แบบฟอร์ มสมัครการประกวดแข่ งขันออกแบบ “คอกกัน้ ขยะพับได้ ”
สาหรับพืน้ ที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................ นามสกุล........................................................
อายุ..................... ปี อาชีพ/ตาแหน่ง..................................................................................................
สถานที่เรี ยน/ที่ทางาน
........................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั
........................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์..................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................... E-mail..................................................…….
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลงานการออกแบบ
ชื่อผลงาน........................................................................................................................................
แนวคิดในการออกแบบ.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์เข้ าร่วมการประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกันขยะพั
้
บได้ ” สาหรับพื ้นที่
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและยินยอมปฏิบตั ิตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกันขยะพั
้
บได้ ” ทุกประการ และยอมรับในการตัดสินของคณะกรรมการ

(ลงนาม)..................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)

หลักเกณฑ์ การประกวดแข่ งขันออกแบบ “คอกกัน้ ขยะพับได้ ”
สาหรับพืน้ ที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
1. คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขการสมัคร
1.1 ผู้สมัครเป็ นบุคคลทัว่ ไป ไม่จากัดอายุ
2. รายละเอียดการออกแบบคอกกันขยะพั
้
บได้
2.1 แนวคิด การออกแบบคอกกันขยะแบบพั
้
บได้ ยึดติดกับที่นามาวางในพื ้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและย่านการค้ าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกันขยะ
้
แบบเดิม หรื อติดตังเพิ
้ ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื ้นที่
ในช่วงไม่ใช้ งาน สร้ างความสะดวกให้ ประชาชนสัญจรทางเท้ า ป้องกัน
การกระจัดกระจายของขยะ และน ้าขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็ นการสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ กรุงเทพมหานครเป็ น
เมืองที่สะอาดสวยงาม
2.2 การออกแบบ ลักษณะทึบ ขนาด กว้ าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สูง 0.6 – 0.8 เมตร
และมีชอ่ งระบายน ้าที่สามารถเปิ ดปิ ดได้
2.3 ใช้ พลาสติกเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
2.4 สามารถพับเก็บ และยึดติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ าย
3. รายละเอียดการสมัครและการประกวด
- เปิ ดรับยื่นใบสมัคร
- วิธีการสมัคร

- เอกสารประกอบใบสมัคร
- ประกาศผลการประกวด

วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code หรื อ
จาก website: www.irpc.co.th หรื อ
www.bangkok.go.th/environment
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว จานวน 1 รูป
- สาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนา
วันที่ 30 พฤษภาคม ทาง website: www.irpc.co.th
หรื อ www.bangkok.go.th/environment

4. การส่งผลงาน
- ออกแบบผลงานเป็ นภาพร่างด้ วยการวาดด้ วยมือหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อสร้ าง
เป็ นโมเดล
- เป็ นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะ / รูปทรงของชิ ้นงานในมุมมองต่างๆ
(Oblique/Isometric) พร้ อมระบุขนาด/มาตราส่วน
- แสดงภาพผลงาน พร้ อมจัดวางในพื ้นที่เสมือนจริง จินตนาการของผู้ออกแบบ
(Perspective)
- ส่งผลงานการออกแบบ พร้ อมการนาเสนอ อธิบาย แนวคิด ในการออกแบบ
และวิธีการในการใช้ งานให้ ชดั เจน พร้ อมส่งไฟล์ต้นฉบับ ได้ ตามช่องทาง ดังนี ้
- ทาง E-mail: bkkbeautiful@gmail.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 mb)
- ทางไปรษณีย์ หรื อ ส่งด้ วยตนเอง โดยพิมพ์แบบในกระดาษขนาด A3
ขึ ้นไป พร้ อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ CD/DVD โดยระบุชื่อ ผลงาน ชื่อผู้
ประกวด หน้ ากล่องให้ ชดั เจน ได้ ที่
ส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
- ผลงานที่ออกแบบจะต้ องสามารถนามาผลิตใช้ งานได้ จริงในสภาพแวดล้ อมการใช้ งานจริง
- ต้ องเป็ นผลงานที่ผ้ ปู ระกวดคิดสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรื อละเมิดลิขสิทธิ์ผ้ อู ื่น
และไม่เคยได้ รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
5. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
ลาดับ
เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
1 ประโยชน์การใช้ สอย (Functionality)
40
สามารถนาไปใช้ งานได้ จริง และสะดวกในการใช้ งาน
2 ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ (Innovation/Creativity/Originality)
30
เป็ นนวัตกรรมการออกแบบ คอกกันขยะเพื
้
่อรักษาสิ่งแวดล้ อม
3 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ (Appropriateness/Efficiency)
20
ขนาดของรูปทรง แข็งแรง คงทนได้ สดั ส่วน รองรับมูลฝอยได้ และทาความสะอาด
ได้ ง่าย
4 ความสวยงาม สอดคล้ องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม
10
รวม
100

6. รางวัลการประกวด
เกียรติบตั รพร้ อมเงินสดจานวน 3 รางวัล ดังนี ้
- รางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล
- รางวัลชมเชย
2 รางวัลๆละ

100,000 บาท
10,000 บาท

7. รายละเอียดเพิ่มเติม
- เว็บไซต์
www.irpc.co.th
- Facebook : IRPCofficial
- โทรศัพท์
02-765-7900
หมายเหตุ
- คาตัดสินของคณะกรรมการผู้ตดั สินผลงาน ให้ ถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุด
- ผลงานที่จดั ขึ ้นทังหมดในโครงการฯ
้
เป็ นลิขสิทธิ์ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
สามารถนาไปใช้ เผยแพร่หรื อดัดแปลง เพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดทาต่อไป

