
เรื่อง กติกาการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัคร/เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 

กิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. 

1) กติกาการรับสมัครและคุณสมบัติ 
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
2. สมัครในรูปแบบทีม ทีมละ 2-5 คน ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน โดยแนบหลักฐานการเป็น

นักศึกษาของสถาบัน 
3. คลิปที่ส่งเข้าประกวดถ่ายท าด้วยระบบความคมชัดแบบ HD หรือ Full HD ความยาวระหว่าง 1 – 3 

นาที (ไม่รวม End Credit) บันทึกสกุลไฟล์ MOV และ MP4  

4. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาของสถาบันของสมาชิกในทีม ทีล่งนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยส่งผ่านลิงก์ https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6 

5. ผลงานคลิปวิดีโอที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ  
มาก่อน   

6. ผลงานคลิปวีดิโอที่ส่งเข้าประกวดควรมีภาพที่สื่อหรือท าให้รู้สึกถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
โดยเทคนิคใดก็ได้  

7. การถ่ายท าคลิปวีดิโอห้ามละเมิดกฎหมายบนทางพิเศษ  
8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ

ผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ด าเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหา 
ข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ 

10. หากปรากฏว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ข้างต้นนี้   
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอ านาจ
ในการตัดสิทธิ์ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ ้นสุดผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

11. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ  
ของการประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

12. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่
ปฏ ิบ ัต ิตามกติกา  เงื ่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู ้อื ่น 
คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ ผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ออกได้ทันที และผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ไม่มี
สิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

13. กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลา ที่ก าหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที 
14. ผลงานที่ชนะการประกวด 3 อันดับแรก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพ่ือการ 

ใช้งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารองค์กร และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในกรณีที่เจ้าของผลงาน
น าไปใช้ต้องให้เป็นดุลยพินิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

15. พนักงาน/ลูกจ้าง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทคู่สัญญา ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได ้  

16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ด าเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อ
สงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ 

https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6
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2) ระยะเวลาด าเนินการ 

- การเปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 30 มกราคม 2564 
- ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ทางแฟนเพจ EXAT Society 

วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 

- ก าหนดส่งผลงาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 
- ตัดสินผลงานรอบแรก วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2564 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก 
และเปิดให้มีการโหวตตัดสินผลงานทางแฟน
เพจ EXAT Society (วัดจากยอดกดไลค์) 

วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2564 

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางแฟนเพจ 
EXAT Society 

วันที่ 5 เมษายน 2564 

- จัดงานพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนเมษายน 2564 

 
3) เกณฑ์การพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา (หัวข้อละ 25 คะแนน รวม 100 คะแนน) ก าหนดดังนี้  
1. เทคนิคการถ่ายท าและความสวยงามของผลงานคลิปที่ส่งเข้าประกวด    
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องประทับใจ EXAT 
3. การสื่อสารแบรนด์ ให้รับรู้ในนาม EXAT คือ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” 
4. ความพึงพอใจผลงานต่อประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาจากยอดกดไลค์ โพสต์ในแฟนเพจ 

Facebook : EXAT Society (ซึ่งผลงานที่ได้สิทธิ์น าลงเผยแพร่เพ่ือวัดความพึงพอใจดังกล่าวต้องผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกจากคณะกรรมการไม่เกิน 10% ของจ านวนชิ้นงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด) 

 
หมายเหตุ : คะแนนความพึงพอใจน ายอดตัวเลขท่ีได้มาค านวณคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ 

4) รางวัลการประกวด 
 รางวัลชนะเลิศ : จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  30,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท  

 
5)  ขัน้ตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ   

 1. สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครการประกวดได้ที่ www.exat.co.th  หรือลิงก ์https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6 
2. การสมัคร กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน และหลักฐานการเป็นนักศึกษาของ

สถาบันของสมาชิกในทีม ทีล่งนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยส่งผ่านลิงก ์https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6 
3. การส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเอกสารส่งผลงานให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ผลงาน 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส านักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 23710-23713 

https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6
https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6

