
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ(LOGO) 
“สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาํกัด” 

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

 ดวยที่ประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบ        
ใหเปลี่ยนชื่อสหกรณเปน “สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํากัด” ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอ และจากผลการสํารวจความเห็นของสมาชิกเสียงสวนใหญ 
 เพ่ือใหการดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อสหกรณเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ และแกไขขอบังคับ
ใหสมบูรณ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565  
มีมติอนุมัติใหดําเนินการตามโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณของสหกรณใหมใหสอดคลองกับ               
ชื่อที่เปลี่ยนแปลง ดังมรีายละเอียดดังนี ้

 1.วัตถุประสงค 
  1.1 เพ่ือใหไดตราสัญลักษณ หรือโลโก ตามชื่อใหมของสหกรณ 
  1.2 เพ่ือใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการออกแบบตราสัญลักษณ 

 2. คุณสมบัติของผูสงผลงานเขาประกวด 
  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

 3. ขอกําหนดและหลักเกณฑในการประกวด 
  3.1 ตราสัญลักษณ(LOGO) ตองสื่อความหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.2 ตราสัญลักษณ(LOGO) ตองมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณและมี
ความเปนสากล สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายรูปแบบ พรอมในสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
  3.3 ตราสัญลักษณ(LOGO) ตองแสดงถึงอัตลักษณของสหกรณออมทรัพยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํากัด 
  3 .4 ผลงานที่ส ง เข าประกวดตอง เปนผลงานที่ ผู ส ง เข าประกวดออกแบบเอง              
หามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณของหนวยงานอื่นตองไมลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ ์  
ของผูอื่นและผลงานตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอน ขอขัดแยงใดๆ ท่ีเกิดขึ้นใหถือเปนความรับผิดชอบ
ของผูออกแบบ 
  3.5 ผลงานที่ไดรับรางวัล ใหถือเปนลิขสิทธิ์ของสหกรณ โดยสามารถปรับแบบไดตาม
ความเหมาะสมเพ่ือใหสามารถนําไปใชงานไดจริง 
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 4. องคประกอบหลักในภาพสัญลักษณ(LOGO) ตองประกอบดวย 
  4.1 ขอความ ดังนี้ 

“สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํากัด” 
  4.2 สีท่ีใชในการออกแบบ จะตองมีสีบังคับ 1 สี คือ  “สีสม” 
  4.3 ตราสัญลักษณ(LOGO) ตองเปนภาพที่ออกแบบสรางสรรคดวยโปรแกรมกราฟฟก
จากคอมพิวเตอร 
  4.4 ผลงานที่เขาประกวดทุกชิ้นใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม        
การปกครองทองถ่ิน จํากัด 
  4.5 ผูเขาประกวด 1 ทาน สามารถสงผลงานไดหลายชิ้น แตจะไดรับรางวัลเพียง          
1 รางวัลเทานั้น 

 5. ขอกําหนดและหลักเกณฑในการประกวด 
  5.1 หลักเกณฑการตัดสิน ดังนี ้
   การสื่อความหมายและความคิดสรางสรรค ความสวยงามและความครบถวนของ
องคประกอบความเปนสากลและทันสมัย ความนาสนใจและสามารถนําไปใชจริงในการประชาสัมพันธตางๆ 
สามารถใชกับงานสิ่งพิมพตางๆ ของสหกรณ 
   ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย         
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด แตงตั้งใหถือเปนที่สุด 
  5.2 การสมัครและการสงผลงานเขาประกวด  
   5.2.1 ใบสมัครพรอมกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมระบุคําอธิบายผลงานสามารถ
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ เว็บไซดสหกรณ  WWW.DLASAVINGCOOP.COM 
   5.2.2 ไฟลดิจิตอลของผลงานตนฉบับ พรอมไฟลภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Adobe 
Illustrator) และ JPG ความละเอียดไมต่ํากวา 300 DPI 
   5.2.3 สงผลงานเขาประกวดพรอมใบสมัครไดทาง อีเมล Dlasaving@hotmail.com   
ระบุหัวเรื่องวา “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (LOGO)” 

 6. กําหนดการดําเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ชวงระยะเวลากิจกรรม 
1 สงผลงานเขาประกวด 5  เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 
2 กิจกรรม Popular vote  ผานชองทางสื่อสารสหกรณ  1๕ - 20 พฤษภาคม 2565 
3 คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสิน 2๑ - ๒๕ พฤษภาคม 2565 
3 ประกาศรายชื่อผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ   ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน 2565 

หมายเหตุ  ผลการตดัสินจะประกาศผานทาง  WWW.DLASAVINGCOOP.COM 

 
 ทั้งนี้  กรณีมีความเปน คณะกรรมการตัดสินอาจเชิญผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรกมาอธิบาย
แนวคิดเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการตัดสินได 
 
 
 /7. รางวัล... 



- 3 - 
 
 7. รางวัลในการประกวด มูลคารวม 20,000 บาท ประกอบดวย 
  7.1 รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
  7.2 รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับ 1  รางวัลละ   5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
  7.3 รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับ 2  รางวัลละ   3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
  7.4 รางวัลชมเชย  จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ   1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร  
 

 ผูสนใจสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ
เว็บไซดสหกรณ WWW.DLASAVINGCOOP.COM หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ นางสาวโสภาพรรณ 
เชยกลิ่นเทศ  โทรศัพท 0 2241-8250-1 ตอ 131 หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ 083-782-3359 ในวันและ
เวลาทําการ (จ. - ศ. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) 
 
 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่    4   เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
        (นายพิพัฒน  วรสิทธิดํารง) 
                                                                       ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


