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ระเบียบการประกวดศิลปกรรมกรุ งไทย ครั ง้ ที่ 3
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย (“ธนาคาร”) จัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุ งไทย ครั ง้ ที่ 3 เพื่ อเฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้ วยการส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ าง
งานศิลปกรรมให้ ก้าวสูร่ ะดับสากล ซึง่ ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างความงามและคุณค่าแห่งความดีเพื่อมวลมนุษยชาติ อันเป็ น
การนาพาสังคมสูค่ วามเจริ ญงอกงามทังทางด้
้
านจิตใจและความคิดในที่สดุ
แนวเรื่ อง (Theme)
1. ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงและพระราชินี ที่สุดในหัวใจไทย”
มีเนื ้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ พ่อและแม่ของ
แผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ ยมด้ วยพระมหากรุ ณาธิ คุณ ทรงอุทิศพระองค์ ในการปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิจนานัปการ ทรงมีพระอัจฉริ ยภาพ
ในศาสตร์ และศิลป์เป็ นที่ประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะ พระจริ ยาวัตรและนา้ พระราชหฤทัยอันงดงามเป็ นแบบอย่างอันประเสริ ฐ ทรงเป็ น
มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้ วยทรงมีคุณูปการต่อ แผ่ นดินไทยในทุกมิติ ศิลปิ นสามารถเลือกสร้ างสรรค์ ผ ลงงานได้ 3 รู ปแบบ คื อ
1. เนื อ้ หาเกี่ ยวกับพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ ทัง้ สองพระองค์ 2. เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระองค์เดียว 3. เนื ้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์เดียว
2. ศิลปกรรมกรุ งไทย
ธนาคารกรุ งไทย ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ดาเนินงานเคียงคู่คนไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี มุ่งส่งเสริ มการสร้ างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมที่มีเนื ้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้ านศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ เพื่อสื่อถึง “กรุ งไทย” ที่อดุ มสมบูรณ์ ด้วยงานสร้ างสรรค์อนั ทรงคุณค่าและสุนทรี ยะ ก่อให้ เกิดความสุข
สร้ างความดีงาม นาสังคมและมวลมนุษยชาติสคู่ วามเจริ ญรุ่ งเรื อง
รู ปแบบและลักษณะการสร้ างสรรค์
ศิลปิ นผู้สร้ างสรรค์ สามารถนาเสนอและแสดงออกผลงานศิลปกรรมได้ ทงหั
ั ้ วข้ อที่ 1 หรื อหัวข้ อที่ 2 โดยอิสระทังแนวคิ
้
ด รู ปแบบ
และเทคนิควิธีการตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่ วมสมัยในปั จจุบนั
ระดับการประกวด
เปิ ดกว้ างสาหรับบุคคลธรรมดาทัว่ ไป
ประเภทผลงานและหลักเกณฑ์ ในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. ประเภทผลงาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรื อแท่น) ไม่เกิน 1.80 x 1.80 เมตร
2. หลักเกณฑ์ ในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
2.1 ผลงานทุกชิ ้นต้ องเป็ นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ ายได้ อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้ างแข็งแรงมัน่ คง
ติดอุปกรณ์เรี ยบร้ อย พร้ อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
2.2 ผลงานชิ ้นใดที่ต้องติดตังด้
้ วยวิธีพิเศษหรื อต้ องประกอบชิ ้นงานเข้ าด้ วยกัน เจ้ าของผลงานต้ องเป็ นผู้ติดตังด้
้ วย
ตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนเวลา 17.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้ าย
2.3 สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ คนละไม่เกิน 3 ชิ ้น โดยผลงานนันต้
้ องสร้ างสรรค์ขึ ้นด้ วยฝี มือและความคิดของ
ตนเอง และจะต้ องไม่เคยร่ วมแสดงนิทรรศการหรื อได้ รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
2.4 แนบประวัติสว่ นตัวพร้ อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้สง่ ผลงาน รวมทังกรอกรายละเอี
้
ยดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์ ม
ที่กาหนดให้ ติดไว้ กบั ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
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2.5 แนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อกรณีเป็ นชาวต่างประเทศให้ แนบสาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมเอกสารการตรวจ
ลงตราวีซา่ (ถ้ ามี) เพื่อเป็ นหลักฐาน
2.6 เจ้ าของผลงานจะต้ องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า หรื อสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลภายนอก สาหรับส่วนประกอบของ
ผลงานที่เจ้ าของผลงานนามาใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานและ/หรื อผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
เวลาและสถานที่ในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
กาหนดส่ งใบสมัครพร้ อมผลงาน
เจ้ าของผลงานจะต้ องส่งใบสมัครพร้ อมผลงานด้ วยตนเอง หรื อมอบอานาจให้ ตัวแทนน าส่ง ระหว่างวัน ที่
9-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น.
สถานที่รับผลงาน
หอศิลป์กรุ งไทย อาคารธนาคารกรุ งไทย สาขาเยาวราช ซ.เยาวราช 23 เขต สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร
โทร. 0-2222-0137 แฟ็ กซ์ 0-2222-0138
สถานที่รับผลงานส่ วนภูมิภาค
1. ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
การคัดเลือกและตัดสินรางวัล
การคัดเลือกและตัดสินรางวัล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์กรุ งไทย
-

การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ถือว่าเป็ นที่สดุ และธนาคารขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผลงานที่
เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้ าร่ วมแสดงนิทรรศการ

-

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรื อเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึง่ ได้

-

ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th และผ่านทางสื่อมวลชน ภายในเดือนธันวาคม 2559

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล
1.
อาจารย์ ชาเรื อง วิเชียรเขตต์
2.
อาจารย์ ทวี รัชนีกร
3.
อาจารย์ อินสนธิ์ วงศ์สาม
4.
อาจารย์ พิชยั นิรันต์
5.
อาจารย์ ธงชัย รักปทุม
6.
ศาสตราจารย์เกียรติศกั ดิ์ ชานนนารถ
7.
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อิทธิพล ตังโฉลก
้
8.
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ปรี ชา เถาทอง
9.
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
10. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์
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พิธีเปิ ดนิทรรศการและมอบรางวัล ณ หอศิลป์กรุ งไทย
พิธีเปิ ดนิทรรศการและมอบรางวัลศิลปกรรมกรุ งไทย ครัง้ ที่ 3 ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.
นิทรรศการ จัดแสดงตังแต่
้ วันที่ 21 มกราคม – 29 เมษายน 2560
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 10.00 - 17.00 น. ปิ ดวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร
รางวัล
เงินรางวัลรวม 3 ล้ านบาท
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็ นเกณฑ์การ
ตัดสิน โดยกาหนดรางวัลแบ่งกลุม่ ตามแนวเรื่ อง ดังนี ้
1. กลุ่มรางวัลของแนวเรื่ อง ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ กาหนดรางวัล ดังนี ้
รางวัล
“ยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุ งไทย”
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้ อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 1

รางวัลละ 300,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 100,000 บาท จานวน 5 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

2. กลุ่มรางวัลของแนวเรื่ อง ศิลปกรรมกรุ งไทย กาหนดรางวัล ดังนี ้
รางวัล

“ยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุ งไทย”
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้ อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 300,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 100,000 บาท จานวน 5 รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร

ทัง้ นี ้ ธนาคารจะมอบเกียรติบัตรให้ ศิลปิ นที่ได้ รับคัดเลือกให้ ร่วมแสดงนิทรรศการด้ วย
กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผลงาน
1. เจ้ าของผลงานจะต้ องยินยอมให้ ผลงานที่ได้ รับรางวัลทุกชิ ้นตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุ งไทย โดยไม่คิดมูลค่าหรื อ
ราคา หรื อค่าสิทธิใดๆ
2. ธนาคารมีสิทธิในการมอบผลงานที่ได้ รับรางวัลให้ แก่หน่วยราชการ องค์กรต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน หรื อบุคคลใดๆ
ตามแต่ที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยเจ้ าของผลงานจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการ
พิจารณาดาเนินการดังกล่าว
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทุกชิ ้นในสูจิบตั ร เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือรวมภาพ
ปฏิทิน การ์ ดอวยพร รายงานประจาปี เป็ นต้ น และเผยแพร่ ในสื่อทุกประเภท รวมทังสารสนเทศสมั
้
ยใหม่ทุกประเภท เช่น
โปสเตอร์ โบรชัวร์ แบนเนอร์ คัตเอาท์ แบ็คดร็ อป เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้ น รวมถึง ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ผลงาน
ทางโทรทัศน์ เคเบิ ้ลทีวี การกล่าวถึงในวิทยุ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการของธนาคาร และ/หรื อเพื่อ
เผยแพร่ ความรู้ ส่สู งั คม โดยไม่ถือเป็ นการละเมิดกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา และ/หรื อสิทธิใดๆ ของ
เจ้ าของผลงาน
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การขอรั บคืนผลงานที่ไม่ ได้ รับรางวัล
1. ผลงานที่ไม่ ได้ ร่วมแสดงนิทรรศการ
เจ้ าของผลงานสามารถนาสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้ ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานที่
ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทาการ ระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2559
2. ผลงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ
เจ้ าของผลงานสามารถนาสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการแต่ไม่ได้ รับรางวัล
ณ สถานที่ที่ท่านส่งผลงาน ในวันและเวลาทาการ ระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2560
* ทังนี
้ ้ เมื่อครบกาหนดการขอรับคืนผลงานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว หากเจ้ าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในวันและเวลาที่
กาหนด ให้ ถือว่าเจ้ าของผลงานสละสิทธิ ในการรั บคืนผลงานและตกลงยินยอมให้ กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์ สินทางปั ญญา และสิทธิ
ทุกประเภทของผลงานตกเป็ นของธนาคาร และตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเจ้ าของผลงานยินยอมให้ การ
ดาเนินการใดๆของธนาคารถือว่าเป็ นที่สดุ โดยเจ้ าของผลงานจะโต้ แย้ งคัดค้ านมิได้
“ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อความที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลปั จจุบันและเป็ นความจริ งทุกประการ หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลใดที่ได้ ให้ ไว้ กบั ธนาคาร ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที โดยข้ าพเจ้ า ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขของระเบียบการประกวดศิลปกรรมกรุ งไทย ครัง้ ที่ 3 (“ระเบียบการประกวด”) ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้และที่จะมีขึ ้นต่อไปใน
ภายหน้ าตามที่ธนาคารกาหนดทุกประการ ซึง่ ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของใบสมัครประกวดศิลปกรรมกรุ งไทย ครัง้ ที่ 3 ฉบับนี ้ด้ วย
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในข้ อกาหนดและเงื่อนไขของระเบียบการประกวด และใบสมัครประกวดศิลปกรรมกรุ งไทย
ครัง้ ที่ 3 และได้ รับระเบียบการประกวดไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน”
เจ้ าของผลงาน
....................................................
(............................................)
พยาน
....................................................
(............................................)

