การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั ง้ ที่ 35
ในหัวข้ อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”
...................................................
บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) และมหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดให้ มีกำรประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 35 ประจำปี
2563 เพื่อส่งเสริ มให้ ศิลปิ นทุกระดับมีควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และสนับสนุนกำรพัฒนำวงกำรศิลปะร่ วมสมัยของไทย
โดยได้ วำงระเบียบกำรประกวด ดังต่อไปนี ้
ประเภทศิลปกรรม ได้ แก่
ผลงำนประเภทจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ และผลงำนสร้ ำงสรรค์ทำงด้ ำนทัศนศิลป์ อื่น ๆ
คุณสมบัตขิ องผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
1. เป็ นบุคคลสัญชำติไทย และมีภมู ลิ ำเนำอยูใ่ นประเทศไทย
2. เป็ นผู้สร้ ำงสรรค์ศิลปกรรมที่สง่ เข้ ำประกวดด้ วยฝี มือและควำมคิดของตนเองและเป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์ในงำน
ที่เข้ ำประกวด ซึง่ จะต้ องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรื อบริ ษัทอื่นใด
3. เป็ นผลงำนที่ไม่เคยเข้ ำประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมำก่อน
ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดแบ่ งเป็ น 2 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับเยำวชน มี 3 กลุม่
- กลุม่ อำยุตำ่ กว่ำ 9 ปี
(แจ้ งเกิดตังแต่
้ วนั ที่ 14 มิถนุ ำยน 2554)
- กลุม่ อำยุ 9 - 13 ปี
(แจ้ งเกิดตังแต่
้ วนั ที่ 14 มิถนุ ำยน 2549 ถึงวันที่ 13 มิถนุ ำยน 2554)
- กลุม่ อำยุ 14 - 18 ปี
(แจ้ งเกิดตังแต่
้ วนั ที่ 14 มิถนุ ำยน 2545 ถึงวันที่ 13 มิถนุ ำยน 2549)
2. ระดับประชำชนทัว่ ไป
(แจ้ งเกิดก่อนวันที่ 13 มิถนุ ำยน 2545 เป็ นต้ นไป)
หัวข้ อการประกวด “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”
ในยุคก่อน คำว่ำ เมือง เวียง หรื อ เชียง หมำยถึง ชุมชนขนำดใหญ่ที่มีเจ้ ำปกครอง เป็ นเมืองกึง่ อิสระ ที่อยูก่ ระจำย
ในภูมิภำคอินโดจีน เนื ้อที่หรื อพื ้นที่ของแต่ละเมืองจะติดกัน ซึง่ เมื่อเวลำผ่ำนมำหลำยร้ อยปี “เมือง” ก็ยงั คงเป็ นคำทีใ่ ช้ กนั อยู่
อย่ำงแพร่หลำย แต่นิยำมอำจจะเปลีย่ นแปลงไปบ้ ำงตำมกำลเวลำ ซึง่ ปั จจุบนั “เมือง” หมำยถึงเขตแดนในระดับต่ำงกันได้
เช่น เมืองไทย (ประเทศ) เมืองเชียงใหม่ (จังหวัด) เมืองไชยำ (อำเภอ) ดังนัน้ ไม่วำ่ จะเรี ยก เมืองเล็ก เมืองใหญ่ เมืองหลัก
หรื อ เมืองรอง เหล่ำนี ้ล้ วนแล้ วก็เป็ นที่เข้ ำใจตรงกันว่ำ เป็ นพื ้นที่ทมี่ ีชมุ ชนพักพิงอำศัยอยู่
กำรอยูร่ วมกันของผู้คนจำนวนมำกนันย่
้ อมส่งผลต่อสภำพแวดล้ อมอย่ำงหลีกเลีย่ งมิได้ จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่มีข้อมูล
เมื่อเดือนกันยำยน 2560 ขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้ รำยงำนว่ำ ในกำรสำรวจสภำพของอำกำศในเมืองต่ำง ๆ กว่ำ
3,000 เมืองทัว่ โลก พบว่ำ 92% ของเมืองมีสภำพอำกำศที่เป็ นภัยต่อชีวติ โดย WHO ได้ ระบุคำ่ เฉลีย่ ของพื ้นที่สเี ขียวต่อ
จำนวนประชำกรต้ องอยูท่ ี่ 9 ตำรำงเมตรต่อคน แต่สำหรับกรุงเทพฯ กลับมีพื ้นที่สเี ขียวเพียง 4,050 ไร่ หรื อเทียบกับสัดส่วน
ประชำกรมีเพียง 6.18 ตำรำงเมตรต่อคนเท่ำนัน้ ในขณะที่หลำยเมืองในต่ำงจังหวัดจำนวนไม่น้อยก็มีปัญหำอำกำศในระดับที่
แตกต่ำงกันไป

ตรำบใดที่มนุษย์ยงั ไม่สำมำรถ ‘ลด ละ เลิก’ ควำมสะดวกสบำย ซึง่ นำพำมำด้ วยกิจกรรมที่สร้ ำงมลภำวะทังฝุ่
้ น
และสำรพิษ แนวทำงสำคัญที่ทำได้ ดีที่สดุ ก็คือกำรสร้ ำงเมืองสีเขียว เพรำะกำรใส่หน้ ำกำกของคนเมืองนันเป็
้ นเพียงกำร
บรรเทำปั ญหำระยะสัน้ แต่กำรปลูกต้ นไม้ เป็ นกำรป้องกันปั ญหำในระยะยำวเพรำะต้ นไม้ ไม่เพี ยงช่วยดูดซับก๊ ำซ
คำร์ บอนไดออกไซด์ แต่ยงั สำมำรถดักจับฝุ่ นละอองทีค่ รองเมือง อีกทังปล่
้ อยก๊ ำซออกซิเจนออกมำให้ ชีวิตคนเมือง เป็ นเรื่ อง
ธรรมชำติ ซึง่ นิยำมของอำกำศบริ สทุ ธิ์ก็หมำยถึงอำกำศที่มีอยูใ่ นธรรมชำติที่ปรำศจำกมลพิษ ทังนี
้ ้ ถ้ ำมีอำกำศดังกล่ำว
และมนุษย์สดู หำยใจเข้ ำไปในปอด อำกำศบริ สทุ ธิ์เหล่ำนันจะเข้
้
ำไปซ่อมแซมอวัยวะ หรื อ เซลล์ ให้ แข็งแรงขึ ้น
กำรจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 35 ประจำปี 2563 กำหนดจัดประกวดในหัวข้ อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หำยใจ
เต็มปอด” เพื่อเปิ ดโอกำสให้ เยำวชน นักเรี ยน นิสติ นักศึกษำ และประชำชนทัว่ ไปที่สนใจทุกระดับได้ ช่วยกันสร้ ำงธรรมชำติ
เมืองไทยในจินตนำกำรผ่ำนผลงำนศิลปะทุกประเภท ทังด้
้ ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม และภำพพิมพ์ ซึง่ จะทำหน้ ำทีเ่ ป็ นสือ่
สร้ ำงสรรค์ทสี่ ง่ เสริ มให้ ชมุ ชนเมืองได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของธรรมชำติ ทังนี
้ ้ เมืองทีม่ ีควำมทันสมัยนันมั
้ กจะแลกมำด้ วย
สิง่ แวดล้ อมทีถ่ กู ทำลำยเสมอ อย่ำงไรก็ดี ธรรมชำติก็ไม่จำเป็ นจะต้ องหำได้ เพียงในป่ ำเขำ เพรำะธรรมชำติเมืองล้ วนเป็ นเรื่ อง
ทีใ่ กล้ ตวั เรำ
การส่ งงานเข้ าประกวด
1. เอกสำรกำรรับสมัคร ประกอบด้ วย
- ใบสมัครฉบับจริ งที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
- สำเนำบัตรประชำชน หรื อสูติบัตร ของผู้ส่งผลงำนเข้ ำประกวดพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง จำนวน 1 ชุด
(ในกรณีที่เป็ นผู้เยำว์ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมำย)
- สำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ สู ง่ ผลงำนเข้ ำประกวดเป็ นผู้เยำว์)
2. ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวด มีสทิ ธิ์สง่ ผลงำนได้ ไม่เกินคนละ 2 ชิ ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
3. ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดจะต้ องกรอกชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้ อมกรอกข้ อมูลอื่น ๆ ลงในใบสมัครอย่ำงละเอียด
และชัดเจน ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
- ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดระดับเยำวชน กลุม่ อำยุต่ำกว่ำ 9 ปี และกลุม่ อำยุ 9 - 13 ปี จะต้ องส่งผลงำนที่
มี ข นำดไม่ต่ ำ กว่ำ 40 x 60 เซนติ เ มตร หรื อ ไม่ต่ ำ กว่ำ ขนำด A2 และไม่เ กิ น 60 x 80 เซนติ เ มตร
หรื อไม่เกินขนำด A1 ทังนี
้ ้ไม่รวมกรอบหรื อฐำน
- ผู้ส่ง ผลงำนเข้ ำ ประกวดระดับ เยำวชนกลุ่ม อำยุ 14 - 18 ปี จะต้ อ งส่ง ผลงำนที่ มี ข นำดไม่ ต่ ำ กว่ ำ
60 x 80 เซนติเมตรและมีควำมกว้ ำง ควำมยำว หรื อควำมสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ทังนี
้ ้ไม่รวมกรอบ
หรื อฐำน
- ผู้ ส่ ง ผลงำนเข้ ำประกวดระดับ ประชำชนทั่ว ไปจะต้ องส่ ง ผลงำน (กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระติ ม ำกรรม
หรื อสือ่ 3 มิติ) ที่มีขนำดรวมกรอบ หรื อฐำนควำมกว้ ำง ควำมยำว หรื อควำมสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร
- ผู้ ส่ ง ผลงำนประติ ม ำกรรม หรื อ สื่ อ 3 มิ ติ จะต้ องส่ ง ผลงำนที่ มี ข นำดรวมแท่ น ฐำน และกรอบ
(กว้ ำงxยำวxสูง) ด้ ำนละไม่เกิน 150 เซนติเมตร
4. งำนที่สง่ เข้ ำประกวดจะต้ องอยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้ อย พร้ อมที่จะติดตังได้
้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรคัดเลือกและตัดสิน
จะพิจำรณำคัดเลือกเฉพำะผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพและเหมำะสมเข้ ำร่ วมแสดงผลงำน คณะกรรมกำรดำเนินงำน
จะระวังรักษำผลงำนที่เข้ ำประกวดอย่ำงดีที่สดุ ยกเว้ นควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นโดยเหตุสดุ วิสยั
5. ผู้ส่งผลงำนเข้ ำประกวดตกลงให้ ปตท. มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลำแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตำม
กฎหมำยในกำรท ำซำ้ ดัด แปลง เผยแพร่ ต่อ สำธำรณชน หรื อ น ำผลงำนของผู้ส่งผลงำนเข้ ำประกวดไปใช้
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของ ปตท. โดยไม่มีคำ่ ตอบแทน ทังนี
้ ้ ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดตกลงที่จะไม่ให้ สทิ ธิแก่
บุคคลอื่นในกำรดำเนินกำรข้ ำงต้ น โดยผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดตกลงให้ เอกสำรใบสมัครนี ้เป็ นหนังสืออนุญำตให้

สิทธิแก่ ปตท. ตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องได้ รับ
ควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมำยในกำรยื่นเอกสำรกำรรับสมัคร)
การตัดสิน
คณะกรรมกำรคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒดิ งั ต่อไปนี ้
ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ กำจร สุนพงษ์ ศรี
ประธำนกรรมกำร
อำจำรย์ธงชัย รักปทุม
กรรมกำร
ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ ปรีชำ เถำทอง
กรรมกำร
ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ พิษณุ ศุภนิมิตร
กรรมกำร
ศำสตรำจำรย์ญำณวิทย์ กุญแจทอง
กรรมกำร
ศำสตรำจำรย์วิโชค มุกดำมณี
กรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์ทินกร กำษรสุวรรณ
กรรมกำร
นำยระยอง ยิ ้มสะอำด
กรรมกำร
ดร.สังคม ทองมี
กรรมกำร
อำจำรย์พีระพงษ์ ดวงแก้ ว
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1. กำรตัดสินจะไม่แยกประเภทในกำรให้ รำงวัลแต่จะถือคุณภำพของผลงำนเป็ นสำคัญ ผลกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่ยตุ ิ และคณะกรรมกำรฯ มีสทิ ธิ์เพิ่มหรือลดรำงวัลใดรำงวัลหนึง่ ได้ ตำมควำม
เหมำะสม
2. คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรำงวัล และเรี ยกคืนรำงวัลในภำยหลัง หำกมีหลักฐำนพิสจู น์ได้ วำ่
ผลงำนของผู้สง่ ประกวดได้ ลอกเลียนผลงำนผู้อื่น หรื อผู้สมัครมิได้ สร้ ำงสรรค์ผลงำนด้ วยตนเอง
3. คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ ดลุ ยพินิจพิจำรณำโทษหลำยระดับตังแต่
้ ตักเตือน จนถึงตัดสิทธิ์ผ้ สู มัคร
ครู และสถำบันที่กระทำกำรอันไม่สจุ ริ ตทุกกรณี ในกำรส่งผลงำนประกวดครัง้ ต่อไป
รางวัลพร้ อมใบประกาศเกียรติคุณและทัศนศึกษา
1. ระดับเยาวชน แบ่งรำงวัลในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
กลุ่มอายุต่ากว่า 9 ปี
รำงวัลยอดเยี่ยม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 10,000
บำท
รำงวัลดีเด่น
5 รำงวัล รำงวัลละ
7,000
บำท
และได้ รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษำ หรื อตำมที่ ปตท. กำหนด รำงวัลละ 2 ท่ำน (ศิลปิ นและผู้ติดตำม)
กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี
รำงวัลยอดเยี่ยม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 15,000
บำท
รำงวัลดีเด่น
5 รำงวัล รำงวัลละ 10,000
บำท
และได้ รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษำ หรื อตำมที่ ปตท. กำหนด รำงวัลละ 2 ท่ำน (ศิลปิ นและผู้ติดตำม)
กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี
รำงวัลยอดเยี่ยม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 20,000
บำท
รำงวัลดีเด่น
5 รำงวัล รำงวัลละ 15,000
บำท
และได้ รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษำต่ำงประเทศ หรื อตำมที่ ปตท. กำหนด

2. ระดับประชาชนทั่วไป
รำงวัลยอดเยีย่ ม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 200,000 บำท
รำงวัลดีเด่น
5 รำงวัล รำงวัลละ 100,000 บำท
และได้ รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษำต่ำงประเทศ หรื อตำมที่ ปตท. กำหนด
หมายเหตุ
- ผู้ที่ได้ รับรำงวัลทุกระดับ เฉพำะเงินรำงวัลจะต้ องรับผิดชอบในกำรจ่ำยภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
- ขอสงวนสิท ธิ์ เ ฉพำะผู้ที่ ส ำมำรถเดิ น ทำงตำมวัน ที่ บริ ษั ท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลีย่ นแปลง และ/หรื อเรี ยกร้ องเป็ นเงินคืนได้
กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้ รับรางวัล
ผู้ส่ง ผลงำนเข้ ำ ประกวดและได้ รั บ รำงวัล ตกลงว่ ำ ผลงำนที่ ไ ด้ รั บ รำงวัล ให้ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง ปตท.
และตกลงโอนลิขสิทธิ์ในผลงำนดังกล่ำวให้ แก่ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ซึ่ง บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) มีสิทธินำ
ผลงำนที่ได้ รับรำงวัลไปใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ได้ โดยไม่มีคำ่ ตอบแทน
ทังนี
้ ้ ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดที่ได้ รับรำงวัลข้ ำงต้ นให้ คำรับรองว่ำ ภำยหลังจำกที่ได้ รับกำรประกำศให้ เป็ น ผู้ได้ รับ
รำงวัลแล้ ว จะทำสัญญำโอนลิขสิทธิ์ในงำนที่ได้ รับรำงวัลให้ กบั ปตท. ต่อไปภำยในระยะเวลำที่ ปตท. กำหนด
การส่ งผลงาน
ส่งผลงำนด้ วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 1 - 7 มิถนุ ำยน 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ได้ ที่
- ชัน้ 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิ ณ จังหวัดสงขลำ โทร. 0 7431 7619
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
- คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2396
- หอนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280
ส่ งทางไปรษณีย์ (กรุณำส่งด้ วย EMS เท่ำนัน)
้
ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวัง
สนำมจันทร์ เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยผลงานต้ องส่ งถึง
ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมฯ ระหว่ างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 เท่ านัน้
ตัดสินการประกวด
วันอำทิตย์ที่ 14 มิถนุ ำยน 2563
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม และ www.pttplc.com และสือ่ ฯ ตำมที่ ปตท. กำหนด

การรับผลงานคืน
ผลงานที่ได้ รับเกียรติบัตร และผลงานที่ไม่ ได้ รับการคัดเลือก
- รอบแรก รับผลงำนคืนระหว่ำงวันที่ 18 - 21 มิถนุ ำยน 2563 เวลำ 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์
จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333 (โดยจะแจ้ งทำงโทรศัพท์ให้ มำรับผลงำนคืนจำกเบอร์ ติดต่อ
ที่ให้ ไว้ ในใบสมัคร)
- รอบสอง รับผลงำนคืนระหว่ำงวันที่ 25 - 30 มิถนุ ำยน 2563 ณ คลังเก็บภำพ ปตท. กรุงเทพมหำนคร
โทร. 0 2537 2159, 0 2537 1388
** สำมำรถรับผลงำนคืนได้ ในระหว่ำงเวลำ 09.00 - 16.00 น. ทุกวันทำกำร ทัง้ นี ้ หากผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดไม่ มารั บ
ผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กาหนดไว้ ให้ ถือว่ าผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดตกลงให้ กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ใน
ผลงานชิ้นทีส่ ่ งเข้ าประกวดนั้น เป็ นของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) **

หนังสือนาส่ งผลงาน
ข้ ำพเจ้ ำขอส่งผลงำนเข้ ำร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 35 โดยได้ รับทรำบระเบียบกำร กำรแสดงครัง้ นี ้แล้ ว
ชื่อ – นำมสกุล (ด.ช./ด.ญ./นำย/นำง/นำงสำว)
Name – Surname (Mr./Mrs./Miss)

วัน/เดือน/ปี เกิด
อำยุต่ำกว่ำ 9 ปี

อำยุ 9 - 13 ปี
อำยุ 14 - 18 ปี
ประชำชนทัว่ ไป
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่อยูผ่ ้ สู ง่ ภำพ)
เลขที่.................... หมูท่ ี่.................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน..............................................
แขวง/ตำบล...................................... เขต/อำเภอ.............................................. จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์.................................................. E-MAIL.........................................
ที่อยูส่ ถำบัน
ส่งผลงำนในนำม............................................................................................. ระดับชันเรี
้ ยน.................................
เลขที่.................... หมูท่ ี่.................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน..............................................
แขวง/ตำบล...................................... เขต/อำเภอ.............................................. จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์.................................................. E-MAIL.........................................
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ผลงำนที่ได้ รับรำงวัลถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) และให้ ปตท. มีสทิ ธิแต่เพียงผู้
เดียวตลอดระยะเวลำแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย ในกำรทำซ ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน หรื อ นำผลงำนไป
ใช้ ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของ ปตท. โดยไม่มีคำ่ ตอบแทน ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะไม่ให้ สทิ ธิแก่บคุ คลอื่นในกำรดำเนินกำร
ข้ ำงต้ น อีกทัง้ ตกลงให้ เอกสำรใบสมัครนี ้เป็ นหนังสืออนุญำตให้ สทิ ธิแก่ ปตท. ตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมำยในกำรยื่นเอกสำรกำรรับ
สมัคร)
ลงชื่อ ..................................................... ปตท.
ลงชื่อ ............................................................ ผู้สง่ ผลงำน
วันที่ ............ / .............. / .............
วันที่ ............ / .............. / .............
หนังสือให้ ความยินยอม (กรณีผ้ สู ง่ ผลงำนประกวดเป็ นผู้เยำว์ อายุน้อยกว่ า 20 ปี )
ข้ ำพเจ้ ำ นำย/นำง…….…………………………….อยูบ่ ้ ำนเลขที่……………….........……………….
………………………………………………………………………………………………….………………….........…
ขอทำหนังสือยินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว ......................................................................ส่งผลงำนร่วมประกวดใน
โครงกำรประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 35 ปี 2563 ในหัวข้ อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หำยใจเต็มปอด” โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำร
ประกวดฯตำมที่ระบุในใบสมัครทุกประกำร
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ปกครอง
วันที่ ............ / .............. / .............
ข้ ำพเจ้ ำขอส่งผลงำนเข้ ำร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 35 โดยรับทรำบระเบียบกำร กำรแสดงครัง้ นี ้

ข้ อมูลผลงาน
แนวคิดในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำน

ลำดับ
1
2
3

ชื่อผลงำน

ผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
เทคนิค
ขนำด (ซม.)

รำคำผลงำน (บำท)

ไทย
อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ

ใบรับคืนผลงาน
ลำดับ
ไทย
1
ไทย
2
ไทย
3

ชื่อผลงำน

*เลขทะเบียน

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ ับผลงำน
วันที่ ............ / .............. / .............

