
ใบสมัคร



“The artist sees what others only catch a glimpse of.”
- Leonardo da Vinci

ศิลปะเปดมุมมองสูสิ่งที่คาดไมถึง

ขอเชิญรวมถายทอดความรูสึกและเรื�องราวผานผลงานของคุณ

ชิงรางวัล

ผลงานชนะเลิศประเภทศิลปนอาชีพ จะไดรับเงินรางวัล 750,000 บาท
และเขาประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร เพื�อชิงรางวัลพิเศษ
อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ พรอมโอกาสไดรับคัดเลือกเขารวม
โครงการศิลปนในพำนัก ณ พิพิธภัณฑศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน

ผลงานชนะเลิศประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน จะไดรับเงินรางวัล 90,000 บาท 
และอุปกรณศิลปะมูลคา 10,000 บาท พรอมแสดงผลงานและเขารวมพิธีประกาศรางวัลชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริหารสื�อสารและภาพลักษณองคกร ธนาคารยูโอบี 
โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969 
หรือ Email: poy@uob.co.th

www.uobpoy.com
UOBติดตามเราไดทาง

ภาคกลาง 
   กรุงเทพฯ: หองนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑเพาะชางเฉลิมพระเกียรติ 
   ชลบุรี: หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

รวมสงผลงานเขาประกวดไดระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ จุดรับผลงานทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

ประชันความสามารถ

ภาคเหนือ 
   เชียงใหม: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   เชียงราย: โถงกลางขัวศิลปะ เชียงราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   มหาสารคาม: หอศิลปพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   นครราชสีมา: หอศิลปจินตนาการ อาคาร 26 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคใต
   สงขลา: ชั้น 1 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
   นครศรีธรรมราช: หอศิลปศรีธรรมราช วิทยาลัยชางศิลป นครศรีธรรมราช
   ปตตานี: หองโถง Spoke Innovation Hub มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี



ประเภทศิลปนอาชีพ (Established Artist)
สำหรับศิลปนที่มีประสบการณหรือมีผลงานเปน Portfolio

ตองเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม
(ยกเวนการจัดแสดงผลงานเพื�อจบการศึกษา)

หรือมีหอศิลป/แกลเลอรี่สงเปนตัวแทนเขาประกวด
หรือเคยไดรับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะ

ที่เปนที่ยอมรับ (ยกเวนการประกวดในสถานศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 
l  750,000 บาท

ผูไดรับรางวัลนี้จะมีโอกาสไดรับการคัดเลือกเขารวมเปนศิลปนในพำนัก 
ณ พิพิธภัณฑศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน

ผูไดรับรางวัลนี้จะไดรวมแสดงผลงานและเขารวมพิธีประกาศรางวัล
ชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year 
ณ ประเทศสิงคโปร 

ทุกรางวัลของประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลนจะไดรับรางวัลพิเศษ
คือ อุปกรณศิลปะมูลคา 10,000 บาท 

รางวัลเหรียญทอง        l   300,000 ºÒ·
รางวัลเหรียญเงิน        
รางวัลเหรียญทองแดง    

รางวัลเหรียญทอง        l   75,000 ºÒ·
รางวัลเหรียญเงิน          
รางวัลเหรียญทองแดง  

ประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน

(Emerging Artist)

รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year
l  10,000 เหรียญสหรัฐ 

รางวัลระดับภูมิภาคนี้ มอบใหกับเจาของผลงานที่โดดเดนที่สุด
จากสี่ภาพที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 
จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย 

สำหรับศิลปนทุกทานที่กำลังศึกษาดานศิลปะ
กำลังเริ่มตนกาวแรกสูการเปนศิลปนอาชีพ

หรือเพียงแคมีใจรักการวาดภาพ

รางวัล Most Promising Artist of the Year  
l  90,000 บาท

l   240,000 ºÒ·
l   150,000 ºÒ·

l   30,000 ºÒ·
l   45,000 ºÒ·



ดวยความมุงมาดปรารถนาที่จะกระตุนใหเหลาศิลปนที่เต็มไปดวยแรงบันดาลใจไดทำตามความฝนของตนเอง ธนาคารยูโอบี
ไดริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปรเมื�อป 2525 และจัดอยางตอเนื�อง
มาจนถึงปจจุบัน นับเปนการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร และเปนหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุด
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เกี่ยวกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี

อินโดนีเซีย | มาเลเซีย | สิงคโปร | ไทย

Goh Beng Kwan หนึ่งในบรมครูดานศิลปะสมัยใหม (modern art) ของสิงคโปร คือผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
ที่จัดขึ้นครั้งแรกในป 2525 และไดรับรางวัลเกียรติยศ Singapore Cultural Medallion ในป 2532 นอกจากนี้ยังมีศิลปนที่มี
ชื�อเสียงทานอื�นๆ อาทิ Anthony Poon ผูไดรับรางวัลชนะเลิศในป 2526 และ Chua Ek Kay ผูไดรับรางวัลชนะเลิศในป 2534 
โดยศิลปนทั้งสองทานก็ไดรับรางวัล Singapore Cultural Medallion เชนเดียวกัน

ศิลปนที่เคยไดรับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบียังรวมไปถึงศิลปนผูมากความสามารถในภูมิภาค อาทิ Suvi Wahyudianto 
ศิลปนผูไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำป 2561 และรางวัลชนะเลิศ 
UOB Painting of the Year ประเทศอินโดนีเซีย ประจำป 2561 จากผลงาน Angs’t (ANGST) ซ่ึงนำเสนอถึงความขัดแยงทางสังคม 
และหวังวาวันหนึ่งจะทลายกำแพงหนาทึบ เพื�อใหสังคมเกิดความเทาเทียมกันของมนุษย

การประกวดป 2561 ยังคนพบศิลปนที่มีพรสวรรคอีกมากมาย อาทิ Khairulddin Bin Abdul Wahab จากประเทศสิงคโปร 
Cheong Kiet Cheng จากประเทศมาเลเซีย และอภิวัฒน บรรลือ จากประเทศไทย

การประกวดจิตรกรรมยูโอบีถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทยซึ่งเปนการประกวด
ที่ไดคนพบศิลปนใหมที่มีพรสวรรคมากมาย และรวมเชิดชูศิลปนอาชีพที่อุทิศตนเพื�อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอยางแทจริง



การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำป 2562
(2019 UOB Painting of the Year) 

กฎและกติกา

1. ผูมีสิทธิ์เขารวมการประกวด

1.1 การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year 
    ("การประกวด") ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("ยูโอบี")
1.2 การประกวดนี้เปดกวางสำหรับผูมีสัญชาติไทย ผูที่มีถิ่นพำนักถาวรใน
    ประเทศไทยทุกคน โดยไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการประกวด
1.3 ผูปกครองหรือผูปกครองตามกฎหมายของศิลปนที่มีอายุต่ำกวา 

20 ปบริบูรณ ตองยินยอมใหศิลปนที่อยูในความดูแลเขารวมการ
ประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมใบสมัคร และ
ยอมรับกฎและกติกาของการประกวด

2. การประกวด

2.1 การประกวดแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 
(1) ประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน (Emerging Artist) 
และ (2) ประเภทศิลปนอาชีพ (Established Artist) 

3. รางวัล

3.1 การประกวดแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 

4. การสงใบสมัคร

ก. ประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน (Emerging Artist) เปดกวางสำหรับ
   ศิลปนทุกทานที่กำลังศึกษาดานศิลปะ กำลังเริ่มตนกาวแรกสูการเปน
   ศิลปนอาชีพ หรือเพียงแคมีใจรักการวาดภาพ 
ข. ประเภทศิลปนอาชีพ (Established Artist) คือ ศิลปนท่ีมีประสบการณ
   หรือมีผลงานเปน Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑตอไปนี้
   อยางนอยหนึ่งขอ 
   - เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม (ยกเวนการจัดแสดง
     ผลงานเพื่อจบการศึกษา)
   - มีหอศิลปหรือแกลเลอรี่สงเปนตัวแทนเขาประกวด 
   - เคยไดรับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เปนที่ยอมรับ 
     (ยกเวนการประกวดในสถานศึกษา)
ค.  ไมมีการกำหนดอายุผูเขาประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปนใหมหรือ
    สมัครเลน และประเภทศิลปนอาชีพ

2.2 ศิลปนสามารถสงผลงานเขาประกวดไดในประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น
2.3 ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานเขาประกวดในประเภทที่เลือกได
    ไมเกินสาม (3) ผลงาน
2.4 ผลงานจิตรกรรมที่สงเขาประกวดสามารถเปนงานที่สรางสรรคจาก
    เทคนิคใดก็ได เชน สีอะคริลิค สีบาติก แปรงจีน เทคนิค Collage 
    ดินสอสี หมึก สื่อผสม (mixed media) สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น 
2.5 ผลงานจิตรกรรมที่สงเขาประกวดได ไมรวมถึงสื่อเคลื่อนไหว (video 
    artworks) ศิลปะจัดวาง (installations) และประติมากรรม (sculptures)
2.6 ผลงานจิตรกรรมท่ีสงเขาประกวดสามารถใชเทคนิคการตัดแปะ (collages) 
    สรางลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาด
    แบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได แตจะตองมีความหนา
    จากพื้นผิวไมเกินหา (5) เซนติเมตร (รวมกรอบรูป (ถามี))
2.7 ผลงานจิตรกรรมที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานจิตรกรรมตนฉบับ และ
    ไมควรสรางสรรคไวนานเกินสอง (2) ป กอนวันที่กำหนดใหสงผลงาน 
2.8 ผลงานจิตรกรรมท่ีสงเขาประกวดตองไมเคยนำไปใชเพ่ือเชิงพาณิชย ไมเคย
    นำออกมาจำหนาย ไมเคยตีพิมพเผยแพร ไมเคยเขารวมการประกวดหรือชนะ
    การประกวดจากการประกวดใดๆ หรือจัดแสดงมากอน ไมวาจะอยูในรูปแบบ
    ใดก็ตาม รวมถึงการจัดนิทรรศการออนไลน ยูโอบีอาจพิจารณาโดยดุลพินิจ
    แตเพียงผูเดียวใหมีขอยกเวนสำหรับผลงานของนักศึกษาศิลปะเต็มเวลา ท่ีเคย
    จัดแสดงผลงานของตนเองภายในสถานศึกษา แตไมเคยนำออกมาจำหนาย 
    ตีพิมพเผยแพร หรือเคยเขารวมการประกวดหรือจัดแสดงมากอน ไมวา
    จะอยูในส่ือรูปแบบใดก็ตาม
2.9 ผลงานจิตรกรรมที่สงเขาประกวดจะใสกรอบหรือไมใสกรอบก็ได
2.10 ขนาดของผลงานจิตรกรรมตองมีความสูงหรือความกวางไมเกิน 180 เซนติเมตร 
      (รวมกรอบรูป (ถามี))
2.11 ผลงานจิตรกรรมท่ีสงเขาประกวดเปนชุด (series) ตองประกอบดวยผลงาน
      ไมเกินสาม (3) ภาพตอชุดหรือหากเช่ือมตอกันตองสงเขาประกวดเปนแบบ 
      triptych (3-panel artwork) โดยขนาดรวมของภาพทุกภาพท่ีประกอบเปน
      ผลงานศิลปะหนึ่งชุด และ/หรือ triptych (หากเชื ่อมตอกัน) ตองมี
      ความกวางหรือความสูงรวมไมเกิน 180 เซนติเมตร 
 

ประเภทศิลปนอาชีพ (Established Artist)
ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ UOB Painting of the Year      750,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)

ÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞ·Í§á´§      150,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
....................................................................................................................

ประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลน (Emerging Artist)
ÃÒ§ÇÑÅ Most Promising Artist of the Year       90,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
...................................................................................................................
ÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞ·Í§       75,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
...................................................................................................................
ÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞà§Ô¹       45,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
...................................................................................................................
ÃÒ§ÇÑÅ·Í§á´§       30,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)
...................................................................................................................

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ UOB Southeast Asian Painting of the Year
10,000 àËÃÕÂÞÊËÃÑ° 
รางวัลระดับภูมิภาคน้ีมอบใหกับเจาของผลงานโดดเดนท่ีสุดจากส่ี (4) ภาพท่ีไดรับรางวัล
ชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย 
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หนึ่ง (1) ในสี่ (4) ของผูชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย จะไดรับการคัดเลือกเขารวมเปนศิลปนใน
พำนัก ณ พิพิธภัณฑศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน ใชวิธีการคัดเลือกดวยการ
สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 

ทุกรางวัลของประเภทศิลปนใหมหรือสมัครเลนจะไดรับรางวัลพิเศษ
คือ อุปกรณศิลปะมูลคา 10,000 บาท  

เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

4.1 ผูสมัครตองแนบใบสมัครแบบเปนทางการของยูโอบีมาพรอมผลงานจิตรกรรม
    ท่ีตองการสงเขาประกวด และผลงานแตละภาพตองมีคำบรรยายประกอบ 
    หากสงประกวดมากกวาหนึ่ง (1) ภาพ ผูสมัครสามารถกรอกใบสมัคร
    เพียงครั้งเดียว และถายสำเนาใบสมัครสำหรับผลงานชิ้นตอไปได 
4.2 ผูสมัครตองติดฉลาก (ที่มาพรอมกับแบบฟอรมใบสมัคร) ที่มุมขวาบน
    ดานหลังของผลงานทุกภาพที่สงเขาประกวด โดยเขียนขอมูลทั้งหมด
    บนฉลากดวยตัวบรรจง หากเปนภาษาอังกฤษตองเขียนดวยตัวพิมพใหญ 
4.3 ผลงานจิตรกรรมที่สียังไมแหงสนิทจะถูกตัดสิทธิ์
4.4 ผลงานจิตรกรรมจะตองไมอยูในสิ่งหอหุมกอนสงเขาประกวด โดยผูสมัคร
    สามารถแกะสิ่งหอหุมออก ณ จุดรับผลงานได แตจะไมมีการรับฝาก
    สิ่งหอหุมใดๆ ทั้งสิ้น โดยสิ่งหอหุมทุกชนิดที่ผูสมัครไดทิ้งไว ณ บริเวณ
     จุดรับผลงานจะถูกกำจัดทั้งหมด
4.5 สงผลงานพรอมใบสมัคร ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 
    เวลา 8.30 – 16.00 น. ท่ีจุดรับผลงานแหงใดแหงหน่ึงตอไปน้ี

ก. จุดรับผลงานภาคกลาง: หองนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคาร
   พิพิธภัณฑเพาะชางเฉลิมพระเกียรติ
   เลขที่ 89 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข. จุดรับผลงานภาคเหนือ: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

วัดสวนดอก

ตลาดตนพยอม

CMU Convention
Center

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ถนนสุเทพ
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ุโม
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Provincial Health
Offif cei

จุดรับผลงาน
โรงเรียน
สวนกุหลาบปากคลอง

ตลาด

การไฟฟานครหลวง

ดิโอลดสยามพลาซา
ถนน

ตรีเพ
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ถนนจักรเพชร

สะพานพระปกเกลา

แมน้ำเจาพระยา

สะพานพระพุทธยอด
ฟาฯ

ÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞ·Í§      300,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)

....................................................................................................................

ÃÒ§ÇÑÅàËÃÕÂÞà§Ô¹      240,000 ºÒ· 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ประเทศละหนึ่ง (1) รางวัล)

....................................................................................................................



th

6.1 ผูที่เขารอบสุดทายประเภทศิลปนอาชีพทุกทานจะไดรับการติดตอทาง
    โทรศัพทภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อสัมภาษณคัดเลือกผูไดรับ
    รางวัลชนะเลิศในวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการ
6.2 ผูชนะการประกวดทุกทานจะไดรับการติดตอทางโทรศัพทภายใน
    วันท่ี 13 กันยายน 2562
6.3 พิธีประกาศและมอบรางวัลใหกับผูชนะทุกทานของการประกวดจิตรกรรม
     ยูโอบี ประเทศไทย จะจัดข้ึนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
     แหงกรุงเทพมหานคร (BACC) เลขท่ี 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม 
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
6.4 ผลงานที่ชนะการประกวดทั้งหมดจะถูกนำมาจัดแสดงใน นิทรรศการ
    จิตรกรรมยูโอบี คร้ังท่ี 10 (10thUOB Painting of the Year Exhibition) 
    ตามกำหนดการตอไปนี้ 
    ก. วันท่ี 1 - 13 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) 
    ข. วันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ธนาคารยูโอบี 
        สำนักงานใหญ ถนนสาทรใต 
6.5 ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ของ
    ประเทศไทย จะถูกนำไปจัดแสดงในงาน 38  UOB Paining of the Year 
    ณ ประเทศสิงคโปรในเดือนพฤศจิกายน 2562

5. การตัดสิน 

5.1 ยูโอบีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเปนผูมีอำนาจสูงสุดใน
    การตัดสินภาพ คณะกรรมการจะประกอบดวยศิลปน/ผูเชี่ยวชาญดาน
    ศิลปะ/นักวิจารณศิลปะ/ภัณฑารักษ หรือผูชำนาญการระดับมืออาชีพอ่ืนๆ 
    ท่ีอยูในประเทศ และ/หรือตางประเทศ โดยยูโอบีจะเปนผูประกาศแตงต้ัง 
    การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด ไมมีการจัดทำจดหมายเผยแพร
    ในเรื่องนี้ทั้งกอน ในระหวาง และ/หรือหลังการประกวด
5.2 คณะกรรมการจะตัดสินผลงานจิตรกรรมตามเกณฑตางๆ ไดแก สารที่
    ตองการสื่อ ความคิดสรางสรรค องคประกอบ และเทคนิคในการสราง
    สรรคผลงาน
5.3 ยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมมอบเงินรางวัลใดๆ หากผูสมัครไมมีคุณสมบัติ
    ตรงตามเกณฑที่กำหนดภายใตดุลพินิจของคณะกรรมการ
5.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

8. ลิขสิทธิ์/ทรัพยสินทางปญญา  

8.1 ผลงานท้ังหมดท่ีสงเขารวมประกวดกับยูโอบี ซ่ึงสอดคลองกับกฎและกติกา
    ของการประกวดนี้ ตองเปนผลงานดั้งเดิมของผูเขารวมการประกวด 
    ผูเขารวมการประกวดจะตองเปนผูสรางสรรคผลงานแตเพียงผูเดียว 
    และเปนเจาของผลงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับผลงานดังกลาว
    ทั้งหมดที่สงเขาประกวดแตผูเดียว อยางแทจริง 
8.2 ผลงานทั้งหมดที่ชนะการประกวด รวมถึงเอกสารและวัสดุที่มอบใหกับ
    ยูโอบี ถือเปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสินของยูโอบีแตเพียงผูเดียว โดยยูโอบี
    จะมีกรรมสิทธิ์ และมีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์งานจิตรกรรม สิทธิ์ในการใชและ
    การครอบครองผลงาน เก็บรักษาผลงานศิลปะทั้งหมดที่ชนะการประกวด 
    รวมถึงวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับผลงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
    ผลงาน ขอแนะนำใหผูเขารวมการประกวดถายรูปผลงานของตนเองไว
    เปนบันทึกสวนตัวกอนสงมอบผลงานนั้น
8.3 ผูชนะการประกวดทุกคนตองใหเอกสิทธิ์แกยูโอบีแบบไมจำกัดในทั่วโลก 
    ไมมีคาลิขสิทธิ์ และเปนเอกสิทธิ์แบบครอบคลุม เพื่อการจัดแสดง
    นิทรรศการ เก็บบันทึกถาวร และผลิตซ้ำภาพของผลงานท่ีชนะการประกวด 
    (รวมถึง แตไมจำกัดเฉพาะแผนพับ ปฏิทิน แคตตาล็อก การดอวยพร 
    และเว็บไซต) ยูโอบีรวมทั้งกลุมบริษัทในเครือของยูโอบี มีสิทธิ์ในการ
    ใชประโยชนและเผยแพรภาพถาย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ
    ภาพลักษณขององคกร และประชาสัมพันธงานดานการตลาด มีสิทธิ์
    เปนผูเผยแพร จัดแสดงผลงาน ถายภาพ บันทึกภาพ บันทึกภาพยนตร
    หรือสิ่งบันทึกภาพ บันทึกเสียง แพรเสียงแพรภาพ โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน 
    จัดพิมพ ประมวลภาพ ทำสำเนา ทำซ้ำ ทำหนังสือ สูจิบัตร ปฏิทิน โบรชัวร 
    การดอวยพร แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ผูชนะการประกวด 
    ในสื่อเผยแพรทุกรูปแบบ รวมถึงเผยแพรผานสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
    เว็บไซตตางๆ การจัดกิจกรรม และอื่นๆตามที่ยูโอบีเห็นสมควร โดย
    ไมตองขออนุญาต หรือจายคาตอบแทนในทุกกรณีใหแกผูสมัคร
8.4 ผูเขาประกวดแตละคนจะรับผิดชอบเรื่องคาความเสียหาย และยกเวน
    ยูโอบี เจาหนาที่ และตัวแทนของยูโอบีจากและตอการไรความสามารถ 
    การสูญเสีย ความเสียหาย ตนทุน และคาใชจายใดๆ และทั้งหมดที่
    สัมพันธกับการกลาวอางหรือการกระทำใดๆ ที่มีตอยูโอบี เจาหนาที่ 
    และตัวแทนของยูโอบีที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกันนี้ โดยยูโอบี
    ไมรับผิดชอบในกรณีที่ผลงานของผูเขาประกวดสูญหายหรือเสียหาย
    ระหวางการประกวดและหลังการประกวด

9. การยอมรับกฎและกติกาของการประกวด   

9.1 การสงผลงานเขารวมประกวดแสดงถึงการยอมรับกฎและกติกาของการ
    ประกวด ยูโอบีจะใชความระมัดระวังเทาท่ีจะทำไดเพ่ือดูแลผลงานท่ีสงเขา
    ประกวด แตยูโอบีจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียหรือความเสียหาย
    ของผลงานทั้งในชวงกอน ระหวาง และ/หรือหลังการประกวด
9.2 กฎและกติกาของการประกวดเหลานี้อยูภายใตการดูแลของกฎหมายไทย 
    และผูเขารวมการประกวดเห็นพองที่จะอยูภายใตการพิจารณาของศาลใน
    ประเทศไทย และยินยอมที่จะเขารับฟงความที่จัดการทางจดหมาย หรือ
    ในรูปแบบอื่นใดที่กฎหมายไทยอนุญาต
9.3 การสละสิทธิ์ (โดยชัดแจงหรือโดยนัยยะ) รายละเอียดสวนใดของกฎและ
    กติกาของการประกวดเหลานี้โดยยูโอบี หรือการละเมิดหรือการดำเนินการ
    โดยผูเขารวมการประกวดที่ปฏิบัติตามรายละเอียดสวนใดๆ ของกฎและ
    กติกาเหลานี้ ไมถือวาเปนการสละสิทธิ์อยางตอเนื่อง และการสละสิทธิ์
    ดังกลาวจะไมปองกันยูโอบีจากการกระทำการใดๆ ตอการละเมิดโดยผูเขา
    รวมการประกวดภายใตรายละเอียดของกฎและกติกาการประกวดเหลานี้
9.4 หากปรากฏวาผูสมัครเขาประกวดเจตนาฝาฝนกติกาขอใดขอหนึ่งที่กำหนด
    ไวขางตนนี้ ยูโอบีมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผูสมัครเขาประกวดผูนั้นไมใหสง
    ผลงานเขาประกวดในทุกกิจกรรมของยูโอบี
9.5 ผูสมัครไมมีสิทธิ์อางวากระทำผิดเพราะอานกติกาไมครบถวน
9.6 ยูโอบีสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม กฏและกติกาของ
    การประกวดไดตามความเหมาะสม โดยมิจำตองแจงหรือไดรับความ
    ยินยอมจากผูสมัคร

10. การใชขอมูลสวนบุคคล  

 เมื่อสงผลงานเขาประกวดกับยูโอบี ผูเขารวมการประกวดเห็นพองและตกลง
 อนุญาตใหยูโอบี และสวนงานที่เกี่ยวของ และตัวแทนของยูโอบี รวมทั้ง
 กลุมบริษัทในเครือของยูโอบี เผยแพรขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวม
 การประกวดเพื่อเก็บรวบรวมและใชขอมูล และเพื่อเปดเผยขอมูลใหกับ
 ผูใหบริการรับอนุญาตของยูโอบี ภายใตวัตถุประสงคตอไปนี้
 10.1 ติดตอกับผูชนะการประกวด และ/หรือผูเขารวมการประกวดเพ่ือปรึกษา
       ถึงเร่ืองการจัดนิทรรศการในอนาคต การจัดงานสาธารณะท่ีเช่ือมโยงกับ
       ผลงานของผูสมัครและกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆ
 10.2 จัดทำรายชื่อ ติดตอศิลปนเจาของผลงานการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 
       (UOB Painting of the Year) เพื่อปรับปรุงขอมูลศิลปนสมาชิกซึ่ง
       เขารวมการประกวด เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
       ประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year)

6. การประกาศผลการประกวดและการจัดแสดงผลงานของผูชนะ  

7. การขอรับผลงานคืน

ค. จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หอศิลปพิฆเนศวร 1
   คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   เลขที่ 41/20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ง. จุดรับผลงานภาคใต: ชั้น 1 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
   เลขท่ี 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

และจุดรับผลงานอ่ืนๆ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.uob.co.th/poy 

7.1 นอกเหนือจากผลงานท่ีชนะการประกวดและผลงานท่ีไดรับเลือกรวมจัดแสดง 
    ผลงานอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีสงเขาประกวดจะถูกเก็บรวบรวมไวตามจุดรับผลงาน
    ท้ังส่ี (4) ภาค ผูสมัครสามารถขอรับผลงานคืนไดตามจุดท่ีผูสมัครสงผลงาน 
    ระหวางวันที่ 14 กันยายน - 16 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
    ผลงานที่ผูสมัครไมไดมาขอรับคืนภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 
    16 กันยายน 2562 จะตกเปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสินของยูโอบีโดยมิจำตอง
    จายคาตอบแทนใดๆ แกผูสมัคร และยูโอบีสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ 
    กับผลงานที่ไมไดมาขอรับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรตอไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิพิธภัณฑกองพัน
ทหารปนใหญที่ 5

จุดรับผลงาน

จุดรับผลงาน

รานกาแฟ
คิดเพลิน

ตู ATM 
คณะการบัญชี

คณะการบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชมรมนักวิทยุสมัครเลน

คณะนิติศาสตร
กลุมงานสารสนเทศ



ปายช�อผลงาน

ผลงานแตละชิ้นตองติดฉลากที่มาพรอมกับแบบฟอรมใบสมัคร 
ที่บริเวณมุมขวาดานบน ของดานหลังผลงานทุกชิ้นที่สงเขาประกวด 
โดยเขียนขอมูลบนฉลากดวยตัวบรรจง หากเปนภาษาอังกฤษ
ตองเขียนดวยตัวพิมพใหญ

สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน)

สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน) สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน)

ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................

ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................

ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................

....................................................................................................

...................................................................

ชื่อผลงาน
.............................................................................................................................

สำเนายืนยันการรับผลงาน
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยืนยันการรับผลงานและใบสมัครที่ทานสงเขารวม
การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำป 2562

สำหรับผลงานท่ีไมไดรับรางวัล ผูสมัครสามารถขอรับผลงานคืนได
ตามจุดท่ีผูสมัครสงผลงาน ระหวางวันท่ี 14 - 16 กันยายน 2562
เวลา 8.30 - 16.00 น. ผลงานท่ีผูสมัครไมไดมาขอรับคืนภายใน
เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 16 กันยายน 2562 จะตกเปนกรรมสิทธ์ิ
และทรัพยสินของยูโอบีโดยมิจำตองจายคาตอบแทนใดๆ แกผูสมัคร 
และยูโอบีสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ กับผลงานที่ไมไดมาขอ
รับคืนตามวิธีการที่เห็นสมควรตอไป

ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว ชื่อ – นามสกุล

....................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน

....................................................................................................
ลงนาม (ผูสมัคร)

....................................................................................................
วันที่ขอรับผลงานคืน

ชื่อ-นามสกุลผูปกครอง (สำหรับศิลปนที่มีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

...................................................................
ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร

...................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน

เลขที่ ชื่อผลงาน สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน)

สำหรับยูโอบี

Ê¶Ò¹·ÕèÃÑº¼Å§Ò¹

ÇÑ¹·Õèä´ŒÃÑº¼Å§Ò¹

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ กับผลงานที่ผูสมัครไมไดขอรับคืน
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562 ตามวิธีการที่เห็นสมควรตอไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969 

สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน)

ดานหลังผลงาน
ชื่อผลงาน

.............................................................................................................................

สำหรับยูโอบี (รหัสผลงาน)



ใบสมัคร

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ประสบการณ ผลงาน หรือรางวัลที่เคยไดรับ

.......................................................................................................................................................................................................................................................

บรรยายประกอบภาพและแนวความคิดของผลงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(1) กรุงเทพฯ: หองนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑเพาะชางเฉลิมพระเกียรติ
(2) เชียงใหม: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(3) มหาสารคาม: หอศิลปพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(4) สงขลา: ชั้น 1 อาคาร 17 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และจุดรับผลงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.uob.co.th/poy  

01

02

03

เลขที่ ชื่อผลงาน ประเภทของสื่อ /เทคนิค
ความสูง
(ซม.)

ความกวาง
(ซม.)

สำหรับยูโอบี
(รหัสผลงาน)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ กับผลงานที่ผูสมัครไมไดขอรับคืน
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562 ตามวิธีการที่เห็นสมควรตอไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969 

กำหนดสงผลงาน: ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแหงใดแหงหนึ่งจาก 4 ภาคทั่วประเทศ

คำนำหนา (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว)

ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·ÕèÁÕÍÒÂØµèÓ¡Ç‹Ò 20 »‚ºÃÔºÙÃ³�

ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล 
(ภาษาอังกฤษ)

วัน/เดือน/ปเกิด  สัญชาติ  

เลขบัตรประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง 

ที่อยู 

........................................................................................................................

เบอรโทรที่สามารถติดตอได

อีเมล

........................................................................................................................อาชีพ .....................................................................................................................ลงนาม ผูสมัคร

.....................................................................................................................ลงนาม

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ไทย

อังกฤษ

ผูปกครอง

........................................................................................................................ชื่อ-นามสกุลผูปกครอง 

........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
ของผูปกครอง

ขาพเจาขอสงผลงานจิตรกรรมพรอมคำบรรยายเขารวมประกวดในการประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ประจำป 2562 และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏและกติกาของ
การประกวดนี้ทุกประการ

(â»Ã´ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁª‹Í§ã´ª‹Í§Ë¹Öè§ËÃ×Í·Ñé§ÊÍ§ª‹Í§ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé)

หากผลงานที่ขาพเจาสงเขาประกวดในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 
ประจำป 2562 ไมไดรับรางวัลใด แตไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการให
รวมแสดงในนิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ทั้งแบบจัดแสดง
ผลงานจริงและแบบนิทรรศการดิจิทัล ขาพเจาใหความยินยอมที่จะรวม
แสดงผลงานตามรูปแบบที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยไมเรียกรอง
คาตอบแทนใดจากธนาคาร

หากผลงานที่ขาพเจาสงเขาประกวดในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 
ประจำป 2562 ไมไดรับรางวัลใด ขาพเจาใหความยินยอมแกธนาคาร 
เพื่อดำเนินการถายภาพหรือดำเนินการดวยวิธีอื่นใดก็ตาม ในการนำผลงาน
ที่ขาพเจาสงเขาประกวดไปประมวลเปนหนังสือรวบรวมผลงานที่สงเขา
ประกวดทั้งหมด จัดพิมพ และเผยแพรแจกจายสูสาธารณชน ตามวิธีการ
ที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดจากธนาคาร

ขาพเจายินดีรับขอมูลขาวสารจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

(สำหรับผูสมัครที่มีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ)

ประเภทการประกวด            ÈÔÅ»�¹ÍÒªÕ¾ (Established Artist)                     ÈÔÅ»�¹ãËÁ‹ËÃ×ÍÊÁÑ¤ÃàÅ‹¹ (Emerging Artist)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


