
ใบสมัครเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ  
“50 ปี สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท.” 

---------------------------------------------------- 
ข้อมูลผู้สมัคร (ต้องกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ชัดเจน)  

ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... อาย.ุ.....................ปี 
อาชีพ................................................................................สถานท่ีเรียน/ที่ท างาน.......................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้).................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................................ E-mail: ................................................................................................. 

 บุคคลทั่วไป 
 สมาชิกสมาคม หรือ Stakeholder 
 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน............................................................ 
 พนักงาน ส.ส.ท. 

อธิบายแนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ ์
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขทุกประการ ทั้งนี้ หากได้รับรางวัล
ชนะเลิศจะมอบผลงานให้เป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าว    
ตกเป็นของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสามารถน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หรือปรับแบบได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้จริง  
 

ลงช่ือ ............................................................... เจ้าของผลงาน 
               (...............................................................)  

                                  วันท่ี .........................................................  

  
  



 
หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาส 

ครบรอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท. 
 
1. คุณสมบัติของผู้ประกวด 

1.1 บุคคลทั่วไป ไมจ่ ากัดอายุ ไม่จ ากัดสัญชาต ิ
1.2 สมาชิกสมาคม หรือ Stakeholder  
1.3 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลยัภาครัฐ และเอกชน 
1.4 พนักงาน ส.ส.ท. 

2. หลักเกณฑ์ในการประกวดโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท.  
2.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ตราสญัลักษณ์เทา่นั้น  
2.2 ขนาดผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษขนาดเท่ากับ A4 
2.3 เป็นผลงานผูส้่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลยีนแบบ และดดัแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอ่ืน 

ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมดิลิขสิทธ์ิของผู้อื่น ไม่เคยส่งประกวด และไม่เคยปรากฏในสื่อใด ๆมาก่อน 
2.4 รูปโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ต้องมสี่วนประกอบ ดังนี ้

1)  ต้องมีโลโก้ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท. 
2)  มีตัวเลขแสดงการครบรอบ 50 ปี และข้อความชื่อสมาคมฯ 
3)  สีที่ใช้ อย่างน้อยจะต้องมีสีประจ าสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คือ สีน้ าเงิน และสีเหลืองทอง 

(สามารถดาวน์โหลดโลโกไ้ด้ที่ www.tpa.or.th)  ก าหนดค่าสดีังนี้  
 

โหมดส ี C M Y K 
น้ าเงิน 100 80 - - 
เหลืองทอง - 20 100  25 

 

3)  มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายการครบรอบ 50 ปี ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

2.5 ผลงานทุกช้ินท่ีส่งเข้าประกวดจะไมส่่งคืนให้กับเจ้าของผลงานในทุกกรณี  
2.6 ผลงานทุกช้ินท่ีส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธ์ิของ ส.ส.ท. และสามารถใช้สิทธิในการแก้ไข และ

ปรับเปลีย่นผลงานทุกช้ินได้ตามความเหมาะสม เพื่อการใช้งานจริง  
2.7 ผลการตดัสินผลงานท่ีได้รบัรางวัลของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

3. ลักษณะผลงานส่งเข้าประกวด 
3.1 ผลงานโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีข้อความ          

ช่ือสมาคมฯ พร้อมค าอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ ความหมายของแบบ รูปทรง และสี รวมถึงช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก  

3.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ไม่จ ากัดรูปแบบในการออกแบบโลโก้ โดยโลโก้ต้องสื่อ
ให้เห็นภาพลักษณ์ ส.ส.ท. ผู้ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง     
มายาวนานกว่า 50 ปี ตามสโลแกน “ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ” 

 



 
 
 
 
3.3 ส่งผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI .PSD หรือ .PDF ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi ระบุ code สีโหมด CMYK 

ซึ่งผลงานท่ีส่งเข้ามาต้องสามารถน าไปใช้ได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิงพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

3.6 ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ า ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความ
เป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ 

4. เกณฑ์การตัดสินรางวัล 
1. สามารถสื่อความหมาย และสื่อความหมายของการก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 

หรือ ส.ส.ท. 
2. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ทันสมัย 
3. มีความสวยงาม 
4. การน าไปใช้ได้จริง  

5. การส่งผลงาน 
1. ส่งไฟล์ผลงานการออกแบบ มาที่ E-mail : pr@tpa.or.th 
2. ผลงานทุกช้ินให้ระบุ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อ  
3. ก าหนดการส่งผลงาน ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564  
4. สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน่) ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก  

โทรศัพท์ 0 2258 0320 – 5 ต่อ 1111 และ 1113  

6. รางวัลการประกวด 
รางวัลชนะเลิศ      เงินรางวัล    30,000  บาท  
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล                   เงินรางวัลละ 10,000  บาท   

7. การประกาศผลการตัดสิน  
ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.tpa.or.th ใน ภายในเดือนธันวาคม 2564 

 


