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ที่
5

6

7

8

9

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า 1
1
ฉบับ
(กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นผู้ขอ
อนุญาตร่วมกันในฐานะเป็ นผู้
ร่วมค้ า )
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง 0
1
ฉบับ
(กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ น
ความมีอยูจ่ ริงของ
หน่วยงาน)
หน่วยงาน และสามารถใช้
ยืนยันความเป็ นหน่วยงาน
ได้ ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง 0
1
ฉบับ
(กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ น
บุคคลผู้มีอานาจจัดการ
หน่วยงาน)
แทนหน่วยงาน และ
สามารถใช้ ยืนยันความเป็ น
ผู้มีอานาจจัดการแทน
หน่วยงานได้ ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ด 1
0
ฉบับ
(กรณีผ้ ขู ออนุญาตมอบอานาจ
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ให้ บคุ คลอื่นลงนามในใบคาขอ
อนุญาตแทน)
หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ด 0
1
ฉบับ
(กรณีมอบอานาจในการลงนาม
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ในเอกสารหลักฐานประกอบ
อื่น ๆ)
รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
หมาย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
เหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1 แผนภาพ แผนผัง หรื อแบบจาลอง การใช้ การชัก
หรื อการแสดงธงของต่างประเทศ ธงขององค์การ
กีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่
รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อ
บริเวณที่พกั นักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่จะขอ
อนุญาต ในแบบสี โดยย่อขนาดตามมาตราส่วนลง
บนกระดาษขนาด A4
2 ภาพถ่ายรูปสนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรื อบริเวณที่ พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่อง
กับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ที่จะดาเนินการ
ใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ ธงขององค์การ
กีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก หรื อที่
รัฐบาลไทยรับรอง ที่จะขออนุญาต พร้ อมบริเวณ
ใกล้ เคียงพอสังเขป พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4

1

0

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1. ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1. ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ : 1567)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1. กระทรวงมหาดไทยกาหนด
(คาร้องขออนุญาตให้เป็ นไปตามแบบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด ตามข้อ 36 วรรคสอง ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม)

-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

