รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์
“คนรนุ่ ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินยั จราจร” ปี 2021
ค ุณสมบัติของผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรื อเทียบเท่า (รวมถึงผู้
ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริ ญญา ปวช. ปวส. ปริ ญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตารวจหรื อสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรื อสาขาใด
ก็ได้
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ างโครงการจัดขึ้น
3. เป็ นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
4. หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็ นพนักงานหรื อญาติของพนักงานบริ ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชั วรันซ์ จากัด
สาขาประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็ นพนักงานหรื อญาติของ
พนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” โดยโปสเตอร์ที่
ออกแบบนั้นสามารถใส่คาเชิญชวน หรื อสโลแกนที่ มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการใส่ใจวินัยจราจรในเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งผลงานสามารถจะนาไปใช้รณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

วัตถ ุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็ นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยบนถนนของ
สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยในการขับขี่หรื อโดยสารจักรยานยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพวินัยจราจร
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ
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กติกาการสมัคร
1. ส่งชิ้นงานที่ออกแบบในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลงาน
2.1 ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรื อ
เครื่ องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรื อเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็ นลิขสิทธิ์ของ
บุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2.2 ชิ้นงานต้องเป็ นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผูส้ ่งผลงานเองและไม่เคยถูก
เผยแพร่หรื อได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อ น
3. บันทึกผลงานเป็ นไฟล์ .jpg และ .Ai ทีค่ วามละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3) ได้ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรื อเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรื อแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
ลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรื ออื่นใดที่ใช้ ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรี ยนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบใน
ทุกกรณี
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบ
สุดท้ายนั้นตกเป็ นของบริ ษัท มิตซุย สุ มิโตโม อินชัวรั นซ์ จากัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดย
อัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเอง
ได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก บริ ษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
จากัด สาขาประเทศไทย เป็ นกรณีไป
8. การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็ นที่สุด

เอกสารในการสมัครและการส่งผลงาน :
กรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมกับส่งผลงานโดย
1. อัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi บนเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่
น่าเชื่อถือ เช่น Google Drive, OneDrive, Dropbox
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2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยเข้าไปที่
https://forms.gle/yYWyyNX2rfEV91hd6 หรื อ Scan QR Code

3. แนบสาเนาบัตรประชาชน
4. แนบสาเนาบัตรบัตรประจาตัวนักศึกษา (หรื อ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)
5. ระบุ URL ของเว็บไซต์ฝากไฟล์ที่ท่านได้อัพโหลดผลงานไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดหรื อคอนเซ็ปต์ตรงประเด็น การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่บริ ษัทฯกาหนด และเข้าใจง่าย
สื่อสารความคิดโน้มน้าวให้ผู้เห็นผลงานกระทาตามจุดประสงค์ของการรณรงค์
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
- ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
หมายเหตุ: * ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่ าเงินรางวัล
** ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็ นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรื อชมเชย ก็ได้

การประกาศผลรางวัล
- ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานที่ www.Facebook.com/ProjectMSI ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- เปิ ดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote โดยนับจากจานวน Like ที่คน
กดให้โปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2564 (หยุดนับจานวน Like เวลา 10.00 น.
วันที่ 31 ส.ค. 64)
- กิจกรรมการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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หมายเหต ุ
- ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูก มอบให้แก่มูลนิธิเมาไม่ขับและหน่ วยงาน
อื่นๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ และจะถูกนาไปใช้ในโครงการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัยของบริ ษัทมิต
ซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย ในโอกาสต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่คุณอรพินท์ 02-679-6165-87 ต่อ 2401, 2405 หรือ orapin@ms-ins.co.th
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