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ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” 
 

หอการค้าไทย ขอเชิญ ศิลปิน นักออกแบบอาชีพและสมัครเล่น นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตลอดจน
บุคคลทั่วไป เป็นรายบุคคล ไม่จ ากัดอายุ เข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 85 ปี 
หอการค้าไทย ใน theme “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 
80,000 บาท  

ทั้งนี้ เพ่ือสะท้อนภาพการด าเนินงานขององค์กรที่มีมายาวนานกว่า 85 ปี มีบุคลากรคุณภาพที่ขับเคลื่อน
องค์กรด้วย “ความทุ่มเท” เสียสละ มีจิตสาธารณะ และท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมา
โดยตลอด 

โดยคณะกรรมการในปัจจุบันได้ด าเนินนโยบายตามแนวคิด “ไทยเท่” เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยองค์ประกอบด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Economy) ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Digital Economy) 
และความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของไทย (Cultural Economy) เพ่ือสร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง น าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

ในขณะที่คณะกรรมการฯ ก็พยายามสร้างบุคลิกภาพของคนหอการค้าในแบบไทยเท่ ให้มีภาพลักษณ์ท่ีโดด
เด่นใน 4 ด้าน คือ 1) เท่ทิศทาง (Visionary) คือ มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) เท่ทีม
เวิร์ค (Network) มีเครือข่ายคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3) เท่ทันโลก (Dynamic) คือการไม่หยุดนิ่ง 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือท าด้วยความคล่องแคล่ว และ 4) เท่ท าดี (Sustainable) สร้างความ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ และยึดมั่นความพอเพียง 
 ส าหรับในเรื่อง “ความเท่าเทียม” จะมองใน 2 มิต ิ คือ มิติภายในประเทศ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ส่วนในมิติระหว่างประเทศ จะเป็นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพ่ือก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไป ซึ่งการพัฒนาเพ่ือสร้างความเท่าเทียมนี้อยู่บน
พ้ืนฐานแนวคิดของการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Inclusive Growth) 
 ในเรื่องสุดท้ายคือ “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่หอการค้าไทยให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยผลักดันให้
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการสร้างความสมดุล และสร้างความยั่งยืนต่อไป 
 

หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
1. รูปแบบของตราสัญลักษณ์ 

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยตนเอง และไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือผ่านการ
ประกวดมาแล้ว 
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• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับรองว่าผลงานการออกแบบไม่ละเมิดสิทธิ์ของ
บุคคลที่สามและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน  ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ออกแบบ 

• มีความโดดเด่น ทันสมัย สะท้อนแนวคิดหลักของการจัดงาน (ตามรายละเอียดข้างต้น) 

• ใช้โทนสีที่กลมกลืนกับสีโลโก้เดิมของหอการค้าไทย 

• ส่งผลงานเป็นไฟล์ PSD (Resolution 300 dpi ขึ้นไป) หรือ AI  ขนาด 1 หน้า A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือ 
2 x 2 ซม.แล้ว ต้องสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโก้ ได้  

• ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์  Word พร้อมแนบรูป 
Logo ด้วย 

• สามารถน าไปพิมพ์บนหัวจดหมาย, ซอง, ติดที่เสื้อ, ของที่ระลึก และปรากฎบนสื่อประชาสัมพันธ์ได้จริง  
 
2. การส่งผลงาน ส่งผ่านทาง email : corpcomm@thaichamber.org ด้วยไฟล์ AI , PSD (Resolution 300 dpi) 

พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย หรือ WinRAR/Winzip  
3. ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของหอการค้าไทย 
4. แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนและสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงาน

เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป 
5. เกณฑ์การตัดสินรางวัล 

• สามารถสื่อความหมายตามแนวคิดหลักในการจัดงาน        25 คะแนน 

• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                                  25 คะแนน 

• ความสวยงาม        25 คะแนน 

• การน าไปใช้ได้จริง        25 คะแนน 
                                                                                   รวม                         100 คะแนน 
 ***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
6.     ของรางวัล 

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่จากหอการค้าไทย  จ านวน 1 รางวัล 

• รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากหอการค้าไทย  จ านวน 3 รางวัล 
7.     ก าหนดการประกวด 

• ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 

• ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 9 มีนาคม 2561  ผ่านทาง www.thaichamber.org  

• พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดย ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย โทร. 02 0186888 ต่อ 4050 
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