ช�งรางวัล 35,000 USD

ใบสมัครเขารวมโครงการ

“ประกวดออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13 และการประกวดพลอยเจ�ยระไน”
จัดโดย สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

“ประกวดออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13 และการประกวดพลอยเจ�ยระไน”
ช�งเง�นรางวัล 35,000 USD พรอมโลเกียรติยศ

จัดโดย สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
โครงการประกวดออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13 และการประกวดพลอยเจ�ยระไน ซ�่งเปนงานประกวดในระดับนานาชาติ โดยเปดกวางใหนักสรางสรรคและนักออกแบบ
รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจไดมโี อกาสปลดปลอยพลังแหงความคิดสรางสรรค รวมถึงมีการเพิม่ ทัศนว�สยั และแลกเปลีย่ นความคิดรวมถึงมุมมองระหวางนักออกแบบชาวไทย
และชาวตางชาติ สำหรับการประกวดเคร�่องประดับ หัวขอการประกวดในปนี้ ผูเขาแขงขันจะตองออกแบบเคร�่องประดับภายใตธ�น “Blue by Day, Green by Evening,
Red by Night” เคร�อ่ งประดับทีม่ อี ญ
ั มณีนำ้ เง�น หร�ออัญมณีสแี ดง หร�ออัญมณีสเี ข�ยว เปนองคประกอบหลักในการออกแบบช�น้ งานและสำหรับการประกวดพลอยเจ�ยระไน
การประกวดจะถูกแบงออกเปนสองประเภทไดแก ประเภทชางเจ�ยระไนพลอยในจังหวัดจันทบุร� และชางเจ�ยระไนจากทัว่ ทุกมุมโลก เพือ่ เปดโอกาสใหผทู ม่ี ปี ระสบการณดา นการ
เจ�ยระไน รวมถึงชางเจ�ยระไนไดมีโอกาสพัฒนาฝมือใหเขาสูวงการมาตรฐานระดับโลก

คุณสมบัติผูสมัครเขารวมโครงการ
เปดกวางใหกับผูสมัครทุกทาน โดยไมจำกัดอายุ

กำหนดการ
บัดนี้ - 1 สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม - กันยายน 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562
ธันวาคม 2562

ชวงเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ
ตัดสินรอบแรก
แสดงผลงานการออกแบบที่ผานเขารอบคัดเลือกลงเว็บไซต www.gitwjda.com
ผูสนใจรวมโหวตแบบวาดเคร�่องประดับที่ช�่นชอบ (Popular Design Award 2019) พรอมปดโหวตในวันที่ 3 กันยายน 2562
ประกาศผล Popular Design Award
ตัดสินรอบช�งชนะเลิศ
ประกาศผลและมอบรางวัลแกผชู นะการประกวดออกแบบเคร�อ่ งประดับ ในงานแสดงสินคา
"เทศกาลนานาชาติ พลอยและเคร�อ่ งประดับจันทบุร� 2019 (International Chanthaburi
Gems and Jewelry Festival 2019)" ณ จังหวัดจันทบุร�

หลักเกณฑ ในการสงผลงานเขาประกวด
หลักเกณฑ ในการสงผลงานเขาประกวด (การประกวดออกแบบเคร�่องประดับ)

1. ออกแบบผลงานแบบวาดทีต่ รงกับหัวขอ จำนวนไมตำ่ กวา 3 ช�น้ ใน 1 ชุดหร�อคอลเลคชัน โดยตองมีสรอยคอ รวมกับเคร�อ่ งประดับชนิดอืน่ ๆ เชน ตางหู แหวน กำไล เปนตน
2. ผลงานทุกช�้นจะตองมีอัญมณีสีแดงหร�ออัญมณีสีน้ำเง�นสำหรับรางวัลประเภทเคร�่องประดับที่ใชพลอยทับทิมหร�อพลอยไพลิน หร�อพลอยเนื้อออนในเฉดสีที่ใกลเคียง
หร�อสีเข�ยวสำหรับรางเวัลประเภทเคร�่องประดับที่ใชพลอยเพร�โด หร�อพลอยเนื้อออนในเฉดสีที่ใกลเคียงเปนองคประกอบหลักในการสรางสรรคผลงาน
3. การสงภาพผลงานการออกแบบเคร�่องประดับตัวจร�ง จะตองประกอบดวย
- สงภาพผลงานการออกแบบเคร�่องประดับตัวจร�งผานใบสมัครออนไลนผานเว็บไซต www.gitwjda.com หร�อภาพวาดช�้นงานจร�งสงมายัง สถาบันว�จัยและพัฒนา
อัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ขอมูล/รายละเอียดจะตองประกอบดวย
- อัปโหลดภาพผลงานผานใบสมัครออนไลนที่จัดเตร�ยมไว ให หร�อสามารถวาดลงบนกระดาษขนาด A3 กรณีทานสงผลงานภาพวาดจร�ง
- กรอกขอมูลใหครบถวน เชน ช�่อผลงาน และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน หร�อเข�ยนรายละเอียดขอมูลตามใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ
- ภาพทุกภาพจะตองมีความละเอียด (Resolution) อยางนอย 300 DPI หร�อภาพวาดขนาด A3
* หามใส ช�่อ-นามสกุล และประวัติของผูเขาประกวดลงบนภาพผลงาน
- ผลงานที่สงเขาประกวดทุกช�้นตองเปนผลงานใหม ไมลอกเลียนแบบมา ไมเคยผลิตไวจำหนายและตองไมเคยผานการประกวดหร�อชนะการประกวดใดๆ มากอน
- ผลงานที่สงเขาประกวดสามารถประกอบดวยอัญมณีชนิดใดก็ไดหร�ออาจนำวัสดุใหมๆ อาทิเชน ไม พลาสติก เรซ�่น เทคนิคการเย็บปกถักรอย หร�อนวัตถกรรมใดๆ
เขามาประยุกตใช ในผลงานซ�่งตองสามารถผลิตไดจร�งและสามารถจำหนายได ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�่องประดับ
- การสงใบสมัคร 1 ครั้ง สามารถสงไดเพียง 1 คอลเลคชัน โดยผูสมัครสามารถสงใบสมัครไดสูงสุด 3 ครั้ง หร�อ 3 คอลเลคชัน ตลอดระยะเวลาการเปดรับสมัคร

หลักเกณฑ ในการสงผลงานเขาประกวด (การประกวดพลอยเจ�ยระไน)

- ผูเขาแขงขันสามารถใชพลอยสังเคราะห (Synthetic Gemstone) หร�อ พลอยเนื้อออน (Semi–precious Stone) ไมจำกัดสี เจ�ยระไนเปนรูปทรง Cushion ไมจำกัด
จำนวนเหลี่ยมเจ�ยระไน (Mixed cut หร�อ Fancy cut) ขนาดความยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร
- ผูเขาแขงขันสามารถสงพลอยเขารวมประกวดไดไมเกิน 2 เม็ด
- พลอยทุกเม็ดตองบรรจ�กลองใหเร�ยบรอย โดยมีรายละเอียด ไดแก ช�่อผูเจ�ยระไน ช�่อบร�ษัทสังกัด (ถามี) ชนิดพลอย ขนาดระบุหนวยเปนมิลลิเมตร และน้ำหนักระบุ
เปนกะรัต โดยแนบพรอมกับบรรจ�ภัณฑ
- สามารถสงดวยตนเองที่ ฝายฝกอบรม ชั้น 3 สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หร�อ สงไปรษณียแบบ EMS มาที่
คุณฐ�ตินทร�ย ลีลาวัฒนสุข 140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้นที่ 3 ฝายฝกอบรม สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ถนนสีลม แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (โดยระบุหนากลองวา สงประกวด)

รายละเอียดรางวัล รางวัลมูลคารวม 35,000 เหร�ยญสหรัฐ
รางวัลการประกวดออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13
รางวัลประเภท เคร�่องประดับที่ใชพลอยทับทิม หร�อ พลอยไพลิน หร�อ พลอยเนื้อออนในเฉดสีที่ใกลเคียง
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. รางวัลชมเชย

มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 4,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 1,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 1,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ

1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. รางวัลชมเชย

มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 4,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 1,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 1,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ

รางวัลประเภท เคร�่องประดับที่ใชพลอยเพอร�โด หร�อ พลอยเนื้อออนเฉดสีที่ใกลเคียง

รางวัลประเภท Popular Design Award 2019

รางวัลมูลคา 1,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศสำหรับรางวัล Popular Design Award 2019

รางวัลการประกวดพลอยเจ�ยระไน
รางวัลประเภทชางเจ�ยระไนจันทบุร�
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ

1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 3,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,500 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ
มี 1 รางวัล ไดแก เง�นรางวัลมูลคา 2,000 เหร�ยญสหรัฐ พรอมโลเกียรติยศ

รางวัลประเภทชางเจ�ยระไนทั่วไป

*เง�นรางวัลข�้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ

เง�่อนไขและขอตกลง
• ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหร�อสัญลักษณอื่นใด มาเปนองคประกอบในการจัดทำผลงานตองมีความถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธ�์ หากปรากฏในภายหลังวา
สถาบันถูกรองเร�ยน ฟองรองเปนคดี และ/หร�อมีความเสียหายใดๆ เกิดข�้นแกบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธ�์ สถาบันจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เจาของผลงานตอง
รับผิดชอบเปนผูด ำเนินการแกไขขอพิพาทดังกลาวใหสถาบันแตเพียงผูเ ดียว และตองรับชดใชคา เสียหายอันเกิดข�น้ กับบุคคลภายนอก หร�อสถาบันเต็มจำนวน โดยไมมขี อ โตแยงใดๆ ทัง้ สิน้
• ผลงานทุกช�้นเปนลิขสิทธ�์ของผูสรางสรรคผลงาน ยกเวน ผูสรางสรรคที่อยูภายใตสังกัด หนวยงานหร�อบร�ษัท ความเปนเจาของสิทธ�์ข�้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝายเทานั้น
• ผูช นะการประกวดยินยอมใหสถาบันว�จยั และพัฒนาอัญมณีและเคร�อ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนเจาของลิขสิทธ�์ในผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลทุกช�น้ งานตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธ�์
เวนแตจะไดรับความยินยอมหร�ออนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนกรณีไป
• เจาของผลงานตกลงใหสถาบันนำแบบวาดทีเ่ ขารอบมาผลิตเปนเคร�อ่ งประดับจร�ง โดยช�น้ งานเคร�อ่ งประดับดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ�ข์ องผูส นับสนุนแตเพียงผูเ ดียว ทัง้ นี้ แบบวาดยังคง
เปนลิขสิทธ�์ของเจาของผลงานหากผูสมัครมีความประสงค ที่จะนำไปผลิตเพิ่มหร�อตอยอดผลงาน จะข�้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝายเทานั้น
• หากผลงานแบบวาดที่เขารอบตัดสินรอบช�งชนะเลิศ เปนของนักออกแบบที่สังกัด หนวยงานหร�อบร�ษัท และไดรับการคัดเลือกเพื่อผลิตเปนเคร�่องประดับจร�ง ทางสถาบันใหสิทธ�การผลิต
เคร�่องประดับกับตนสังกัดกอน
• เคร�่องประดับใดๆ ที่ไดรับการสนับสนุนการผลิตโดยสถาบัน ใหตกเปนกรรมสิทธ�์ของสถาบันแตเพียงผูเดียว ซ�่งสถาบันจะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ แบบหมุนเว�ยนและงานนิทรรศการอื่นๆ
ที่สถาบันเขารวม
• ผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหผลิตเปนเคร�่องประดับจร�ง นักออกแบบที่เปนเจาของผลงานจะตองเขารวมงานประกาศผลและมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ ภายในเทศกาลนานาชาติ พลอยและ
เคร�่องประดับจันทบุร� 2019 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) ณ จังหวัดจันทบุร� มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธ�์
• ผลงานทุกช�้นที่สงเขาประกวด สถาบันมีสิทธ�์ในการจัดพิมพเผยแพรผลงานในสูจ�บัตร และเอกสารสิ่งพิมพหร�อสื่อสารสนเทศทุกชนิด
• สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา หร�อ สถานที่ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ซ�่งจะแจงใหทราบลวงหนา
• สถาบันขอสงวนสิทธ�์ในการปรับเปลี่ยนกติกา เง�่อนไข และของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูเขารวมประกวดไมสามารถโตแยง หร�ออุทธรณใดๆได

การจัดสงผลงานและใบสมัคร (กรุณาสงผลงานและใบสมัคร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562)
- การประกวดออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13 จัดสงผลงานและใบสมัครไดที่ www.gitwjda.com
- การประกวดพลอยเจ�ยระไน จัดสงผลงานและใบสมัครไดที่

สถาบันว�จัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ผายฝกอบรม เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF - Tower ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2634 4999 โทรสาร. 0 2634 4970
E-mail : admin@gitwjda.com
www.gitwjda.com

GIT's World Jewelry Design Award
gitwjda
gitwjda
ดาวนใบสมัครไดที่

ใบสมัครเขารวมโครงการ

ประกวดการออกแบบเคร�่องประดับ ครั้งที่ 13

GIT’s 13 th World Jewelry Design Awards 2019
ประเภทการประกวด
O ประกวดออกแบบเคร�่องประดับอัญมณีสีน้ำเง�น/แดง
O ประกวดออกแบบเคร�่องประดับอัญมณีสีเข�ยว

O นาย O นาง O นางสาว O อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________
ช�่อ - นามสกุล ________________________________________ อายุ ________ ป
ที่อยู (ที่สามารถติดตอไดสะดวก) _______________________________________________
รูปถาย
________________________________________________________________________
บร�ษัท | สถานศึกษา ____________________________________________________
ตำแหนง | อาช�พ _______________________________________________________
ประสบการณการทำงาน _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
รางวัลที่เคยไดรับ __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
โทรศัพทมือถือ ___________________________________________________________________________________
โทรศัพท (บาน | ที่ทำงาน | สถาบัน) ______________________________ โทรสาร _________________________
ช�่อผลงาน ________________________________________________________________________________________
วัสดุที่ใช __________________________________________________________________________________________
แรงบัลดาลใจ | แนวความคิด ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ - ผูสงผลงานเขาประกวดตกลงและยอมรับเง�่อนไขที่สถาบันกำหนดทุกประการ
- โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนดวยตัวบรรจง

กรณีที่ผลงานของทานไดรับคัดเลือกใหผลิตเปนเคร�่องประดับจร�ง
O มีบร�ษัทผูสนับสนุนการผลิตเปนเคร�่องประดับจร�ง
ช�่อบร�ษัท _______________________________________________________________________________________
หมายเลขติดตอ _________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________
O ไมมีบร�ษัทผูสนับสนุนการผลิตเปนช�้นงานจร�ง (ทางสถาบันจะจัดหาผูส นับสนุนในการผลิตช�น้ งาน เคร�อ่ งประดับจะเปนกรรมสิทธ�ข์ องผูผ ลิต)

