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ใบสมัคร 
การส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทวัร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเทีย่วธงสีฟ้า) 

“โครงการศิลป์สายน า้ ( The River Art)” 
ภายใต้แนวคิด สายน า้มรดกแห่งวฒันธรรม  (The River of Culture Heritage) 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าประกวด (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ต่อตวัท่านเอง) 
ช่ือ __________________________________ นามสกุล  _________________________________________ 

วนัเดือนปีเกิด________________________________ สัญชาติ _____________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได_้_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได_้___________________Email  Address ____________________________ 

 

ส่วนที ่2 ข้อตกลงและเง่ือนไขการสมัครประกวดผลงาน 
เม่ือผูเ้ขา้ประกวดลงนามในใบสมคัรน้ีถือวา่ผูเ้ขา้ประกวดยอมรับวา่ 

1. ผูเ้ขา้ประกวดมีคุณสมบติัครบถว้นและปฏิบติัตามเง่ือนไขการประกวดของบริษทั 
2. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นผลงานท่ีไม่ลอกเลียน และ/หรือไดรั้บรางวลัมาก่อน 
3. ผูเ้ขา้ประกวดขอให้การรับรองวา่ผูเ้ขา้ประกวดเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดดว้ยตนเอง

และขอรับรองว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาใน รูป ภาพ ลาย เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย
บริการ สัญลกัษณ์ (Logo) และ/หรือ สัญลกัษณ์อ่ืนใดท่ีปรากฏในผลงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ส่วนประกอบของผลงาน ไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ และ/หรือ ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนใดของผูอ่ื้น(ค า
รับรอง) 

4. หากผูเ้ขา้ประกวดผิดค ารับรอง หรือผิดขอ้ตกลงเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูเ้ขา้ประกวดตกลงรับผิดชอบ
และชดใชค้่าเสียหายตามกฎหมายทั้งหมด 

5. ผูเ้ขา้ประกวดตกลงให้บริษทัฯมีสิทธ์ิใช้, ท  าซ ้ า, ดดัแปลง และ/หรือเผยแพร่ผลงานของผูเ้ขา้ประกวด
ไดโ้ดยตลอด และไม่คิดค่าตอบแทน 

6. ผูเ้ขา้ประกวดตกลงใหบ้ริษทัฯ เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ/หรือ ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนใดในผลงานของ
ผูเ้ข้าประกวดแต่เพียงผูเ้ดียว บริษทัฯมีสิทธ์ิในการใช้, ท าซ ้ า, ดัดแปลง และ/หรือ เผยแพร่ได้ตาม
ดุลพินิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูช้นะการประกวดตกลงจะลงนามในเอกสารท่ีบริษทัฯจดัท าไวต่้อไป 
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7. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิการเขา้ประกวด และ/หรือ รับรางวลัใดๆ ในกรณีท่ีท่ีผูเ้ขา้ประกวด
ให้ขอ้มูลเป็นเท็จ และ/หรือ มีคุณสมบติัไม่ตรงตามก าหนด และ/หรือ ผิดเง่ือนไขและขอ้ตกลงขอ้ใด
ขอ้หน่ึงตามท่ีระบุน้ี 

8. การตดัสินของบริษทัฯ ถือเป็นอนัส้ินสุด 
9. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ยกเลิกเง่ือนไขโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
ขา้พเจา้ตกลงและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเขา้ร่วมโครงการ “ศิลป์สายน ้ า (River Art)” ท่ี
ระบุไวใ้นใบสมคัรน้ี 
 
 

ลงช่ือ………………………………… .ผูเ้ขา้ประกวด ลงช่ือ...................................................(ผูป้กครอง) 
ในกรณีท่ีผุเ้ขา้ประกวดอายตุ  ่ากวา่ 20 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัผลงาน 

ช่ือผลงาน__________________________________________ขนาด ___________________________ ซม. 

เทคนิค ____________________________________________ ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน __________________ 

 
แนวคิดงาน  



โครงการประกวด “ศิลป์สายน า้” (The River Art) 

 กิจกรรมออกแบบงานศิลปะบน  

 “เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บ๊ท” (เรือท่องเท่ียวธงสีฟ้า) 
 

ข้อมูล  “เจ้าพระยาทวัร์ริสท์โบ๊ท” (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) 

บริษทั เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บ๊ท จ ากดั เปิดตวัเรือโดยสาร 2 ชั้นระดบัเวลิดค์ลาส นวตักรรม Catamaran เรือ

สองทอ้ง ผลิตจากอลูมิเนียมทั้งล า จุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 190 คน ท่ีใชม้าตรฐานความปลอดภยัสูงและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นแม่น ้าในยโุรป จ านวน 3 ล า ประเดิมเปิดตวัล าแรก “เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ 1” 

พร้อมบริการขอ้มูลท่องเท่ียวบนเรือ ทั้งไกดน์ าเท่ียว ระบบเสียง แจง้ช่ือท่าเรือท่าต่อไป และบอกเล่าเร่ืองราว

สถานท่ีริมแม่น ้าเจา้พระยาตามระบบ GPS หนุนการท่องเท่ียวทางน ้าสู่ระดบัเวลิดค์ลาส 

“เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ (เรือท่องเท่ียวธงสีฟ้า) ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศ ตวัเรือใช้

นวตักรรม Catamaran เรือสองทอ้ง ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดคุณภาพตามมาตรฐานสากล วสัดุอุปกรณ์ทุกช้ินสั่งตรง

จากต่างประเทศมาประกอบท่ีอู่ต่อเรือท่ีอยธุยา โดยสั่งต่อเรือใหม่จ  านวน 3 ล า รวมติดตั้งอุปกรณ์และส่ิงอ านวย

ความสะดวกทั้งหมด จากเดิมท่ีมีเรือ 2 ชั้นอยู ่2 ล า เม่ือต่อเรือครบ จะมีเรือ 2 ชั้นใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวทั้งหมดรวม 

5 ล า” 

รายละเอยีดกจิกรรมการประกวด  

บริษทั เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บ๊ท จ ากดั  
ขอเชิญชวนประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เยาวชนไทย  ไม่จ  ากดัอาย ุ 

ส่งผลงานเขา้ร่วมโครงการประกวด “ศิลป์สายน ้า”   
กิจกรรมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเท่ียว เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊   
ภายใตแ้นวคิด “สายน ้าแห่งมรดกทางวฒันธรรม”  (The River of Culture Heritage)  

โดยจะมีผูช้นะรวม 6 รางวลั  
รางวลัชนะเลิศมีมูลค่า 100,000  บาท และรางวลัชมเชย 5 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท 

 

วตัถุประสงค์ 

• เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไป ท่ีมีความสามารถดา้นการออกแบบหรือสร้างสรรคท์างศิลปะ ไดร่้วม

ประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊(เรือท่องเท่ียวธงสีฟ้า) และจะถูกน าเสนอสู่

สาธารณะตลอดช่วงล าน ้าเจา้พระยาท่ีใหบ้ริการ  



• เพื่อเนน้ใหเ้กิดความภาคภูมิใจในสายน ้าเจา้พระยา แหล่งก าเนิดสรรพชีวติ ความเป็นอยู ่และคุณค่าของ

มรดกทางวฒันธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาล ของประเทศไทย จวบจนปัจจุบนั ใหไ้ดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ

น าเสนอความภูมิใจน้ีอวดสู่สายตาชาวโลก 

 

ผูมี้สิทธ์ิส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด 

ประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  ทุกเพศ ทุกวยั ไม่จ  ากดั 

 

กระบวนการประกวด 

• รอบคดัเลือก ผูส้มคัรส่งผลงานเขา้ประกวด ในรูปแบบไฟล ์AI หรือไฟลภ์าพถ่ายจากผลงานวาดภาพจริง  

ท่ีมีคุณภาพความละเอียดสูง มาท่ี Email:  info@chaophrayatouristboat.com ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562

โดยคณะกรรมการ จะคดัเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพจ านวน 10 ผลงาน เพื่อเขา้สู่การพิจารณาในรอบชนะเลิศ

ต่อไป 

• รอบตดัสิน ผูผ้า่นการคดัเลือกจะมาน าเสนอแนวคิดของผลงานดว้ยตนเองต่อหนา้คณะกรรมการ ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการตดัสินจากผูท้รงคุณวุฒิ 3-4 ท่าน โดยแต่ละท่านจะลงคะแนนเสียง เพื่อคดัเลือกผูช้นะเลิศ 

และจะท าการแจง้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศทราบทนัที หลงัจากส้ินสุดการคดัเลือก 

• ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศส่งมอบ ไฟลต์น้ฉบบั ให ้บริษทั เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ จ ากดั เพื่อน าไปผลิตใน

ขั้นตอนต่อไป  

 

โจทยก์ารประกวด  

ใหผู้เ้ขา้ประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊(เรือท่องเท่ียวธงสีฟ้า) ภายใตแ้นวคิด 

“สายน ้าแห่งมรดกทางวฒันธรรม”  โดยมุ่งเนน้ภาพลกัษณ์ท่ีดีงามของมรดกทางวฒันธรรมท่ีอยูคู่่กบัแม่น ้าสายหลกั

ของประเทศมายาวนาน 

 

รายละเอียดการน าเสนอ  

• ท่ีมาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใชภ้าพสัญลกัษณ์ การใชสี้ การใชรู้ปแบบตวัอกัษร (ออกแบบและ

ช้ีแจงโดยละเอียด)  

• ส่งไฟลผ์ลงานพร้อมใบสมคัร และส าเนาบตัรประชาชน ท่ี Email :info@chaophrayatouristboat.com 

ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 



• ดาวน์โหลด ใบสมคัร Facebook Fan page: https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/. 

Line@:@ctbblueflag และสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด) 

 

คณะกรรมการตดัสิน 

• ผูแ้ทนจากบริษทั เจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ จ ากดั  2 ท่าน 

• คณาจารยด์า้นศิลปะจาก ม.ศิลปากร หรืออ่ืนๆ  1 ท่าน  

• ศิลปินอาวโุส 1 ท่าน  

• ท่ีปรึกษาฝ่ายศิลปะจาก Hof Art  1 ท่าน  

 

เกณฑ์การตัดสิน  

• สะทอ้นแนวคิดหลกัของการเป็น ผูป้ระกอบการเรือเจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ รายแรกของสายน ้า ท่ีห่วงใย

มรดกทางวฒันธรรมของล าน ้ าเจา้พระยามาอยา่งยาวนานและย ัง่ยนื  

• สะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีมีความร่วมสมยัแบบสากล 

• มีความคิดสร้างสรรค ์

• มีความสวยงามตามหลกัการออกแบบ 

• มีความเหมาะสมในการน าไปใชง้าน 

 

รางวลั 

• รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั รางวลัละ 100,000 บาท (ใชง้านจริง)  

• รางวลัชมเชย  จ  านวน 5 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท (สมบติัของเรือด่วนฯ) 

 

เง่ือนไขการประกวด 

• ผูเ้ขา้ประกวดส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดไดเ้พียง 1 ผลงานเท่านั้น  

• ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้งไม่เป็นผลงานท่ีเคยส่งเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลัท่ีใดมาก่อน 

• ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นโดยเด็ดขาด 

• ผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกและไดรั้บรางวลัทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธ์ิของ บริษทัเจา้พระยาทวัร์ริสทโ์บท๊ 

จ ากดั โดยสามารถใชสิ้ทธ์ิในการปรับแกไ้ขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใชง้านจริงได ้ 



• หา้มมิใหผู้เ้ขา้ประกวดเผยแพร่ผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ 

ก่อนไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตดัสิทธ์ิจากการ

ประกวด 

 

ระยะเวลาโครงการ  

มีนาคม – เมษายน 2562   รับสมคัรเชิญชวนคนร่วมประกวด ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

 สัปดาห์ท่ี 1 ของพฤษภาคม 2562 คดัเลือกงานเหลือ 10 ผลงาน  

แจง้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 10 ผลงาน มาน าเสนอต่อหนา้คณะกรรมการ

ตดัสินรอบสุดทา้ย 

 สัปดาห์ท่ี 2 ของพฤษภาคม 2562 ตดัสินผลงานรอบสุดทา้ย 

     ประกาศผลการคดัเลือก รางวลัชนะเลิศ และ รางวลัชมเชย  

 16-31 พฤษภาคม 2562   แถลงข่าว และ แจกรางวลั  

     

รูปตวัอยา่งภาพเรือ 

 

เฉพาะพื้นท่ีสีเหลือง 

 

 
 



 
 

ตรงพิน้สีน ้าเงินน้ี ออกแบบไดเ้ฉพาะดา้นทา้ยเรือ 
 

 
ออกแบบตวัการ์ตูน ทั้ง 2 ฝ่ังดา้นหนา้ของเรือ 

 

สนใจสอบถามขอ้มูลติดต่อ 

โทร 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด)   

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/.  

Line@: @ctbblueflag  

https://www.facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag/
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