ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.info.go.th/#!/th/search/9088//
 แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
 แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0 2283 4000
โทรสาร 0 2283 ๔๕๘๗ และ 0 2283 ๔๕๘๙

คู่มือสาหรับประชาชน
การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
ที่กระทาโดยเอกชน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300

สานักกฎหมายและระเบียบกลาง

สารบัญ
ขอบเขตการให้บริการ 1
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ 2
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 3
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ 3 - 5
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปกหลัง
การรับเรื่องร้องเรียน ปกหลัง

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
7. กรณีผู้ขอความเห็นชอบมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบคาขอความเห็นชอบแทน หรือ
มีการมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ ๆ
7.1 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
7.2 สาเนาหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ)
7.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
7.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.6 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
7.7 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย
และเฉพาะกรณีรับมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ)
8. รูปภาพและขนาดของการแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ
สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ สินค้าใดๆ อาคาร สถานที่
ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ที่จะขอ
ความเห็นชอบ ในแบบสี โดยย่อขนาดตามมาตราส่วนลงบน
กระดาษขนาด A4
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการหรือปฏิบัติ เกีย่ วกับสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด
ผลิตภัณฑ์ สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ก่อนที่
จะมาดาเนินการยื่นคาขอ
10. บัญชีเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบคาขอความเห็นชอบ

ไม่มีค่าธรรมเนียม
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
3. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นนิติบุคคล
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เป็นผูล้ งนามในใบคาขอ
ความเห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอความ
เห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
4. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
4.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีทมี่ ิใช่สัญชาติไทย)
4.3 สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ขอความเห็นชอบร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
5.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
5.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้าที่เป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้าที่เป็นผู้ลงนามใน
สัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
5.6 สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงาน
6.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอ
ความเห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอความ
เห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
6.3 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยู่จริงของหน่วยงาน และสามารถใช้ยืนยันความเป็น
หน่วยงานได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.4 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคคลผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงาน และสามารถใช้ยืนยัน
ความเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

4

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ : 0 228๓ ๔๕๕๐ – ๔๕๕๔
โทรสาร : 0 2283 ๔๕๘๗ และ 0 2283 ๔๕๘๙

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ในวันและเวลาราชการ

1

การแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชน

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาเรื่อง
(ระยะเวลา 66 วันทาการ)

หลักเกณฑ์วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

3. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ไปยังผู้ยื่นคาขอ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 15 ทวิ
วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ได้กาหนดให้ การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์
สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการ
เหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย หรื อชาติไทย ให้ทาได้โดยสมควร ในกรณีเป็นการแสดงธงชาติที่
กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ หรือในกรณีเป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนใน
กรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในกรณี
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี (ยังไม่มีการออกประกาศฉบับนี้) ตามข้อ 15 ทวิ
วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว และระเบียบฯ ในข้อ 15 ตรี วรรคสอง ได้กาหนดให้คณะกรรมการธง
มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการแสดงธงให้เป็นไปตามข้อ 15 ทวิ

“การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์
สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือ
สิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย
หรือชาติไทย ให้ทาได้โดยสมควร” — ประชาชน

4. ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไปยังผู้ยื่นคาขอ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

กองกลาง สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 69 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดย
เอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ ตามข้อ 15 ทวิ (2)
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
(https://www.info.go.th/#!/th/search/9088//)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1. เอกชนยื่นขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ หรือในกรณีอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดา
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2.2 สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เพิ่มคาอธิบายที่นี่

2

3

การแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชน

2. เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาเรื่อง
(ระยะเวลา 66 วันทาการ)

หลักเกณฑ์วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

3. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ไปยังผู้ยื่นคาขอ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 15 ทวิ
วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ได้กาหนดให้ การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์
สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการ
เหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย หรื อชาติไทย ให้ทาได้โดยสมควร ในกรณีเป็นการแสดงธงชาติที่
กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ หรือในกรณีเป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนใน
กรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในกรณี
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี (ยังไม่มีการออกประกาศฉบับนี้) ตามข้อ 15 ทวิ
วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว และระเบียบฯ ในข้อ 15 ตรี วรรคสอง ได้กาหนดให้คณะกรรมการธง
มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการแสดงธงให้เป็นไปตามข้อ 15 ทวิ

“การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์
สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือ
สิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย
หรือชาติไทย ให้ทาได้โดยสมควร” — ประชาชน

4. ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบไปยังผู้ยื่นคาขอ
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

กองกลาง สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 69 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดย
เอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ ตามข้อ 15 ทวิ (2)
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
(https://www.info.go.th/#!/th/search/9088//)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1. เอกชนยื่นขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ หรือในกรณีอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดา
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2.2 สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เพิ่มคาอธิบายที่นี่

2

3

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
3. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นนิติบุคคล
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เป็นผูล้ งนามในใบคาขอ
ความเห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอความ
เห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
4. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
4.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีทมี่ ิใช่สัญชาติไทย)
4.3 สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ขอความเห็นชอบร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
5.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
5.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้าที่เป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.5 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลของผู้ร่วมค้าที่เป็นผู้ลงนามใน
สัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
5.6 สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงาน
6.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอ
ความเห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.2 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานที่เป็นผู้ลงนามในใบคาขอความ
เห็นชอบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
6.3 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยู่จริงของหน่วยงาน และสามารถใช้ยืนยันความเป็น
หน่วยงานได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6.4 สาเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงบุคคลผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงาน และสามารถใช้ยืนยัน
ความเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนหน่วยงานได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ : 0 228๓ ๔๕๕๐ – ๔๕๕๔
โทรสาร : 0 2283 ๔๕๘๗ และ 0 2283 ๔๕๘๙

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ในวันและเวลาราชการ

1

สารบัญ
ขอบเขตการให้บริการ 1
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ 2
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 3
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ 3 - 5
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปกหลัง
การรับเรื่องร้องเรียน ปกหลัง

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
7. กรณีผู้ขอความเห็นชอบมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบคาขอความเห็นชอบแทน หรือ
มีการมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ ๆ
7.1 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
7.2 สาเนาหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ)
7.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.4 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย)
7.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7.6 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
7.7 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่มิใช่สัญชาติไทย
และเฉพาะกรณีรับมอบอานาจในการลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบอื่น ๆ)
8. รูปภาพและขนาดของการแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ
สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ สินค้าใดๆ อาคาร สถานที่
ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ที่จะขอ
ความเห็นชอบ ในแบบสี โดยย่อขนาดตามมาตราส่วนลงบน
กระดาษขนาด A4
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการดาเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการหรือปฏิบัติ เกีย่ วกับสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด
ผลิตภัณฑ์ สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ก่อนที่
จะมาดาเนินการยื่นคาขอ
10. บัญชีเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบคาขอความเห็นชอบ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

5

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.info.go.th/#!/th/search/9088//
 แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
 แบบคาขอความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0 2283 4000
โทรสาร 0 2283 ๔๕๘๗ และ 0 2283 ๔๕๘๙

คู่มือสาหรับประชาชน
การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติ
ที่กระทาโดยเอกชน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง
ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300

สานักกฎหมายและระเบียบกลาง

