
                                                         

 

แบบฟอร์มสมัครการประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกัน้ขยะพับได้” 
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ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดแขง่ขนัออกแบบ “คอกกัน้ขยะพบัได้” ส าหรับพืน้ท่ี
ทอ่งเท่ียวกรุงเทพมหานคร  ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบตัิตามรายละเอียดหลกัเกณฑ์การ
ประกวดแขง่ขนัออกแบบ “คอกกัน้ขยะพบัได้” ทกุประการ และยอมรับในการตดัสินของคณะกรรมการ 
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หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกัน้ขยะพับได้” 
ส าหรับพืน้ท่ีท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

 
1.  คณุสมบตัแิละเง่ือนไขการสมคัร 

1.1 ผู้สมคัรเป็นบคุคลทัว่ไป ไมจ่ ากดัอายุ 
 

2.  รายละเอียดการออกแบบคอกกัน้ขยะพบัได้ 
2.1 แนวคิด    การออกแบบคอกกัน้ขยะแบบพบัได้ยึดติดกบัท่ีน ามาวางในพืน้ท่ีแหลง่

ทอ่งเท่ียวและยา่นการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกัน้ขยะ
แบบเดมิ หรือติดตัง้เพิ่มเตมิในจดุท่ีเหมาะสม เพ่ือความสวยงามของพืน้ท่ี
ในชว่งไมใ่ช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสญัจรทางเท้า ป้องกนั
การกระจดักระจายของขยะ และน า้ขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้าง
นวตักรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสง่เสริมภาพลกัษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองท่ีสะอาดสวยงาม 

2.2 การออกแบบ  ลกัษณะทึบ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สงู 0.6 – 0.8 เมตร         
และมีชอ่งระบายน า้ท่ีสามารถเปิดปิดได้ 

2.3 ใช้พลาสติกเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต 
2.4 สามารถพบัเก็บ และยึดตดิเพ่ือป้องกนัการเคล่ือนย้าย  

      3. รายละเอียดการสมคัรและการประกวด 
      - เปิดรับย่ืนใบสมคัร  วนัท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 

- วิธีการสมคัร   ดาวน์โหลดใบสมคัร โดยสแกน QR Code หรือ  
จาก  website: www.irpc.co.th หรือ 
www.bangkok.go.th/environment 

- เอกสารประกอบใบสมคัร  - รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 
- ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 

- ประกาศผลการประกวด   วนัท่ี 30 พฤษภาคม ทาง website: www.irpc.co.th  
    หรือ www.bangkok.go.th/environment 
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 4. การสง่ผลงาน 
- ออกแบบผลงานเป็นภาพร่างด้วยการวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสร้าง  
  เป็นโมเดล 
- เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลกัษณะ / รูปทรงของชิน้งานในมมุมองตา่งๆ 
  (Oblique/Isometric) พร้อมระบขุนาด/มาตราสว่น 
- แสดงภาพผลงาน พร้อมจดัวางในพืน้ท่ีเสมือนจริง จินตนาการของผู้ออกแบบ    
  (Perspective) 
- สง่ผลงานการออกแบบ พร้อมการน าเสนอ อธิบาย แนวคดิ ในการออกแบบ   
  และวิธีการในการใช้งานให้ชดัเจน พร้อมสง่ไฟล์ต้นฉบบั ได้ตามช่องทาง ดงันี  ้
  - ทาง E-mail: bkkbeautiful@gmail.com (ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 25 mb) 
   - ทางไปรษณีย์ หรือ สง่ด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบในกระดาษขนาด A3  

  ขึน้ไป พร้อมสง่ไฟล์ต้นฉบบัในรูปแบบ CD/DVD โดยระบช่ืุอ ผลงาน  ช่ือผู้  
  ประกวด หน้ากลอ่งให้ชดัเจน ได้ท่ี  

    สว่นสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 
    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 10 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
- ผลงานท่ีออกแบบจะต้องสามารถน ามาผลิตใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง  
- ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ประกวดคดิสร้างสรรค์ขึน้ใหม ่ไมล่อกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธ์ิผู้ อ่ืน  
  และไมเ่คยได้รับรางวลัจากท่ีใดมาก่อน 

5. หลกัเกณฑ์ในการตดัสิน 
 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
1 ประโยชน์การใช้สอย (Functionality)  

สามารถน าไปใช้งานได้จริง และสะดวกในการใช้งาน 
40 

2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Innovation/Creativity/Originality)  
เป็นนวตักรรมการออกแบบ คอกกัน้ขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม  

30 

3 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ (Appropriateness/Efficiency)  
ขนาดของรูปทรง แข็งแรง คงทนได้สดัสว่น รองรับมลูฝอยได้ และท าความสะอาด
ได้ง่าย  

20 

4 ความสวยงาม สอดคล้องและกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม 10 
รวม 100 
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6. รางวลัการประกวด  
  เกียรติบตัรพร้อมเงินสดจ านวน 3 รางวลั ดงันี ้

- รางวลัชนะเลิศ  1 รางวลั    100,000   บาท 
- รางวลัชมเชย  2 รางวลัๆละ    10,000    บาท 

7. รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
  - เว็บไซต์   www.irpc.co.th 
  - Facebook   :  IRPCofficial 
  - โทรศพัท์ 02-765-7900 
 

หมายเหต ุ
 - ค าตดัสินของคณะกรรมการผู้ตดัสินผลงาน ให้ถือว่าเป็นท่ีสิน้สดุ 

- ผลงานท่ีจดัขึน้ทัง้หมดในโครงการฯ เป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
สามารถน าไปใช้เผยแพร่หรือดดัแปลง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจดัท าตอ่ไป 

 
 


