
 
 

 
 

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
เร่ือง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
********************************************** 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2511 เมื่อวันท่ี 1 กันยำยน 2515 เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสหกรณ์สมำชิก

มำกกว่ำ 1,000 สหกรณ์ กระจำยอยู่ท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศไทย มีภำรกิจในกำรเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรเงิน 

กำรศึกษำอบรมและกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์  

ท้ังนี้ ในวันท่ี 1 กันยำยน 2565 ชสอ. จะครบรอบ 50 ปีแห่งกำรก่อต้ัง ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเริ่มต้นของกำร
ฉลองวำระดังกล่ำว ชสอ. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์ (LOGO) 
ครบรอบ 50 ปี ชสอ. ชิงรำงวัลรวมมูลค่ำ 30,000.- บำท โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป (สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ผลงำน) 

2. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด 
 2.1 ตรำสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องสื่อควำมหมำยถึงกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของ ชสอ. 
 2.2 ตรำสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องมีควำมทันสมัย สวยงำมทำงศิลปะ มีเอกลักษณ์และมีควำมเป็นสำกล สำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้หลำกหลำยรูปแบบ พร้อมในกำรไปต่อยอดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในสิ่งพิมพ์อื่นๆ  
 2.3 ผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนท่ีผู้ส่งเข้ำประกวดออกแบบเอง ห้ำมลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบ
ตรำสัญลักษณ์ของหน่วยงำนอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงำนต้องไม่เคยส่งเข้ำประกวดที่ใด
มำก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ออกแบบ 
 2.4 องค์ประกอบหลักในภำพตรำสัญลักษณ์ (LOGO) จะต้องประกอบด้วย 

2.4.1 ตรำสัญลักษณ์ ชสอ. 
2.4.2 ตัวเลข 50 ปี (ตัวเลขไทยหรืออำรบิกก็ได้) 
2.4.3 ข้อควำม ดังน้ี 

50 ปี ชสอ. 
และ FSCT 50th Anniversary 

2.5 สีท่ีใช้ในกำรออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 1 สี คือ สีฟ้ำ รหสั#0195ff สีประจ ำ ชสอ. 
2.6 ตรำสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องเป็นภำพท่ีออกแบบสร้ำงสรรค์ด้วยโปรแกรมกรำฟิกจำกคอมพิวเตอร์  
2.7 ผลงำนท่ีเข้ำประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ชสอ.  
2.8 ผู้เข้ำประกวด 1 ท่ำน สำมำรถได้รับรำงวัลเพียง 1 รำงวัลเท่ำนั้น  

 



 
 

3. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด 
3.1 หลักเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้  

  กำรสื่อควำมหมำย และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสวยงำมและควำมครบถ้วนขององค์ประกอบ ควำมเป็นสำกล
และทันสมัย ควำมน่ำสนใจและสำมำรถน ำไปใช้จริงในกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ สำมำรถใช้กับงำนสิ่งพิมพ์ ของท่ีระลึก 
และผลิตภัณฑ์ของ ชสอ.  
  *ค ำตัดสินของคณะกรรมกำร ชสอ. ถือเป็นข้อสิ้นสุด* 
 3.2 กำรสมคัรและกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

 3.2.1 ใบสมัครพร้อมกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมระบุค ำอธิบำยผลงำน (ดำวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี
เว็บไซต์ ชสอ. www.fsct.com) 

3.2.2 ไฟล์ดิจิตอลของผลงำนต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภำพ ในรูปแบบนำมสกุล AI (Adobe Illustrator) และ JPG 
ควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 300 DPI 

3.2.3 ส่งผลงำนเข้ำประกวด พร้อมใบสมัครได้ทำงอีเมล prfsct@gmail.com ระบุหัวเรื่องว่ำ“ประกวดตรำ
สัญลักษณ์ 50 ปี ชสอ.” 

3.2.4 สอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีฝ่ำยส่ือสำรองค์กำร ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 312, 319-321   

4. ก าหนดการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม ช่วงระยะเวลากิจกรรม 
1 ส่งผลงำนเข้ำประกวด 4 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2565 
2 กิจกรรมกด like ผลงำน Popular vote ผ่ำน Facebook 15 กุมภำพันธ์ – 4 มีนำคม 2565 
3 ประกำศรำยชื่อผลงำนท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลชมเชย 

รำงวัล Popular vote และรำงวัลเข้ำร่วมกิจกรรมกด like  
23  มีนำคม 2565 

หมายเหตุ  ผลกำรตัดสินจะประกำศผ่ำนทำง www.fsct.com และทำง www.facebook.com/fsctnews 

5. รางวัลในการประกวด  
 5.1 รำงวัลชนะเลิศ    รำงวัลเงิน 15,000.- บำท พร้อมประกำศนียบัตร จ ำนวน 1 รำงวัล 
 5.2 รำงวัลชมเชย   รำงวัลเงิน   2,500.- บำท พรอ้มประกำศนียบัตร จ ำนวน 4 รำงวัล 
 5.3 รำงวัล Popular vote  รำงวัลเงิน   2,000.- บำท    จ ำนวน 1 รำงวัล 
 5.4 รำงวัลเข้ำร่วมกิจกรรมกด like ผลงำนของผู้เข้ำร่วมประกวด    จ ำนวน 3 รำงวัล 

บัตร Gift Voucher มูลค่ำรำงวัลละ 1,000.- บำท  
           

ประกำศ ณ วันท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 

         รองศำสตรำจำรย์พิเศษ พลโท    

 (ดร.วีระ  วงศ์สรรค)์ 
 ประธำนกรรมกำร 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

http://www.fsct.com/
mailto:prfsct@gmail.com
http://www.fsct.com/


 
 

ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

********************************************** 

 

ชื่อ-สกุล (นำย/นำง/นำงสำว) ...........................................นำมสกุล......................................................อำยุ.............ปี 

อำชีพ...........................................................สถำนที่เรียน/ที่ท ำงำน............................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... .......................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์...........................................................E-mail....................................................................................... 

 

แนวคิดและควำมหมำยผลงำนกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทุกประกำร ทั้งนี้หำกได้รับรำงวัล

ชนะเลิศจะมอบผลงำนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ชสอ. สำมำรถน ำไปเผยแพร่ ปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมในกำรใช้งำน  

 

                                                        ลงชื่อ.............................................................. เจ้ำของผลงำน 

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

                                         วันที่ ........................................................... 

 
 

 

 


