ใบสมัครเข้าร่ วมการประกวดออกแบบ
FUTURE Logo Design Contest
ข้ อมู ลผู้ สมั คร (กรุ ณาเขี ยนตั วบรรจงหรื อพิ มพ์ )
วั นทีB ......... / .......... / .........
ชืB อ-สกุ ล ....................................................................... อายุ ............ ปี อาชี พ………….…........................
ทีB อยู่ ....................................................................................................... แขวง/ตาบล................................
เขต/อาเภอ ............................................ จั งหวั ด .................................... รหั สไปรษณี ย์ ……......................
เบอร์ โทรศั พท์ มื อถื อ .......................................... E-mail ............................................................................
เงืB อนไขและข้ อตกลง
1. ผลงานส่ งเข้ าประกวดจะต้ องเป็ นผลงานทีB สร้ างสรรค์ ขึ [นมาใหม่ และไม่ เคยถู กเผยแพร่ ทีBใดมาก่ อน
หรื อได้ รั บรางวั ลจาก หน่ วยงานใดมาก่ อน
2. ผลงานออกแบบจะต้ องไม่ ปรากฏโลโก้ ใดๆ ไม่ มี ส่ วนหนึB งส่ วนใดทีB กล่ าวถึ งยีB ห้อ ตราสิ นค้ า
หรื อเครืB องหมายการค้ าใดๆ และไม่ ใช้ ภาพประกอบ หรื อเนื [อหาส่ วนหนึB งส่ วนใดทีB เป็ นลิ ขสิ ทธิa ของบุ คคลภายนอก
ปรากฏในส่ วนหนึB งส่ วนใดของชิ [น งานโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญาตจากเจ้ าของลิ ขสิ ทธิa
3. ผลงานทีB ได้ รางวั ลชนะเลิ ศ ถื อเป็ นกรรมสิ ทธิa ของ ริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอ็ นจิ เนี ยริB ง คอนซั ลแตนท์ จํ ากั ด (FUTURE)
โดยทางบริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอ็ นจิ เนี ยริB ง คอนซั ลแตนท์ จํ ากั ด สามารถนาผลงานทีB เข้ าประกวดไปเผยแพร่
ประชาสั มพั นธ์ ในรู ปแบบใดก็ ได้
4. บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอ็ นจิ เนี ยริB ง คอนซั ลแตนท์ จํ ากั ด ขอสงวนสิ ทธิa ในการเปลีB ยนแปลงเงืB อนไข โดยไม่ ต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
5. คาตั ดสิ นของกรรมการถื อเป็ นทีB สิ [นสุ ด
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................... ได้ อ่ าน และเข้ าใจหลั กเกณฑ์ การ
ประกวด อย่ างชั ดเจนแล้ ว และขอรั บรองว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานทีB ส่ งเข้ าประกวดด้ วยตนเอง และจะเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
ต่ อลิ ขสิ ทธิa ของข้ อมู ลต่ างๆ ทีB ปรากฏในผลงานแต่ เพี ยงผู้ เดี ยว หากมี การร้ องเรี ยนเกิ ดขึ [น ทางผู้ จั ดการประกวดจะไม่ รั บผิ ดชอบ
ใดๆ ทั [งสิ [นในทุ ก กรณี ผู้ ส่ งผลงานเข้ าประกวดเข้ าใจและยอมรั บเงืB อนไขข้ อตกลงทั [งหมดในใบสมั ครเข้ าร่ วม
การประกวดออกแบบ Logo ฉบั บนี [อย่ าง ถู กต้ องแล้ ว
ลงชืB อผู้ สมั คร ....................................................................
( ................................................................. )
download from : http://www.futureengineering.co.th/application-logo-design.pdf

