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คู่มือสําหรับประชาชน: การอนุญาตให้ ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่ างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณ
สถานที่ท่ จี ัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่ างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล
หน่ วยงานหรือองค์ การอื่น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานจังหวัดสระบุรี
กระทรวง:สํานักนายกรัฐมนตรี
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การใช้ การชัก หรื อการแสดงธงของต่างประเทศที่อาคารหรื อบริ เวณสถานที่ที่จดั การประชุม
หรื อที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จดั โดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรื อองค์การอื่นนอกจาก ที่จดั โดย
ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อที่จดั โดยองค์การระหว่างประเทศนัน้ หรื อที่จดั โดยองค์การระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยรับรอง ให้ ผ้ จู ดั ขออนุญาตใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศต่อผู้มีอํานาจอนุญาต
ดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรุงเทพมหานครให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตต่อผู้วา่ ราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงชอง
ต่ างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 36 (4)
2. กรณีการยื่นเรื่ องราวหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และ
ไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นเรื่ องราวขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ าย
และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นเรื่ องราวดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม
หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสรประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอ
จะดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
5. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

2/6

ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
ในกรุงเทพมหานครให้ ยื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ;กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-1141 ถึง 55)
สถานที่ให้ บริการ
ในจังหวัดสระบุรี ให้ ยื่นต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดสระบุรี ติดต่อด้ วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ: กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสระบุรี ศาลา
กลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี
18000 โทรศัพท์ 036-211-458
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 38 วันทําการ
ลําดับ ขัน้ ตอน
1

2

3

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุด
ที่ทางราชการกําหนด) ตังแต่
้ เวลา 08.30-16.30
น. (มีเวลาพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุด
ที่ทางราชการกําหนด) ตังแต่
้ เวลา 08.30-16.30
น. (มีเวลาพักเที่ยง)

ระยะเวลา

1 วันทําการ
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้จดั ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอตรวจสอบเอกสาร
โดยสามารถยื่นได้ ดงั นี ้
1. ยื่นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ใน
กรุงเทพมหานคร)
2.ยื่นที่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด (ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร)
หมายเหตุ :กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด
การพิจารณา
34 วันทําการ
เจ้ าหน้ าที่กระทรวงมหาดไทย หรื อเจ้ าหน้ าที่ประจําจังหวัดพิจารณา
เรื่ องราว
หมายเหตุ : กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3 วันทําการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้วา่ ราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาตและแจ้ ง
ผลไปยังผู้ยื่นเรื่ องราว
หมายเหตุ:กระทรวงมหาดไทย /จังหวัด

ส่ วนที่
รับผิดชอบ
-
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ ามี)
หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
1
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –
2
หนังสือเดินทาง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย)
3
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4
ข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล)
5
สัญญาการเข้ าร่วมค้ า
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผ้ ขู ออนุญาตเป็ นผู้ขออนุญาตร่วมกันในฐานะเป็ นผู้
ร่วมค้ า)
6
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยูจ่ ริงของหน่วยงาน และ
สามารถใช้ ยืนยันความเป็ นหน่วยงานได้ ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผ้ ขู อเป็ นหน่วยงาน)
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ลําดับ
7

8

9

10

11

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ ามี)
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคคลผู้มีอํานาจจัดการแทนหน่วยงาน
และสามารถใช้ ยืนยันความเป็ นผู้มีอํานาจจัดการแทนหน่วยงานได้
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –
หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปิ ดอากรแสดมป์ตามกฎหมาย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผ้ ขู ออนุญาตมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นลงนามในใบ
คําขออนุญาตแทน)
หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่นๆ)
แผนภาพ แผนผัง หรื อแบบจําลอง การใช้ ชัก หรื อแสดงธงของ
ต่างประเทศ ณ อาคารหรื อบริ เวณสถานที่ที่จดั การประชุม หรื อที่มี
การชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จะขออนุญาต ในแบบสี โดยย่อขนาด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ภาพถ่ายรูปอาคารหรื อบริ เวณสถานที่ที่จดั การประชุม หรื อที่มีการ
ชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จะดําเนินการใช้ ชัก หรื อแสดงธงของ
ต่างประเทศ ที่จะขออนุญาต พร้ อมบริเวณใกล้ เคียงพอสังเขปพิมพ์
ลงบนกระดาษ A4
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
-
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ค่ าธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1
ไม่มี
(หมายเหตุ-)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนําบริการ
ลําดับ ช่ องทางการร้ องเรี ยน/แนะนําบริการ
1

ค่ าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ศูนย์ ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย
(หมายเหตุ; โทรศัพท์ 1567)
2
ศูนย์ ดาํ รงธรรมจังหวัดสระบุรี
(หมายเหตุ; ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร/โทรสาร.036-230347 )
3
ศูนย์ บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 สายด่ วน 1111
www.1111.go.th ตู้ ปณ 1111
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ ม
1
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(หมายเหตุ ; คําร้ องขออนุญาตให้ เป็ นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตาม
ข้ อ 36 วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการใช้ การชัก หรือการ
แสดงธงชาติและธงของต่ างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
หมายเหตุข้ อมูลสําหรับเจ้ าหน้ าที่
ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้ ใช้ ชัก หรื อแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรื อบริเวณสถานที่ที่จดั การ
ประชุม หรื อที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จดั โดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรื อองค์การอื่น
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวน : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ประเภทงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่งานของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

6/6

กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1. พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการใช้ การชัก หรื อการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2529
ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้ บริการ : ส่ วนกลาง,ส่ วนภูมิภาค
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา:ไม่ มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย/ข้ อกําหนด ฯลฯ:38.0
ข้ อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

