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รายละเอียดรายละเอียดโครงการประกวดโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ออกแบบโปสเตอร์  

““คนร ุน่ใหม่คนร ุน่ใหม่  ขบัข่ีปลอดภยัขบัข่ีปลอดภยั  รว่มใจสวมหมวกนิรภยัรว่มใจสวมหมวกนิรภยั””  ปี 2017ปี 2017  

 
คณุสมบติัของผ ูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด  

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทุกสถาบนั หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู ้
ศึกษาอยูใ่นระดบัอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบตัรวชิาเฉพาะใน
มหาวทิยาลยั วทิยาลยั สถาบนัทหาร ต ารวจหรือสถาบนัชั้นสูงอ่ืน ๆ) โดยจะศึกษาอยูใ่นคณะหรือสาขาใด
ก็ได ้

2. มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโครงการจดัข้ึน 
3. เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกติกาการประกวดอยา่งครบถว้น 
4. หากผูส่้งผลงานเขา้ประกวดเป็นพนกังานหรือญาติของพนกังานบริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั 

สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษทัในเครือ ตอ้งระบุในใบสมคัรดว้ยวา่ตนเป็นพนกังานหรือญาติของ
พนกังานผูใ้ด เพื่อความโปร่งใสในการตดัสินโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เน้ือหาของภาพ Poster 
 ผูส่้งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหวัขอ้ “คนรุ่นใหม่ ขบัข่ีปลอดภยั ร่วมใจสวมหมวกนิรภยั ” โดย
โปสเตอร์ท่ีออกแบบนั้นสามารถใส่ค าเชิญชวน หรือสโลแกนท่ีมุ่งเนน้รณรงคพ์ฤติกรรมการการสวมหมวกในเด็ก
และเยาวชนได ้
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นส่ือรณรงคจู์งใจใหเ้กิดความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยับนถนนของ
ประชาชนทัว่ไป 

2. เพื่อกระตุน้ใหค้นรุ่นใหม่ตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัในการขบัข่ีหรือโดยสารจกัรยานยนต์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสวมหมวกนิรภยั 

3. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาความสามารถในเชิงสร้างสรรคอ์อกแบบส่ือ  
 

กติกาการสมคัร 
1. ส่งช้ินงานท่ีออกแบบในรูปแบบ Poster ในหวัขอ้ “คนรุ่นใหม่ ขบัข่ีปลอดภยั ร่วมใจสวมหมวก 

นิรภยั” 
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2. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลงาน 
2.1 ผลงานออกแบบจะตอ้งไม่ปรากฏโลโกใ้ดๆ ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีกล่าวถึงยีห่อ้ ตราสินคา้ หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ใดๆ และไม่ใชภ้าพประกอบ หรือเน้ือหาส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ
บุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหน่ึงส่วนใดของช้ินงานโดยไม่ไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
2.2 ช้ินงานตอ้งเป็นผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละออกแบบคน้ควา้ขอ้มูลโดยผูส่้งผลงานเองและไม่เคยถูก
เผยแพร่หรือไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานใดมาก่อน 

3. บนัทึกผลงานเป็นไฟล ์.jpg และ .Ai ท่ีความละเอียดอยา่งนอ้ย 300 dpi (ขนาด A3) 
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน 
5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งช้ินงานไดไ้ม่เกิน 1 ช้ินงาน 
6. ขณะส่งผลงาน ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในผลงานและเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ

ลิขสิทธ์ิของขอ้มูล เช่น เน้ือหา ภาพ หรืออ่ืนใดท่ีใชใ้นออกแบบ โดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายวา่ดว้ย
ลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงันั้น หากมีการร้องเรียนเกิดข้ึน ผูส่้งผลงานจะตอ้งรับผิดชอบใน
ทุกกรณี 

7. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดรับทราบและยนิยอมใหลิ้ขสิทธ์ิในผลงานท่ีไดรั้บรางวลัและผลงานท่ีเขา้รอบ
สุดทา้ยนั้นตกเป็นของบริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขาประเทศไทย แต่เพียงผูเ้ดียวโดย
อตัโนมติั ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดท่ีไดรั้บรางวลัและเขา้รอบสุดทา้ยไม่สามารถใชผ้ลงานของตนเอง
ไดอี้ก เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ 
จ  ากดั สาขาประเทศไทย เป็นกรณีไป 

8. การตดัสินของกรรมการใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด 
 

เอกสารในการสมคัร : 
1. ใบสมคัร (พร้อมกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น) 
2. ผลงานในรูปแบบไฟล ์ .jpg และ .Ai บนัทึกลงในแผน่ CD หรือ DVD ความละเอียดอยา่งนอ้ย 300 

dpi  
3. ส าเนาบตัรประชาชน 
4. ส าเนาบตัรบตัรประจ าตวันกัศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบนัการศึกษา) 

 
ขัน้ตอนการสมคัร  

1. ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.ms-ins.co.th   
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2. ส่งผลงานและใบสมคัรพร้อมเอกสารอ่ืนๆประกอบการสมคัร 

- หากผลงานและใบสมคัรพร้อมเอกสารขนาดไม่เกิน 5 MB สามารถส่งผลงาน .jpg และ .Ai 

  พร้อมเอกสารการสมคัรมาไดท้างอีเมล ์orapin@ms-ins.co.th 
- หากขนาดเกิน 5 MB สามารถบนัทึกผลงาน .jpg และ .Ai ลงในแผน่ CD หรือ DVD พร้อม  
  แนบเอกสารการสมคัร ส่งทางไปรษณียถึ์ง บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขา 
  ประเทศไทย เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต 
  สาทร กรุงเทพฯ 10120 ระบุมุมซองวา่ “ประกวดโปสเตอร์” ทั้งน้ีการส่งผลงานทาง 
  ไปรษณียจ์ะยดึตามวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั โดยบนัทึกผลงานลงในแผน่ CD   
  หรือ DVD 
- หรือส่งผลงานดว้ยตนเองท่ี ชั้น 23 แผนก HR บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขา 
  ประเทศไทย อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้ (วนัจนัทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30–17.00 น.) 

3. ส่งผลงานไดต้ั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2560 

 
เกณฑก์ารตดัสิน 

1. แนวคิดหรือคอนเซ็ปตต์รงประเด็น การส่ือความหมายตรงตามหวัขอ้ท่ีบริษทัฯก าหนด และเขา้ใจง่าย 
ส่ือสารความคิดโนม้นา้วใหผู้เ้ห็นผลงานกระท าตามจุดประสงคข์องการรณรงค์ 

2. ความคิดสร้างสรรค ์ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ 
 
รางวลัท่ีจะไดร้บั  

-  รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 35,000 บาท และประกาศนียบตัร 
-  รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั 25,000 บาท และประกาศนียบตัร 
-  รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั 16,000 บาท และประกาศนียบตัร 
-  รางวลัชมเชย 2 รางวลั รางวลัละ 8,000 บาท และประกาศนียบตัร 
-  รางวลั Popular Vote เงินรางวลั 8,000 บาท และประกาศนียบตัร 
-  ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทุกคนจะไดรั้บประกาศนียบตัรและของท่ีระลึก 

หมายเหตุ: * ผู้ ท่ีได้รับรางวลั ต้องช าระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 5 % จากมลูค่าเงินรางวลั 
    ** ผู้ท่ีได้รับรางวลั Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวลัท่ี 1, 2, 3 หรือชมเชย กไ็ด้ 
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การประกาศผลรางวลั  

- ประกาศผลงานท่ีเขา้รอบสุดทา้ย 10 ผลงานท่ี www.Facebook.com/ProjectMSI ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 
- เปิดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตดัสินรางวลั Popular Vote โดยนบัจากจ านวน Like ท่ีคน
กดใหโ้ปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วนัท่ี 20 - 27 พฤศจิกายน 2560 (หยดุนบัจ านวน Like เวลา 10.00 น.  
วนัท่ี 27 พ.ย. 60) 
- กิจกรรมการประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลัทั้งหมดจะแจง้ให้ทราบในภายหลงั  

 
หมายเหต ุ
- ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวลัชมเชยจะถูกมอบใหแ้ก่ชมรมคนห่วงหวัในมูลนิธิเมาไม่
ขบัและหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการรณรงคใ์นโอกาสต่าง ๆ และจะถูกน าไปใชใ้นโครงการรณรงคส์วมหมวก
นิรภยัของบริษทัมิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั สาขาประเทศไทย ในโอกาสต่อไป 
  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี 02-679-6165-87 ตอ่ 2402, 2405 หรือ orapin@ms-ins.co.th 
 

 
 

http://www.facebook.com/ProjectMSI
mailto:orapin@ms-ins.co.th
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ใบสมคัรประกวดใบสมคัรประกวดออกแบบโปสเตอร์ออกแบบโปสเตอร  ์ 

““คนคนร ุน่ใหม ่ขบัข่ีปลอดภยั รว่มใจสวมหมวกร ุน่ใหม ่ขบัข่ีปลอดภยั รว่มใจสวมหมวกนิรภยันิรภยั””  
 
 

1.รายช่ือสมาชิกในทีม 
 

1.1 ช่ือ-สกุล ( นาย /นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
ช่ือ-สกุลภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................. 
จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์........................................................
โทรศพัทมื์อถือ.............................................Line ID.........................Email............................................................ 
ก าลงัศึกษาในระดบัชั้น……….......คณะ.............................................................สาขา............................................ 
ช่ือสถานศึกษา..........................................................................................................จงัหวดั.................................... 
 
1.2 ช่ือ-สกุล ( นาย /นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
ช่ือ-สกุลภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................. 
จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์........................................................
โทรศพัทมื์อถือ.............................................Line ID.........................Email............................................................ 
ก าลงัศึกษาในระดบัชั้น……….......คณะ.............................................................สาขา............................................ 
ช่ือสถานศึกษา..........................................................................................................จงัหวดั.................................... 
 
2. หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

� ผลงานในรูปแบบไฟล ์.jpg และ .Ai ท่ีความละเอียด .............. dpi (……….... X ……….. pixel)    บนัทึกลงใน  
     แผน่ CD หรือ DVD จ านวน ......... แผน่  
     หรือส่งผา่นอีเมลล ์orapin@ms-ins.co.th (กรณีขนาดผลงานและเอกสารไม่เกิน 5 MB) 
� ส าเนาบตัรประชาชน 
� ส าเนาบตัรประจ าตวั นิสิต, นกัศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถาบนัการศึกษา 
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3. แนวคิดหรอืแรงบนัดาลใจในการออกแบบโปสเตอร ์
ช่ือผลงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
  
อธิบาย 
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

4. ท่านทราบขา่วการประกวดจาก 

�โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์  � โทรทศัน์    � วทิยกุระจายเสียง  � หนงัสือพิมพ ์
� Website ของสถาบนัการศึกษา � Website อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................................... 
� Facebook    � อาจารย ์ช่ือ................................................................................................. 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 
 

5. ลายมือช่ือผ ูส้มคัร 
ขา้พเจา้ ( นาย / นางสาว ) ..............................................................................ไดอ่้านและเขา้ใจกติกาการประกวดอยา่ง

ชดัเจนแลว้ และ ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีส่งเขา้ประกวดดว้ยตนเอง และจะเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ลิขสิทธ์ิของ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏในผลงานแต่เพียงผูเ้ดียวหากมีการร้องเรียนเกิดข้ึน หากผลงานของขา้พเจา้เขา้รอบสุดทา้ย ขา้พเจา้อนุญาต
ใหผ้ลงานนั้นตกเป็นของบริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ ากดั สาขาประเทศไทย แต่เพียงผูเ้ดียวโดยอตัโนมติั 

 
 

 

สง่ใบสมคัร, แผน่ CD หรือ DVD พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร มาที่ บริษทั มิตซยุ สมุิโตโม อินชวัรันซ ์จ ากดั สาขาประเทศไทย 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ์ชัน้ 23 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ   

เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 (ระบมุมุซองว่า “ร่วมประกวดโปสเตอร”์)  
หรือสง่ทางอีเมลลก์รณีขนาดรวมไมเ่กิน 5 MB มาที่ orapin@ms-ins.co.th  ภายในวันที่  30 กันยายน 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท ์02-679-6165-87 ต่อ 2402 หรือ 2405 
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