บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์ เนชันแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริ ษัท CEPSA ผู้รับสัมปทานการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม แปลง G5/43 นอกชายฝั$ งทะเลจังหวัดสงขลา จากกระทรวงพลังงาน ดําเนินงานด้ วยเทคโนโลยีที$เป็ นมิตรต่อ
สิง$ แวดล้ อม ร่วมส่งเสริ มพัฒนาชุมชน สร้ างความมัน$ คงทางพลังงานให้ ประเทศไทย บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนโครงการด้ านการ
อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์ ทรัพยาการธรรมชาติและสิ$งแวดล้ อมอย่างต่อเนื$องเป็ นประจําทุกปี และเพื$อ
เป็ นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนผู้มีความสามารถด้ านศิลปะได้ ฝึกฝนสร้ างสรรค์ผลงาน จึงได้ จัด
โครงการประกวดภาพวาดที$สื$อถึงการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยหรื อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดล้ อมใน
หัวข้ อ “รวมใจรักษ์ ไทย”
กติกาการส่ งภาพเข้ าประกวด
1. ภาพวาดที$สง่ เข้ าประกวดให้ สอื$ ถึงการร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของไทยหรื อการร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง$ แวดล้ อม โดยให้ มีภาพวาดโลโก้ ของบริษัทฯทัง7 2 โลโก้ ลงไปด้ วย

2. ผลงานที$เข้ าร่ วมประกวดต้ องไม่เป็ นผลงานเก่า ผลงานของบุคคลอื$นหรื อผลงานที$มีการทําซํ =าดัดแปลง คัดลอกหรื อ
เลียนแบบ หากมีการฟ้ องร้ องทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
= =น
3. ผู้เข้ าประกวดแบ่งเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่
1) ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ =ว)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ม.G - ม.3 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ =ว)
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.H - ม.6 ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ =ว)
4) ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทัว$ ไป ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ =ว)
4. สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ 3 ชิ =นและผู้จดั การประกวดขอสงวนสิทธิJ ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
เท่านัน=
5. ทางบริ ษั ท ฯเป็ นผู้แ ต่ ง ตัง= คณะกรรมการตัด สิ น ซึ$ ง จะเป็ นผู้มี อํ า นาจสูง สุด ในการตัด สิ น ผลงานและคํ า ตัด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็ นคําชี =ขาด และขอสงวนสิทธิJในการเพิ$มหรื องดรางวัลใดๆ ตามที$เห็นสมควรแก่คณ
ุ ค่าของผลงานที$สง่
เข้ าประกวด
6. ผลงานภาพวาดทุกชิ =นที$ได้ รับรางวัลจะตกเป็ นกรรมสิทธิJของ บริ ษัท ซี อี ซี อินเตอร์ เนชัน$ แนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
ในเครื อ บริ ษั ท CEPSA และบริ ษั ทฯ มี สิทธิJ ในการจัดพิม พ์ เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ ทําซํา= ดัดแปลงผลงานเพื$อเป็ น
เอกสารสิง$ พิมพ์ของบริ ษัทฯ หรื ออาจนําผลงานบางส่วนหรื อทังหมดมอบให้
=
กบั บริ ษัท CEPSA ซึง$ เป็ นบริ ษัทแม่
7. สําหรับผลงานที$ไม่ได้ รับการคัดเลือก เจ้ าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้ วยตนเอง ภายในวันที$ 1-31 กรกฎาคม
2561 หากเจ้ าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในเวลาที$กําหนด บริ ษัทฯ ถือว่าสละสิทธิJความเป็ นเจ้ าของในผลงาน
นันๆ
=

รางวัลการประกวดวาดภาพ รวมมูลค่ า 189,000 บาท
กลุ่มที 1 ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 รวมมูลค่ า 26,000 บาท
รางวัลที$ 1
10,000 บาท
รางวัลที$ 2
7,000 บาท
รางวัลที$ 3
5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
2,000 บาท
กลุ่มที 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ม.1 – ม.3 รวมมูลค่ า 34,000 บาท
รางวัลที$ 1
12,000 บาท
รางวัลที$ 2
9,000 บาท
รางวัลที$ 3
7,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
3,000 บาท
กลุ่มที 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 รวมมูลค่ า 55,000 บาท
รางวัลที$ 1
20,000 บาท
รางวัลที$ 2
15,000 บาท
รางวัลที$ 3
10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
5,000 บาท
กลุ่มที 4 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทัวไป รวมมูลค่ า 74,000 บาท
รางวัลที$ 1
25,000 บาท
รางวัลที$ 2
20,000 บาท
รางวัลที$ 3
15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
7,000 บาท
หมายเหตุ

ทุกรางวัลได้ รับใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคณ
ุ
ผู้ที$ได้ รับรางวัลจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที$จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื$อนําส่งให้ กรมสรรพากรตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะเวลาส่งผลงาน
1 เมษายน – 15 มิถนุ ายน 2561
สถานที$สง่ ผลงาน
แผนกรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์
บริ ษัท ซี อี ซี อินเตอร์ เนชัน$ แนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
ชัน= 16 ห้ อง 1601-1602,1604 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประกาศผลการตัดสิน
WX มิถนุ ายน 2561
ดูผลการประกวดจาก
https://www.facebook.com/CECcontest
ติดต่อสอบถาม
แผนกรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์
โทร 026100557, 026100597
Email: cecpaintingcontest@gmail.com

ใบสมัครเข้ าร่ วมการประกวดภาพวาดในหัวข้ อ
“รวมใจรักษ์ ไทย”

ชื$อ-นามสกุล(เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………
อายุ………..ปี ระดับการศึกษา……………………สถาบันการศึกษา...........................................................................
ที$อยู.่ ........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ………………………………………............................................................................................
Email…………………………………………………………Facebook……………………………………………………

(…………..) กลุม่ ที$ 1 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
(…………..) กลุม่ ที$ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1-ม.3)
(…………..) กลุม่ ที$ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
(…………..) กลุม่ ที$ 4 ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทัว$ ไป

ชื$อภาพ………………………………………………………………………………………………………………………..
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงาน………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……...................................................................................................
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครัง= นี =
ลงชื$อ………………………………………………………………………………………………
ผู้สมัคร/วันที$………………………………………………………………………………………

