
รายละเอียดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตนิวซีแลนด์-ไทย 

เง่ือนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 

๑. โลโก้ท่ีสง่เข้าประกวด เป็นไฟล์ JPEG มีขนาดระหวา่ง ๓ เมกะไบท์ ถึง ๕ เมกะไบท์ พร้อมทัง้คําอธิบาย

สัน้ๆเก่ียวกบัตราสญัลกัษณ์ท่ีสง่เข้าประกวด 

๒. สง่ผลงานโดยอีเมล์มาท่ี NZ-THAI-60@mfat.govt.nz ภายในวนัศกุร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ 

น. ผลงานท่ีสง่หลงัจากวนัท่ีกําหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณ 

๓. เจ้าของผลงานต้องกรอกข้อมลูสว่นตวั ได้แก่ ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ และอีเมล์ 

ในชอ่ง “Name” ในฟอร์มสง่ผลงาน เพ่ือให้ทางคณะกรรมการสามารถตดิตอ่ได้ ในกรณีท่ีผลงานได้รับการ

คดัเลือก  

คณะกรรมการตัดสิน  

ผลงานประกวดโลโก้ จะได้รับการคดัเลือกโดยคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแทนจากสถานทตู

นิวซีแลนด์ กระทรวงตา่งประเทศ และผู้ทรงคณุวฒุิ โดยคํานงึถึงแบบต้นฉบบัรูปแบบและคณุภาพกราฟฟิคดี

ไซน์(แนวทางการดีไซน์ ระบไุว้ข้างลา่ง) และความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์การครบรอบ ๖๐ 

ปี ของการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูนิวซีแลนด์-ไทยโดยจะประกาศช่ือผู้ชนะการประกวดในวนัองัคาร

ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  

รางวัลสาํหรับผู้ชนะการประกวด 

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวลัตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดัไปกลบักรุงเทพฯ – โอ็คแลนด์ นิวซีแลนด์ 

และคอร์สเรียนภาษาองักฤษ ๑ สปัดาห์ท่ี Auckland University ofTechnology นครโอ๊คแลนด์ ประเทศ

นิวซีแลนด์สําหรับ ๒ ทา่น (ข้อมลูเพิ่มเตมิระบไุว้ข้างลา่ง) 
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แพ็คเกจรางวลั (สําหรับ ๒ ทา่น) จะครอบคลมุถึง  

• บตัรโดยสารเคร่ืองบนิสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั ไป - กลบัเส้นทาง กรุงเทพ –โอ๊คแลนด์จํานวน ๒ 

ใบ 

• คา่คอร์สเรียนภาษาองักฤษท่ี Auckland University of Technology เป็นระยะเวลา ๑ สปัดาห์ 

• คา่ลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลยั Auckland University of Technology 

• คา่ภาษี/คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิของตัว๋เคร่ืองบนิ 

• คา่วีซา่นิวซีแลนด์  

• คา่ท่ีพกัระหวา่งอยูท่ี่นิวซีแลนด์ (โดยจะครอบคลมุวนัหยดุสดุสปัดาห์ก่อนจะเร่ิมเรียนภาษาและ

วนัหยดุสดุสปัดาห์หลงัจากเรียนภาษา รวมทัง้หมด ๙ วนั) 

• อาหารทัง้ ๓ มือ้  

• คา่ประกนัสขุภาพและการเดนิทาง  

ทัง้นี ้แพ็คเกจรางวลัจะไม่ครอบคลมุ  

• คา่ใช้จา่ยรายวนั คา่ใช้จา่ยจิปาถะ หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิเก่ียวกบัท่ีพกั หรือมหาวิทยาลยั ซึง่

ไมไ่ด้กลา่วไว้ในข้างต้น เชน่ คา่โทรศพัท์ 

รายละเอียดเก่ียวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 

• คอร์สเรียนภาษาองักฤษทัง้หมด ๒๓ ชัว่โมง  

• การเรียนภาษาองักฤษทัว่ไป ซึง่รวมถึง หลกัการใช้ภาษาองักฤษ คําศพัท์ การฟัง การพดู การเขียน 

และการอา่น ๓ ชัว่โมงตอ่วนั ตัง้แต ่๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์  

• การเรียนวิชาเลือก โดยเลือกจาก ทกัษะการพดู การฟัง การเขียน และการเตรียมตวัสอบ IELTS 1.5 

ชัว่โมงตอ่วนั ตัง้แต ่๑๑.๒๐ น. ถึง ๑๒.๕๐ น. วนัจนัทร์ ถึง วนัพฤหสับดี  

• การเรียนวิชาอิสระ ๒ ชัว่โมง โดยอาจะเข้าไปเรียนในชัน้เรียนคอมพิวเตอร์แลป  

• โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสงัคมในชว่งตอนบา่ยวนัศกุร์  

 

 

 



เง่ือนไขและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 

๑. การประกวดออกแบบโลโก้นี ้เปิดโอกาสให้แก่บคุคลทัว่ไปท่ีมีอาย ุ๑๘ ปีบริบรูณ์หรือมากกวา่ และเป็น

การสง่ผลงานประกวดในนามบคุคล 

๒. ผู้แขง่ขนัสามารถสง่ผลงานได้ไมเ่กิน ๔ ชิน้ตอ่คน ทัง้นี ้กรรมการจะพิจารณาเพียงหนึง่ผลงานเทา่นัน้ 

๓. โลโก้ท่ีออกแบบเพ่ือการประกวดในโอกาสนี ้ไมส่ามารถนําไปเรียกร้องเป็นคา่ตอบแทนหรือเงินสดได้ใน

อนาคต 

๔. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานท่ีผู้สง่เข้าประกวดรับรองวา่ออกแบบเอง ไมล่อกเลียนแบบ ไม่

ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน และไมเ่คยได้รับรางวลัจากท่ีอ่ืนมาก่อน 

๕. อนึง่ โลโก้ใบเฟิร์น สีเงิน ดงัจะเห็นได้จากมมุทางด้านซ้าย ทางเว็ปไซด์ http://www.nzstory.govt.nz/

เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการคุ้มครอง การใช้โลโก้ดงักลา่วในการประกวดนี ้ถือวา่เป็นการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ ยกเว้นวา่ลกัษณะของใบเฟิร์นจะได้รับการปรับเปล่ียนให้มีความแตกตา่งจากต้นฉบบั  

๖. ผู้ชนะการประกวดต้องพิมพ์ผลงานโลโก้ท่ีได้รับรางวลัออกมา (300 dpi file) พร้อมเซ็นต์รับรอง เพ่ือ

รับรองงานออกแบบโลโก้ต้นฉบบั 

๗. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตดิตอ่โดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูนิวซีแลนด์ ทางโทรศพัท์ หรืออีเมล์ และจะ

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานมอบรางวลัท่ีงานเลีย้งรับรองเพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ ๖๐ ปี ของการ

สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูนิวซีแลนด์-ไทยในวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงการ

ตา่งประเทศ 

๘. ทัง้นี ้กระทรวงการตา่งประเทศ สถานทตูนิวซีแลนด์ และ Auckland University of Technology 

สามารถนําผลงานท่ีชนะเลิศ ช่ือและรูปของผู้ออกแบบ ไปใช้เพ่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการประกวดฯ  

๙. เม่ือได้รับมอบรางวลัแล้ว ถือวา่ผู้ชนะการประกวดได้สละลิขสิทธ์ิและความเป็นเจ้าของของโลโก้ท่ีได้รับ

การคดัเลือก โดยโลโก้ดงักลา่วฯ ถือเป็นลิขสิทธ์ิของสถานทตูนิวซีแลนด์และกระทรวงการตา่งประเทศ  

๑๐. ผู้ชนะการประกวด และผู้ เดนิทางไปด้วยกนัต้องมีคณุสมบตัแิละสามารถปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในการ

ขอวีซา่เดนิทางไปนิวซีแลนด์และการเดนิทางท่ีเก่ียวข้องไมมี่ประวตัอิาชญากรรม หรือกําลงัอยูใ่น

ขัน้ตอนการพิจารณาคดี และต้องมีอาย ุ๑๘ ปีบริบรูณ์หรือมากกวา่  

http://www.nzstory.govt.nz/
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๑๑. ผู้ชนะการประกวดต้องเดนิทางและเข้าเรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษก่อนวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ โดย

ต้องแจ้งให้ทางสถานทตูนิวซีแลนด์ ให้ทราบ ๘ อาทิตย์ ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 

๑๒. การตดัสินการประกวดฯ ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

๑๓. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่ มีผู้สง่ผลงานเข้าประกวดไมเ่พียงพอ หรือผลงานท่ีสง่เข้าประกวดไม่

เป็นท่ียอมรับได้ การประกวดฯ จะถกูยกเลิก โดยผู้สง่ผลงานไมส่ามารถประท้วงการตดัสินดงักลา่วได้  

๑๔. สถานทตูนิวซีแลนด์และกระทรวงตา่งประเทศ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์

ในการประกวดฯ เม่ือเห็นสมควร 

๑๕. ต้องการสอบถามเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการประกวดฯ สามารถสอบถามมาได้ท่ี NZ-THAI-

60@mfat.govt.nz 

ปฏิทนิกิจกรรมการประกวด 

๑. วนัศกุร์ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวนัศกุร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙: เปิดรับผลงานเข้าประกวด 

๒. ประกาศผลการตดัสินการประกวดในวนัจนัทร์ท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๓. วนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙: มอบรางวลัแก่ผู้ชนะการประกวดท่ีงานเลีย้งรับรองเพ่ือเฉลิมฉลองครอบ

รอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูนิวซีแลนด์-ไทยณ กระทรวงการตา่งประเทศ  

ข้อมูลท่ัวไปเพ่ือใช้ประกอบในการออกแบบโลโก้ 

๑. วตัถปุระสงค์ คือ การค้นหาตราสญัลกัษณ์เพ่ือนําไปใช้อยา่งเป็นทางการ สําหรับการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งนิวซีแลนด์ – ไทยในโอกาสตา่ง  ๆ 

ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จดัขึน้ทัง้โดยสถานทตูฯ และกระทรวงตา่งประเทศ รวมทัง้ใช้ประกอบกิจกรรม

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจดัทําสิ่งพิมพ์หรือของท่ีระลกึในงานสถานทตูฯ และงานราชการของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง  

๒. ตราสญัลกัษณ์ท่ีชนะเลิศต้องส่ือความหมายถึงประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยในทางใดทางหนึง่ 

ภายใต้แนวคดิ “New Zealand-Thailand: Looking to the Future” และสามารถนําไปใช้ในกิจกรรม

ตา่ง ๆ เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งนิวซีแลนด์ – ไทย  
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๓. รูปแบบของตราสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ ควรสะท้อนถึงอนาคตของความสมัพนัธ์ระหวา่งนิวซีแลนด์และไทย 

ทัง้ในระดบัรัฐบาล ธุรกิจ วฒันธรรม และประชาชนของทัง้สองประเทศ  

๔. นอกจากนี ้รูปแบบตราสญัลกัษณ์ ควรสะท้อนความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และความทนัสมยั พร้อมทัง้มี

รูปแบบและสีสนัท่ีชดัเจน 

๕. กิจกรรมการประกวดครัง้นีจ้ดัขึน้โดยสถานทตูนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทย และกระทรวงการ

ตา่งประเทศ และเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจะจดัขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ ๖๐ ปี ของการ

สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งนิวซีแลนด์และไทย มีกลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลายครอบคลมุ

ทกุภาคสว่นทัง้เจ้าหน้าท่ีรัฐ นกัธุรกิจ นกัเรียน นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป  

๖. ทัง้นี ้โลโก้ท่ีชนะการประกวดมีความเหมาะสมท่ีจะไปใช้กบักลุม่เป้าหมายท่ีกลา่วมาในข้างต้นนีไ้ด้ด้วย  

๗. ลายเซ็นต์หรือสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงผู้ออกแบบ เชน่ ตวัอกัษรตวัแรกของช่ือของผู้ออกแบบจะตอังไมอ่ยู่

บนโลโก้ 

๘. ข้อมลูเก่ียวกบัประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าไปดไูด้ท่ีเว็ปไซด์ http://www.nzstory.govt.nz/ 

 

๙. ข้อมลูเก่ียวกบัประเทศไทย สามารถเข้าไปดไูด้ท่ีเว็ปไซด์ http://thailand.prd.go.thและ

http://www.tourism.go.th/home  
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