ประกาศคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย
เรื่อง ขอเชิญสงผลงานเขาประกวดตราสัญลักษณ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO)
สําหรับใชในการเผยแพรประชาสัมพันธสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย
(MAHADTHAI CHANNEL)
-----------------------------------------------กระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย
(MAHADTHAI CHANNEL) โดยกําหนดเผยแพรออกอากาศเปนปฐมฤกษ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
เพื่อใหสถานีโทรทัศนฯ มีสัญลักษณอันเปนเอกลักษณที่สาธารณชนสามารถจดจําไดงาย
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดใหมีการประกวดตราสัญลักษณ (LOGO) และคํา
ขวัญ
(MOTTO) ประจําสถานีโทรทัศนฯ โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. การประกวดตราสัญลักษณ (LOGO)
- คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด เปนบุคคลทั่วไป
- เจ า ของผลงานต อ งสร า งสรรค ผ ลงานด ว ยตนเอง ไม ล อกเลี ย นแบบ
ไมเคยเผยแพร หรือปรากฏในสื่ออื่น ๆ มากอน
- สงผลงานไดคนละไมเกิน 3 ชิ้นงาน
1.2 หลักเกณฑการประกวด
- ตราสัญลักษณ (LOGO ) ตองแสดงถึงความเปนสื่อโทรทัศนของกระทรวงมหาดไทย
ชัดเจน มีคําวา “MAHADTHAI CHANNEL” ประกอบอยูใน LOGO
- ใชสีไดไมเกิน 4 สี วาดดวยมือหรือคอมพิวเตอรก็ได ไมจํากัดเทคนิค
- กําหนดสงผลงานทั้งลักษณะที่เปนภาพสี และภาพขาวดํา พรอมทั้งยอผลงาน
ดังกลาว (ทั้งสีและขาวดํา)ใหเหลือขนาดประมาณ 3X3 เซนติเมตร
เสนอมาพรอมกัน
- สามารถประยุกตใชในการเผยแพรไดทกุ รูปแบบ เชน ตราเอกสาร การ
ประชุมสัมมนา
เข็มกลัด หรือนําไปปกบนเสื้อ ฯลฯ
- ผลงานที่ออกแบบใหปรากฏลงบนกระดาษขนาด A3 (42X30 cm. ) และปดลงบน
กระดาษแข็ง
- มีคําอธิบายประกอบแบบ (อยูบนกระดาษ A 3 ที่มีแบบอยูหรือแยกเปนแผน
A 3 ตางหากก็ได)
- เขียนชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ผูสงเขาประกวดติดที่บริเวณดานหลังแบบทุกแผน

-2- ผลงานที่สง ใหสงในรูปแบบที่เปนแผนกระดาษ (ตามรายละเอียดขางตน) และ
รูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึก FILE เปน นามสกุล JPEG เทานั้น
คาความละเอียดไมนอยกวา 300 DPI
- สงผลงานไดที่กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (วงเล็บมุมซองวา สงผลงานเขาประกวด)
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. กรณีสงทางไปรษณียจะถือวาวันที่
ประทับตราเปนสําคัญ
- ประกาศผลการประกวด ภายในวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553
- สามารถ DOWNLOAD ประกาศการรับสมัคร และใบสมัครไดที่
WWW.PR.MOI.GO.TH หรือ WWW.MOI.GO.T H
1.3 รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
2. การประกวดคําขวัญ (MOTTO)
2.1 กติกาทั่วไป
- คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด เปนบุคคลทั่วไป
- เจาของผลงานตองสรางสรรคผลงานดวยตนเอง ไมลอกเลียนแบบ ไมเคย
เผยแพร หรือปรากฏ ในสื่ออื่น ๆ มากอน
- สงผลงานไดคนละไมเกิน 3 ชิ้นงาน
2.2 หลักเกณฑการประกวด
- คําขวัญ (MOTTO) ตองแสดงถึงความเปนสื่อโทรทัศนของ
กระทรวงมหาดไทย - จํานวน คําไมเกิน 25 คํา
- ใชภาษาไทยที่ถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และมีความริเริ่มสรางสรรค
- คําขวัญ (MOTTO) เสนอโดยการพิมพดวยเครื่องพิมพโดยกําหนดขนาด
ที่มองเห็นไดชัดเจนลงบนกระดาษขนาด A4 (21 X 30 cm.)
- สงผลงานไดที่กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (วงเล็บมุมซองวา สงผลงานเขาประกวด)
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. กรณีสงทางไปรษณียจะถือวาวันที่
ประทับตราเปนสําคัญ
- ประกาศผลการประกวด ภายในวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553
- สามารถ DOWNLOAD ประกาศการรับสมัคร และใบสมัครไดที่
WWW.PR.MOI.GO.TH หรือ WWW.MOI.GO.TH

ใบสมัคร

NO……….

การประกวดตราสัญลักษณ (LOGO) และคําขวัญ (MOTTO)
…….
สําหรับใชในการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโทรทัศนผานดาวเทียมมหาดไทย
(MAHADTHAI CHANNEL)
ชื่อ £ นาย £ นาง £นางสาว..............................................นามสกุล........................................................
ที่อยู(ที่สามารถติดตอได) เลขที่.......................หมูบาน.....................................................................................
ถนน.................................................................แขวง / ตําบล............................................................................
เขต / อําเภอ..................................................... จังหวัด......................................................................................
รหัสไปรษณีย...............................โทร...............................................มือถือ.....................................................
E-MAIL ADDRESS........................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................
อาชีพ.................................................................................................................................................................
£ สถานที่ทํางาน...............................................................................................................................
£ สถานศึกษา....................................................................................................................................
£ อื่น ๆ..............................................................................................................................................
สมัครประกวด £ ออกแบบตราสัญลักษณ (LOGO) สงผลงาน จํานวน..............................ชิน้
£ คําขวัญ (MOTTO) สงผลงาน

จํานวน..............................ชิน้

ลงชื่อ.........................................................ผูสมัคร
(..........................................................)
หมายเหตุ สงใบสมัครและผลงานพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองเอกสาร และสงมาที่
กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.30 น. กรณีสงทางไปรษณียจะถือวาวันที่ประทับตราเปนสําคัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 02-2224131-2 , 02-2221871
ติดตอคุณมาลินดา เทวาพิทักษ , คุณพรสุภาพ อินทรรอด , คุณนวรัตน คงหมวก , คุณศรัณย บัวภาคํา
หรือติดตอโดยตรงที่ คุณสถิตย สีวะรมย หัวหนาฝายเผยแพรการประชาสัมพันธ 0-8182-80357

