ประกาศอาเภอเบตง
เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง”
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
.............................................
ด้วย อาเภอเบตง มีกาหนดจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเบตงและเขตชายแดนใต้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ประเพณี
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ วิถีการดาเนินชีวิตของท้องถิน่ เป็นสื่อ จึงกาหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การ
จัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง”อาเภอเบตง จังหวัด ยะลา เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศอาเภอเบตง เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัด
งาน ๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ไม่จากัดอายุ เพศ วัย และการศึกษา ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
3.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
3.3 พิมพ์ส่งผลงานเป็นภาพสีและขาวดา (ทั้งสองแบบ) ขนาด 6 x 6 นิ้ว ปรับเปลี่ยน
ได้ตามรูปแบบของโลโก้) ลงบนกระดาษ A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 16 x 16 นิ้ว โดยเว้นขอบ
ด้านละ 1 นิ้ว พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ อาเภอเบตง
(1) ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ติดลงบนด้านหลัง
ผลงานทุกชิ้น
(2) แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล
AI PSD (CS) และ PDF JPG PNG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK บันทึก
ใส่ CD จานวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
3.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาเภอเบตง และอาเภอเบตง
สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ตามที่เห็นสมควร
3.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่
ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ
ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
3.6 หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นการดัดแปลงแบบ
ตราสั ญลักษณ์อื่น ใด และเคยส่ งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน อาเภอเบตงจะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่ งเข้า
ประกวดนั้น รวมถึงในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะ และ
ริบรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด

-2ข้อ 4 ข้อกาหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน
4.1 ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อความหมายของอาเภอเบตงได้อย่างชัดเจน และมีเลข
๑๑๑ ประกอบในตราสัญลักษณ์รูปแบบใดก็ได้ (๑๑๑ โดย ๑ แต่ละตัว หมายถึง ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,
อาเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย อาเภอที่มีป้ายทะเบียนรถ) โดยให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของอาเภอเบตง
4.2 จะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปร่าง สี และแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ
ข้อ 5 การจัดส่งผลงานเข้าประกวด
5.1 ผู้ส นใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมกับ
ผลงานและเอกสารคาอธิบายประกอบ สามารถรับใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอาเภอเบตง และดาวโหลดใบสมัครได้ที่
www.facebook.com/111yearsbetong
5.2 การจัดส่งผลงาน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน 2559
5.2.1 กรณี ส่ ง ผลงานด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ ที่ ว่ า การอ าเภอเบตง อ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110 งานสานักงานอาเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1264 หรือ 08-3984-1468
5.2.2 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ที่ว่าการอาเภอเบตง อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110 วงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดตราสัญลักษณ์ การจัดงาน ๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง
“โครงการ ๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ และวันที่ดังกล่าว
ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)
ข้อ 6 การประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานาน
เมืองเบตง” อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ ที่ ว่าการอาเภอเบตง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม 2559 โดยการมอบ
รางวัล จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ จะต้องมานาเสนอผลงานด้วยตนเอง ในการจัดงาน
๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ข้อ ๘ การตัดสิน
๘.1 อาเภอเบตง จะแต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์การจัด
งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด
๘.๒ คณะกรรมการฯ จะพิ จารณาคัด เลื อ กผลงานโดยพิจ ารณาจากตั ว ผลงานตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ๔ เป็นหลัก
๘.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์การจัดงาน
“๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่อาเภอเบตง แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่มอบรางวัลในกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าไม่มีผลงานที่เหมาะสม
ข้อ 9 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 50,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

-3จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน และผู้ที่สนใจจัดส่งผลงาน
การออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้า
ประกวดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดยทั่วกัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

แบบจัดทาตราสัญลักษณ์การจัดการจัดงาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง” อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
(แนบท้ายประกาศ อาเภอเบตง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559)
16 นิ้ว
1 นิ้ว

1 นิ้ว

2 นิ้ว

16 นิ้ว
...........................................(คาอธิบาย ไม่เกิน 15 บรรทัด ตัวอักษร ขนาด 20 (Points))..............................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
แนวขอบกระดาษ ขนาด A3
พื้นที่ฟิวเจอร์บอร์ด

