ภาพธง

ระยะเวลาการใช้
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2325
(ธงเรือหลวง)
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398
(ธงเรือเอกชน)

การบังคับใช้ธง

ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลักษณะ

ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแดงเกลี้ยง

หมายเหตุ

ไม่ระบุว่าใช้ครั้ง
แรกเมื่อไร

พ.ศ. 2325 - 2360

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปวงจักรสีขาว

ใช้เฉพาะ
บนเรือหลวง

พ.ศ. 2360 - 2398

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกในวงจักรสีขาว

ใช้เฉพาะ
บนเรือหลวง

พ.ศ. 2398 - 2459

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129

ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง

ใช้บนแผ่นดิน
เป็นธงแรก

พ.ศ. 2459 - 2460

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ) พระบรมราชโองการ
ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459

ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง

พ.ศ. 2459 - 2460

พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 9 ส่วน กว้าง 6 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1
129 พ.ศ. 2459 (ในชื่อ "ธงค้าขาย")
ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีแดงตรงกลางกว้าง 2 ส่วน

พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522

ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1
ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีน้าเงินขาบตรงกลางกว้าง 2 ส่วน

สาหรับราชการ

สาหรับสามัญชน

ใช้ทั่วประเทศ

ลักษณะธงตามกฎหมาย
ตามความใในมาตรา 5 (1)) ของพระราชบัญญั
ญ ติธง พุทธศักราช
ก 2522 ซึ่งเป็
ง นพระราชบัญญั
ญ ติธงฉบับที่บังคั
ง บใช้อยู่ในปัจจจุบัน ได้กล่าวถึง
ลักษณะธงชาติไว้้ดังนี้

ภาพแสดงสั
ภ
ดส่วนธงชาติ
ว
ไทยทีที่ถูกต้อง
ธธงชาติ มีลักษณะะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน
ว ยาว 9 ส่วน ด้ดานกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดคความยาวของผืนธธง
ต
ตรงกลางเป็
นแถบบสีน้ําเงินแก่กว้าง 2 ส่วน
ต่ตอจากแถบสีน้ําเงิินแก่ออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีสขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน
ต่ตอจากแถบสีขาววออกไปทั้ง 2 ข้างเป็
ง นแถบสีแดงกกว้างข้างละ 1 ส่วน
ว

ความหมายของธง
ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า
สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สีน้ําเงินหมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์
แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คําอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์
ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสํานึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ ใน พ.ศ. 2470 เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อทีจ่ ะได้ไม่ต้องมีการเปลีย่ นธงชาติหลายครั้ง
กรมราชเลขาธิการได้รวบรวมความเห็นเรื่องนี้จากที่ต่าง ๆ รวมทั้งในหนังสือพิมพ์ เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย
ซึ่งในบรรดาเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่าในหมู่ผู้ทสี่ นับสนุนให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป ได้มีการให้ความหมายของธงที่
กระชับกว่าเดิม กล่าวคือ สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงพุทธศาสนา สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึง่
คลาดเคลือ่ นไปจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ไปเล็กน้อย แต่ยังครอบคลุมอุดมการณ์ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย"์
ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เช่นเดิม และยังเป็นที่จดจําสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
ธงชาติ เป็นธงที่แสดงความหมายถึงประเทศไทย หรือชาติไทยให้ปฏิบัติต่อธงดังกล่าวด้วยความเคารพไม่ดูถูกเหยียดหยาม หรือทาให้เกิดความเสื่อมเ สียซึ่ง
เกียรติภูมิของประเทศไทยหรือชาติไทย
การใช้ธง หมายความว่า การนาธงที่อยู่ในสภาพพร้อมแล้วทาให้ปรากฎหรือให้เห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบ
ลักษณะธงชาติที่นามาใช้
ธงชาติที่จะมาใช้ ชัก หรือแสดงนั้นจะต้องมีสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีดจนเกินควร
ขนาดเสาธงและผืนของธงชาติ
เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ต่า ใหญ่ หรือเล็กเพียงไร ควรจะอยู่ ณ ที่ใด และจะใช้ผืนธงขนาดเท่าใดนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหั วหน้าส่วนราชการระดับ
กรมหรือผู้ปกครองสถานที่หรือเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรืออาคารนั้นที่จะพึงพิจารณาให้เหมาะสมเป็นสง่างามแก่อาคารสถานที่นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น
เสาธง มีความสูงขนาด ๕ เมตร ผืนธงชาติที่ใช้ควรเป็นขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร เสาธงสูง 10 เมตร ผืนธงชาติที่ใช้ควรเป็นขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดผืนธงชาติเป็นไปในสัดส่วนประมาณ 2 : 3 สาหรับผืนธงชาติที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร เป็นต้น
การใช้ธงชาติสาหรับผู้เสียชีวิต
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานองคมนตรี
(๒) ประธานรัฐสภา
(๓) นายกรัฐมนตรี
(๔) ประธานศาลฎีกา
(๕) ผู้ได้รับเครื่องราบอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
(๖) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้หรือช่วยเหลือการสู้รบหรือต่อสู้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการในการป้องกัน
อธิบไตยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือปราบปรามการกระทาผิดต่อความมั่นคงของรัฐ หรือปราบปรามการกระทาผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท และผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
(๗) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้แสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสาคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตของตน
(๘) บุคคลนอกจากที่กล่าว (๑) – (๗) และเป็นผู้ที่ทางราชการเห็นสมควร

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิกับบุคคลดังกล่าว
๑. บุคคลตาม (๑) – (๔) ต้องเป็นผู้เสียชีวิตในขณะดารงตาแหน่ง
๒. บุคคลตาม (๖) และ (๗) ในกรุงเทพมหานครให้เสนอขอความเห็นชอบจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอื่น ๆ ให้เสนอความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาทหารระดับกองทัพหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี
๓. บุคคลตาม (๔) ให้หัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๒ เป็นผู้เสนอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
การใช้ธงชาติคลุมศพ
การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในพิธีรับพระราชทานน้าอาบศพหรือพิธีรดน้าศพ
(๒) ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ
(๓) ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้าอาบศพ รดน้าศพ หรือบาเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
(๒) ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา
(๓) ในระหว่างการตั้งศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพ ประกอบการฌาปณกิจ หรือเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฝัง
การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ
(๑) ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง โดยให้ด้านต้นของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพ และจะต้องปฏิบัตไิ ม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธงชาติ
(๒) ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ
(๓) เมื่อจะรับพระราชทานน้าอาบศพ บรรจุหรือฝัง ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริง ให้เชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธง
ชาติสัมผัสพื้น
สาหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพแล้ว ถ้ามีสิทธิที่จะใช้ธงชาติคลุมศพด้วย ให้กระทาได้โดยวิธีเชิญธงชา ติในสภาพที่พับ
เรียบร้อยใส่พานตั้งไว้เป็นเกียรติยศทีใ่ ส่หน้าที่ตงั้ ศพ เช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ต้องต่ากว่าเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยห้าม
ใช้ธงชาติหรือแถบธงชาติคลุมทับหรือตกแต่งโกศหรือหีบศพที่พระราชทานประกอบเกียรติยศศพ

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การชักธงชาติ
การชักธง หมายความว่า การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา หรือการเชิญธงลงจากยอดเสาตามกาหนดเวลาหรือตามโอกาสที่กาหนดไว้ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงชาติ
ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นประเทศหรือชาติ ดังนั้น จึงสมควรปฏิบัติต่อธงชาติด้วยความเคารพ เพื่อสร้างความรู้สึกนิ ยมและภาคภูมิ
ในความเป็นชาติของคนไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้เป็นที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๕๖
ได้กาหนดให้ถือเป็นหลักการว่าสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทาการรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่น ๆ ของรัฐว่า นอกจากจ ะมีการชักธงชาติ
ขึ้นและลงตามเวลาที่ทางราชการกาหนดแล้วยังให้หน่วยงานประดับธงชาติ ณ สถานที่อันสมควรในบริเวณที่ทาการทุกวันและตลอดเวลาเป็นการถาว รและ
สม่าเสมอด้วย สาหรับภาคเอกชนและบ้านเรือนประชาชนโดยทั่วไปก็ให้อนุโลมดาเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
การชักธงชาติให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติ ต้องแต่งกายเรียบร้อย
๒. เมื่อใกล้กาหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ ชักธงให้เรียบร้อย
๓. เมื่อถึงกาหนดเวลา ให้คลี่ธงชาติออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่าเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชื อกไว้ให้ดึงไม่ให้ธงลด
ต่าลงมาจากเดิม
๔. เมื่อชักธงลงให้ดึงเชือกให้ธงชาติลงช้า ๆ ด้วยความสม่าเสมอ และสายเชือกตึงจนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
๕. ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงชาติหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลงจะต้องชักธงชาติขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
อนึ่ง กรณีที่ทางราชการประกอศให้ลงธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการในการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับข้อ ๑ , ๒ และ ๓ เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วให้ลดลงให้อยู่ในระดับ
ความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามข้อ ๔ และ ๕

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การชักธงชาติไทยในราชอาณาจักร
การชักธงชาติในเวลาปกติ ณ อาคารสถานที่และที่ยานพาหนะให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. อาคารสถานที่และยานพาหนะของราชการฝ่ายทหารได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร
๒. อาคารสถานที่ราชการฝ่ายพลเรือน ให้ชักธงทุกหน่วยงาน กรณีที่มีสถานที่ราชการหลายหน่วยงานในบริเวณเดียวกัน จะสมควรชักธง ณ ที่ใ ด
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่นั้น ๆ จะตกลงกัน
๓. อาคารสถานที่ราชการฝ่ายพลเรือ นที่ตั้ง อยู่ใ นเขตพระราชฐาน การชัก ธงโดยการจัด ตั้ง เสาธงต่างหากจากตัวอาคารให้ไ ด้รับความเห็น ชอบ
จากเลขาธิการพระราชวัง
๔. สถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภทให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และแต่กรณี
๕. เรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
๖. เรือเดินในลาน้า ถ้าจะชักธงให้ชักไว้ที่ท้ายเรือ
๗. ที่สาธารณสถานและอาคารสถานที่ของเอกชน ถ้าจะชักธงให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยอนุโลม อนึ่ง ยานพาหนะอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยปกติ
ไม่ควรชักธง
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กาหนดวันและระยะเวลาการชักธงชาติ
ในโอกาสและวันพิธีสาคัญในชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกาหนดวันและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม
(๒) วันมาฆบูชา
(๓) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน
(๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน
(๕) วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม
(๖) วันพืชมงคล
(๗) วันวิสาบูชา
(๘) วันอาสาฬหบูชา
(๙) วันเข้าพรรษา
(๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
(๑๑) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
(๑๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ๖ และ ๗ ธันวาคม
(๑๓) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสาคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนการชักและประดับธงชาติ
ในงานพิธีสาคัญ อื่น ๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ
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การลดธงชาติครึ่งเสา
การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใดเป็นเวลาเท่าใด ให้กระทรวงการต่างประเทศ สานักพระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีแจ้ งไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ
และปฏิบัติ
การกาหนดเวลาการชักธงชาติขึ้นและลง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี กาหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควรในบริเวณที่ทาการทุกวัน
และตลอดเวลาหากต้องการให้มีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ อาคารสถานที่หรือบริเวณใดโดยปกติให้เป็นไปตามกาหนดเวลา ดังนี้
๑. ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
๒. ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
สาหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝ่ายทหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร
ส่วนเรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
การชักธงชาตินอกราชอาณาจักร
การชักธงชาติ ณ อาคารสถานที่และที่ยานพาหนะของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐรวมตลอดถึงสถานที่อยู่ ที่พักอาศัยของหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต
หรือหัวหน้าสถานที่ทาการกงสุลให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้เช่นเดียวกับการชักธงชาติในราชอาณาจักรโดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือ ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบคานึงถึงขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงกับรัฐบาลไทย และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ประกอบด้วยด้วย
๑. การชักธงชาติบนเรือของรัฐบาลที่เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ปฏิบัติตาม วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
๒. สาหรับเรือของทางราชการฝ่ายทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การแสดงธงชาติ
การแสดงธง หมายความว่า การที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้ทาหรือสร้างให้ปรากฎเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุ รูป ภาพ หรือสสารที่มีลักษณะเป็นสีที่มี
ความหมายถึงธงชาติหรือแถบสีธงชาติ
อนึ่ง การแสดงธงชาติน่าจะหมายถึง การนา หรือสร้างรูปร่างไม่วาจะเป็นลักษณะใดอย่างไร ให้ปรากฏเห็นเป็นสีของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ (แถบสี
ธงชาติหมายถึง ริ้วสีที่เหมือนธงชาติ) ดังนั้น การทาธงชาติ (ธงทั้งผืน) หรือแถบสีธงชาติไปแสดงบนสิ่งบรรจุหีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ หรือสิ่งใด ๆ เช่น สินค้าต่าง ๆ
อาจทาได้ถ้าเป็นการสมควร ไม่แสดงการเหยียดหยามธงชาติ แต่การจะนาไปใช้หรือแสดง จึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องคา นึงถึงความรู้สึก
ของประชาชนและเกียรติภูมิของชาติด้วย

การแสดงธงชาติที่สินค้า
การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัดผลิตภัณฑ์ สินค้าใด ๆ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่า งกายหรือสิ่งอื่นใด
ที่มิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทยหรือชาติไทยให้ทาได้โดยสมควรในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒. เป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์
๓. เป็นการแสดงธงชาติที่กระทาโดยเอกชนในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ ๒
ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในกรณีตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้เป็นไปตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
การประดับธงชาติ
การประดับธงชาติ หมายความว่า การนาธงชาติไปตกแต่งหรือแสดงร่วมกับสิ่งอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธง อื่น
การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูป และพระบรมรูป เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น
๑. การประดับธงชาติคหู่ รือร่วมกับธงอื่น หรือร่วมกับธงอื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธง ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไม่ให้ธงชาติอ ยูใ่ นระดับต่ากว่าธงอื่น ๆ
และโดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ในทีเ่ สาธงแรกด้านขวา ( เมื่อมองดูออกมาจากภายใน หรือจุดของสถานที่ทใี่ ช้ชัก แสดง หรือประดับธงเป็นหลัก )
๒. การประดับธงชาติคกู่ บั ธงอื่นในงานพิธีซงึ่ มีแท่นหรือมีทสี่ าหรับประธาน ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ดา้ นซ้าย
๓. การประดับธงชาติคกู่ บั ธงอื่น นอกจากดังที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วให้ ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วนับได้เป็นจานวนคี่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
๓.๒ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วนับได้เป็นจานวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูป
การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นที่สักการะร่วมกันให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูปและพระบรมรูปอยู่ด้านซ้าย
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของตางประเทศให้ปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
๑. การประดับธงชาติคหู่ รือร่วมกับธงของต่างประเทศ จะต้องเป็นไปในลักษณะเท่าเทียมกัน เช่น ขนาดสีของธง และความสูงต่าของธง เป็นต้ น
๒. ถ้าประดับหรือชักธงของต่างประเทศประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติเคียงคู่อยู่ดา้ นขวาของธงต่างประเทศ
๓. ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึง่ ประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจานวนคี่ ต้องให้ธงชาติอยู่ตรงกลาง
๔. ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึง่ ประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจานวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
๕. การประดับธงชาติในอาคารสถานที่ หรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือประเทศภาคีกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ให้ใช้เรียงตามลาดับอักษร หรือเรียง
ตามลาดับการเป็นสมาชิก ก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกาหนดนัน้ ๆ ได้
๖. การประดับธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ โดยปกติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับ
ในนานาอารยประเทศ
๗. การประดับธงชาติคกู่ บั ธงของต่างประเทศสาหรับรถยนต์ ให้ปักธงชาติไว้ทางด้านขวา และธงของต่างประเทศไว้ทางด้านซ้าย
๘. ยานพาหนะอื่นให้ใช้ทานองเดียวกับข้อ ๗ เว้นแต่การประดับบนเรือให้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ

