โครงการจัดทำเสือ้ สีเหลืองและแจ็กเกตประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอีกวาระหนึง่ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั   
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา รัฐบาล โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรตินอ้ มเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์  
งานเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีได้รบั มอบหมายให้เป็นผูเ้ ผยแพร่ตราสัญลักษณ์ดงั กล่าวให้เป็นทีแ่ พร่หลายโดยทัว่ ไป ประกอบกับ
รัฐบาลได้เชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชนชาวไทย หน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยการพร้อมใจกันสวมเสือ้ สีเหลือง รวมทัง้ ประดับธงผืนผ้าสีเ่ หลีย่ มและตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติฯ ควบคูก่ บั ธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรอื น และสถานทีท่ ำงานต่างๆ โดยร่วมใจเป็นหนึง่ แสดง
พลังสีเหลืองอีกครัง้ ได้ตงั้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

-๒สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูเ้ ผยแพร่ตราสัญลักษณ์จงึ ได้จดั ทำเสือ้ สีเหลืองและแจ็กเกต
ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โดยจัดทำเสือ้ ยืดโปโลแขนสัน้ สีเหลืองคุณภาพดี ผ้าฝ้าย ๑๐๐% ทัง้ ในรูปแบบของผูช้ ายและผูห้ ญิง รวมทัง้ เสือ้ แจ็กเกตกึง่ สูท
สีกรมท่า ด้วยเนือ้ ผ้าโพลีเยสเตอร์ ๑๐๐% ซึง่ การนำตราสัญลักษณ์มาประดับนีไ้ ด้รบั อนุญาตให้ดำเนินการจาก
สำนักราชเลขาธิการเรยี บร้อยแล้ว พร้อมทัง้ มีการออกแบบเสือ้ ทีถ่ กู ต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการอีกด้วย  

แบบเสือ้ ขนาดและราคา
เสือ้ แจ็กเกตสีกรมท่า
ราคาตัวละ 450.- บาท
  

เบอร์ SS
เบอร์ S
เบอร์ M
เบอร์ L
เบอร์ XL
เบอร์ XXL

38” x 26”
40” x 27”
42” x 28”
44” x 29”
46” x 30”
48” x 30”

เสือ้ โปโลสีเหลือง (ชาย)
ราคาตัวละ 195.- บาท
เบอร์ S
เบอร์ M
เบอร์ L
เบอร์ XL
เบอร์ XXL

38” x 27”
40” x 28”
42” x 29”
44” x 30”
46” x 30.5”

เสือ้ โปโลสีเหลือง (หญิง)
ราคาตัวละ 195.- บาท
เบอร์ S
เบอร์ M
เบอร์ L
เบอร์ XL

32” x 22”
34” x 23”
36” x 24”
38” x 25”

-๓-

การจำหน่ายเสือ้
ซือ้ แล้วรับเสือ้ ได้ทนั ที
ซือ้ แล้วให้สง่ เสือ้ ให้

			

			

ณ หน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
(เฉพาะผูท้ ซี่ อื้ เสือ้ ตัง้ แต่ ๒๐ ตัวขึน้ ไป) โดยจะจัดส่งให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ภายใน ๑๕ วัน 
นับตัง้ แต่ได้รบั ใบสัง่ เสือ้ พร้อมสำเนาการโอนเงนิ หรือธนาณัตเิ รยี บร้อยแล้ว 
สามารถขอใบสัง่ ซือ้ เสือ้ ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ดา้ นล่าง หรือ www.opm.go.th
และสัง่ ซือ้ เสือ้ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ มีการสัง่ ซือ้ ๒ แบบ คือ
r สัง่ ซือ้ โดยโอนเงนิ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ชือ่ บัญชี “สวัสดิการ สปน. (จำหน่ายเสือ้ ฯ ๘๐ ปี”)
เลขทีบ่ ญั ชี “๐๖๗-๐-๐๒๗๗๖–๖” หลังจากโอนเงนิ เรยี บร้อยแล้ว 
ส่งโทรสารใบสัง่ ซือ้ พร้อมสำเนาใบโอนเงนิ มาที่ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘ 
(สำเนาใบโอนเงนิ กรุณาเขียนชือ่ และนามสกุลให้ชดั เจน)
r สัง่ ซือ้ โดยส่งเงนิ ทางธนาณัต 
ิ
- ธนาณัตสิ งั่ จ่ายในนาม
ผูอ้ ำนวยการกองคลัง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ณ ปณ. ทำเนียบรัฐบาล
- ส่งใบสัง่ ซือ้ พร้อมธนาณัตไิ ปที่ ผูอ้ ำนวยการศูนย์บริการประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ทัง้ นี้ ภายหลังการสัง่ ซือ้ เสือ้ ด้วยการโอนเงนิ หรือธนาณัตแิ ล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องที่
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๑๕ โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ มายเลข ๐๘ ๔๖๙๖ ๙๖๐๘ และ ๐๘ ๓๒๙๔ ๕๗๔๗
และผูส้ งั่ ซือ้ เสือ้ เป็นผูช้ ำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ และซือ้ ธนาณัติ

เงอื่ นไขพิเศษ
สัง่ ซือ้ เสือ้ ยืดโปโลสีเหลืองตัง้ แต่ ๑๐๐ ตัวขึน้ ไป ลดเหลือตัวละ ๑๙๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
คอลเซน็ เตอร์ (Call center) ๑๑๑๑  หรือ ศูนย์บริการประชาชน 
โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๑๕   โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘ 
โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ มายเลข  ๐๘ ๔๖๙๖ ๙๖๐๘  และ  ๐๘ ๓๒๙๔ ๕๗๔๗

-๔-

		

เสือ้ สีเหลืองทีอ่ อกแบบถูกต้องนี  ้ ประกอบด้วย 

  r ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทีเ่ ชิญมานัน้ มีรปู แบบทีถ่ กู ต้องตามแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทีไ่ ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน
  r ป้ายหลังคอเสือ้ จะไม่เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาประดับ รวมทัง้ ไม่ปกั เลขทีอ่ อกของหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการทีอ่ นุญาต 
ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทีส่ ำนักราชเลขาธิการกำหนด แต่จะนำตราสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นแบบแทน 
ซึง่ เป็นการบ่งบอกถึงผูด้ ำเนินการจัดทำเสือ้ สีเหลืองนี้
  r ป้ายบอกหมายเลข ซึง่ จะปรากฏอยูท่ ชี่ ายเสือ้ ของทุกตัวว่า เสือ้ สีเหลืองตัวนัน้ ผลิตเป็นตัวทีเ่ ท่าไร 

ซึง่ จะเรมิ่ จาก ๐๐๐๐๐๐๑
  r ป้ายบอกขนาดของเสือ้  
  r เสือ้ สีเหลืองนีจ้ ะไม่เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และคำว่า “ทรงพระเจริญ” มาพิมพ์หรือปักไว้ทสี่ ว่ นใด

ส่วนหนึง่ ของเสือ้ ตามทีส่ ำนักราชเลขาธิการได้กำหนดไว้

เลขที.่ ........................

ใบสัง่ ซือ้ เสือ้
สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล  เขตดุสติ   กทม.  ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์  ๐  ๒๒๘๑  ๔๓๑๕     โทรสาร  ๐  ๒๒๘๑  ๔๓๕๘
โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ มายเลข  ๐๘  ๔๖๙๖  ๙๖๐๘, ๐๘  ๓๒๙๔  ๕๗๔๗
		

ผูส้ งั่ ซือ้ ......................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ....................................................โทรสาร.......................................................
สำเนาใบโอนเงนิ ธนาคาร.......................................................สาขา...................................................วนั ที.่ .................................................
รายการ

ราคา

๑. เสือ้ โปโลแขนสัน้ สีเหลือง (ชาย) ปักตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๙๕

๒. เสือ้ โปโลแขนสัน้ สีเหลือง (หญิง) ปักตราสัญลักษณ์ฯ

๑๙๕

๓. เสือ้ แจ็กเกตสีกรมท่า  ปักตราสัญลักษณ์ฯ

๔๕๐

รวม

ขนาด
S
M
L
XL
XXL
S
M
L
XL
SS
S
M
L
XL
XXL

จำนวนตัว

จำนวนเงนิ

ลงชือ่ ..................................................ผรู้ บั ใบสัง่ ซือ้

ลงชือ่ ..................................................ผสู้ งั่ ซือ้

     (...................................................)

     (...................................................)

วันที.่ .........เดือน............................ พ.ศ. ...............

วันที.่ .........เดือน............................ พ.ศ. ...............

หมายเหตุ 	๑.  หากท่านสัง่ ซือ้ เสือ้ โปโล  จำนวนตัง้ แต่  ๑๐๐  ตัวขึน้ ไป  สวัสดิการฯ  ลดให้เหลือตัวละ ๑๙๐  บาท
๒.  กรุณารวบรวมสัง่ ซือ้ เสือ้ ตัง้ แต่  ๒๐  ตัวขึน้ ไป  เพือ่ ความสะดวกและรวดเรว็ ในการจัดส่งให้แก่ผสู้ งั่ ซือ้   โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเพิม่

