
ข้อก ำหนด 
กำรประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของท่ีระลึก 

จำกโบรำณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยำ 
------------------------------------------------- 

 
๑. หัวข้อกำรประกวด : 

ออกแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๒. แนวคิดหรือโจทย์ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ำต้นแบบ : 

ออกแบบต้นแบบของที่ระลึกให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เลือกใช้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสมัยอยุธยา หรือโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ช้ินงาน ทั้งนี้ให้เลือกใช้ลวดลาย รูปทรง หรือองค์ประกอบ
อื่นๆ ของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และโบราณสถานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แต่มิ ใช่การท าหรือ
ลอกเลียนแบบให้เหมือนกับโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานนั้นๆ โดยต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ 
อีกทั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการซื้อ ตลอดจน
ความสามารถในการผลิตช้ินงานได้จริง 
 
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จ ากัดอายุ เพศ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 
๔. กำรรับสมัครและกำรส่งชิ้นงำนเข้ำประกวด: 

เปิดรับสมัครและส่งช้ินงานเข้าประกวดต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสามารถรับ
ใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และส่งช้ินงานเข้าประกวดได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

๔.๑ การรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด 
 ๑) รับใบสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
 ๒) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
 - เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ww2.ayutthaya.go.th/news)เลือกหัวข้อ “ข่าว

ประชาสัมพันธ์” จากนั้นเลือกหัวข้อ “เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่
ระลึกจากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” 

 - เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (www.finearts.go.th/chaosampraya) 
 - Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

http://www.ayutthaya.go.th/
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 ๔.๒ การส่งใบสมัครและการส่งช้ินงานให้ผูส้มคัรสง่ใบสมัครพร้อมกับช้ินงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดได ้
๒ ช่องทาง คือ 
 ๑) ส่งด้วยตนเองที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  
 ๒) ส่งทางไปรษณีย์โดยระบทุี่อยู ่

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ๑๐๘ หมู่ ๒ ต าบลประตูชัย 
 อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

 
๕. กำรประกำศผล : 
 ประกาศผลในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

๕.๑ ป้ายประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ww2.ayutthaya.go.th/news)เลือกหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” จากนั้นเลือกหัวข้อ “ประกาศผลการตัดสิน
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” 

๕.๒ ป้ายประกาศ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา, เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า
สามพระยา (www.finearts.go.th/chaosampraya) และFacebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  
 
๖. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรส่งชิ้นงำน:  
 ๖.๑ ผู้สมัครเข้าประกวดต้องอ่านและท าความเข้าใจในข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ทางผู้จัดการประกวด
ระบุไว้ให้ถ่ีถ้วน ในกรณีที่ผู้สมัครฝ่าฝืนหรือละเลยในข้อก าหนดดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดมีสิทธ์ิคัดช้ินงาน
ดังกล่าวออกจากการประกวด 
 ๖.๒ ผู้ส่งช้ินงานเข้าประกวดมีสิทธ์ิส่งช้ินงานได้คนละไม่เกิน ๓ ช้ินงานต่อประเภท (ดูประเภทช้ินงาน 
ข้อ ๖.๑๒) 
 ๖.๓ให้ออกแบบของที่ระลึก โดยน าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มาเป็นแนวคิดหรือต้นแบบในการสร้างสรรค์ช้ินงาน เช่น การน าลวดลายหรือรูปทรงของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
หรือโบราณสถานมาออกแบบเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ เข็มกลัด 
เครื่องประดับ ที่ทับกระดาษ และของใช้ส านักงาน โดยสามารถใช้วัสดุในการผลิตได้ทั้ง โลหะ ไม้ ผ้า และวัสดุ
สังเคราะห์อื่นๆ 
 ๖.๔ต้องไม่เลียนแบบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ จ านวน ๙ รายการ ที่ทางกรมศิลปากรประกาศควบคุม
การท าเทียมโดยเด็ดขาด (ดูเอกสารแนบ ๔) และต้องไม่เลียนแบบโบราณวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ของกรมศิลปากร 
 ๖.๕ช้ินงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นช้ินงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ 
ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน  
 ๖.๖ ช้ินงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถน าไปผลิตและจ าหน่ายได้จริงโดยราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
ช้ินงานแต่ละช้ินต้องไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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 ๖.๗ ผู้เข้าประกวดต้องส่งแบบวาดของช้ินงานลงบนกระดาษขนาดเอ ๓ ติดบนกระดาษแข็งสีด า โดยให้
ห่างจากกรอบของกระดาษแข็งด้านละ ๒ นิ้ว พร้อมกันนี้ให้ระบุช่ือผลงาน และบรรยายแนวคิดสั้นๆ ลงบน
กระดาษขนาด ๒ x ๔ นิ้ว แล้วติดลงบนมุมขวาล่างด้านหน้าของกระดาษแข็งสีด า โดยไม่ต้องระบุช่ือนามสกุล 
และประวัติของผู้เข้าประกวด(ดูตัวอย่างจากเอกสารแนบ ๓) 
 ๖.๘ กรอกรายละเอียดช้ินงานลงในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
เมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา (เอกสารแนบ ๑) และกรอกค ารับรองของผู้สมัคร (เอกสารแนบ ๒) แล้วส่งมา
พร้อมกับช้ินงาน 
 ๖.๙ กรณีที่ผู้สมัครมีไฟล์ช้ินงาน ๓ มิติ หรือไฟล์ส าหรับน าเสนอผลงาน (.pptฯลฯ) ที่ต้องการส่งเพื่อ
ประกอบการพิจารณา สามารถส่งมาพร้อมกับช้ินงานที่เป็นกระดาษขนาดเอ ๓ ได้ โดยให้บันทึกลงบนแผ่น 
CD/DVD พร้อมใส่ซองให้เรียบร้อย 
 ๖.๑๐ ส่งใบสมัคร, ช้ินงาน และรายละเอียดทั้งหมดมายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ดู
ข้อมูลการส่งข้อ ๔.๒)ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ [เอกสำรท่ีครบถ้วนต้องประกอบด้วย 
ใบสมัคร, ส ำเนำบัตรประชำชน, ชิ้นงำนบนกระดำษ, รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ฯ, ค ำรับรองผู้สมัคร, ไฟล์
ชิ้นงำน ๓ มิต ิ(ถ้ำมี) และไฟล์น ำเสนอชิ้นงำน (ถ้ำมี)] 

๖.๑๑ ประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
๖.๑๒ รางวัลส าหรับผู้เข้าประกวดมีทั้งสิ้น ๒๐ รางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๕ ประเภทได้แก่ 

  ๑) ประเภทเครื่องประดับ(หมายถึง เครื่องตกแต่งร่างกาย เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ฯลฯ) 
  ๒) ประเภทเครื่องแต่งกาย(เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ฯลฯ) 
  ๓) ประเภทของตกแต่ง(หมายถึง ของตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น บ้าน โรงแรม ส านักงาน) 
  ๔) ประเภทของใช้(เช่น ของใช้ในครัวเรือน) 
  ๕) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
  โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศจ านวน ๒ รางวัลและรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

๖.๑๓ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง ๒๐ ช้ินงาน ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ทุกช่องทาง 
และถือเป็นลิขสิทธ์ิของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนีค้ณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธ์ิใน
การปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป 
 
๗. คณะกรรมกำร: คณะกรรมการเป็นผู้เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๗ ท่าน ได้แก่ 
 ๗.๑ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
 ๗.๒ อาจารย์จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๗.๓ ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
 ๗.๔ ส านักงานพัฒนาชุมชนพระนครศรีอยุธยา 
 ๗.๕ ตัวแทนจากศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร 
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๘. เกณฑ์ในกำรตัดสิน :  
 ๘.๑มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ๘.๒ ความสวยงามและความทันสมัย 
 ๘.๓ โอกาสทางการตลาดและการผลิตได้จริง 
 ๘.๔ สามารถสื่อถึงศิลปะอยุธยาได้ 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
๙. ขั้นตอนกำรตัดสินชิ้นงำน : 
 ๙.๑ ผู้เข้าประกวดส่งช้ินงานพร้อมทั้งรายละเอียดให้แก่คณะกรรมการ 
 ๙.๒ คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนแต่ละช้ินงานตามเกณฑ์การตัดสินทั้ง ๔ ข้อ 
 ๙.๓ ช้ินงานที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการสูงที่สุดใน ๒ อันดับแรกของแต่ละประเภทจะเป็นผู้ที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ส าหรับช้ินงานที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ ๓ และ ๔ ของแต่ละประเภท ให้ถือเป็นผู้ที่ได้รับ
รางวัลชมเชย 
 
๑๐. รำงวัลและผลตอบแทน:  
 ๑๐.๑ รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 ๑๐.๒ รางวัลชมเชย จ านวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
๑๑. ลิขสิทธิ์ : ช้ินงานที่ได้รับรางวัลจ านวนทั้งสิ้น ๒๐ ช้ินงาน ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่
ทุกช่องทาง และให้ถือเป็นลิขสิทธ์ิของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เพียงผู้เดียวส าหรับช้ินงานที่ไม่ได้รับ
รางวัล เจ้าของผลงานสามารถขอรับช้ินงานคืนได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันประกาศผลการตัดสิน  


