คูมือสําหรับประชาชน : การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู
ที่เสียชีวต
ิ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานจังหวัดสกลนคร สํานักนายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การเสนอขอความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิต ใหเสนอขอความเห็นชอบไดเมือ
่ ผูที่
เสียชีวิต เสียชีวิตเนื่องจากกรณีดังนี้
1.1 ปฏิบัติหนาที่สูรบหรือตอสู หรือชวยเหลือการสูรบหรือตอสู
1.2 ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือปราบปราม
การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐหรือปราบปรามการกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค
1.3 ไดแสดงความกลาหาญชวยเหลือเจาหนาที่ใหเปนประโยชนอยางสําคัญแกทางราชการ โดยไมเกรงภัยอันจะเกิดแกชีวิต
ของตน
โดยในกรุงเทพมหานคร ใหเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ ในจังหวัดอื่น ๆ ใหเสนอขอ
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอทองที่ หรือผูบังคับบัญชาทหารระดับกองทัพ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแต
กรณี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
และที่แกไขเพิม
่ เติม ขอ 24 วรรคหนึ่ง (6) (7) และวรรคสาม
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถก
ู ตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาทีผ
่ ูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
5. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผย
ู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัตก
ิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร ที่วาการอําเภอ
ทุกอําเภอ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24
ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 24 ชั่วโมง
ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ญาติผูเสียชีวต
ิ นิติบุคคล หรือหนวยงาน ยื่นขอความเห็นชอบ
เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบเอกสาร โดยสามารถยืน
่ ได
ดังนี้
1. หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ (กรณีที่อยูในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร)
2. ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอทองที่ หรือผูบังคับบัญชา
ทหารระดับกองทัพ หรือเทียบเทาขึ้นไป (กรณีที่อยูในพื้นที่
จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร)
(หมายเหตุ: ( กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร
ที่วาการอําเภอ ))
การพิจารณา
เจาหนาที่สวนราชการพิจารณาคําขอ
(หมายเหตุ: ( กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร
ที่วาการอําเภอ ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
(หมายเหตุ: ( กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร
ที่วาการอําเภอ ))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

19 ชั่วโมง

สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

4 ชั่วโมง

สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มิใชสัญชาติไทย)
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขอความเห็นชอบเปนนิติบค
ุ คล)
5)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยูจริงของหนวยงาน และ
สามารถใชยืนยันความเปนหนวยงานไดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขอความเห็นชอบเปนหนวยงาน)
6)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนหนวยงาน
และสามารถใชยืนยันความเปนผูมีอํานาจจัดการแทนหนวยงานได
ตามกฎหมายระหวางประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขอความเห็นชอบเปนหนวยงาน)
7)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

กองการตางประเทศ

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

ลําดับ

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขอความเห็นชอบมอบอํานาจใหบค
ุ คลอื่นลงนามในใบ
คําขอความเห็นชอบแทน)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบ
อื่น ๆ)
ใบมรณะบัตร หรือสําเนาหลักฐานที่แสดงถึงการเสียชีวิตซึ่งออก
ใหโดยผูมีอํานาจหนาที่ในการนั้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารหรือหลักฐานที่ออกโดยหนวยงานของรัฐซึ่งรับรองวา
ผูเสียชีวิต เปนผูเสียชีวิตตามขอ 24 (6) และ (7) ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติ
และธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

สํานักงานจังหวัดสกลนคร

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดสกลนคร สายดวน 1567
(หมายเหตุ: -)
2)
Line
(หมายเหตุ: (Damrongthamsakon))
3)
facebook
(หมายเหตุ: (https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th))
4)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูท่เี สียชีวิต
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

ชื่อกระบวนงาน: การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวต
ิ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อื่นๆ (เชน การออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
ี วามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
ระดับผลกระทบ: บริการที่มค
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น, สถาบันการศึกษา, ตางประเทศ
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 1.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การใหความเห็นชอบในการใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวต
ิ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

