ใบสมัคร
การส่ งผลงานเข้ าประกวดการออกแบบงานศิลปะบน เจ้ าพระยาทัวร์ ริสท์ โบ๊ ท (เรื อท่องเทีย่ วธงสี ฟ้า)
“โครงการศิลป์ สายนา้ ( The River Art)”
ภายใต้ แนวคิด สายนา้ มรดกแห่ งวัฒนธรรม (The River of Culture Heritage)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลผู้เข้ าประกวด (กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง)
ชื่อ __________________________________ นามสกุล _________________________________________
วันเดือนปี เกิด________________________________ สัญชาติ _____________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้____________________Email Address ____________________________
ส่ วนที่ 2 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครประกวดผลงาน
เมื่อผูเ้ ข้าประกวดลงนามในใบสมัครนี้ถือว่าผูเ้ ข้าประกวดยอมรับว่า
1. ผูเ้ ข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการประกวดของบริ ษทั
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นผลงานที่ไม่ลอกเลียน และ/หรื อได้รับรางวัลมาก่อน
3. ผูเ้ ข้าประกวดขอให้การรับรองว่าผูเ้ ข้าประกวดเป็ นคนสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง
และขอรั บรองว่าเป็ นเจ้าของทรัพ ย์สินทางปั ญญาใน รู ป ภาพ ลาย เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมาย
บริ การ สัญลักษณ์ (Logo) และ/หรื อ สัญลักษณ์อื่นใดที่ปรากฏในผลงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ส่ วนประกอบของผลงาน ไม่มีการละเมิดลิ ขสิ ทธ์ และ/หรื อ ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นใดของผูอ้ ื่น(คา
รับรอง)
4. หากผูเ้ ข้าประกวดผิดคารับรอง หรื อผิดข้อตกลงเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ผูเ้ ข้าประกวดตกลงรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสี ยหายตามกฎหมายทั้งหมด
5. ผูเ้ ข้าประกวดตกลงให้บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ใช้, ทาซ้ า, ดัดแปลง และ/หรื อเผยแพร่ ผลงานของผูเ้ ข้าประกวด
ได้โดยตลอด และไม่คิดค่าตอบแทน
6. ผูเ้ ข้าประกวดตกลงให้บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และ/หรื อ ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นใดในผลงานของ
ผูเ้ ข้าประกวดแต่เพี ย งผูเ้ ดี ยว บริ ษ ทั ฯมี สิ ท ธิ์ ในการใช้, ท าซ้ า, ดัดแปลง และ/หรื อ เผยแพร่ ได้ตาม
ดุลพินิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ผชู ้ นะการประกวดตกลงจะลงนามในเอกสารที่บริ ษทั ฯจัดทาไว้ต่อไป
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7. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ ทธิ์ การเข้าประกวด และ/หรื อ รับรางวัลใดๆ ในกรณี ที่ที่ผเู ้ ข้าประกวด
ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จ และ/หรื อ มีคุ ณสมบัติไม่ตรงตามกาหนด และ/หรื อ ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงข้อใด
ข้อหนึ่งตามที่ระบุน้ ี
8. การตัดสิ นของบริ ษทั ฯ ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
9. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่ วมโครงการ “ศิลป์ สายน้ า (River Art)” ที่
ระบุไว้ในใบสมัครนี้

ลงชื่อ………………………………… .ผูเ้ ข้าประกวด

ลงชื่อ...................................................(ผูป้ กครอง)
ในกรณี ที่ผเุ ้ ข้าประกวดอายุต่ากว่า 20

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลงาน
ชื่อผลงาน__________________________________________ขนาด ___________________________ ซม.
เทคนิค ____________________________________________ ปี ที่สร้างสรรค์ผลงาน __________________
แนวคิดงาน
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โครงการประกวด “ศิลป์ สายนา้ ” (The River Art)
กิจกรรมออกแบบงานศิลปะบน
“เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท” (เรื อท่องเที่ยวธงสี ฟ้า)
ข้ อมูล “เจ้ าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ ท” (เรื อท่องเที่ยวธงสี ฟ้า)
บริ ษทั เจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท จากัด เปิ ดตัวเรื อโดยสาร 2 ชั้นระดับเวิลด์คลาส นวัตกรรม Catamaran เรื อ
สองท้อง ผลิตจากอลูมิเนียมทั้งลา จุผโู ้ ดยสารได้ถึง 190 คน ที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยสู งและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมเช่นเดียวกับที่ใช้ในแม่น้ าในยุโรป จานวน 3 ลา ประเดิมเปิ ดตัวลาแรก “เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท 1”
พร้อมบริ การข้อมูลท่องเที่ยวบนเรื อ ทั้งไกด์นาเที่ยว ระบบเสี ยง แจ้งชื่อท่าเรื อท่าต่อไป และบอกเล่าเรื่ องราว
สถานที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาตามระบบ GPS หนุ นการท่องเที่ยวทางน้ าสู่ ระดับเวิลด์คลาส
“เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรื อท่องเที่ยวธงสี ฟ้า) ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศ ตัวเรื อใช้
นวัตกรรม Catamaran เรื อสองท้อง ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดคุณภาพตามมาตรฐานสากล วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นสั่งตรง
จากต่างประเทศมาประกอบที่อู่ต่อเรื อที่อยุธยา โดยสั่งต่อเรื อใหม่จานวน 3 ลา รวมติดตั้งอุปกรณ์และสิ่ งอานวย
ความสะดวกทั้งหมด จากเดิมที่มีเรื อ 2 ชั้นอยู่ 2 ลา เมื่อต่อเรื อครบ จะมีเรื อ 2 ชั้นให้บริ การนักท่องเที่ยวทั้งหมดรวม
5 ลา”
รายละเอียดกิจกรรมการประกวด
บริ ษทั เจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท จากัด
ขอเชิ ญชวนประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เยาวชนไทย ไม่จากัดอายุ
ส่ งผลงานเข้าร่ วมโครงการประกวด “ศิลป์ สายน้ า”
กิจกรรมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรื อท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท
ภายใต้แนวคิด “สายน้ าแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” (The River of Culture Heritage)
โดยจะมีผชู ้ นะรวม 6 รางวัล
รางวัลชนะเลิศมีมูลค่า 100,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
วัตถุประสงค์
• เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไป ที่มีความสามารถด้านการออกแบบหรื อสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้ร่วม
ประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท(เรื อท่องเที่ยวธงสี ฟ้า) และจะถูกนาเสนอสู่
สาธารณะตลอดช่วงลาน้ าเจ้าพระยาที่ให้บริ การ

• เพื่อเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสายน้ าเจ้าพระยา แหล่งกาเนิดสรรพชีวติ ความเป็ นอยู่ และคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาล ของประเทศไทย จวบจนปั จจุบนั ให้ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการ
นาเสนอความภูมิใจนี้ อวดสู่ สายตาชาวโลก
ผูม้ ีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าร่ วมประกวด
ประชาชนทัว่ ไป นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จากัด
กระบวนการประกวด
• รอบคัดเลือก ผูส้ มัครส่ งผลงานเข้าประกวด ในรู ปแบบไฟล์ AI หรื อไฟล์ภาพถ่ายจากผลงานวาดภาพจริ ง
ที่มีคุณภาพความละเอียดสู ง มาที่ Email: info@chaophrayatouristboat.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจานวน 10 ผลงาน เพื่อเข้าสู่ การพิจารณาในรอบชนะเลิศ
ต่อไป
• รอบตัดสิ น ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะมานาเสนอแนวคิดของผลงานด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ น
คณะกรรมการตัดสิ นจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3-4 ท่าน โดยแต่ละท่านจะลงคะแนนเสี ยง เพื่อคัดเลือกผูช้ นะเลิศ
และจะทาการแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศทราบทันที หลังจากสิ้ นสุ ดการคัดเลือก
• ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศส่ งมอบ ไฟล์ตน้ ฉบับ ให้ บริ ษทั เจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท จากัด เพื่อนาไปผลิตใน
ขั้นตอนต่อไป
โจทย์การประกวด
ให้ผเู ้ ข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท(เรื อท่องเที่ยวธงสี ฟ้า) ภายใต้แนวคิด
“สายน้ าแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยูค่ ู่กบั แม่น้ าสายหลัก
ของประเทศมายาวนาน
รายละเอียดการนาเสนอ
• ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและ
ชี้แจงโดยละเอียด)
• ส่ งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสาเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

• ดาวน์โหลด ใบสมัคร Facebook Fan page: https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/.
Line@:@ctbblueflag และสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด)
คณะกรรมการตัดสิ น
• ผูแ้ ทนจากบริ ษทั เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จากัด 2 ท่าน
• คณาจารย์ดา้ นศิลปะจาก ม.ศิลปากร หรื ออื่นๆ 1 ท่าน
• ศิลปิ นอาวุโส 1 ท่าน
• ที่ปรึ กษาฝ่ ายศิลปะจาก Hof Art 1 ท่าน
เกณฑ์ การตัดสิ น
• สะท้อนแนวคิดหลักของการเป็ น ผูป้ ระกอบการเรื อเจ้าพระยาทัวร์ ริสท์โบ๊ท รายแรกของสายน้ า ที่ห่วงใย
มรดกทางวัฒนธรรมของลาน้ าเจ้าพระยามาอย่างยาวนานและยัง่ ยืน
• สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็ นไทยที่มีความร่ วมสมัยแบบสากล
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
• มีความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน
รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท (ใช้งานจริ ง)
• รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สมบัติของเรื อด่วนฯ)
เงื่อนไขการประกวด
• ผูเ้ ข้าประกวดส่ งผลงานเข้าร่ วมประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็ นผลงานที่เคยส่ งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นโดยเด็ดขาด
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ บริ ษทั เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท
จากัด โดยสามารถใช้สิทธิ์ ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริ งได้

• ห้ามมิให้ผเู ้ ข้าประกวดเผยแพร่ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ
ก่อนได้รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการ
ประกวด
ระยะเวลาโครงการ
มีนาคม – เมษายน 2562
รับสมัครเชิ ญชวนคนร่ วมประกวด ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์
สัปดาห์ที่ 1 ของพฤษภาคม 2562 คัดเลือกงานเหลือ 10 ผลงาน
แจ้งผูไ้ ด้รับการคัดเลือก 10 ผลงาน มานาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ
ตัดสิ นรอบสุ ดท้าย
สัปดาห์ที่ 2 ของพฤษภาคม 2562 ตัดสิ นผลงานรอบสุ ดท้าย
ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย
16-31 พฤษภาคม 2562
แถลงข่าว และ แจกรางวัล
รู ปตัวอย่างภาพเรื อ

เฉพาะพื้นที่สีเหลือง

ตรงพิน้ สี น้ าเงินนี้ ออกแบบได้เฉพาะด้านท้ายเรื อ

ออกแบบตัวการ์ ตูน ทั้ง 2 ฝั่งด้านหน้าของเรื อ
สนใจสอบถามข้อมูลติดต่อ
โทร 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด)
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/.
Line@: @ctbblueflag

