
                  
  

ประกาศกรมการคาภายใน 
เรื่อง  หลักเกณฑการใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด 

------------------------------- 

 ตามที่กรมการคาภายในไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการใหใชเครื่องหมายรับรอง 
ธงฟา-ราคาประหยัด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อสนับสนุนใหมีรานคาจําหนาย
อาหารปรุงสําเร็จราคาประหยัด มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ไปแลว น้ัน                  

 เพื่อเพิ่มทางเลือกแกประชาชน ลดภาระคาครองชีพ และพัฒนามาตรฐาน              
รานคาใหจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม สินคาและใหบริการในราคายุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ  อธิบดีกรมการคาภายใน จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
  ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง หลักเกณฑการใหใชเครื่องหมาย                    
รับรองธงฟา-ราคาประหยัด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

 “เครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด” หมายความวา เครื่องหมายรับรอง การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการขายสินคาอุปโภคบริโภค  การขนสงคนโดยสาร              ท่ี
กรมการคาภายในไดจดทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔         ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 “ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป” หมายความวา ผูจําหนายอาหาร        
ปรุงสําเร็จและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานในดานสถานที่ประกอบธุรกิจ การบริการและ                      
คุณภาพของอาหารปรุงสําเร็จเปนไปตามเกณฑท่ีกรมการคาภายในกําหนด ในราคายุติธรรมหรือ             
ต่ํากวาทองตลาด คุณภาพเหมาะสมกับราคา ปริมาณและภาชนะบรรจุ 

 “ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ” หมายความวา ผูจําหนายอาหาร 
ปรุงสําเร็จและเครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานในดานสถานที่ประกอบธุรกิจ การบริการ และคุณภาพ          
ของอาหารปรุงสําเร็จสูงกวาผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป 
  ขอ ๔ เครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด มี ๓ ประเภท คือ 
  (๑) การจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
  (๒) การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  
  (๓) การใหบริการขนสงคนโดยสาร 
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  ขอ ๕ ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม มี ๒ ประเภท คือ  
  (๑) ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป 
  (๒) ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติ และลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
  ขอ  ๖  ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-                 
ราคาประหยัด  ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
   (๒)  เปนผูประกอบธุรกิจจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม   จําหนายสินคา      
อุปโภคบริโภค หรือใหบริการขนสงคนโดยสาร 
  (๓) สถานที่ประกอบธุรกิจตองเปนอาคารมั่นคงแข็งแรง ประเภทตึกแถว หองแถว 
บาน ราน ภัตตาคาร หางสรรพสินคาหรือศูนยการคา  ซุปเปอรเซ็นเตอรหรือไฮเปอร มารเก็ต                 
แคธแอนดแครร่ี ซุปเปอรมารเก็ต แคธิกอรี่คิลเลอร สเปเชียลตี้สโตร  รานสะดวกซื้อ 
 (๔) การประกอบธุรกิจถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย 
 คุณสมบัติและลักษณะการประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง กรมการคาภายใน     
อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควร เพื่อคุมครองผูบริโภคและพัฒนามาตรฐาน     การ
ประกอบธุรกิจ 
 ขอ ๗ ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป ตองมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ดังตอไปนี้  
 (๑) ราคาอาหารปรุงสําเร็จตองยุติธรรมหรือต่ํากวาทองตลาด ปริมาณ และ              
คุณภาพเหมาะสมกับราคา โดยกําหนดใหราคาตอหนวยตองไมสูงกวาหนวยละ ๒๐ บาท  
 (๒) ตองจําหนายอาหารปรุงสําเร็จท่ีผานการทํา ประกอบ ปรุงสําเร็จ พรอม          
รับประทาน และจําหนายใหผู ซ้ือสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ตองจัดสถานที่ใหมีบริเวณไว          
สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน  
 (๓) สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มตองสะอาด อาหาร ภาชนะ อุปกรณ
และของใชตองถูกสุขลักษณะ 
 ขอ ๘ ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ ตองมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ  ดังตอไปนี้  
 (๑) ราคาอาหารปรุงสําเร็จตองเปนราคายุติธรรม เมื่อเทียบกับปริมาณและ          
คุณภาพของอาหารตอหนวย โดยกําหนดใหราคาตอหนวยตองไมสูงกวาหนวยละ ๓๐ บาท 
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 (๒) ตองจําหนายอาหารปรุงสําเร็จท่ีผานการทํา ประกอบ ปรุงสําเร็จ พรอม          
รับประทาน และจําหนายใหผู ซ้ือสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ตองจัดสถานที่ใหมีบริเวณไว          
สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน  
 (๓) สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มตองมีความสะอาด อาหาร ภาชนะ 
อุปกรณ และของใชตองถูกสุขลักษณะ 
 (๔) คุณภาพของอาหารปรุงสําเร็จและเครื่องดื่มมีคุณภาพสูงกวาผูจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป 
 (๕) การบริการดวยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ การแตงกายสะอาด เรียบรอย เปนที่                   
พึงพอใจของลูกคา 
 การพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองผาน             
การประเมินผลจากกรมการคาภายใน 
 ขอ ๙ กรณีเปนผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค สินคาที่จําหนาย
ตองปลอดภัยตอผูบริโภค การจําหนายสินคาแตละประเภทตองจัดวางใหเปนหมวดหมู มีการ
แสดงราคาจําหนายปลีกตอหนวยชัดเจน 
 ขอ ๑๐ กรณีใหบริการขนสงคนโดยสาร รถบรรทุกคนโดยสารตองมีสภาพมั่นคง    
แข็งแรง มีอุปกรณและสวนควบถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย และผานการตรวจสภาพรถ
จากหนวยงานราชการหรือผูไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ และใหมีการแสดงราคา          
คาบริการตามกฎหมาย 
 

หมวด ๒ 
การยื่นคําขอ และการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

 
 ขอ ๑๑ การยื่นคําขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด ใหยื่น 
คําขออนุญาตตามแบบ  และระยะเวลาที่กรมการคาภายในประกาศกําหนด  ณ  สถานที่                 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูขออนุญาตที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร             
ใหยื่น ณ กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย 
 (๒) ผูขออนุญาตที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจตั้งในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงาน
การคาภายในจังหวัดแหงทองที่น้ัน 
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 ขอ ๑๒ การยื่นคําขออนุญาตใหยื่นพรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการ              
จดทะเบียนและรายชื่อผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล   ซ่ึงนายทะเบียนรับรองไมเกินหนึ่งป               
กรณีเปนนิติบุคคล 
 (๒) หนังสือมอบอํานาจ กรณีท่ีนิติบุคคลมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นคําขออนุญาต 
 (๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีบุคคลธรรมดา  
 (๔) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขออนุญาต  
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (๕) ภาพถายและแผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจ 
  ขอ ๑๓ เมื่อเจาหนาที่กรมการคาภายในไดรับคําขอ  ใหตรวจสอบคุณสมบัติ  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ รวมทั้งตรวจสอบสภาพและสถานที่
ประกอบธุรกิจใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวนําเสนออธิบดีกรมการคาภายใน       
พรอมความเห็นประกอบการพิจารณา 
  กรณีท่ีเอกสารหลักฐานไมครบถวนใหเจาหนาที่แจงใหผูยื่นคําขออนุญาตแกไข
และยื่นใหมใหถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจง หากผูยื่นคําขออนุญาต               
ไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดใหจําหนายคําขออนุญาตดังกลาว 
 ขอ ๑๔ การขออนุญาตเปนผู จําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ                        
ใหดําเนินการตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ โดยอนุโลม และในกรณี ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภททั่วไป ท่ีประสงคจะขอปรับระดับคุณภาพ           
และมาตรฐานขึ้นมาเปนผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ ใหยื่นคําขอตามแบบ                   
ท่ีกรมการคาภายในกําหนด 
 (๒) ผู จําหนายอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม เคยขอใช เครื่องหมายรับรองธงฟา-                     
ราคาประหยัด กับกรมการคาภายใน ประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด
ประเภทพิเศษ ใหยื่นคําขอตามแบบที่กรมการคาภายในกําหนด  
 ขอ ๑๕ การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดใหดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) เมื่ออธิบดีกรมการคาภายในไดรับคําขออนุญาตและไดพิจารณาแลวเห็นวา ผู
ประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน การประกอบธุรกิจเปนไปตามลักษณะที่กําหนด 
อธิบดีกรมการคาภายในจะพิจารณาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด 
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 กรณีท่ีอธิบดีกรมการคาภายในอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชเครื่องหมาย              
รับรอง-ธงฟาราคาประหยัด  กรมการคาภายในจะแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือให                       
ผูขออนุญาตทราบ 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะทําเปนหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติ              
เครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา             
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 กรณีไมอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด ผูขออนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว โดยยื่นตออธิบดีกรมการคาภายใน ภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่                 
ไดรับแจงคําสั่ง  
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งอธิบดีกรมการคาภายในอาจกําหนดเงื่อนไขและ   
มาตรฐานการประกอบธุรกิจดวยก็ได 
 (๒) การพิจารณาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดใหดําเนินการ
แลวเสร็จและแจงใหผูยื่นคําขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต             
พรอมเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 
  (๓) หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดใหใชไดสามป   
นับแตวันออกหนังสืออนุญาต 
 กรณีท่ีผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดประสงค            
จะตออายุหนังสืออนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด  ภายในเกาสิบวันกอนหนังสืออนุญาต 
สิ้นอายุ พรอมเอกสารหลักฐานเชนเดียวกันกับการยื่นคําขออนุญาต 
 การพิจารณาตออายุหนังสืออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน 
 

หมวด ๓ 
หนาที่ และสิทธิประโยชน 

 
 ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด มีหนาที่        
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม  สินคาอุปโภคบริโภคหรือใหบริการขนสงคนโดยสาร
ในราคาหรือคาบริการที่ยุติธรรมหรือต่ํากวาทองตลาด ตามที่กรมการคาภายในกําหนด 
 (๒) รักษาปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานของอาหาร  เครื่องดื่ม สินคาและการ 
ใหบริการไมใหต่ํากวาที่เคยจําหนาย หรือใหบริการกอนไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง       
ธงฟา-ราคาประหยัด 
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  กรณีผูไดรับอนุญาตมีความจําเปนตองปรับราคาจําหนายหรืออัตราคาบริการ
สูงขึ ้น  ใหแจ งกรมการค าภายในทราบล วงหนาก อนการปร ับราคาหร ืออ ัตราค าบร ิการ              
ไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สถานที่ตามที่ระบุไวในขอ ๑๑ และเมื่อได รับความเห็นชอบจาก             
กรมการคาภายในแลว จึงปรับราคาจําหนายหรืออัตราคาบริการได 
 (๓) จัดใหมีปายแสดงราคาหรือจัดทําบัญชีแสดงรายการอาหาร เครื่องดื่ม สินคา
หรือการใหบริการ  พรอมท้ังแสดงราคาหรืออัตราคาบริการใหประชาชนเห็นได ชัดเจน             
และจําหนายใหตรงกับราคาหรือคาบริการที่ไดแสดงไว 
 (๔) ไมกักตุนสินคา  ปฏิเสธหรือหยุดการจําหนายหรือหยุดการบริการ  โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
 (๕) แสดงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดไวในที่          
เปดเผยเห็นไดชัดเจน ณ สถานที่จําหนายหรือใหบริการที่ระบุไวในหนังสืออนุญาต 
 (๖) ตองไมนําเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดไปใชกับอาหาร เครื่องดื่ม   
สินคาหรือบริการชนิดอื่นหรือนําไปใชกับอาหาร  เครื่องดื่ม  สินคา  หรือบริการของผูอื่น 
 (๗) ผูไดรับอนุญาตจะโอนการอนุญาตใหบุคคลอื่นไมได 
 ขอ  ๑๗  ผู ได รับอนุญาตให ใช เครื่ องหมายรับรองธงฟา -ราคาประหยัด                  
ไดสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้  
 (๑) ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด และแสดงหนังสือ
อนุญาตไว ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ บริเวณที่จําหนาย บริเวณที่ใหบริการหรือท่ีสินคา  รวมทั้งไดรับ  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีมีสัญลักษณเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด 
 (๒) ไดรับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เพื่อจูงใจให
ผูบริโภคมาใชบริการ 
 (๓) ไดรับการชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การตลาด        
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและการใหบริการ 
 (๔) สนับสนุนใหมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้ง           
ไดรับการแนะนําและชวยติดตอประสานงานกับสวนราชการ เอกชนที่เกี่ยวของ 
 (๕ )  ได รับการอบรม  คําปรึกษาแนะนําจากผู เชี่ ยวชาญเฉพาะดานที่มี                       
ประสบการณในดานตาง ๆ เชน เทคนิคการปรุงอาหาร การบริการจัดการ การเงินบัญชี                       
การปรับปรุงสถานที่ เปนตน 
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 ขอ ๑๘ ผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่มประเภทพิเศษ นอกจากไดรับสิทธิ
ประโยชนตามขอ ๑๗ แลว จะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
 (๑ )  ได รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ท่ีมีสัญลักษณ เครื่องหมายรับรอง                     
ธงฟา- ราคาประหยัด ประเภทพิเศษ 
 (๒) ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทพิเศษ เพื่อจูงใจใหผูบริโภคมาใชบริการ 
 (๓) ไดรับการอบรม คําปรึกษาแนะนําจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีประสบการณ 
และประสานสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ 
  ขอ ๑๙ สิทธิในการใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดใหสิ้นสุดลง                 
เมื่อผูไดรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหนังสืออนุญาตครบอายุสามป ผูได รับอนุญาตตายหรือ                       
สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือถูกเพิกถอน 
 

หมวด ๔ 
การกํากับดูแล และเพิกถอนหนังสืออนุญาต 

 
 ขอ ๒๐ กรมการคาภายในจะตรวจสอบกํากับดูแลการใชเครื่องหมายรับรอง             
ธงฟา-ราคาประหยัด โดยออกตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูไดรับอนุญาต 
เพื่อใหการประกอบธุรกิจเปนไปตามขอกําหนดของประกาศฉบับน้ี รวมท้ังประเมินผลรานคา          
เพื่อพิจารณาใหการสงเสริม ซ่ึงผูไดรับอนุญาตตองยินยอมและอํานวยความสะดวกในการ              
ตรวจสอบแกเจาหนาที่ 
  ขอ ๒๑ กรมการคาภายในอาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหใช เครื่องหมาย                  
รับรองธงฟา-ราคาประหยัด เมื่อปรากฏพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 
  (๑ )  ผู ได ร ับอน ุญาตรายใดไมปฏิ บัติตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ งหรือ                      
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับน้ี อธิบดีกรมการคาภายในอาจมีหนังสือแจงให      
ผูไดรับอนุญาตปฏิบัติหรือแกไขการดําเนินงานใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  กรณีท่ีผูไดรับอนุญาตเพิกเฉยไมปฏิบัติหรือแกไขการดําเนินงานตามที่ไดรับแจง
ตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมการคาภายในจะเพิกถอนการใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด 
หลังจากที่ ได เปดโอกาสใหผู ได รับอนุญาตไดทราบขอเท็จจริงและชี้ แจงแสดงเหตุผล                 
ภายในระยะอันสมควร 
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  ผู ถูกเพิกถอนการใชเครื ่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัดตามวรรคหนึ ่ง          
ตองคืนหนังสืออนุญาต พรอมวัสดุอุปกรณท่ีมีสัญลักษณเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด                       
ใหกรมการคาภายใน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเพิกถอนดังกลาว 
  ผู ท่ี ถ ูก เพ ิกถอนหน ังส ืออน ุญาต  อาจอ ุทธรณ คํ าสั ่งตามวรรคหนึ่ งตอ                           
อธิบดีกรมการคาภายใน  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมการคาภายใน  
  (๒) ผูถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต หรือบุคคลใดจะใชเครื่องหมายรับรอง                
ธงฟา-ราคาประหยัด หรือวัสดุอุปกรณท่ีมีสัญลักษณเครื่องหมายดังกลาวแสดงไว ณ สถานที่
ประกอบธุรกิจ สถานที่จําหนายอันอาจทําใหประชาชน หรือบุคคลภายนอกเขาใจวาอาหาร 
เครื่องดื่ม สินคา หรือการใหบริการนั้นยังไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด 
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื ่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ ่งแกไขเพิ ่มเติมโดย     
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และประมวลกฎหมายอาญา  
  ข อ  ๒๒  ผู ป ร ะกอบธุ ร กิ จ ท่ี ไ ด รั บอ นุญาต ให ใ ช เ ค รื่ อ งหมาย รั บ รอ ง                       
ธงฟา-ราคาประหยัดตามประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง หลักเกณฑการใหใชเครื่องหมายรับรอง         
ธงฟา-ราคาประหยัด  ลงวันที ่ ๓๐  กันยายน  พ .ศ .  ๒๕๔๗  ใหถือวาเปนผู ไดร ับอนุญาต           
ตามประกาศฉบับนี้ตอไปภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต และมีสิทธิท่ีจะขอ      
ตออายุหนังสืออนุญาตได  หากผูไดรับอนุญาตดังกลาวมีคุณสมบัติตามประกาศฉบับน้ี 
  ขอ ๒๓ คําขอที่ยื่นไวแลวและคางการพิจารณาตามประกาศกรมการคาภายใน 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชเครื่องหมายรับรองธงฟา-ราคาประหยัด ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ใหใชหลักเกณฑการพิจารณาตามประกาศฉบับน้ี  

             ประกาศ ณ วันที่  ๒๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐            
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖             

           (นายศริิพล   ยอดเมืองเจริญ) 
      อธิบดีกรมการคาภายใน 
                 



 กรอบหลักเกณฑการปฏบิัติของผูเขารวมงานจําหนายสินคาธงฟา...ราคาประหยัด 
1. การดําเนินการ 

1.1   รานคาที่เขารวมโครงการ  จะตองเปนโรงงานผูผลิต ผูประกอบการคาสินคาอุปโภคบริโภค  สินคาเกษตร 
(Factory / Farm)  สินคา OTOP และอื่นๆ ท่ีไดรับอนุญาตใหเขารวมงาน 

1.2   พ้ืนที่จัดงาน  กรุงเทพและตางจังหวัด 
1.3  สินคาที่จําหนาย  สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการครองชีพ  ของใชประจําวัน  อาทิ  สบู  ผงซักฟอก  ยาสีฟน  

น้ํามันพืช เปนตน สินคาเกษตร อาทิ ขาวสาร เนื้อสัตว ไขไก ผลไมตามฤดูกาล  เปนตน สินคาเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ 
1.4  การจําหนายสินคา  สินคาท่ีจําหนายในงานตองมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการคาปกติ และราคาถูกกวาราคา

ตลาดทั่วไป รอยละ 20-40 
1.5 การเขารวมโครงการ 

1)  ใหความสําคัญกับผูประกอบการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค  ของใชประจําวันที่จําเปนตอการครองชีพ และ
สินคาเกษตรจากโรงงานหรือเกษตรกรโดยตรง เปนลําดับแรก 

 2)  ผูประกอบการคาสินคาอุปโภคบริโภค  สินคา OTOP / SMEs ท่ีสมัครเขารวมงานจะตองผานการคัดเลือกตาม
เกณฑท่ีกําหนดกอน จึงจะสามารถนําสินคามาจําหนายในงานได 
สินคา OTOP ที่จําหนาย ตองเปนผลิตภัณฑที่ไมใชอาหารไมนอยกวารอยละ 50 ของรานคาที่เขารวมงาน   

 3)  การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ตลอดจนการจัดสรรคูหาจําหนายสินคาเปนสิทธิและดุลยพินิจของกรมการคาภายใน 

      ทั้งนี้  ผูเขารวมงานไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ในการนําสินคามาจําหนายในงานธงฟามหาชน 
1.6 ขอปฏิบัติของผูเขารวมโครงการ 

1) ผูเขารวมโครงการจะตองนําสินคาท่ีไดมาตรฐานมาจําหนายเทานั้น คือ คุณภาพดี ปริมาณครบถวนถูกตอง และราคาประหยัด  
2) ผูเขารวมโครงการจะตองจําหนายสินคาในราคาถูกกวาราคาตลาดทั่วไป รอยละ 20-40 และปดปายแสดงราคาสินคา

ใหเห็นชัดเจน   โดยเนนสินคาท่ีนํามาจําหนายตองถูกกวาการจําหนายในที่อื่น 
3) สินคาท่ีนํามาจําหนายตองมีปริมาณเพียงพอกับความตองการและสามารถเพิ่มจํานวนไดตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
4) ผูเขารวมโครงการจะตองปดปายช่ือรานตามขนาดที่กําหนด (ไมนอยกวา 0.60 ม. X 1.20 ม.) 
5) ผูขายจะตองแตงกายเหมือนกัน หรือ Uniform เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
6) ผูขายตอง เปด/ปด การจําหนายสินคาตามเวลาการเริ่มงาน/เลิกงานในแตละวันที่กรมการคาภายในกําหนด 
7) ผูเขารวมโครงการจะตองตกแตงคูหาจําหนายสินคาและจัดวางสินคาท่ีจําหนายใหเปนระเบียบและสะอาด 
8) สินคาท่ีจําเปนตองมีการช่ังน้ําหนักเพื่อจําหนายจะตองไดรับการตรวจสอบเครื่องช่ังจากสํานักชั่งตวงวัดกอน  

จึงจะสามารถใชเครื่องช่ังท่ีผานการตรวจสอบไปชั่งสินคาท่ีจําหนายได 
9) ผู เขารวมโครงการตองไมนําสินคาท่ีมิไดระบุในใบสมัคร หรือสินคาท่ีไมใชของบริษัทฯ หรือสินคา

ลอกเลียนแบบ Brand Name ของผูอื่นมาจําหนายในงานโดยเดด็ขาด 
10) ผูเขารวมโครงการจะตองรายงานผลการขายใหกรมการคาภายในทราบเปนประจําทุกวัน 
11) หามมิใหผูเขารวมโครงการ โอน / จําหนาย / ขายตอ สิทธิ์ท่ีไดรับการจัดสรรพื้นที่จําหนายทั้งหมดหรือบางสวนใหผูอื่นเด็ดขาด 

2. การกํากับดูแล 
  กรมการคาภายในกํากับดูแลผูท่ีเขารวมโครงการใหปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑการจําหนายสินคาของผูเขารวม
โครงการ เพื่อใหการจัดงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กรมการคาภายใน 
กันยายน  2550 

F: กรอบหลักเกณฑการจําหนายสินคา 


