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ระเบียบการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ที่ 3 

บมจ . ธนาคารก รุงไทย  (“ธนาคาร ”) จัด โค รงการป ระกวดศิ ลปกรรมก รุงไทย  ค รัง้ ท่ี  3  เพ่ื อ เฉลิ มพ ระ เกีย รติ           
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้าง
งานศิลปกรรมให้ก้าวสูร่ะดบัสากล ซึง่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความงามและคณุคา่แห่งความดีเพ่ือมวลมนษุยชาติ อนัเป็น
การน าพาสงัคมสูค่วามเจริญงอกงามทัง้ทางด้านจิตใจและความคิดในท่ีสดุ 

แนวเร่ือง (Theme) 
1. ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ“ในหลวงและพระราชนีิ ที่สุดในหวัใจไทย”  
 มีเนือ้หาและแรงบนัดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ่อและแม่ของ

แผ่นดิน ผู้ ทรงเป่ียมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  ทรงมีพระอัจฉริยภาพ               
ในศาสตร์และศิลป์เป็นท่ีประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะ พระจริยาวตัรและน า้พระราชหฤทัยอนังดงามเป็นแบบอย่างอนัประเสริฐ ทรงเป็น              
มิ่งขวญัของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ ศิลปินสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงงานได้ 3 รูปแบบ คือ          
1. เนือ้หาเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทัง้สองพระองค์ 2. เนือ้หาเก่ียวกับ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัพระองค์เดียว 3. เนือ้หาเก่ียวกบัสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์เดียว 

2. ศิลปกรรมกรุงไทย 
ธนาคารกรุงไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด าเนินงานเคียงคู่คนไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปกรรมท่ีมีเนือ้หาและแรงบันดาลใจเก่ียวกับประเทศไทย ในด้านศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม หตัถกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพ่ือสื่อถึง “กรุงไทย” ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อนัทรงคุณค่าและสุนทรียะ  ก่อให้เกิดความสุข 
สร้างความดีงาม น าสงัคมและมวลมนษุยชาติสูค่วามเจริญรุ่งเรือง  
 รูปแบบและลักษณะการสร้างสรรค์ 

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ สามารถน าเสนอและแสดงออกผลงานศิลปกรรมได้ทัง้หวัข้อท่ี 1 หรือหวัข้อท่ี 2 โดยอิสระทัง้แนวคิด รูปแบบ
และเทคนิควิธีการตามแนวทางสว่นตนของศิลปะร่วมสมยัในปัจจบุนั 

ระดับการประกวด 
เปิดกว้างส าหรับบคุคลธรรมดาทัว่ไป 

ประเภทผลงานและหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด 
    1. ประเภทผลงาน 

  จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไมร่วมกรอบหรือแท่น) ไมเ่กิน 1.80 x 1.80 เมตร 
2. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด 

2.1 ผลงานทุกชิน้ต้องเป็นผลงานลอยตวั สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรงมัน่คง 
ติดอปุกรณ์เรียบร้อย พร้อมท่ีจะแสดงในงานนิทรรศการ 
2.2 ผลงานชิน้ใดท่ีต้องติดตัง้ด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิน้งานเข้าด้วยกัน  เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้ติดตัง้ด้วย
ตนเอง ณ สถานท่ีประกวด ให้เสร็จสิน้ก่อนเวลา 17.00 น. ของวนัรับผลงานวนัสดุท้าย 
2.3 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ชิน้ โดยผลงานนัน้ต้องสร้างสรรค์ขึน้ด้วยฝีมือและความคิดของ
ตนเอง และจะต้องไมเ่คยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวลัในการประกวดท่ีใดมาก่อน 
2.4 แนบประวตัิส่วนตวัพร้อมช่ือ-ท่ีอยู่ของผู้สง่ผลงาน รวมทัง้กรอกรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัผลงานลงในแบบฟอร์ม
ท่ีก าหนดให้ ติดไว้กบัผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 
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2.5 แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารการตรวจ    
ลงตราวีซา่ (ถ้าม)ี เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
2.6 เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ส าหรับส่วนประกอบของ
ผลงานท่ีเจ้าของผลงานน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ/หรือผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด  
ก าหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน  

เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจให้ตัวแทนน าส่ง  ระหว่างวัน ท่ี                  
9-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 17.00 น. 
สถานที่รับผลงาน 

หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช ซ.เยาวราช 23 ข. สัมพันธวงศ์ กทม. โทร. 0-2222-0137 
แฟ็กซ์ 0-2222-0138 
สถานที่รับผลงานส่วนภูมิภาค 

1. ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สเุทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม ่โทร................ 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย             

จ. มหาสารคาม โทร...................... 
3. ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ หมูท่ี่ 4 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา โทร.................... 

การคัดเลือกและตัดสินรางวัล  
- การคดัเลือกและตดัสินรางวลั ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์กรุงไทย  

- การตดัสินของคณะกรรมการคดัเลือกและตดัสิน ถือว่าเป็นท่ีสุด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการคดัเลือกผลงานท่ี

เหมาะสม เพ่ือรับรางวลัและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 

- คณะกรรมการคดัเลือกและตดัสิน มีสิทธิในการงดหรือเพ่ิมรางวลัใดรางวลัหนึง่ได้ 

- ประกาศผลการตดัสินทางเวบ็ไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th และผ่านทางสื่อมวลชน ภายในเดือนธนัวาคม 2559 

คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล  
1. อาจารย์ ช าเรือง วิเชียรเขตต์ 
2. อาจารย์ ทวี รัชนีกร 
3. อาจารย์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม 
4. อาจารย์ พิชยั นิรันต์ 
5. อาจารย์ ธงชยั รักปทมุ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติศกัด์ิ ชานนนารถ 
7. ศาสตราจารย์เกียรติคณุอิทธิพล ตัง้โฉลก 
8. ศาสตราจารย์เกียรติคณุปรีชา เถาทอง 
9. ศาสตราจารย์วิโชค มกุดามณี 
10. อาจารย์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 

 
 
 

http://www.ktb.co.th/
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พธีิเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล ณ หอศิลป์กรุงไทย 

พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวลัศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ท่ี 3 ในวนัเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. 
นิทรรศการ จดัแสดงตัง้แต ่วนัท่ี 21 มกราคม – 29 เมษายน 2560 
วนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. วนัเสาร์ 10.00 - 17.00 น. ปิดวนัอาทิตย์และวนัหยดุธนาคาร 

รางวัล  
เงนิรางวัลรวม 3 ล้านบาท 

 คณะกรรมการคดัเลือกและตดัสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การ
ตดัสิน โดยก าหนดรางวลัแบ่งกลุม่ตามแนวเร่ือง ดงันี ้

1. กลุ่มรางวัลของแนวเร่ือง ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรต ิก าหนดรางวลั ดงันี ้
รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย  

โลพ่ระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

พร้อมเงินรางวลัละ 500,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

รางวัลที่ 1  รางวลัละ 300,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

รางวัลที่ 2  รางวลัละ 200,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

รางวัลที่ 3  รางวลัละ 100,000 บาท จ านวน 5 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

2. กลุ่มรางวัลของแนวเร่ือง ศิลปกรรมกรุงไทย ก าหนดรางวลั ดงันี ้

รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย  

โลพ่ระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

พร้อมเงินรางวลัละ 500,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

รางวัลที่ 1  รางวลัละ 300,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

รางวัลที่ 2  รางวลัละ 200,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

รางวัลที่ 3  รางวลัละ 100,000 บาท จ านวน 5 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

 ทัง้นี ้ธนาคารจะมอบเกียรตบิัตรให้ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงนิทรรศการด้วย 
กรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของผลงาน 

1. เจ้าของผลงานจะต้องยินยอมให้ผลงานท่ีได้รับรางวลัทุกชิน้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารกรุงไทย โดยไม่คิดมูลค่าหรือ
ราคา หรือคา่สิทธิใดๆ 

2. ธนาคารมีสิทธิในการมอบผลงานท่ีได้รับรางวลัให้แก่หน่วยราชการ  องค์กรต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลใดๆ 
ตามแต่ท่ีธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร โดยเจ้าของผลงานจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดใดๆ อนัเน่ืองมาจากการ
พิจารณาด าเนินการดงักลา่ว 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการจดัพิมพ์เผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดทกุชิน้ในสจิูบตัร เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือรวมภาพ 
ปฏิทิน การ์ดอวยพร รายงานประจ าปี เป็นต้น และเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท รวมทัง้สารสนเทศสมยัใหม่ทุกประเภท เช่น 
โปสเตอร์ โบรชวัร์ แบนเนอร์ คตัเอาท์ แบ็คดร็อป เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น รวมถงึ ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงาน
ทางโทรทศัน์ เคเบิล้ทีวี การกลา่วถึงในวิทยุ เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์โครงการของธนาคาร และ/หรือเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้สู่สงัคม โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิใดๆ ของ
เจ้าของผลงาน 
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การขอรับคืนผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล 
1. ผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ 

              เจ้าของผลงานสามารถน าส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานท่ีไมไ่ด้ร่วมแสดงนิทรรศการ ณ สถานท่ี

ท่ีท่านสง่ผลงาน ในวนัและเวลาท าการ ระหวา่งวนัท่ี 1-16 ธนัวาคม 2559 

2. ผลงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการ 
            เจ้าของผลงานสามารถน าส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง มาขอรับคืนผลงานท่ีร่วมแสดงนิทรรศการแตไ่มไ่ด้รับรางวลั 

ณ สถานท่ีท่ีท่านสง่ผลงาน ในวนัและเวลาท าการ ระหวา่งวนัท่ี 2 – 13 พฤษภาคม 2560 

* ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดการขอรับคืนผลงานดงักล่าวข้างต้นแล้ว หากเจ้าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในวนัและเวลาท่ี
ก าหนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิในการรับคืนผลงานและตกลงยินยอมให้กรรมสิทธ์ิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ      
ทกุประเภทของผลงานตกเป็นของธนาคาร และตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร และเจ้าของผลงานยินยอมให้การ
ด าเนินการใดๆของธนาคารถือวา่เป็นท่ีสดุโดยเจ้าของผลงานจะโต้แย้งคดัค้านมิได้ 

 
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นความจริงทุกประการ  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลใดท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที โดยข้าพเจ้า ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของระเบียบการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย  ครัง้ท่ี 3 (“ระเบียบการประกวด”) ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนีแ้ละท่ีจะมีขึน้ต่อไปใน    
ภายหน้าตามท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ ซึง่ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของใบสมคัรประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ท่ี 3 ฉบบันีด้้วย  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อก าหนดและเง่ือนไขของระเบียบการประกวด  และใบสมคัรประกวดศิลปกรรมกรุงไทย 
ครัง้ท่ี 3 และได้รับระเบียบการประกวดไว้เรียบร้อยแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน” 

 
เจ้าของผลงาน 

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

(............................................) 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

.................................................... 
(............................................) 


