รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์
“คนรนุ่ ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” ปี 2017
ค ุณสมบัติของผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวด
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรื อเทียบเท่า (รวมถึงผู้
ศึกษาอยูใ่ นระดับอนุปริ ญญา ปวช. ปวส. ปริ ญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตารวจหรื อสถาบันชั้นสู งอื่น ๆ) โดยจะศึกษาอยูใ่ นคณะหรื อสาขาใด
ก็ได้
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
3. เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
4. หากผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดเป็ นพนักงานหรื อญาติของพนักงานบริ ษทั มิตซุ ย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด
สาขาประเทศไทย และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็ นพนักงานหรื อญาติของ
พนักงานผูใ้ ด เพื่อความโปร่ งใสในการตัดสิ นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผูส้ ่ งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่ นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่ วมใจสวมหมวกนิ รภัย ” โดย
โปสเตอร์ ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่ คาเชิญชวน หรื อสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการการสวมหมวกในเด็ก
และเยาวชนได้

วัตถ ุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้และเป็ นสื่ อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยบนถนนของ
ประชาชนทัว่ ไป
2. เพื่อกระตุน้ ให้คนรุ่ นใหม่ตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยในการขับขี่หรื อโดยสารจักรยานยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสวมหมวกนิรภัย
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้พฒั นาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่ อ

กติกาการสมัคร
1. ส่ งชิ้นงานที่ออกแบบในรู ปแบบ Poster ในหัวข้อ “คนรุ่ นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่ วมใจสวมหมวก
นิรภัย”
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2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลงาน
2.1 ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่ งส่ วนใดที่กล่าวถึงยีห่ อ้ ตราสิ นค้า หรื อ
เครื่ องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรื อเนื้ อหาส่ วนหนึ่งส่ วนใดที่เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ
บุคคลภายนอกปรากฏในส่ วนหนึ่งส่ วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
2.2 ชิ้นงานต้องเป็ นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผูส้ ่ งผลงานเองและไม่เคยถูก
เผยแพร่ หรื อได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
3. บันทึกผลงานเป็ นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3)
4. สามารถส่ งผลงานในนามบุคคล หรื อเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรื อแต่ละทีมสามารถส่ งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่ งผลงาน ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในผลงานและเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ลิขสิ ทธิ์ ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรื ออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิ ทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรี ยนเกิดขึ้น ผูส้ ่ งผลงานจะต้องรับผิดชอบใน
ทุกกรณี
7. ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิ ทธิ์ ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบ
สุ ดท้ายนั้นตกเป็ นของบริ ษทั มิตซุ ย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผูเ้ ดียวโดย
อัตโนมัติ ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุ ดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเอง
ได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริ ษทั มิตซุย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์
จากัด สาขาประเทศไทย เป็ นกรณี ไป
8. การตัดสิ นของกรรมการให้ถือว่าเป็ นที่สุด

เอกสารในการสมัคร :
1. ใบสมัคร (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. ผลงานในรู ปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai บันทึกลงในแผ่น CD หรื อ DVD ความละเอียดอย่างน้อย 300
dpi
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาบัตรบัตรประจาตัวนักศึกษา (หรื อ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)

ขัน้ ตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ms-ins.co.th
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2. ส่ งผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆประกอบการสมัคร
- หากผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารขนาดไม่เกิน 5 MB สามารถส่ งผลงาน .jpg และ .Ai
พร้อมเอกสารการสมัครมาได้ทางอีเมล์ orapin@ms-ins.co.th
- หากขนาดเกิน 5 MB สามารถบันทึกผลงาน .jpg และ .Ai ลงในแผ่น CD หรื อ DVD พร้อม
แนบเอกสารการสมัคร ส่ งทางไปรษณี ยถ์ ึง บริ ษทั มิตซุ ย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขา
ประเทศไทย เลขที่ 175 อาคารสาธรซิ ต้ ีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุ งเทพฯ 10120 ระบุมุมซองว่า “ประกวดโปสเตอร์ ” ทั้งนี้การส่ งผลงานทาง
ไปรษณี ยจ์ ะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD
หรื อ DVD
- หรื อส่ งผลงานด้วยตนเองที่ ชั้น 23 แผนก HR บริ ษทั มิตซุ ย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขา
ประเทศไทย อาคารสาธรซิ ต้ ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ (วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30–17.00 น.)
3. ส่ งผลงานได้ต้ งั แต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดหรื อคอนเซ็ปต์ตรงประเด็น การสื่ อความหมายตรงตามหัวข้อที่บริ ษทั ฯกาหนด และเข้าใจง่าย
สื่ อสารความคิดโน้มน้าวให้ผเู้ ห็นผลงานกระทาตามจุดประสงค์ของการรณรงค์
2. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ

รางวัลที่จะได้รบั
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท และประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
- รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
- ผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
หมายเหตุ: * ผู้ที่ได้ รับรางวัล ต้ องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่ าเงินรางวัล
** ผู้ที่ได้ รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็ นคนเดียวกับผู้ได้ รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรื อชมเชย ก็ได้
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การประกาศผลรางวัล
- ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุ ดท้าย 10 ผลงานที่ www.Facebook.com/ProjectMSI ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
- เปิ ดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตัดสิ นรางวัล Popular Vote โดยนับจากจานวน Like ที่คน
กดให้โปสเตอร์ แต่ละผลงาน ตั้งแต่วนั ที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2560 (หยุดนับจานวน Like เวลา 10.00 น.
วันที่ 27 พ.ย. 60)
- กิจกรรมการประกาศผลผูไ้ ด้รับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหต ุ
- ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูกมอบให้แก่ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่
ขับและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ และจะถูกนาไปใช้ในโครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยของบริ ษทั มิตซุย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย ในโอกาสต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02-679-6165-87 ต่อ 2402, 2405 หรื อ orapin@ms-ins.co.th
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ใบสมัครประกวดออกแบบโปสเตอร์
“คนรนุ่ ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”
1.รายชื่อสมาชิกในทีม
1.1 ชื่อ-สกุล ( นาย /นางสาว)...................................................................................................อายุ.......................ปี
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั .............................................................................................................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................Line ID.........................Email............................................................
กาลังศึกษาในระดับชั้น……….......คณะ.............................................................สาขา............................................
ชื่อสถานศึกษา..........................................................................................................จังหวัด....................................
1.2 ชื่อ-สกุล ( นาย /นางสาว)...................................................................................................อายุ.......................ปี
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั .............................................................................................................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................Line ID.........................Email............................................................
กาลังศึกษาในระดับชั้น……….......คณะ.............................................................สาขา............................................
ชื่อสถานศึกษา..........................................................................................................จังหวัด....................................

2. หลักฐานประกอบการพิจารณา
� ผลงานในรู ปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียด .............. dpi (……….... X ……….. pixel) บันทึกลงใน
แผ่น CD หรื อ DVD จานวน ......... แผ่น
หรื อส่ งผ่านอีเมลล์ orapin@ms-ins.co.th (กรณี ขนาดผลงานและเอกสารไม่เกิน 5 MB)
� สาเนาบัตรประชาชน
� สาเนาบัตรประจาตัว นิสิต, นักศึกษา หรื อ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา
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3. แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบโปสเตอร์
ชื่อผลงาน
…………………………………………………………………………………………………………..
อธิบาย

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

4. ท่านทราบข่าวการประกวดจาก
�โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
� โทรทัศน์ � วิทยุกระจายเสี ยง � หนังสื อพิมพ์
� Website ของสถาบันการศึกษา � Website อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................
� Facebook
� อาจารย์ ชื่อ.................................................................................................
� อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................................

5. ลายมือชื่อผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า ( นาย / นางสาว ) ..............................................................................ได้อ่านและเข้าใจกติกาการประกวดอย่าง
ชัดเจนแล้ว และ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อลิขสิ ทธิ์ของ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานแต่เพียงผูเ้ ดียวหากมีการร้องเรี ยนเกิดขึ้น หากผลงานของข้าพเจ้าเข้ารอบสุดท้าย ข้าพเจ้าอนุญาต
ให้ผลงานนั้นตกเป็ นของบริ ษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยอัตโนมัติ
ส่งใบสมัคร, แผ่น CD หรือ DVD พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชัน้ 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ระบุมมุ ซองว่า “ร่วมประกวดโปสเตอร์”)
หรือส่งทางอีเมลล์กรณีขนาดรวมไม่เกิน 5 MB มาที่ orapin@ms-ins.co.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-679-6165-87 ต่อ 2402 หรือ 2405

Page 6 of 6

