คูมือสําหรับประชาชน : การอนุญาตใหใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณ
สถานที่ที่จด
ั การประชุม หรือทีม
่ ก
ี ารชุมนุมระหวางประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หนวยงาน
หรือองคการอื่น
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานจังหวัดสกลนคร สํานักนายกรัฐมนตรี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การใช การชัก หรือการแสดงธงของตางประเทศที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหวาง
ประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หนวยงานหรือองคการอืน
่ นอกจาก ที่จัดโดยสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือที่จัด
โดยองคการระหวางประเทศทีร่ ัฐบาลไทยเปนสมาชิก และเปนการจัดในสถานที่อื่นที่มิใชที่ตั้งหรือสถานทีท
่ ํางานขององคการ
ระหวางประเทศนั้น หรือที่จด
ั โดยองคการระหวางประเทศทีป
่ ระเทศไทยรับรอง ใหผูจัดขออนุญาตใช ชัก หรือแสดงธงของ
ตางประเทศตอผูมีอํานาจอนุญาต ดังตอไปนี้
(ก) ในกรุงเทพมหานครใหยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรบ
ั มอบหมาย
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ใหยื่นเรื่องราวขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
และที่แกไขเพิม
่ เติม ขอ 36 (4)
2. กรณีการยื่นเรื่องราวหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น พนักงาน เจาหนาที่และผูยื่นเรื่องราวขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นเรื่องราวดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาทีผ
่ ูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
5. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผย
ู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัตก
ิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร อาคารศาลากลาง ถ.รอบเมือง ต.ธาตุ
เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หมายเลขโทรศัพท 042711763 โทรสาร 042-711763/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร อาคารศาลากลาง ถ.รอบเมือง ต.ธาตุ
เชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หมายเลขโทรศัพท 042711763 โทรสาร 042-711763/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ))
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 38 วันทําการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลําดับ
1)

2)
3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูจัดยื่นเรื่องราวขออนุญาตเพือ
่ ใหเจาหนาทีผ
่ ูรับคําขอตรวจสอบ
เอกสาร โดยสามารถยื่นไดดังนี้
1. ยื่นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรบ
ั มอบหมาย (ใน
กรุงเทพมหานคร)
2. ยื่นที่ผูวาราชการจังหวัด (ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร)
(หมายเหตุ: (กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร))
การพิจารณา
กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสกลนคร
(หมายเหตุ: (กระทรวงมหาดไทย / จังหวัด))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาต
และแจงผลไปยังผูยื่นเรื่องราว
(หมายเหตุ: (กระทรวงมหาดไทย / จังหวัด))

ระยะเวลา
1 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

34 วันทําการ

สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

3 วันทําการ

สํานักงานจังหวัด
สกลนคร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มิใชสัญชาติไทย)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
ขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบค
ุ คล)
5)
สัญญาของการเขารวมคา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนผูขออนุญาตรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา )
6)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยูจริงของหนวยงาน และ
สามารถใชยืนยันความเปนหนวยงานไดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนหนวยงาน)
7)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนหนวยงาน
และสามารถใชยืนยันความเปนผูมีอํานาจจัดการแทนหนวยงานได
ตามกฎหมายระหวางประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนหนวยงาน)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักบริหารการทะเบียน

สํานักบริหารการทะเบียน

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ลําดับ
8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตมอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบคําขอ
อนุญาตแทน)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบ
อื่น ๆ)
แผนภาพ แผนผัง หรือแบบจําลอง การใช ชัก หรือแสดงธงของ
ตางประเทศ ณ อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มี
การชุมนุมระหวางประเทศ ที่จะขออนุญาต ในแบบสี โดยยอขนาด
ตามมาตราสวนลงบนกระดาษขนาด A4
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ภาพถายรูปอาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการ
ชุมนุมระหวางประเทศ ที่จะดําเนินการใช ชัก หรือแสดงธงของ
ตางประเทศ ที่จะขออนุญาต พรอมบริเวณใกลเคียงพอสังเขป
พิมพลงบนกระดาษขนาด A4
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมี
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนยดาํ รงธรรมจังหวัดสกลนคร สายดวน 1567
(หมายเหตุ: (โทรศัพท : 1567 โทรศัพทหมายเลข 042-712094 , 092-4092256 ))
2)
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)
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(หมายเหตุ: (คํารองขออนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามขอ 36 วรรคสอง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.
2529 และที่แกไขเพิ่มเติม))
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตใหใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการ
ชุมนุมระหวางประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หนวยงานหรือองคการอื่น
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522
2)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
ี วามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
ระดับผลกระทบ: บริการที่มค
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 38.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การอนุญาตใหใช ชัก หรือแสดงธงของตางประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการ
ประชุม หรือที่มก
ี ารชุมนุมระหวางประเทศ ที่จด
ั โดยบุคคล คณะบุคคล หนวยงานหรือองคการอื่น
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

