ใบสมัครโครงการประกวด Community Furniture เจริญกรุง
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ออกแบบ
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มัธยมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพขัน้ สูง(ปวส.)

ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ

ปริญญำโทขึ้นไป

ชื่อผลงาน

คาอธิบายแนวคิดโดยย่อ (เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์และจัดนิทรรศกำร)

ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆของโครงการฯ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร
1. เป็นนักออกแบบมืออำชีพ นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ที่มีสัญชำติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
2. ไม่จำกัดอำยุ
3. ต้องสำมำรถดำเนินกำรครอบคลุมกระบวนกำรออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
– กำรนำเสนอแนวคิด (Design concept)
– กำรพัฒนำแบบ (Design development)
– กำรเขียนแบบทำงเทคนิคเพื่อกำรผลิต (Technical drawing)
– กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

กติกาการประกวด
ข้อกำหนดกำรส่งผลงำน
1. กำรนำเสนอชิ้นงำน ส่งที่เคำน์เตอร์ประชำสั มพันธ์ TCDC อำคำรไปรษณีย์กลำง ถนนเจริญกรุง ภำยใน
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
– กระดำษขนำด A 3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงำนที่ด้ำนหลังแผ่นแสดงงำนทุกแผ่น
– แบบจำลองขนำด 1:5
2. รำยละเอียดที่ต้องแสดง ประกอบด้วย
– กำรค้นคว้ำข้อมูล
– แนวคิดกำรแก้ปัญหำ (Conceptual idea)
– ภำพร่ำงงำนออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องกำรนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)
3. ใบสมัครผู้เข้ำร่วมประกวดในโครงกำร
4. ผู้สมัครสำมำรถส่งผลงำนออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจำรณำเพียงผลงำนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ำนั้น
5. ผู้สมัครที่ผลงำนผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำยทั้ง 5 ผลงำน จะต้องจัดทำต้นแบบ (Prototype) ขนำด 1:1 ส่งที่
เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ TCDC อำคำรไปรษณีย์กลำง ถนนเจริญกรุง ภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2562
6. แบบจำลอง (Model) ขนำด 1:1 ทั้ง 5 ชิ้น จะถูกนำไปจัดวำงในพื้นที่ย่ำน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่ วนร่วม
ในกำรคัดเลือกผู้ชนะเลิศ
7. กรณีผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด และไม่ได้เข้ำรอบ 5 ผลงำนสุดท้ำย ผู้ส่งผลงำนสำมำรถขอรับคืนได้ภำยหลัง
วันตัดสินกำรประกวดภำยใน 1 เดือน หำกผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดไม่มำรับคื นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
จะถือว่ำไม่ประสงค์รับคืนผลงำนนั้น

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
1. แนวคิดผลงำนสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบที่แสดงออกถึงควำมเป็นต้นแบบ (Original)
2. กำรตอบโจทย์ควำมต้องกำรใช้งำนในพื้นที่ และสื่อถึงลักษณะของพื้นที่ เช่น กำรใช้วัสดุในย่ำน หรือสะท้อน
วัฒนธรรมในย่ำนที่กำหนด คือ บริเวณย่ำนตลำดน้อย
3. โอกำสในกำรผลิตได้จริง และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในพื้นที่
4. ผู้ส่งผลงำนต้องยอมรับในผลกำรตัดสินชี้ขำดของคณะกรรมกำร และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินชี้ขำดของกรรมกำรถือ
เป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงำนไม่สำมำรถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1.เจ้ำของผลงำนที่เข้ำรอบ 5 ผลงำนสุดท้ำย จะได้รับกำรสนับสนุนในกำรผลิตต้นแบบขนำด 1 :1 (Prototype)
เพื่อใช้ในกำรนำเสนอผลงำนในพื้นที่ย่ำนตลำดน้อยหรือบริเวณใกล้เคียงในระหว่ำงเทศกำลออกแบบกรุงเทพฯ 2562
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือก
2. ผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรตัดสินของคณะกรรมกำรและชุมชนจะได้รับกำรผลิตจริงและนำไปจัดวำงใน
ย่ำนตลำดน้อย ถนนเจริญกรุง รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนในกำรสมัครเข้ำร่วมกำรจัดแสดงผลงำนในเทศกำลกำร
ออกแบบหรืองำนแสดงสินค้ำ (Trade Fair) ในต่ำงประเทศ

ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในแบบที่เข้าร่วมประกวด
1. ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร อนุญำตทีมงำนถ่ำยภำพสินค้ำ กระบวนกำรผลิต และผู้ผลิต
เพื่ อใช้ ในกำรประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำรฯ รวมทั้ ง ภำพถ่ำ ยทั้ ง หมดถือเป็ น ภำพถ่ำ ยของ TCDC และบริษั ท VIVI
Decorative
2. ผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ที่ได้รับกำรสนับสนุนในกำรผลิตงำนต้นแบบและผลิตใช้งำนจริง ถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของนักออกแบบ ร่วมกับ TCDC และ บริษัท VIVI Decorative ซึง่ จะเป็นผู้สนับสนุนกำรผลิตเพื่อใช้งำนจริงในพื้นที่
และเป็นผู้ทำกำรส่งเสริมกำรตลำด (marketing /promote) สนับสนุนกำรจัดแสดง ตลอดกำรผลิตเพื่อจำหน่ำย
ซึ่งกำรนำแบบไปผลิตเพื่อจำหน่ำยเชิงพำณิชย์นั้น นักออกแบบจะได้รับค่ำ Royalty Fee ในอัตรำที่ตกลงกับทำง
บริษัท VIVI Decorative
3. ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ
อื่นใดเกี่ยวกับผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทุกผลงำนผู้ส่งผลงำนต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อบุคคลภำยนอกเองและ
หำกกรณีดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยประกำรใดแก่ TCDC หรือ ผู้สนับสนุน (VIVI) ผู้ส่งผลงำนต้องรับผิดและ
ชดใช้ค่ำเสียหำยแก่ TCDC หรือ ผู้สนับสนุน (VIVI) โดยสิ้นเชิง

คารับรองของผู้สมัคร
1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผลงำนที่ข้ำพเจ้ำออกแบบและส่งเข้ำประกวด Community Furniture เจริญกรุง ไม่เป็นกำร
คัดลอกหรือทำซ้ำกับผลงำนของบุคคลอื่น และข้ำพเจ้ำได้ทรำบรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรประกวด Community
Furniture เจริญกรุง แล้ว และได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกวดทุกประกำร
2. ข้ำพเจ้ำยอมรับข้อสงวนสิทธิ์ของ TCDC ในกำรยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ต่ำงๆ ของโครงกำรฯ นี้ ที่ TCDC เห็นว่ำจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรตัดสินของ TCDC ถือเป็นที่
สิ้นสุด
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลต่ำงๆ และเอกสำรประกอบกำรสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร หำก
ปรำกฎภำยหลังว่ำข้อมูลต่ำงๆ และเอกสำรประกอบกำรสมัครต่ำงๆ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริงเมื่อใด ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ขำดคุณสมบัติทันที และหำกว่ำในกรณีกำรให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงของข้ำพเจ้ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
โครงกำรฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไข

ลงชื่อ

ผู้สมัคร

(………….........................................................)
วันที่ส่งผลงำน

ส่วนที่ 2 สำหรับ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
ผลงำนออกแบบขนำด A3 จำนวน
ผู้รับ

แผ่น

ลำดับที่
โมเดลขนำด 1: 5 จำนวน
วันที่รับ
ผลงำน

ชิ้น

