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คูมือสําหรับประชาชน: การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: สํานักนายกรัฐมนตรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อื่นๆ (เชน การออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
2)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น, สถาบันการศึกษา, ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต(ใน
สวนจังหวัดนครราชสีมา)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ 1.กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนน
มหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2.ที่วาการอําเภอ
3.กองบัญชาการกองทัพภาค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การเสนอขอความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต ใหเสนอขอความเห็นชอบได
เมื่อผูที่เสียชีวิต เสียชีวิตเนื่องจากกรณีดังนี้
1.1 ปฏิบัติหนาที่สูรบหรือตอสู หรือชวยเหลือการสูรบหรือตอสู
1.2 ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือ
ปราบปรามการกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐหรือปราบปรามการกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัช
ทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
1.3 ไดแสดงความกลาหาญชวยเหลือเจาหนาที่ใหเปนประโยชนอยางสําคัญแกทางราชการ โดยไมเกรงภัยอันจะเกิดแก
ชีวิตของตน
โดยในกรุงเทพมหานคร ใหเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ ในจังหวัดอื่น ๆ ให
เสนอขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอทองที่ หรือผูบังคับบัญชาทหารระดับกองทัพ หรือเทียบเทา
ขึ้นไป แลวแตกรณี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 24 วรรคหนึ่ง (6) (7) และวรรคสาม
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
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4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
5. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ญาติผูเสียชีวิต นิติบุคคล
1 ชั่วโมง
หรือหนวยงาน ยื่นขอความ
เห็นชอบเพื่อใหเจาหนาที่
ผูรับคําขอตรวจสอบเอกสาร
ผูที่อยูในพื้นที่จังหวัด
สามารถยื่นได ณ สถานที่
แหงใดแหงหนึ่ง ดังนี้
1. ยื่น ณ ศาลากลางจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูให
ความเห็นชอบ
2. ยื่น ณ ที่วาการอําเภอ
นายอําเภอทองที่ เปนผูให
ความเห็นชอบ
3. ยื่น ณ กองทัพภาค แมทัพ
ภาคเปนผูใหความเห็นชอบ

การพิจารณา

เจาหนาที่สวนราชการ
พิจารณาคําขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

19 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

(สวนราชการที่
เกี่ยวของใน
จังหวัด 1.กลุม
งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
2.ที่วาการอําเภอ
3.กองทัพภาคที่ 2
)

(สวนราชการที่
เกี่ยวของใน
จังหวัด 1.กลุม
งานอํานวยการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หัวหนาสวนราชการใน
4 ชั่วโมง
จังหวัดที่เกี่ยวของผูมีอํานาจ
หนาที่พิจารณาใหความ
เห็นชอบและแจงผลการ
พิจารณาไปยังผูยื่นคําขอ
ไดแก
1. ยื่น ณ ศาลากลางจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูให
ความเห็นชอบ
2. ยื่น ณ ที่วาการอําเภอ
นายอําเภอทองที่ เปนผูให
ความเห็นชอบ
3. ยื่น ณ กองทัพภาค แมทัพ
ภาคเปนผูใหความเห็นชอบ

สํานักงานปลัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

สํานักงานจังหวัด
2.ที่วาการอําเภอ
3.กองทัพภาคที่ 2
)
(สวนราชการที่
เกี่ยวของใน
จังหวัด 1.กลุม
งานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัด
2.ที่วาการอําเภอ
3.กองทัพภาคที่ 2
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงความมี
อยูจริงของ
หนวยงาน และ
สามารถใชยืนยัน
ความเปน
หนวยงานไดตาม
กฎหมายระหวาง
ประเทศ
เอกสารหลักฐาน ที่แสดงถึงบุคคล
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนหนวยงาน
และสามารถใช
ยืนยันความเปน
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนหนวยงานได
ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
หนังสือมอบ
-

0

1

ฉบับ

(กรณีที่มิใช
สัญชาติไทย)
(กรณีผูขอความ
เห็นชอบเปนนิติ
บุคคล)
(กรณีผูขอความ
เห็นชอบเปน
หนวยงาน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูขอความ
เห็นชอบเปน
หนวยงาน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผูขอความ

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บาน
หนังสือเดินทาง

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

อํานาจซึ่งปด
อากรแสตมป
ตามกฎหมาย

8)

หนังสือมอบ
อํานาจซึ่งปด
อากรแสตมป
ตามกฎหมาย

-

0

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ใบมรณะบัตร
1
1
หรือสําเนา
หลักฐานที่แสดง
1) ถึงการเสียชีวิตซึ่ง
ออกใหโดยผูมี
อํานาจหนาที่ใน
การนั้น
เอกสารหรือ
1
1
หลักฐานที่ออก
โดยหนวยงาน
ของรัฐซึ่งรับรอง
2) วาผูเสียชีวิต เปน
ผูเสียชีวิตตามขอ
24 (6) และ (7)
ของระเบียบ
สํานัก

ฉบับ

หมายเหตุ
เห็นชอบมอบ
อํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบ
คําขอความ
เห็นชอบแทน)
(กรณีมอบอํานาจ
ในการลงนามใน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

นายกรัฐมนตรี
วาดวยการใช
การชัก หรือการ
แสดงธงชาติ
และธงของ
ตางประเทศใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529
16. คาธรรมเนียม
1) ไมมี
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท 1567)
3) ชองทางการรองเรียน กระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ (ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0 2622 1972)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ(โทรศัพท 0-4425-9999)
5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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1)

แบบคําขอความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต
-

19. หมายเหตุ
-

