หลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ดวย “ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เปนตราสัญลักษณที่สมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทาน เพื่ อ การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ยรติ เ นื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก
ดังนั้น เพื่อใหการเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานเปนไปดวยความเหมาะสม
และสมพระเกียรติ คณะอนุกรรมการฝายกลัน่ กรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้
๑. หลักเกณฑการขออนุญาต
๑.๑ ผูประสงคขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ
ก็ตาม จะตอ งพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในเรื่ อ งรู ป แบบ วัตถุ ป ระสงค เจตนารมณ และจะต อ งมี แผน
ดําเนินงานเริ่มตนในเขตงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
๑.2 การขออนุ ญ าตใช ต ราสั ญ ลั ก ษณ ฯ จะต อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
การเฉลิมพระเกียรติ สาธารณกุศล สาธารณประโยชน หรือประโยชนของทางราชการ และตองไดรับอนุญาตใหใช
ตราสัญลักษณ ฯ จากคณะอนุก รรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญ ลัก ษณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กอนดําเนินการ
๑.3 กรณีเชิญไปประดับหรือประดิษฐานบนหรือในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูในระหวาง
การกอสราง อาคารหรือ สิ่งปลูกสรางนั้นจะตอ งดําเนินการไปแลวไมนอ ยกวารอ ยละ ๘๐ ของปริมาณงาน
การกอสรางทั้ง หมด สํ าหรั บ กรณี ที่ ยัง มิ ไดดําเนินการกอ สรางอยางนอยจะตอ งมีแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณเรียบรอยแลวในวันที่ขออนุญาต
1.4 ผูป ระสงค ข ออนุ ญ าตเชิ ญ ตราสัญ ลั ก ษณฯ ไปประดับ หรื อ ประดิษ ฐานบนหรื อ
ในสิ่ง ของ อาคาร หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร างใด ๆ ตอ งนําตนแบบสิ่ง ของหรื อ แบบร างหรือ ภาพถา ยสิ่ง ของสง มา
พรอมแบบคําขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ เพื่อใหคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบการพิจารณาอนุญาต และเก็บรักษาไวเปนหลักฐานดวย
1.5 เมื่อไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณฯ แลว จะตองเชิญไปใชตามวัตถุประสงคและ
ตามรูปแบบที่ ได รับ อนุญ าตแล วเท านั้ น จะเชิญ ไปใชเ พื่อ การอื่นนอกจากวัตถุป ระสงคและรูปแบบที่ไดรับ
อนุญาตไวแลวไมได
1.6 สิ่งของที่ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานตองเปนสิ่งของ
ที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
2. ขั้นตอนการขออนุญาตใชตราสัญลักษณ
หน ว ยงานของรั ฐ องคก รภาคเอกชน มูล นิ ธิ สมาคม ชมรม หรื อ บริษั ท /ห า ง/ร า น
ที่มีความประสงคจะเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน ใหมีหนังสือแจงความประสงคพรอมแบบ
คําขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบคําขอใชตราสัญลักษณฯ และขอแนะนําขั้นตอนการ
พิจารณาขออนุญาตที่แนบ) ไปที่
คณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. 0 228๓ 4227 – 9 โทรสาร 0 2283 4248 – 9
ระหวางวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม 2563 โดยหลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต
ใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(www.opm.go.th)
ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๙ น.

แบบคําขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑. ผูขอ (หนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือ บริษัท/หาง/ราน)
......................................................................................................................................................................
ที่อยู/สถานที่ติดตอ ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
โทร..........................................โทรศัพทเคลื่อนที่..........................................โทรสาร...................................
E-mail…………………………………………………..………………………Line ID…………………………………………………
๒. ประเภทสิ่งของที่เชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน……………………….………….…………...…….
3. วัตถุประสงค...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. จํานวนการจัดทํา.............................................................................
5. ตนทุนตอหนวย...........................................บาท ราคาจัดจําหนาย (ถามี)...........................................บาท
6. รายไดจากการจําหนายนําไปเพื่อ..................................................................................................................
7. กรณีขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ ไปใชเชิงพาณิชย ไดนํารายไดสวนหนึ่งไปเพื่อสาธารณประโยชน
ไดแก..(ระบุใหชัดเจน).....................................................................................................................................
8. เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน...............แผน
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนธุรกิจการคา
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน...............แผน
 ตนแบบสิ่งของที่แสดงถึงรูปแบบ ลักษณะ ขนาด และตําแหนงทีจ่ ะเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับ
หรือประดิษฐาน (กรณีเปนการจัดทําสิ่งของ)
จํานวน...............แผน/ชิ้น
 แบบรางหรือภาพถายที่แสดงถึงรูปแบบ ลักษณะ ขนาด และตําแหนงที่จะเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับ
หรือประดิษฐาน (กรณีเปนงานกอสรางอาคารหรือสิง่ ปลูกสราง) จํานวน...............แผน
 เอกสารหลักฐานอื่น เพือ่ ประกอบการพิจารณา
จํานวน...............แผน/ชิ้น
ขาพเจา.......................................................ขอรับรองวาสิ่งของที่ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ
ไปประดับหรือประดิษฐานเปนสิ่งของที่ถูกตองตามกฎหมาย
ลงชื่อ..............................................................ผูขอ/ตราประทับ (ถามี)
(............................................................)
ตําแหนง...................................................................
................../......................./..................
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 228๓ 4227 – 9 โทรสาร 0 2283 4248 – 9

ขอแนะนําประกอบการพิจารณาขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สิ่งของดังตอไปนี้จะไมอนุญาตใหเชิญตราสัญลักษณไปใชประดับหรือประดิษฐาน
1. กําไล/จี้
2. แกวน้ํา/ขวดแกว/จาน/ชาม/แจกัน/เหยือกน้ํา (เนื่องจากเปนของแตกสลายได)
3. กลองบรรจุภัณฑ เชน เครือ่ งสําอาง ขวดน้ําอัดลม ขวดไวน ขวดและกลองบรรจุเครื่องดืม่ มึนเมา
4. ปายบานเลขที่
5. ตูรับจดหมาย
6. หิ้งพระ
7. เทียน
8. เหรียญพระเกจิอาจารย
9. โล/ประกาศเกียรติคุณมอบแกผูใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
10. เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
11. ตุกตาชนิดตาง ๆ
12. กระเปาเป/กระเปาถือ
13. พัด
14. พวงกุญแจ
15. สายคลองแขวนบัตรประจําตัว
16. หัวกระดาษจดหมาย
17. เครื่องเขียน เชน ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ
18. สายรัดขอมือ/สายนาฬิกา
19. ใบสมัครเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
20. ใบสั่งจองวัตถุมงคลและใบสั่งซือ้ ของ
21. ใบอนุโมทนาบัตร
22. แคตตาล็อคสินคา
23. สื่อโฆษณาสินคา เชน ปายโฆษณาในสถานีบริการน้ํามัน
24. แผนปายรณรงคการเลือกตัง้ หาเสียง
25. ลงพิมพบนหนาปก ในหนาหนังสือ บนเว็บไซต หรือสือ่ โซเชียลที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับตนเอง บุคคลอื่น หรือ
เผยแพรเนือ้ หาในรูปแบบที่ไมเหมาะสม
26. ปกกรมธรรมประกันภัยและประกันชีวิต
27. เรือใบจําลอง
28. ลิฟท
29. เสื้อวินมอเตอรไซค
30. กางเกง
31. แกะสลักลงบนวัสดุที่มีพื้นเปนสีดํา/กรมทาเขม
32. ปนดวยทราย
33. ไมแขวนเสื้อ
34. ซุมประตูวัด รั้ววัด
35. ฐานพระพุทธรูป/ผาทิพยพระพุทธรูปโบราณ
36. หนาบันทีม่ ีศิลปะแบบลานนา/หนาบันทีส่ รางเสร็จแลว (จะรื้อเพื่อประดิษฐานตราสัญลักษณฯ)
37. สิ่งของที่มลี ักษณะเชนเดียวกับที่กลาวมาในขอ 1 - 36
ทั้งนี้ ยกเวนสิง่ ของที่เกี่ยวของกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

