
ใบสมคัร 

เขารวมโครงการประกวดผลงานเร่ือง “ความดี” 

ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  

โดย สภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายใตแนวคิด “ทําดี 7 Days: ทําดี ทําไดทุกวนั”    

_____________________________________________________________________________ 

____  

ระดับ 

มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

____  

 (บุคคลหรือทีม ทีมละ ๕ คน) 

ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง

 

 (บุคคลหรือทีม ทมีละ ๓ คน) 

____   Short Animation  

ประเภทการประกวด  

____   Short Film  

____   Photography Series 

____   Poster  

 

ชื่อทีม________________________________________________________________________________ 

ประเภททมี 

*ลําดบัที่ 1 ชื่อ-นามสกุล

E-mail: ______________________________________โทรศัพทมือถือ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 

ที่อยู______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ลําดับที่ 2 ชื่อ-นามสกุล

E-mail: _______________________________________โทรศัพทมือถือ ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 

ลําดับที่ 3 ชื่อ-นามสกุล

E-mail: _______________________________________โทรศัพทมือถือ ____________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 



 

ลําดับที่ 4  ชื่อ-นามสกุล

E-mail: _______________________________________โทรศัพทมือถือ ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 

ลําดับที่ 5 ชื่อ-นามสกุล

E-mail: _______________________________________โทรศัพทมือถือ ____________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 

* หมายเหต ุ: ลําดับท่ี 1 กําหนดใหเปนหัวหนาทีมในการสงผลงานเขาประกวดและเปนผูประสานงานในทีมกับหนวยงานจัดงาน  

ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา 

_________________________________________________ 

(________________________________________________)  วันที่ ____/____/______   

ประเภทบคุคล/เดี่ยว 

ชื่อ-นามสกุล

E-mail: _______________________________________โทรศัพทมือถือ ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

สถานศึกษา__________________________________________  ระดบั/ชั้นป_________________________ 

ที่อยู______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________________ 

อาจารยที่ปรึกษา 

สถานศึกษา_________________________________________________________________________   

ที่อยู______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท ____________________________ E-mail: _______________________________________ 

ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา 

_________________________________________________ 

(________________________________________________)  วันที่ ____/____/______   



เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดจดัสงเอกสารใหครบถวนตามรายการตอไปน้ี

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอยีดครบถวน และลงนามรับรองการสมัคร 

2. สําเนาบัตรประชาชน ของสมาชิกทีมแตละคน 1 ชุด 

3. ผลงานที่สงเขาประกวด จัดทาํไฟลสงตามรายละเอยีด 

) 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.senate.go.th โทร 02 244 1777 – 8 หรอื  Facebook Fanpage/D7days 



ขอตกลงและเงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด 

1. ข้ันตอนการประกวด : ในการเขาการประกวด คุณตองสงใบสมัครโดยมีรายละเอียดของทีมหรอืบุคคล รวมถึงการสงผลงานเขาประกวดภายใตธีมงานชื่อ...................... ใหเปนไปตาม 

 ขอตกลงและเง่ือนไขเหลานี้ ผูเขารวมการแขงขัน (ตัวคุณ หรือ ผูมีสวนรวม) จะเขารวมไดเพียง 1 ทีม (“ทีม”) หรอืบุคคล (เดี่ยว) ในหนึ่งทีมจะประกอบดวย 

 สมาชิกหนึ่ง ถึง....... คน และสมาชิกแตละคนจะตองมีคุณสมบัติตรงกับดานลาง ของรางวัลจะถูกแบงรวมกันกับสมาชิกทั้งหมดในทีม โดยจะอนุญาตใหแตละทีม 

 สงผลงานได 1 ชิ้นสําหรับการประกวด  
 

2. คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด : 1) การประกวดจะเปดรับเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย  

 2) ผูเขาประกวดทุกคนตองสังกัดสถานศึกษาในประเทศ และยังคงมีรายชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อของสถานศึกษานั้นหรือกลุมองคกรสาธารณประโยชน 

 3) ในการเขารวมการประกวด จะตองยอมรับ (ในนามของสมาชิกแตละคนในทีมของคุณ หรือเดี่ยว) ที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขเหลานี้ 

     รวมถึงการตัดสินของผูสนับสนุน และ/หรือ ตัวแทนของหนวยงาน รวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับทีมที่ชนะการประกวด   
 

3. ระยะเวลาการประกวด : ระยะเวลาการประกวดจะเริ่มที่ 00.01 นาฬกิา (เวลาประเทศไทย) ในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 จนถึงเวลา 24.00 นาฬกิา (เวลาประเทศไทย) ทางผูจัด           

 การประกวดไมมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการสงผลงานสาย ลาชา สูญหายหรอืรายการผิด ผลงานใด ๆ ที่ไดรับเกินกวาระยะเวลาการประกวดถือเปนโมฆะ 
 

4. ลักษณะผลงาน : 1) ผลงานตองเปนผลงานตามประเภทที่สมัคร  

 2) ผลงานตองมีความยาวไมเกินกวาเวลาที่กําหนด  

 3) ผูสงตองบรรยายแนวความคิดของผลงานประกอบเอกสารการสง 

 4) ผลงานจะตองสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิด “ความดี” ไดอยางชัดเจน 

 5) ผลงานนี้ตองเปนผลงานทีสรางสรรคโดยตัวผูประกวดเอง และไมเคยไดรับรางวัลที่ใดมากอน 

 6) ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองไมไดลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฏวาผลงานที่สงเขาประกวดซํ้ากับผลงานของผูอื่น หรือเปนผลงาน 

    ที่มีอยูกอนแลว คณะกรรมการตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์ ผูเขารวมประกวดออกจากการแขงขัน 
 

5. วิธีการสงผลงานเขาประกวด : สง DVD ผลงาน หรือตัวผลงาน พรอมเอกสารอธิบายผลงาน หรือเอกสารที่กําหนด มาที่ สํานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา เลขที ่499  

 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 
 

6. การตัดสนิ :   1) คณะกรรมการการตดัสินจะประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิที่ไดรับเชิญจากคณะอนุกรรมการจดัการประกวด และเลือกผูชนะ ...... ทมี/เดี่ยว (รางวัลชนะเลิศ, .................) 

 2) คะแนน 100 % จะแบงออกเปนอัตราสวนดังตอไปนี้ ความคิดสรางสรรคและเนื้อหา 70 % คุณภาพหรอืเทคนคิการผลิต 30 % และใหตรงตามขอกําหนด 

    ของการประกวด โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการถือวาส้ินสุดและจะมีผลผูกพันกับผูเขาประกวด 

 3) ผูเขารวมจะตองไมสงผลงานที่มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงที่ไมจํากัดเฉพาะในนี้ ขอความหมิ่นประมาท ใสราย หรือทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียง 

    ตอกิจการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือที่มีเนื้อหารูปภาพที่หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือมีเนื้อหาไมเหมาะสมหรือไมเกี่ยวของกับรูปแบบของการประกวด  
 

7. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา : 1) ผูเขารวมแขงขันแตละคนจะตองรับรองวาเนื้อหาไมละเมิดสิทธิใด ๆ ตอบุคคลที่สามหรอืละเมดิกฎหมายใด ๆ (ตามพระราชบัญญัติวาดวย 

    การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2559)  รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา การประชาสัมพันธ การเผยแพร หรือสิทธิ 

    ความเปนสวนตัว ผูเขารวมการแขงขันแตละคนตองรับรองวา เขา/เธอ  (1) เปนเจาของเนื้อหาในวีดีโอแตเพียงผูเดียว หรือ (2) ไดรับการอนุญาต 

    ในการอัพโหลด วิดีโอ หากมีการฟองรองใดกับผูจัดการประกวด ผูรวมแขงขันจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด  

 2) ผลงานที่เขาประกวดทั้งหมด จะถือเปนลิขสิทธิ์รวมระหวางผูจัดการประกวด และเจาของผลงาน โดยผูจัดการประกวดมีสิทธิในการเผยแพรผลงาน 

    ในส่ือตางๆ ไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาของผลงาน 
 

8. ของรางวลั :  ผูไดรับรางวัลชนะเลิศจะมีสิทธิไดรับ .............................................................. ประกาศผลผูชนะรางวัลในวันที่ .......................................................................  
 

9. ผูชนะ :  ผูชนะจะไดรับแจงการติดตอกลับ หากไมสามารถติดตอผูชนะไดหรือไมสามารถยืนยันสิทธิของเขา/ เธอ หรือที่อยูได ภายใน ๓๐วัน ของการแจงเตือน  

 ผูชนะทานอื่นจะถูกเลือกจากสิทธิที่มีอยู และผูชนะจะไดรับการแจงผานทางอีเมลที่ใหไวระหวางการลงทะเบียนกรณีที่มีการแจงเตือนรางวัล ผูรับไมสามารถติดตอได  

 รางวลัจะถูกมอบใหแกผูชนะในลําดับตอไป 

 
ขาพเจา นาย / นางสาว ช่ือ____________________________นามสกุล_________________________ ขอรับรองผลงานทีสงเขารวมประกวดวามิไดคัดลอกหรือนําสวนหนึ่ง  

สวนใดของผลงานอ่ืนมาสงเขา ประกวดในคร้ังนี้พรอมท้ังเขาใจถึงเง่ือนไข หลักเกณฑการสงผลงานอยางครบถวน และจะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑของโครงการดังกลาว

ทุกประการ  

 

         

ลงช่ือ_______________________________ผูสมัคร (บคุคล/หัวหนาทีม)              

(________________________________) 

     วนัท่ี_______________________________ 


