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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 2)
ตามที่ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อ ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้ าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ สําหรับ อุปกรณ์ เคลื่อ นที่ (Mobile Application)
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 2)
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้ า ประชารั ฐ โดยใช้ โปรแกรมประยุ ก ต์ สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ (Mobile Application)
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
๒.๑ เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้
2.1.1 สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน
2.1.2 สินค้าเพื่อการศึกษา
2.1.3 สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
2.1.4 ยารักษาโรค
2.1.5 ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2 ร้านค้าต้องมีลักษณะ ดังนี้
2.2.1 เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการค้าอยู่แล้ว
2.2.1 มีทําเลและสถานที่ตั้งแน่นอน และจําหน่ายสินค้าเป็นประจําหรือเป็น
หน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า
2.3 ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยปฏิเสธ
หรือขอคืนหรือยกเลิกการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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ข้อ 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสมัครเป็ นร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์
สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
3.1 การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์
กําหนดให้ครบถ้วนชัดเจนถูกต้อง พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(2) สําเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล อาทิ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
(อายุไม่เกิน 6 เดือน) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
(3) สํ าเนาบั ญ ชี ส มุ ด เงิน ฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพ ย์
หรือกระแสรายวันโดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
3.1.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) หลักฐานที่ทางราชการออกให้อย่างหนึ่งอย่างใด อาทิ ทะเบียนพาณิชย์
หนั งสื อ อนุ ญ าตให้ ทํ าการค้ าซากสั ต ว์ หนั งสื อ รับ รองการขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ค้ าที่ อ อกโดยองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ
(3) หนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้ที่เจ้าของตลาดมอบหมาย
สํ าหรับ ผู้ ที่ ไม่ มี ห ลั ก ฐานที่ ราชการออกให้ ต ามข้ อ 3.1.2 (2) โดยต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในข้ อ 2.
ของแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย
(4) สํ าเนาบั ญ ชี ส มุ ด เงิน ฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพ ย์
หรือกระแสรายวันโดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
3.1.3 กรณีเป็นหน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนรถ
(3) หนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดที่รถเร่ไปซื้อสินค้า (ถ้ามี) หรือ
(4) ใบอนุญาตให้วางของขายในที่สาธารณะ แผงลอย ตลาดสด
(5) สําเนาบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือ
กระแสรายวันโดยปรับให้เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกประเภทต้องแนบรูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่
ประกอบและกรณีที่มีการมอบฉันทะ ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
โดยสําเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
3.2 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
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3.2.1 การขอรับใบสมัคร
(1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th หรือ
(2) รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์
ชั้น 3 (อาคารริมน้ํา) กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
3.2.2 การสมัคร
(1) สมัครด้วยตนเอง
- ผู้ ส มั ค รที่ มี ส ถานประกอบการตั้ งอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมัครได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ํา) กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
(2) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ผู้ ส มั ค รที่ มี ส ถานประกอบการตั้ งอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ งใบสมั ค รได้ ที่ กองบริ ห ารการพาณิ ช ย์ ภู มิ ภ าค สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ เลขที่ 563
ถนนนนทบุ รี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือ งนนทบุ รี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยระบุมุมซองว่า
“สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
- ผู้สมัครที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งใบสมัคร
ได้ที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยระบุมุมซองว่า “สมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”
ข้อ 4 ขั้นตอนดําเนินการ
4.1 หลั ง จากร้ า นค้ า ยื่ น ใบสมั ค รและมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
กองบริหารการพาณิ ชย์ภูมิภาค/สํานักงานพาณิ ชย์จังหวัดจะออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครนําไปยื่นต่อ
ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้สมัครมีภูมิลําเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการ
4.2 กองบริหารการพาณิ ชย์ภูมิภาคหรือสํานักงานพาณิ ชย์จังหวัดรวบรวมรายชื่อ
ผู้สมัครพร้อมหลักฐานประกอบ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลธงฟ้าประชารัฐ
4.3 กระทรวงพาณิ ช ย์ พิ จารณานํ าส่งกรมบั ญ ชี กลางในรูป แบบโปรแกรม Excel
เพื่ออนุมัติเข้าสู่ระบบ และกรมบัญชีกลางแจ้งธนาคารกรุงไทยเพื่อดําเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน
4.4 ธนาคารกรุงไทยส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้สมัครให้ไว้
เพื่อแจ้งผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่ระบบ ให้นําหนังสือรับรองที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ออกให้ พร้อมโทรศัพท์ มือถือหรืออุปกรณ์ เคลื่อนที่อื่นที่จะใช้กับ ระบบ ยื่นต่อธนาคารกรุงไทยสาขา
ที่ผู้สมัครมีภูมิลําเนาตั้งอยู่หรือใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดใช้บริการ Net Bank ติดตั้งโปรแกรม
“ถุงเงินประชารัฐ” และเปิดรหัสการใช้งาน
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4.5 ผู้สมัครที่ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว สามารถเปิดจําหน่ายสินค้า
โดยรับบัตรชําระเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ข้อ 5 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Version Kitkat 4.4 ขึ้ น ไป หรื อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร IOS Version 9.0 ขึ้ น ไปและต้ อ งสามารถ
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชําระค่าสินค้าได้
ข้อ 6 เงื่อนไขที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องปฏิบัติ
6.1 ปิ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ธงฟ้ า ประชารั ฐ ” หน้ า ร้ า นและบริ เวณชั้ น วางสิ น ค้ า
และสติ๊กเกอร์รบั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ตามที่กําหนด
6.2 ร้ า นค้ า ที่ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคทั่ ว ไป ยกเว้ น ร้ า นค้ า ในตลาดสด
แผงจําหน่ายสินค้าที่จําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างหรือรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ให้ปฏิบัติดังนี้
6.2.1 มีมุมจําหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ
6.2.2 มีมุมจําหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
6.3 ร้านค้าในตลาดสด แผงจําหน่ายสินค้าที่จําหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างหรือรถยนต์
เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ให้กําหนดชนิดสินค้าที่จะจําหน่ายให้ชัดเจน
6.4 สินค้าที่จําหน่ายต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามที่หน่วยงานของรัฐกํากับดูแล
กําหนดไว้
6.5 ราคาที่จําหน่ายต้องอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าราคาในท้องตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
ข้อ 7 ห้ามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐปฏิบัติ ดังนี้
7.1 จําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบทุกชนิด ให้กับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7.2 รับแลกการใช้สิทธิใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือทอนเป็นเงินสดหรือให้
สิ่งตอบแทนอื่น ๆ แทนการจําหน่ายสินค้า
7.3 บังคับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องซื้อสินค้าเป็นมูลค่าตามที่ร้านค้ากําหนด
7.4 ยึดหรือเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้
7.5 ปฏิเสธการรับชําระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.6 หาผลประโยชน์อื่นใดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มิใช่วัตถุประสงค์ของโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7.7 กระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7.8 กระทําการในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 8 ความผิดและบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กําหนด
8.1 เพิกถอนสิทธิในการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

8.2 กรณีมีการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ต้องถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
8.3 ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ถูกเพิกถอน
8.3.1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
8.3.2 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถูกเพิกถอน
8.3.3 ไม่ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ “ธงฟ้ า ประชารั ฐ ” และต้ อ งคื น ป้ า ย
ที่มีสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” รวมทั้งสติ๊กเกอร์แก่กระทรวงพาณิชย์
8.3.4 ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีก
ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตามประกาศกรมการค้าภายใน ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้สมัครโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณา
ให้เข้าร่วมโครงการแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วิชัย โภชนกิจ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

