
 

 

 

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

     เรื่อง  เชญิชวนร่วมแขง่ขันประกวดออกแบบผลติภัณฑเ์ครื่องเรอืนไม้สักสวนป่า 

                           องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (อ.อ.ป.)  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนป่าเชิงอนุรักษ์ และสวนป่า

เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่าเชิงเศรษฐกิจ คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการ

ของตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนภายในประเทศ  จึงมีความประสงค์เชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขัน

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดย              

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 นิสติ นักศกึษา และประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ และเพศ 

2. เอกสารประกอบการสมัคร 

 2.1 รูปถ่ายปัจจุบันจ านวน 2 รูป ขนาด 2 x 2    ว  

 2.2 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองส าเนา 

 2.3 ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.fio.co.th) 

3. รายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด 

 3.1  งานออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องเรอืนไม้สักสวนป่าชนิดแยกชิน้ส่วนประกอบ (Knock 

down Furniture) ที่ใชภ้ายในอาคารในหัวข้อ “Out of the box  หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใชชี้วิตที่ดีกว่า”    

และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้จริง ประกอบด้วย  

      (1) ประเภทตู้ 

      (2) ประเภทเตียงขนาดมาตรฐาน  

      (3) ประเภทโต๊ะ 

       (4) ประเภทเก้าอี้ 

           (5) ประเภทเครื่องเรือนอื่น ๆ 

 

/โดยให้... 
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โดยให้ใช้วัสดุไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป.  หรอืใช้วัสดุผสมระหว่างไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. กับวัสดุอื่น ๆ  

เชน่ โลหะ หนังสังเคราะห ์หรอืหนังแท้  ผา้ เป็นต้น 

 3.2  คุณลักษณะแบบผลติภัณฑ์  

                    (1) การออกแบบต้องชัดเจนมดี้านหนา้ ด้านหลัง ด้านข้าง หรอืลักษณะ 3 มิติ  

                      (2) มีองค์ประกอบที่สวยงาม คงทน และทันสมัย 

                      (3) ไม่จ ากัดรูปแบบ และเทคนิค  

                      (4) สามารถน ามาผลติและใช้งานได้จริง 

                      (5) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจา้ของผลงาน และต้องไม่

ปรากฏ เผยแพร่ ลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรอืได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ 

อ.อ.ป. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรอืเพิกถอนเรียกรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด  

4. การส่งผลงาน  

 ผูส้มัครต้องสง่ผลงานการออกแบบผลติภัณฑค์รบองค์ประกอบ จ านวน  4 หัวข้อ คือ 

         (1)  เขียนแบบผลงานลงในกระดาษขนาด A3 ขึน้ไป พร้อมน าเสนอด้วยไฟล์ Power Point       

                     ใส่ในแผน่ CD 

      (2) เป็นภาพการออกแบบ/เขียนแบบ ดว้ยมือ หรอืคอมพิวเตอร์ 

     (3) เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะ/รูปทรงของชิน้งานในมุมมองต่าง (Oblique/Isometric /  

                     Perspective) พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน 

        (4) ชิน้งานรูปแบบโมเดล อัตราส่วน 10:1 (ไม่จ ากัดวัสดุ) 

                ส่งใบสมัครพร้อมผลงานการออกแบบได้ที่ ส านักธุรกิจและการตลาด องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 

อาคารถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2  พฤษภาคม  

2560  ถึงวันที ่31  สิงหาคม  2560   เวลา  09.00 - 15.30 น. (วันท าการ)  

5. รางวัลมูลค่ารวม 65,000.00 บาท แบ่งออกเป็นดังน้ี 

       - รางวัลที่ 1   จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  30,000.00  บาท 

       - รางวัลที่ 2  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  15,000.00  บาท 

       - รางวัลที่ 3  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  10,000.00  บาท 

       - รางวัลชมเชย จ านวน 5 รางวัล ๆ ละ             2,000.00 บาท 
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6. การตัดสินการประกวด/เกณฑ์การตัดสิน  

           คณะกรรมการจะตัดสินตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ตามข้อ 3. และข้อ 4. (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 

       (1) ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์  25 คะแนน  

       (2) ความแข็งแรงทนทาน ตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ  25 คะแนน  

       (3) ความเหมาะสมลงตัว และประโยชน์ใช้สอย  25 คะแนน 

       (4) การออกแบบเข้าใจงา่ย สามารถถอดแบบเพื่อผลิตได้จรงิ  25 คะแนน  

      การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิ้นสุด ผูท้ี่ได้รับรางวัลต้องช าระภาษี ณ ที่จ่าย       

ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ  

       ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิน้เป็นกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป.  และ อ.อ.ป. มสีิทธิ์จะน าไปเผยแพร่

สื่อทุกประเภท รวมถึงการดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงแบบ เพื่อเผยแพร่ผลงานนั้นในโอกาสต่อไป  

7. หน้าที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด  

 ผูช้นะการประกวดรางวัลทุกประเภทต้องมีหนา้ที่ให้ค าแนะน าเทคนิคกระบวนการผลติใน

โรงงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จนได้ผลติภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จรงิ ก่อนพิธีมอบ

รางวัล 

8. การประกาศผลและมอบรางวัล  

 ประกาศผลรางวัลที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชด าเนินนอก            

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  และทางเว็บไซต์  www.fio.co.th       

ในวันที่  16  ตุลาคม  2560   พิธีมอบรางวัล วันที่  14  ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) อาคารถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร  

9. การรับผลงานคืน  

 ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถรับคืนได้ที่ ส านักธุรกิจและการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เลขที่ 76 ถนน ราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายใน   

30 วัน หลังจากวันประกาศผล  โดยการรับด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจ ในการรับแทน หากไม่รับคืน

ภายในก าหนด ให้ถือว่างานชิน้นั้นยินยอมให ้อ.อ.ป. ด าเนนิการตามสมควรต่อไป  
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10. ข้อสงวนสิทธิ์ 

 หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับรางวัล ให้ท าหนังสือมอบอ านาจ หรือบันทึกแจ้ง

ให้ส านักธุรกิจและการตลาด  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทราบล่วงหน้า 7 วันท าการ มิเช่นนั้นจะถือว่า

สละสทิธิ์ 

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักธุรกิจและการตลาด องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0  2280 0472 ในวันและเวลาราชการ  

 

                                                        ประกาศ  ณ วันที่  1  มนีาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 
 

 

 

 

ใบสมัครส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนไม้สักสวนป่า 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

                                                                        วันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2560 

ชื่อ – สกุล  นาย/นาง/นางสาว/............................................................................................................. 

ที่อยู่ เลขที่ ..............หมู่ที่ ...........ถนน ............................... แขวง/ต าบล............................................. 

เขต / อ าเภอ ..................................... จังหวัด ...............................รหัสไปรษณีย์.................................. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................ 

.........................................................................................โทรศัพท์ ..................................................... 

เอกสารประกอบการสมัคร 

  รูปถ่ายปัจจุบัน จ านวน 2 รูป ขนาด 2 x 2 นิว้  

   ส าเนาบัตรประชาชน    ส าเนาบัตรนสิิต/นักศึกษา / พร้อมรับรองส าเนา 

   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอส่งผลงานประกวดออกแบบผลติภัณฑ ์ดังนี้ 

1. ผลงานชื่อ ..................................................................................................................... 

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด  5 ประเภท 

 ประเภทตู้ 

.       ประเภทเตียงขนาดมาตรฐาน  

        ประเภทโต๊ะ 

        ประเภทเก้าอี้ 

        ประเภทเครื่องเรือนอื่น ๆ 

ข้าพเจ้าทราบรายละเอียด และเงื่อนไขของการประกวดครั้งนีเ้ป็นอย่างดแีล้ว 

 

                                                       ลงชื่อ............................................................... ผูส้่งผลงาน 

                                                              (............................................................) 

 


