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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารขอความเห็ นชอบในการแสดงธงชาติ
ไว้ที่สิ่งบรรจุ หี บห่ อ สิ่งหุ้ มห่ อ สิ่งผูกมัด ผลิต ภัณฑ์ สินค้าใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
เครื่องแต่งกาย ร่างกาย หรือสิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย
หรือชาติไทย ให้ทาได้โดยสมควรในกรณีเป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
หรือในกรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ตามข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓)
แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ ทวิ วรรคสอง แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้
การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใด ๆ
ให้แสดงโดยมีลักษณะ ขนาด และในพื้นที่ที่เหมาะสม
(๒) การแสดงธงชาติไว้ที่อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ให้แสดงโดยมีลักษณะ ขนาด
และในพื้นที่และระดับที่เหมาะสม และอยู่ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจน
(๓) การแสดงธงชาติไว้ที่เครื่องแต่งกายหรือร่างกาย ให้แสดงไว้บริเวณที่เหมาะสม ทั้งนี้
ต้องไม่ต่ากว่าระดับเอวของบุคคล

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง
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(๔) การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งอื่นใดนอกจากที่กาหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แสดงไว้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
การแสดงธงชาติในวรรคหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและเหมาะสม ให้ทาได้โดยสมควร ในลักษณะ
เป็ น การปฏิ บั ติต่ อธงชาติด้ว ยความเคารพ ไม่ ดู ถู ก เหยี ย ดหยาม หรื อ ท าให้ เ สื่ อมเสี ย ซึ่ง เกี ย รติภูมิ
ของประเทศไทยหรือชาติไทย และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ข้อ ๔ ในกรณีเอกชนเป็น ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการหรือปฏิบัติการอย่างใดให้เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ที่ ท างราชการได้ ก าหนดไว้ และจะต้ อ งด าเนิ น การ
หรื อ ปฏิ บั ติการดัง กล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็จ ก่ อนยื่ นค าขอ โดยจะต้อ งแสดงเอกสารหรือ หลั กฐานดังกล่าว
ประกอบการยื่นคาขอด้วย
ข้อ ๕ การยื่นคาขอ ให้ยื่นคาขอตามแบบคาขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทา
โดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (ธ.๑) และแบบคาขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติ
ที่กระทาโดยเอกชนในกรณีอื่น ๆ (ธ.๒) ท้ายประกาศนี้ ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) โดยยื่นคาขอด้วยตนเอง ต่อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐
ข้อ ๖ เอกชนซึ่งประสงค์จะแสดงธงชาติในกรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
ให้ ท าได้ โ ดยสมควร หากการแสดงธงชาติ ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๓
และคณะกรรมการธงได้ประกาศกาหนดให้การแสดงธงชาติดังกล่าวนั้น สามารถกระทาได้โดยให้ถือว่า
คณะกรรมการธงได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ ๗ เมื่อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้รับคาขอแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการธง
เพื่อพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

