








ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การบังคบัใช้ธง ลักษณะ หมายเหต ุ

 

สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2325 
(ธงเรือหลวง) 

สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398 
(ธงเรือเอกชน) 

ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแดงเกลี้ยง 
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 
ประกาศเพ่ิมเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 

ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง ส าหรับราชการ 

 

พ.ศ. 2459 - 2460 
พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 
129 พ.ศ. 2459 (ในชื่อ "ธงค้าขาย") 

ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 9 ส่วน กว้าง 6 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1 
ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีแดงตรงกลางกว้าง 2 ส่วน 

ส าหรับสามัญชน 

 

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 แถบสีน้ าเงินขาบตรงกลางกว้าง 2 ส่วน 

ใช้ท่ัวประเทศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(Ayutthaya_period).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1782).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1817).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_1855.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:State_Flag_of_Thailand_(1916).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1916).svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg
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ตามความใ
ลักษณะธงชาติไว้

ภาพแสดงสัดสว่

 

ธ
ต
ต
ต

กฎหมาย 

ในมาตรา 5 (1)
้ดังนี้ 

วนธงชาติไทยที

ธงชาติ มีลักษณะ
ตรงกลางเป็นแถบ
ต่อจากแถบสีน้ําเ ิ
ต่อจากแถบสีขาว

) ของพระราชบัญ

ที่ถูกต้อง 

ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื
บสีน้ําเงินแก่กว้าง
งินแก่ออกไปทั้ง 
วออกไปทั้ง 2 ข้าง

ญญัติธง พุทธศัก

ผืนผ้า กว้าง 6 ส่ว
ง 2 ส่วน  
 2 ข้างเป็นแถบสี
งเป็นแถบสีแดงก

กราช 2522 ซึ่ง

วน ยาว 9 ส่วน ด

สขาวกวา้งข้างละ 
กว้างข้างละ 1 ส่ว

งเป็นพระราชบัญ

 ด้านกวา้งแบ่งเปน็

 1 ส่วน  
วน 

ญญัติธงฉบับที่บัง

น 5 แถบตลอดค

งคับใช้อยู่ในปัจจ

 

ความยาวของผืนธ

จุบัน ได้กล่าวถึง

ธง 

 

ง



   

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 เพื่อทีจ่ะได้ไม่ต้องมีการเปลีย่นธงชาติหลายครั้ง 

 กรมราชเลขาธกิารได้รวบรวมความเห็นเรื่องนี้จากที่ต่าง ๆ รวมทั้งในหนังสือพิมพ ์เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย 
ซึ่งในบรรดาเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่าในหมู่ผู้ทีส่นบัสนุนให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป ได้มีการให้ความหมายของธงที่
กระชับกวา่เดิม กล่าวคือ สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถงึพุทธศาสนา สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึง่
คลาดเคลือ่นไปจากพระราชนิพนธ์ของรชักาลที่ 6 ไปเลก็น้อย แต่ยังครอบคลุมอุดมการณ์ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย"์ 
ที่พระองคท์รงกําหนดไว้เช่นเดมิ และยังเป็นที่จดจําสืบต่อกันมาจนถงึปจัจุบัน 

 



แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
ธงชาติ เป็นธงท่ีแสดงความหมายถึงประเทศไทย หรือชาติไทยให้ปฏิบัติต่อธงดังกล่าวด้วยความเคารพไม่ดูถูกเหยียดหยาม  หรือท าให้เกิดความเสื่อมเ สียซึ่ง
เกียรติภูมิของประเทศไทยหรือชาติไทย

การใช้ธง  หมายความว่า  การน าธงท่ีอยู่ในสภาพพร้อมแล้วท าให้ปรากฎหรือให้เห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบ

ลักษณะธงชาติที่น ามาใช้
ธงชาติที่จะมาใช้  ชัก  หรือแสดงนั้นจะตอ้งมีสภาพดี  เรียบร้อย  ไม่ขาดวิ่น  และสีไม่ซีดจนเกินควร

ขนาดเสาธงและผืนของธงชาติ
เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ต่ า ใหญ่ หรือเล็กเพียงไร  ควรจะอยู่ ณ ท่ีใด  และจะใช้ผืนธงขนาดเท่าใดนั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหั วหน้าส่วนราชการระดับ

กรมหรือผู้ปกครองสถานท่ีหรือเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานท่ี  หรืออาคารนั้นท่ีจะพึงพิจารณาให้เหมาะสมเป็นสง่างามแก่อาคารสถานท่ีนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  
เสาธง มีความสูงขนาด ๕ เมตร ผืนธงชาติท่ีใช้ควรเป็นขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร เสาธงสูง 10 เมตร ผืนธงชาติท่ีใช้ควรเป็นขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร  
ท้ังนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดผืนธงชาติเป็นไปในสัดส่วนประมาณ  2 : 3 ส าหรับผืนธงชาติที่ใช้กันโดยท่ัวไปจะมีขนาดประมาณ 1.20 x 1.80 เมตร เป็นต้น 

การใช้ธงชาติส าหรับผู้เสียชีวิต
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ  ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) ประธานองคมนตรี (๒) ประธานรัฐสภา (๓) นายกรัฐมนตรี (๔) ประธานศาลฎีกา
(๕) ผู้ได้รับเคร่ืองราบอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
(๖) ผู้ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ีสู้รบหรือต่อสู้หรือช่วยเหลือการสู้รบหรือต่อสู้  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือช่วยเหลือราชการในการป้องกัน  
อธิบไตยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ  หรือปราบปรามการกระท าผิดต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือปราบปรามการกระท าผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี  รัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
(๗) ผู้ท่ีเสียชีวิตเนื่องจากได้แสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีให้เป็นประโยชน์อย่างส าคัญแก่ทางราชการ  โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่ชวีิตของตน
(๘) บุคคลนอกจากท่ีกล่าว  (๑) – (๗) และเป็นผู้ท่ีทางราชการเห็นสมควร



แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิกับบุคคลดังกล่าว
๑.  บุคคลตาม (๑) – (๔) ต้องเป็นผู้เสียชีวิตในขณะด ารงต าแหน่ง
๒.  บุคคลตาม (๖) และ (๗) ในกรุงเทพมหานครให้เสนอขอความเห็นชอบจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้อง  ในจังหวัดอื่น ๆ  ให้เสนอความเห็นชอบจาก   
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาทหารระดับกองทัพหรือเทียบเท่าขึ้นไป  แล้วแต่กรณี
๓.  บุคคลตาม (๔)  ให้หัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๒  เป็นผู้เสนอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
การใช้ธงชาติคลุมศพ
การใช้ธงชาติคลุมศพ  ให้ใช้ในกรณีดังตอ่ไปนี้
(๑)  ในพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพหรือพิธีรดน้ าศพ
(๒)  ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ
(๓)  ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ  หรืออัฐิ  ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)  เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ  เพ่ือประกอบพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพ รดน้ าศพ  หรือบ าเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
(๒)  ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา
(๓)  ในระหว่างการตั้งศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพ ประกอบการฌาปณกิจ หรือเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฝัง
การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ
(๑)  ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง  โดยให้ด้านตน้ของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพ  และจะต้องปฏิบัตไิม่ให้เปน็การเสื่อมเสียเกียรตแิกธ่งชาติ
(๒)  ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาตทิี่คลุมศพหรือหีบศพ
(๓)  เมื่อจะรับพระราชทานน้ าอาบศพ  บรรจุหรือฝัง  ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริง  ให้เชิญธงชาติที่คลุมศพหรอืหีบศพพับเกบ็ให้เรียบร้อย  โดยมิใหส้่วนหนึ่งส่วนใดของธง
ชาติสัมผัสพ้ืน

ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพแล้ว ถ้ามีสิทธิที่จะใช้ธงชาติคลุมศพด้วย  ให้กระท าได้โดยวิธีเชิญธงชา ติในสภาพที่พับ
เรียบร้อยใส่พานตั้งไว้เป็นเกยีรติยศทีใ่ส่หน้าที่ตัง้ศพ  เช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แตไ่มต่้องต่ ากว่าเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยหา้ม
ใช้ธงชาติหรือแถบธงชาติคลุมทับหรือตกแต่งโกศหรือหีบศพท่ีพระราชทานประกอบเกียรติยศศพ
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การชักธงชาติ
การชักธง   หมายความว่า   การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  หรือการเชิญธงลงจากยอดเสาตามก าหนดเวลาหรือตามโอกาสท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชัก  หรือการแสดงธงชาติ  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๒๙

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงชาติ
ธงชาติ  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นประเทศหรือชาติ  ดังนั้น  จึงสมควรปฏิบัติต่อธงชาติด้วยความเคารพ  เพื่อสร้างความรู้สึกนิ ยมและภาคภูมิ  

ในความเป็นชาติของคนไทยทุกคน  อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้เป็นท่ีปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๕๖        
ได้ก าหนดให้ถือเป็นหลักการว่าสถานท่ีราชการ สถาบันการศึกษา  สถานศึกษา  ท่ีท าการรัฐวิสาหกิจ  และองค์การอื่น ๆ ของรัฐว่า  นอกจากจะมีการชักธงชาติ
ขึ้นและลงตามเวลาท่ีทางราชการก าหนดแล้วยังให้หน่วยงานประดับธงชาติ  ณ สถานท่ีอันสมควรในบริเวณท่ีท าการทุกวันและตลอดเวลาเป็นการถาว รและ
สม่ าเสมอด้วย  ส าหรับภาคเอกชนและบ้านเรือนประชาชนโดยท่ัวไปก็ให้อนุโลมด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

การชักธงชาติให้ปฏิบัติดังนี้
๑.  ผู้มีหน้าท่ีชักธงชาติ ต้องแต่งกายเรียบร้อย
๒.  เมื่อใกล้ก าหนดเวลาชักธงขึ้น  ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ ชักธงให้เรียบร้อย
๓.  เมื่อถึงก าหนดเวลา  ให้คลี่ธงชาติออกเต็มผืน  แล้วดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นช้า ๆ  ด้วยความสม่ าเสมอ  จนถึงสุดยอดเสาธง  แล้วจึงผูกเชื อกไว้ให้ดึงไม่ให้ธงลด
ต่ าลงมาจากเดิม
๔.  เมื่อชักธงลงให้ดึงเชือกให้ธงชาติลงช้า ๆ ด้วยความสม่ าเสมอ  และสายเชือกตึงจนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
๕.  ในกรณีท่ีมีการบรรเลงเพลงชาติหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลงจะต้องชักธงชาติขึ้นและลงให้ถึงจุดท่ีสุด  พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ

อนึ่ง  กรณีท่ีทางราชการประกอศให้ลงธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการในการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับข้อ ๑ , ๒ และ ๓  เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วให้ลดลงให้อยู่ในระดับ
ความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น  และเม่ือจะชักธงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามข้อ  ๔  และ  ๕
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การชักธงชาติไทยในราชอาณาจักร
การชักธงชาติในเวลาปกติ  ณ  อาคารสถานท่ีและท่ียานพาหนะให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑.  อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของราชการฝ่ายทหารได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร
๒.  อาคารสถานท่ีราชการฝ่ายพลเรือน  ให้ชักธงทุกหน่วยงาน  กรณีท่ีมีสถานท่ีราชการหลายหน่วยงานในบริเวณเดียวกัน  จะสมควรชักธง  ณ  ท่ีใ ด  

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานท่ีนั้น ๆ  จะตกลงกัน
๓.  อาคารสถานที่ราชการฝ่ายพลเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน  การชักธงโดยการจัดตั้งเสาธงต่างหากจากตัวอาคารให้ได้รับความเห็นชอบ

จากเลขาธิการพระราชวัง
๔.  สถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภทให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  และแต่กรณี
๕.  เรือเดินทะเล  ให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
๖.  เรือเดินในล าน้ า  ถ้าจะชักธงให้ชักไว้ท่ีท้ายเรือ
๗.  ท่ีสาธารณสถานและอาคารสถานท่ีของเอกชน  ถ้าจะชักธงให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยอนุโลม อนึ่ง  ยานพาหนะอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น  โดยปกติ

ไม่ควรชักธง
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ก าหนดวันและระยะเวลาการชักธงชาติ
ในโอกาสและวันพิธีส าคัญในชักและประดับธงชาติ  ณ  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน  ตามก าหนดวันและระยะเวลา  ดังต่อไปนี้
(๑)  วันขึ้นปีใหม่  วันท่ี  ๑  มกราคม
(๒)  วันมาฆบูชา
(๓)  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันท่ี  ๖  เมษายน
(๔)  วันสงกรานต์  วันท่ี  ๑๓  เมษายน
(๕)  วันฉัตรมงคล  วันท่ี  ๕   พฤษภาคม
(๖)  วันพืชมงคล
(๗)  วันวิสาบูชา
(๘)  วันอาสาฬหบูชา
(๙)  วันเข้าพรรษา
(๑๐)  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันท่ี  ๑๒  สิงหาคม
(๑๑)  วันสหประชาชาติ  วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม
(๑๒)  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี  ๕   ๖  และ  ๗   ธันวาคม 
(๑๓)  วันรัฐธรรมนูญ  วันท่ี  ๑๐  ธันวาคม 
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีส าคัญอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคร้ังคราว  ส่วนการชักและประดับธงชาติ

ในงานพิธีส าคัญ อื่น ๆ  ตามประเพณีนิยม  ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ
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การลดธงชาติครึ่งเสา
การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใดเป็นเวลาเท่าใด  ให้กระทรวงการต่างประเทศ  ส านักพระราชวัง  หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณีแจ้ งไปยัง

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ  และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวง  กรม  รัฐวิสาหกิจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
และปฏิบัติ

การก าหนดเวลาการชักธงชาติขึ้นและลง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ก าหนดให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานท่ีอันควรในบริเวณท่ีท าการทุกวัน

และตลอดเวลาหากต้องการให้มีการชักธงชาติขึ้นและลง  ณ  อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใดโดยปกติให้เป็นไปตามก าหนดเวลา  ดังนี้
๑. ชักขึ้นเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา
๒. ชักลงเวลา   ๑๘.๐๐  นาฬิกา
ส าหรับอาคารสถานท่ีและยานพาหนะฝ่ายทหาร  ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร  
ส่วนเรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ

การชักธงชาตินอกราชอาณาจักร
การชักธงชาติ  ณ  อาคารสถานท่ีและท่ียานพาหนะของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐรวมตลอดถึงสถานท่ีอยู่  ท่ีพักอาศัยของหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต  

หรือหัวหน้าสถานท่ีท าการกงสุลให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้เช่นเดียวกับการชักธงชาติในราชอาณาจักรโดยอนุโลม  โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือ ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบค านึงถึงขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ  ความตกลงกับรัฐบาลไทย  และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ประกอบด้วยด้วย

๑. การชักธงชาติบนเรือของรัฐบาลท่ีเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ปฏิบัติตาม วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
๒. ส าหรับเรือของทางราชการฝ่ายทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร
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การแสดงธงชาติ
การแสดงธง  หมายความว่า  การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลได้ท าหรือสร้างให้ปรากฎเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  รูป  ภาพ  หรือสสารท่ีมีลักษณะเป็นสีท่ีมี

ความหมายถึงธงชาติหรือแถบสีธงชาติ
อนึ่ง  การแสดงธงชาติน่าจะหมายถึง การน า หรือสร้างรูปร่างไม่วาจะเป็นลักษณะใดอย่างไร  ให้ปรากฏเห็นเป็นสีของธงชาติ  หรือแถบสีธงชาติ (แถบสี

ธงชาติหมายถึง  ร้ิวสีท่ีเหมือนธงชาติ)  ดังนั้น การท าธงชาติ  (ธงท้ังผืน) หรือแถบสีธงชาติไปแสดงบนสิ่งบรรจุหีบห่อ  สิ่งหุ้มห่อ  หรือสิ่งใด ๆ  เช่น  สินค้าต่าง ๆ  
อาจท าได้ถ้าเป็นการสมควร  ไม่แสดงการเหยียดหยามธงชาติ  แต่การจะน าไปใช้หรือแสดง  จึงต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน  เนื่องจากต้องค า นึงถึงความรู้สึก
ของประชาชนและเกียรติภูมิของชาติด้วย

การแสดงธงชาติที่สินคา้
การแสดงธงชาติไว้ท่ีสิ่งบรรจุหีบห่อ  สิ่งหุ้มห่อ  สิ่งผูกมัดผลิตภัณฑ์  สินค้าใด ๆ  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  เครื่องแต่งกาย  ร่า งกายหรือสิ่งอื่นใด

ท่ีมิได้มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ  ประเทศไทยหรือชาติไทยให้ท าได้โดยสมควรในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เป็นการแสดงธงชาติท่ีกระท าโดยส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒. เป็นการแสดงธงชาติท่ีกระท าโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์
๓. เป็นการแสดงธงชาติที่กระท าโดยเอกชนในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ  ๒
ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในกรณีตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ให้เป็นไปตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี

การประดับธงชาติ
การประดับธงชาติ  หมายความว่า  การน าธงชาติไปตกแต่งหรือแสดงร่วมกับสิ่งอื่น ๆ  ประกอบด้วย  เช่น  การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธง อื่น  

การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูป  และพระบรมรูป  เป็นต้น



แนวทางปฏิบัติการใช้ธงชาติ
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น
๑. การประดับธงชาตคิูห่รือร่วมกบัธงอื่น  หรือร่วมกับธงอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยธง  ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไมใ่ห้ธงชาตอิยูใ่นระดบัต่ ากวา่ธงอื่น ๆ 
และโดยปกตใิห้จัดธงชาติอยู่ในทีเ่สาธงแรกดา้นขวา  ( เมื่อมองดูออกมาจากภายใน  หรือจุดของสถานที่ทีใ่ช้ชัก  แสดง  หรือประดับธงเปน็หลัก )
๒. การประดับธงชาตคิูก่บัธงอื่นในงานพิธีซึง่มแีท่นหรอืมีทีส่ าหรบัประธาน  ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ดา้นซา้ย
๓. การประดับธงชาตคิูก่บัธงอื่น  นอกจากดังที่กล่าวในข้อ  ๑   และข้อ  ๒ แล้วให้ ปฏิบัติดังนี้

๓.๑  เมื่อรวมกับธงชาตแิล้วนับไดเ้ปน็จ านวนคี่  ให้ธงชาติอยู่กลาง
๓.๒  เมื่อรวมกับธงชาตแิล้วนับไดเ้ปน็จ านวนคู่  ให้ธงชาติอยู่กลางดา้นขวา

การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูป
การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่าง ๆ  เพ่ือเป็นที่สักการะร่วมกันให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูปและพระบรมรูปอยู่ด้านซ้าย

การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ
การประดับธงชาตคิู่หรือร่วมกบัธงของตางประเทศให้ปฏิบัตดิังตอ่ไปนี้
๑. การประดับธงชาตคิูห่รือร่วมกบัธงของตา่งประเทศ  จะต้องเป็นไปในลักษณะเท่าเทียมกนั  เช่น  ขนาดสีของธง  และความสูงต่ าของธง  เป็นต้น
๒. ถ้าประดับหรือชักธงของตา่งประเทศประเทศเดยีว  ต้องให้ธงชาติเคียงคู่อยู่ดา้นขวาของธงตา่งประเทศ
๓. ถ้าประดับธงของตา่งประเทศเกนิกว่าหนึง่ประเทศ  เมื่อรวมกับธงชาตแิล้วเป็นจ านวนคี ่ ต้องให้ธงชาติอยู่ตรงกลาง
๔. ถ้าประดับธงของตา่งประเทศเกนิกว่าหนึง่ประเทศ  เมื่อรวมกับธงชาตแิล้วเป็นจ านวนคู ่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
๕. การประดับธงชาตใินอาคารสถานที่  หรือมีข้อตกลงระหวา่งประเทศ  หรือประเทศภาคกี าหนดไว้เปน็อย่างอื่น  เช่น  ให้ใช้เรียงตามล าดับอักษร  หรือเรียง

ตามล าดับการเปน็สมาชิก  ก็ให้ปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือขอ้ก าหนดนัน้ ๆ  ได้
๖. การประดับธงชาตใินการแขง่ขนักฬีาระหว่างประเทศ  โดยปกตใิห้เป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับของสมาคมกฬีาระหว่างประเทศ  หรือตามหลักสากลที่ยอมรับ

ในนานาอารยประเทศ
๗. การประดับธงชาตคิูก่บัธงของตา่งประเทศส าหรบัรถยนต์  ให้ปักธงชาตไิว้ทางดา้นขวา  และธงของตา่งประเทศไว้ทางดา้นซา้ย
๘. ยานพาหนะอื่นให้ใช้ท านองเดยีวกบัขอ้  ๗  เว้นแต่การประดบับนเรือให้เปน็ไปตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
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