จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
เงื่อนไขกำรส่งผลงำน
ข้าพเจ้าผูส้ ง่ ผลงานภาพเขียนเข้าประกวด รับทราบรายละเอียดโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส ครัง้ ที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม
นำนวัต” แล้วทุกประการ และข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาไว้กบั บริษัท เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้ เรียกว่า “บริษัท” ดังนี ้
1. ผูส้ มัครได้กรอกรายละเอียดในใบสมัครครบถ้วน และส่งมาพร้อมผลงานในวันที่กาหนด
2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิน้ ต้องเป็ นผลงาน 2 มิติ บนผืนผ้าใบ ขนาดไม่เกิน 180 ซม. (รวมกรอบ) นา้ หนักไม่เกิน 25 กก.
ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีนา้ มัน สื่อผสม โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิคที่ใช้ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดไม่เคยได้รบั รางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และไม่ใช่ผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดแล้วในโครงการนี ้
4. ผลงานที่ได้รบั รางวัลทัง้ หมด ถื อเป็ นกรรมสิท ธิ์ ของบริษั ท เอเซีย พลัส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) และบริษั ทมี สิทธิ์ในการ
จัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิง่ พิมพ์ รวมทัง้ สือ่ สารสนเทศทุกชนิด
5. เมื่อผูส้ มัครส่งมอบภาพเขียนให้บริษัทแล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูส้ มัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทในทุกกรณี
6. เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท ผูเ้ ข้าร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญ าตให้ บริษัทฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้
ให้บริการที่ได้รบั อนุญาตจากบริษัทฯ เก็บข้อมูล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่วมการประกวด ภายใต้วตั ถุประสงค์ เพื่อ
การติดต่อผูส้ มัคร และใช้ขอ้ มูลในการจัดแสดงผลงาน จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวด
จิตรกรรมเอเซีย พลัส
7. ภายหลังจากการประกาศผล ผูส้ มัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวัน และสถานที่ที่ระบุดา้ นล่าง
 ผลงานที่ไม่ได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่ำงวันที่ 7 – 18 มิถุนำยน 2564 ที่ ร้านไวยากรณ์เฟรม โทร 087
001 1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (พิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กโครงการประกวด
 ผลงานจากภูมิภาคที่ไม่ได้รบั เลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนได้ที่ตวั แทนรับผลงานในภูมิภาคนัน้ ๆ
 ผลงานที่ได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนในวันที่ 30 สิงหำคม 2564 เวลำ 10.00 – 15.00 น. ที่หอศิลป์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดาเนินกลาง
หากผูส้ มัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่ระบุ กรุ ณาแจ้งผูป้ ระสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครัง้ โดยต้องรับ
คืนให้เสร็จสิน้ ภำยในวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2564 หากผูส้ มัค รไม่ขอรับ คืนภายในวัน เวลาที่กาหนด จะถื อว่าผูส้ มัครยินยอมให้ บริษั ทฯ มี
กรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และมีสทิ ธิ์ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
สำเนำยืนยันกำรรับผลงำน
ชิ้นที่

ชื่อ-นำมสกุล (ผู้สมัคร)

ชื่อผลงำน

1
2

ผู้รับผลงาน ..........................................

วันที่รับผลงาน ..........................................

เลขที่ใบสมัคร ..................................
วันที่รับ ………………………….….

จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
1. ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) *จำเป็นต้องระบุ
เพื่อน / อาจารย์
เว็บไซต์ จิตรกรรมเอเซีย พลัส
เฟสบุ๊ก Asia Plus Art Contest
สื่อสิ่งพิมพ์ในมหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร (ระบุ) .........................................

LINE จิตรกรรมเอเซีย พลัส
อื่นๆ (ระบุ) …………………...….

2. ข้อมูลผู้สมัคร (กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน) *จำเป็นต้องระบุ
ชื่อ-นำมสกุล (นำย/ นำง/ นำงสำว) : …………………………………………………………………………………………………….…
Name (Mr./ Mrs./ Ms.) : …………………………………………………………………………………………………………………..
วัน/ เดือน/ ปีเกิด : ……………………….. อำยุ : …………………………. เลขที่บัตรประชำชน : ……………………………..............
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : ………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มือถือ : ……………………………………………………….. อีเมล : ……………….……………………………………………………..
Facebook : ………………………………………………….. LINE ID : .…………………………………………………………………
ระดับกำรศึกษำ : …………………………………………….. สถำนศึกษำ / สถำนที่ทำงำน : ..…………………………………………..
3. ข้อมูลผลงำน (กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน) *จำเป็นต้องระบุ
ชื่อผลงำน

เทคนิค

ขนำด (ซม.)

รำคำจำหน่ำย (บำท)*

(ไทย)
1.
(อังกฤษ)
แนวคิด (หรือแนบเอกสารเพิ่มเติม) :

(ไทย)
2.
(อังกฤษ)
แนวคิด (หรือแนบเอกสารเพิ่มเติม) :

* ข้าพเจ้าขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจาปี 2564 และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการประกวดทุกประการ
กรณีที่ประสงค์จะจาหน่าย หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจาหน่ายผลงานในอัตราร้อยละ 30 **

ลงนาม .......................................... ผู้สมัคร

