
 

การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ ได้ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ตามพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลด้านการพาณิชย์ของประเทศ        
โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง อันจะน ามาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับบทบาท ภารกิจ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองภารกิจส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย   
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าในแต่ละยุคสมัย 

ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จึงเป็นโอกาสส าคัญ      
ที่กระทรวงพาณิชย์จะได้เผยแพร่บทบาท ภารกิจ เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ จากประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน    
จึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
หรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สาธารณชนได้จดจ ากระทรวงพาณิชย์ที่ได้ขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังค่านิยม “เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม 
เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน 
1. ผู้ เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ ไม่ เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้อง            

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่จัดท าข้ึนด้วยภาษาไทย 1 รูปแบบ และ ตราสัญลักษณ์ 
(โลโก้) ที่จัดท าข้ึนด้วยภาษาอังกฤษ 1 รูปแบบ 

2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์ จดจ าง่าย สะท้อนและ     
สื่อความหมายการครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถน าไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่   
และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องสื่อสารทุกประเภท 

3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) ที่ส่ งเข้าร่วมประกวดต้อง เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเอง                 
ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยน าไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้ง
ใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด 

4. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยสามารถน าไปใช้งาน แก้ไข      
ดัดแปลง หรือ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่า
กระทรวงพาณิชย์มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด 
ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 

5. การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องท าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น 



 
 

เงื่อนไขการส่งผลงาน 
1. ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เป็นภาพนิ่ง สี ขนาด A4 พิมพ์ผลงานบนกระดาษภาพถ่าย 

(Photo Glossy) และน าติดบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12×15 นิ้ว พร้อมเขียนแนวคิดอธิบายการออกแบบ 
ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด ติดด้านหลังผลงาน                
(1 รูปแบบงานต่อ 1 กระดาษ  ขนาด A4)  
 

ภาษาไทย 1 รูปแบบ 

 
 

ภาษาอังกฤษ 1 รูปแบบ 

 
 

2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือ .PSD ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI 
พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK หรือ RGB และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบันทึกใส่
แผ่น CD หรือ DVD หรือ USB flash drive จ านวน 1 ชุด  

3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail สามารถ     
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moc.go.th และ www.ops.moc.go.th (ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน) 

 



 

 

ระยะเวลาในการส่งผลงาน 
ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 

ช่องทางการส่งผลงาน 
๑. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ กองกลาง ชั้น 3 ส านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ (อาคารริมน้ า) กระทรวงพาณิชย์ เลขที่  563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)  

๒. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้ 
เรียน ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมกับวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ 
(โลโก้) ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์” (กระทรวงพาณิชย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก 
โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินก าหนดการรับผลงาน) 

ประกาศผลการตัดสิน  
ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่  14 กุมภาพันธ์  2563  ทาง เว็บ ไซต์กระทรวงพาณิชย์  

[www.moc.go.th] และ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ [www.ops.moc.go.th] 

รางวัลการประกวด 
     รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวลั 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
     รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

ติดต่อสอบถาม 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 6297, 0 2507 6299  ในวันและเวลาราชการ  

หลักเกณฑ์ตัดสินการให้คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้ 

รายละเอียด คะแนน 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายของงาน 100 ปี 

กระทรวงพาณิชย์ 
40 คะแนน 

2. ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบหลักการออกแบบ  30 คะแนน 
3. สามารถน าไปใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท  30 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

 



 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีที่ไมป่ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน 
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
3. ส าน ักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ จะเช ิญผู ้ที ่ได ้ร ับรางว ัล เข ้าร ับรางว ัล ในที ่ประช ุม

คณะกรรมการ หรือที่ประชุมอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ 

 
ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว/นาง).....................................................นามสกุล................................................. ........ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน      -                 -                      -         -  
อายุ...........................................................อาชีพ.................................................................................... ............... 
สถานที่เรียน/ท างาน................................................................................................. ............................................ 
ที่อยู่ (ปัจจุบัน)........................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................................................................................................... ...... 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................E-mail………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริงและจัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเอง มิได้ลอกเลียนแบบ คัดลอก 
ดัดแปลง ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ        
และไม่เคยน าไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า  

 
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 

                                                                              (..............................................................) 
                                                                              วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ............. 

แนวคิดอธิบายการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


