
 

 

 
ประกาศ 

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก) 
“๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย” (ฉบับท่ี 2) 

 
หลักการและเหตุผล 

ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ จะเปนวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทย จึงเปนโอกาสสําคัญที่
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการทบทวน เรียนรู และเผยแพรเรื ่องราวความเปนมาตางๆ จากประวัติศาสตร
สุขภาพและการแพทยการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเปนโอกาสที่หนวยงานตางๆ บุคลากรสาธารณสุขและ
สาธารณชนจะไดจัดกิจกรรมวิชาการและการเรียนรูตางๆ รวมกันและเฉลิมฉลองในเหตุการณสําคัญครั้งนี ้ 
กระทรวงสาธารณสุข และองคกรเครือขายท่ีเก่ียวของ จึงเล็งเห็นความสําคัญถึงการสรางตราสัญลักษณเพือ่ให
เปนท่ีจดจําแกสาธารณชนในทิศทางเดียวกัน และสามารถนําภาพสัญลักษณไปใชในการประชาสัมพันธตอไป  

กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก) ในหัวขอ “๑๐๐ ป 
การสาธารณสุขไทย” เพื่อใชเปนสัญลักษณสื่อความถึงวาระการเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุข
ไทยทีกํ่าลังจะมาถึงในป ๒๕๖๑ และเพื่อเชิญชวนใหผูที่มีความคิดริเริม่สรางสรรค บุคลากรสาธารณสุขและ
สาธารณชน ไดรวมเฉลิมฉลองดวยการสงผลงานทางความคิดและงานศิลปะ ท่ีสะทอนความหมายและความ
เปนมาที่มีความสําคัญตอสังคมไทย สําหรับเปนสือ่กลางในการสรางกระแส กระตุนความสนใจของสังคมให
เล็งเห็นความสําคัญ ความสําเร็จ พัฒนาการ และผลงานในชวง ๑๐๐ ปของการสาธารณสุขไทย ใหสาธารณชน
ไดรวมกันยินดี โดยนําผลงานที่ชนะเลิศการประกวดนําไปประยุกตใชในงานดานตางๆ คูกับตราสัญลักษณ
กระทรวงสาธารณสุขเสมอ เชน ใชติดตั ้งบนผนังอาคารเกาที ่ไดรับการอนุรักษในโอกาส 100 ปการ
สาธารณสุข หรืออาคารตางๆ ที่สรางในป ๒๕๖๑ สือ่รณรงคประชาสัมพันธ สือ่การเรียนรู ตลอดจนการจัด
กิจกรรมรณรงคในวาระครบรอบ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทยตอไป 
 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหไดตราสัญลักษณท่ีสะทอนความหมายและความเปนมาท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทยในชวง 
๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย เหมาะสมและสวยงามสําหรับใชในการสื่อสารประชาสัมพันธทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  

๒. เพ่ือใหการสื่อสารสรางกระแสความสนใจตอสังคมและเปนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ 
๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทยกับสังคมวงกวางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน 

๓. เพ่ือใหสาธารณชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย อันเปนสวน
หนึง่ของการรวมเฉลมิฉลองวาระ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย 

 
คุณสมบัติ 
 ประชาชนทั่วไป ไมจํากัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สามารถสงผลงานเขาประกวดไดท้ังแบบเดี่ยว
และแบบทีม 



 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการสงผลงาน 
๑. ผูเขารวมประกวด สามารถสงผลงานไดทาน/ทีมละ 3 ชิ้น 
๒. จัดสงผลงานการรออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก) พรอมเขียนอธิบายแนวคิดการออกแบบ 

ความหมายของแบบ ส ีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไมเกิน 10 บรรทัด  
๓. ตราสัญลักษณ (โลโก) ตองมีความคิดสรางสรรค บงบอกและสื่อความหมายของงาน ๑๐๐ ป และ

ประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทยไดอยางครอบคลุมทุกมิติ 
๔. มีความทันสมัย เปนมาตรฐานสากล สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และจดจําไดงาย สามารถนําไปใช

ไดจริงในการประชาสัมพันธกับสื่อทุกประเภท 
๕. เปนผลงานที่จัดทําขึ้นใหมดวยตนเองหรือทีมงานของตนเอง ไมเปนการคัดลอก ลอกเลียนแบบ 

หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่นทัง้ในประเทศและตางประเทศ และตองไมเคยนําเสนอ สงประกวด 
หรือไดรับรางวัลจากท่ีใดมากอน  

๖. ผูเขาประกวดมีสิทธิ์ไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากไมมีผลงานใดไดรับรางวัลชนะเลิศ 
คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับใชผลงานอ่ืนๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๗. ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือไดรับรางวัลแลวใหเปนลิขสิทธิ ์ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยสามารถปรับแบบไดตามความเหมาะสม เพ่ือสามารถนําไปใชงานไดจริง 

 
รางวัล 

๑. รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล  100,000 บาท  พรอมโลรางวัล 
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล    ๒0,000 บาท  พรอมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล      5,000 บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
๒. สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดการจัดทําผลงาน 

๑. สงผลงานเปนแบบภาพนิง่ ขนาด A4 ลงบนกระดาษพืน้สีขาว พรอมคําบรรยายแนวคิดการ
ออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไมเกิน 10 บรรทัด 

๒. แนบไฟลดิจิทัลตนฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม
ต่ํากวา 300 DPI) พรอมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ตองไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ ท่ีสามารถนําไปขยายไฟลขนาดใหญสําหรับจัดทําปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญ และใช
ติดตั้งบนผนังอาคารได โดยบันทึกใสแผน CD/DVD จํานวน 1 ชุด 

๓. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ
E-mail ท่ีสามารถติดตอได และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อและรับรองสําเนา
ถูกตอง) แนบมาพรอมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ตอผลงาน 1 ชิ้น) 

 
 



 

 

ระยะเวลาการสงผลงาน 
 ทานสามารถสงผลงานพรอมใบสมัครและเอกสาร ไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 2559                    
ในชองทาง ดังตอไปนี้ 

๑. กรณีสงใบสมัครดวยตนเอง สามารถสงไดที ่สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 88/37 
สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี (ในวันและเวลาราชการ) 

๒. กรณีสงผลงานทางไปรษณีย สามารถสงไดโดยจาหนาซอง 
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
ชั้น 3 อาคาร 88/37 สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท  
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
พรอมวงเล็บมุมซองวา “ประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) ครบรอบ 100 ป การสาธารณสุขไทย” 
(จะถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนหลัก โดยวันท่ีดังกลาวตองไมเกินกําหนดการรับผลงาน) 

 
การประกาศผล 
 ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) ภายในวันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต 
กระทรวงสาธารณสุข [www.moph.go.th] และ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ [www.shi.or.th] 
 สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2590 2364, 0 2590 ๑๓๕๒ (สุภาพร พรภคกุล) 
ในวันและเวลาราชการ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส suksala@gmail.com โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัคร
ไดท่ี www.moph.go.th และ www.shi.or.th 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี    ๑๙ เมษายน  พ.ศ. 2559 
 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ใบสมัคร 
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก) 

“งาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย ๒๕๖๑” 
 

ขอมูลผูสมัคร 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... นามสกุล.................................................................. 
อาย.ุ.................... ป  อาชีพ/ตําแหนง.................................................................................................................. 
สถานท่ีเรียน/ท่ีทํางาน.......................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................. จดหมายอิเล็กทรอนิกส………..…………….............................……. 
 
อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ (โลโก) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
หากผลงานของขาพเจาไดรับรางวัล ขาพเจารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกวด ดังนี้ 

 • ใหผลงานเปนลิขสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

 • อนุญาตใหกระทรวงสาธารณสุข สามารถใชและปรับแบบไดตามความเหมาะสม เพ่ือเปนประโยชน
ในการใชงานจริง 
 ขอรับรองวาเปนผลงานของขาพเจาจริง 
 

     ...........................................................ลงชื่อเจาของผลงาน 
      (..........................................................) 

     วันท่ี........... เดือน.................................... พ.ศ.………….…… 



 

 

หมายเหตุ 
(1) กรณีสงผลงานรวม ไมเกิน 3 ชิน้ ทานสามารถจัดสงเพิ่มเติมตามขอกําหนดในประกาศฉบับ

ใหมนี้ได 
(2) กรณีสงผลงานเขามาครบ 3 ชิ้นแลว และประสงคจะขอปรับแกผลงานใหตรงตามขอกําหนด

ของประกาศฉบับใหม สามารถจัดทําและสงมาตามทีอ่ยูทีเ่ดิมได โดยผลงานทีจ่ัดสงมาจะถือ
เปนโมฆะ (นับเฉพาะผลงานท่ีจัดสงมาใหม) 

(3) กรณีสงผลงานเขามาครบ 3 ชิ้นแลว และไมประสงคจะปรับแกผลงานเพิ่มเติม หากผลงาน
ของทานไดรับรางวัลหนึ่งรางวัลใด ทานจะตองจัดทําไฟลดิจิทัลตนฉบับใหสามารถจัดทําสื่อ
ตามขอกําหนดในประกาศฉบับใหมนี้ มิฉะนั้นจะใหถือวาทานสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น 

 
 
 


