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คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตใหใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ และหรือธงขององคการกีฬาระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแขงขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มี
การชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานอื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: สํานักนายกรัฐมนตรี
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตใหใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ และหรือธงขององคการกีฬาระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแขงขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่
มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานอื่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 38 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การใช การชัก หรือการแสดงธงของตางประเทศ ธงขององคการกีฬาระหวางประเทศที่
ประเทศไทยเปนสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแขงขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่
มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานอื่นนอกจาก
ที่จัดโดยสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สมาคมกีฬาที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบทางการกีฬารับรอง
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ในกรุงเทพมหานครใหยื่นตอปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย /ติดตอดวย

2)

ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 02222-1141 ถึง 55)
สถานที่ใหบริการ ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด )

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การใช การชัก หรือการแสดงธงของตางประเทศ ธงขององคการกีฬาระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก หรือที่
รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแขงขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการ
แขงขันกีฬาระหวางประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานอื่นนอกจาก ที่จัดโดยสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ สมาคมกีฬาที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบทางการกีฬารับรอง ใหบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานผูจัดขอ
อนุญาตใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ และหรือธงขององคการกีฬาระหวางประเทศ ตอผูมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(ก) ในกรุงเทพมหานครใหยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ใหยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 37 (2) ประกอบขอ 36 (4)
2. กรณีการยื่นเรื่องราวหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมได
ในขณะนั้น พนักงาน เจาหนาที่และผูยื่นเรื่องราวขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นเรื่องราวดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
5. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูจัดยื่นเรื่องราวขออนุญาต
เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับคําขอ
ตรวจสอบเอกสาร โดย
สามารถยื่นไดดังนี้
1. ยื่นที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย (ใน
กรุงเทพมหานคร)
2. ยื่นที่ผูวาราชการจังหวัด
(ในจังหวัดอื่น
นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร)

1 วันทําการ

-

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)

การพิจารณา

เจาหนาที่
กระทรวงมหาดไทย หรือ

34 วันทําการ -

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

เจาหนาที่ประจําจังหวัด
พิจารณาเรื่องราว

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย / 3 วันทําการ
ผูวาราชการจังหวัด พิจารณา
อนุญาตและแจงผลไปยังผู
ยื่นเรื่องราว

-

(กระทรวงมหาดไ
ทย / จังหวัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 38 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
1)
ประชาชน
หนังสือเดินทาง 1
1
2)
3)
4)

5)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล
ขอตกลงที่แสดง ถึงการเขาเปน
หุนสวน
สัญญาของการ เขารวมคา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(กรณีที่มิใช
สัญชาติไทย)
-

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(กรณีผูขออนุญาต
เปนคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคล)
(กรณีผูขออนุญาต
เปนผูขออนุญาต
รวมกันในฐานะ

5/8

ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เปนผูรวมคา )
(กรณีผูขออนุญาต
เปนหนวยงาน)

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

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผูขออนุญาต
เปนหนวยงาน)

1

0

ฉบับ

หนังสือมอบ
อํานาจซึ่งปด
อากรแสตมป
ตามกฎหมาย

0

1

ฉบับ

(กรณีผูขออนุญาต
มอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนาม
ในใบคําขอ
อนุญาตแทน)
(กรณีมอบอํานาจ
ในการลงนามใน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ)

-

6/8

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แผนภาพ แผนผัง 1
0
หรือแบบจําลอง
การใช การชัก
หรือการแสดงธง
ของตางประเทศ
ธงขององคการ
กีฬาระหวาง
ประเทศที่
ประเทศไทยเปน
สมาชิก หรือที่
รัฐบาลไทย
รับรอง ที่สนาม
แขงขันกีฬา
1) อาคาร หรือ
บริเวณที่พัก
นักกีฬา และ
บริเวณที่มีการ
ชุมนุมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการ
แขงขันกีฬา
ระหวางประเทศ
ที่จะขออนุญาต
ในแบบสี โดยยอ
ขนาดตามมาตรา
สวนลงบน
กระดาษขนาด
A4

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

2)

ภาพถายรูป
สนามแขงขัน
กีฬา อาคาร หรือ
บริเวณที่พัก
นักกีฬา และ
บริเวณที่มีการ
ชุมนุมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการ
แขงขันกีฬา
ระหวางประเทศ
ที่จะดําเนินการ
ใช ชัก หรือแสดง
ธงของ
ตางประเทศ ธง
ขององคการกีฬา
ระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทย
เปนสมาชิก หรือ
ที่รัฐบาลไทย
รับรอง ที่จะขอ
อนุญาต พรอม
บริเวณใกลเคียง
พอสังเขป พิมพ
ลงบนกระดาษ
ขนาด A4

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมี
คาธรรมเนียม 0 บาท

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท : 1567)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ (โทรศัพท 0-4425-9999)
3) 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
1)
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(คํารองขออนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามขอ 36 วรรคสอง ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
และที่แกไขเพิ่มเติม)

19. หมายเหตุ
-

