
กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

JOIN THE SEARCH! 

RIP CURL ARTIST OF THE SEARCH 2016 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

1. รปูภาพ (Artwork) โดยเราจะเรียกการแข่งขันประเภทนีว้่า Art of The Search 

2. คลปิวดิโิอ (Video) โดยเราจะเรียกการแข่งขันประเภทนี้ว่า Story of The Search 

สิ่งที่แตกต่างกันของการแขง่ขัน 2  ประเภทมี 2 อย่างคอื 

1. รปูแบบของผลงาน 

Art of The Search  

เข้าใจง่ายๆคือรูปภาพทกุรูปแบบไม่วา่จะเป็นงานดิจิตอลหรืองานฝีมือ เช่น ภาพถา่ย ภาพวาด งาน 

Illustrate, Photoshop, Collage อะไรก็แล้วแต่ทีเ่ป็นรปูภาพ 

Story of The Search  

ง่ายๆคือคลิปวิดโิอทกุรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทคนคิการตัดต่อขัน้สูงหรือคลิปที่ถา่ยจาก สมารท์โฟน 

ของคุณ โดยมีความยาวไม่เกิน 60 วินาท ี

2. ประเภทของรางวลั (มลูคา่รวมทัง้สิน้กวา่ 120,000 บาท) 

Art of The Search 

ผู้ชนะจะได้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง 2 ที่นั่งและที่พัก, บัตรเข้าร่วมงาน Art Basel 2017 ที่ 

Hong Kong เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท 

 

Story of The Search 

ผู้ชนะจะได้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลี 2 ที่นั่งและที่พัก,  คลาสเรียนเซิร์ฟที่ School of Surf บาหลี

เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

เกณฑก์ารตดัสนิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวไทยและตัวแทนจาก Rip Curl International โดย

กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะของผลงานแต่ละประเภทจากคีย์เวิร์ดที่อธิบายความเป็น              

“The Search” ดังต่อไปนี้ 

 การออกเดินทาง (The Journey), การผจญภัย (Adventure & Escape) 

 สถานที่ทีน่้อยคนเคยสัมผสั (Unseen) 

 ความมุ่งม่ัน (The anticipation) 

 เสียงหัวเราะ (The laughs) 

 ความสนุกสนาน (Fun) 

 อิสระเสรี (The Freedom) 

 มิตรภาพ (The Friendship) 

 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

อ่านแล้วถนัดงานประเภทไหนหรือสนใจรางวัลไหนก็สมัครได้เลยตามใจชอบ! 

กติกาการแข่งขันอยา่งละเอยีดของแต่ละประเภทอยูด่้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

ประเภทที ่1:Art of The Search (ARTWORK) 

รายละเอียดการสมัครโปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลง สแกน และ ส่งอีเมลมาให้

เราพร้อมผลงานของคุณ 

 

1. รูปแบบผลงาน 

 ภาพถ่าย (Photograph) 

 ภาพวาดมือ (Painting) 

 ภาพวาดแบบ Illustration (ไม่จ ากัดโปรแกรม) 

2. การสง่ผลงาน 

 เพื่อให้ทุกคนสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่มีการก าหนดขนาดของ

ผลงาน รูปแบบ หรือ วัสดุที่ใช้ท าผลงาน 

 Save  ผลงานของคุณในไฟล์ JPEG หรือ GIF ด้วยความละเอียดสูง (300 DPI ขึ้นไป) และ

อีเมลมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

 ส าหรับงานภาพวาดหรือผลงานอื่นๆที่ไม่สามารถส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลได้ เราอยากให้

คุณถ่ายรูปผลงานของคุณด้วยกล้อง DSLR หรือ กล้อง SLR ที่มีความคมชัดสูงสุด แล้วอีเมลมา

ให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

หมายเหตุ: ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นไฟล์ที่มีความคมชัดสูงสุดเท่านั้น เพราะผลงานของคุณจะ

ถูกปริ๊นลงในกระดาษ A3 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

3. ระยะเวลาการสง่ผลงาน 

 เปิดให้ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 

 ปิดส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559 

 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

 หนึ่งคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่การส่งต้องส่งแยกกัน(พร้อมกับการเซ็นเอกสาร

ยอมรับข้อตกลงในผลงานแต่ละชิ้น) 

4. รางวลั 

 มีผู้ชนะเพียง 1 ท่านเท่านั้น 

 ผู้ชนะจะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง, ที่พัก, บัตรเข้า

งาน Art Basel 2017 และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 

5. เงือ่นไขการเขา้รว่มแขง่ขนั 

กรุณาอ่านรายละเอียดของเง่ือนไขการเข้าแข่งขันดา้นล่างอย่างละเอียด เซน็ยอมรบัข้อตกลงทา้ย

เอกสารสแกนและส่งอีเมลกลับมาให้เราพร้อมผลงานของคุณที่อเีมล  - aots@ripcurl.co.th 

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการเข้าร่วมการแข่งขัน Rip Curl Artist of the Search 

2016 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

5.1 ข้าพเจ้าอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2559และถือสัญชาติไทย 

5.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ Rip Curl น าผลงานของข้าพเจ้าไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การแข่งขันนี้ ตามที่เห็นสมควร 

5.3 ค าตดัสินของคณะกรรมการที่จดัตั้งโดย Rip Curlถอืเป็นทีส่ิ้นสดุ 

6. ความรบัผดิชอบ 

6.1 ในการเขา้ร่วมการแข่งขันครั้งนี ้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ท าการใดๆที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Rip Curl ,หน่วยงานพันธมิตร, ผู้แทนบริษทัและบุคลากรของ 

Rip Curl อันเปน็ผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งขนัหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการแข่งขัน 

รวมถึงรางวัลที่ได้รับ 

6.2 Rip Curlจะไม่รับผิดชอบ ในความผิดพลาดใดๆอันเกิดมาจาก ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 

ความล้าช้าของเครือข่าย การส่งข้อมูล การถูกโจรกรรมข้อมูล  และปัญหาทางเทคนิคและ

ปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคลใดๆอันนอกเหนือความควบคุมของ Rip Curl ในขณะ

ที่ผู้สมัครส่งผลงาน และดาวโหลดข้อมูลอื่นๆประกอบการสมัครแข่งขัน 

7. ขอ้ตกลงวา่ดว้ยสทิธิก์ารใชง้านทรพัยส์นิทางปญัญา 

7.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานที่เป็นความคิดริเริ่มของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถือ

เป็นผู้ครองลิขสิทธิ์ของผลงานตลอดการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ทางปัญญาอื่นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ Rip Curl เผยแพร่ แจกจ่าย จัดแสดง ตีพิมพ์ 

และดัดแปลงผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน (โดยระบุชื่อให้เครดิต) แบบไม่จ ากัด เพื่อใช้ในการ

จัดการแข่งขันหรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันในสื่อต่างๆในปัจจุบันและในอนาคต โดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดการเผยแพร่ผลงานผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์, 

การจัดแสดงตามงานนิทรรศการนานาชาติที่จัดโดยRip Curl, ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของ

โครงการ และ social media ต่างๆ เป็นต้น 

7.2 เจ้าของผลงานยินยอมให้ Rip Curl ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเห็นสมควร ผู้เข้าแข่งขันยอมรับว่า

ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ และผู้เข้าแข่งขันสามารถ

เข้าร่วมการแข่งขัน Rip Curl Artist of the Search ได้อย่างไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

8. เหตสุดุวสิยั: 

8.1 หากเกิดกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

(รวมถึงกรณีที่คอมพิวเตอร์โดนไวรัส, บั๊ก, ถูกปลอมแปลง, ถูกแทรกแซงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต, ทุจริต, เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการควบคุม

ของ Rip Curl) ที่มีผลกระทบหรือท าให้เกดิความเสยีหายในการบริหารงาน, ความปลอดภัย

, ความเป็นธรรม, ความซื่อสัตย์ หรือความเหมาะสมในการด าเนินงานจัดการแข่งขันในครั้ง

นี้ Rip Curl ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติการใดๆรวมถึงการยกเลิก, ยุติ, 

เปล่ียนแปลง หรือหยุดพักการแข่งขัน  
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8.2 Rip Curl ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าแข่งขันของผู้ที่

แทรกแซง หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการแทรกแซงขั้นตอนการเข้าแข่งขันซึ่งจะส่งผลต่อ

การบริหารงาน, ความปลอดภัย, ความเป็นธรรม, ความซื่อสัตย์ หรือความเหมาะสมในการ

ด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

 

 

 

 

ชือ่ผูแ้ขง่ขนั ..................................................................อาย.ุ............สญัชาต.ิ............................. 

วนัเดอืนปเีกดิ.............................  เบอรต์ดิตอ่.....................................อเีมล.................................. 

 

ลงชือ่ .................................................................. 

วนัเดอืนป ีทีส่ง่ผลงาน............................................. 
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ประเภทที2่: Story of The Search (วดิโิอ) 

รายละเอียดการสมัครโปรดอ่านรายละเอยีดด้านล่าง เซน็ชื่อยอมรับขอ้ตกลงและสแกนส่งมาให้เราพร้อม

ผลงานของท่าน 

1.  รปูแบบของผลงาน 

ถ่ายวดีีโอเลา่เรื่องความเป็น The searchการออกไปคน้หาสิ่งใหม่ๆ ใช้ชวีิตใหเ้ต็มที ่หาความทา้

ทายใหม่ๆในแบบของคณุ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยไม่จ ากัดเทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อ 

และการเลา่เรื่อง  

2.  ขัน้ตอนการสง่ผลงาน (Rip Curl จะไมพ่จิารณาผลงานทีส่ง่ไมถ่กูตอ้งตามกตกิา) 

2.1  กด FollowInstragram ของ Rip Curlที่ชื่อ: Ripcurl_Thailand 

2.2 โพสวิดีโอลง Instragram ของตนเองพร้อมพิมพ์ค าบรรยายใต้วิดิโอเป็นค าจ ากัดความของ

การตีความ The Search ในแบบของคุณและพิมพ์แฮชแทคในแคปชั่น #RipCurlThailand 

#TheSearch 

2.3  ส่งวิดีโอผ่านInstragram direct มาที่ Ripcurl_Thailandพร้อมพิมพ์แคปชั่นเป็นชื่อและ

นามสกุลเป็นภาษาไทย   

3.  ระยะเวลาการแขง่ขนั 

 เปิดให้ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที ่14 กรกฎาคม 2559 

 ปิดส่งผลงาน วันที่ 30 กนัยายน 2559 

 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย วันที ่3 ตุลาคม 2559 

 หนึ่งคนสามารถส่งได้แค ่1 ผลงานเทา่นั้น 

4.  รางวลั 

 มีผู้ชนะเพียง 1 ท่านเท่านั้น 

 ผู้ชนะจะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-บาหลี ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง, ที่พัก, คลาสเรียน

เซิร์ฟที่ Scool of Surf Bali และ เงินรางวัลมูลค่า 30,000บาท  

5.  เงือ่นไขการเขา้รว่มแขง่ขนั 

กรุณาอ่านรายละเอียดของเง่ือนไขการเข้าแข่งขันดา้นล่างอย่างละเอียด เซน็ยอมรบัข้อตกลงทา้ย

เอกสารสแกนและส่งอีเมลกลับมาให้เราพร้อมผลงานของคุณที่อเีมล  - aots@ripcurl.co.th 

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการเข้าร่วมการแข่งขัน Rip Curl Artist of the Search 

2016 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้าพเจ้าอายุ 18 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2559และถือสัญชาติไทย  

5.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ Rip Curl น าผลงานของข้าพเจ้าไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การแข่งขันนี้ ตามที่เห็นสมควร 

5.3 ค าตัดสินของคณะกรรมการที่จัดตั้งโดย Rip Curl ถือเป็นที่สิ้นสุด       

mailto:aots@ripcurl.co.th


กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

6.  ความรบัผดิชอบ 

6.1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ท าการใดๆที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Rip Curl, หน่วยงานพันธมิตร, ผู้แทนบริษัทและบุคลากรของ 

Rip Curl อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

รวมถึงรางวัลที่ได้รับ 

6.2 Rip Curl จะไม่รับผิดชอบ ในความผิดพลาดใดๆอันเกิดมาจาก ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 

ความล้าช้าของเครือข่าย การส่งข้อมูล การถูกโจรกรรมข้อมูล และปัญหาทางเทคนิคและ

ปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคลใดๆอันนอกเหนือความควบคุมของ Rip Curl ในขณะ

ที่ผู้สมัครส่งผลงาน และดาวโหลดข้อมูลอื่นๆประกอบการสมัครแข่งขัน 

 

7.  ขอ้ตกลงวา่ดว้ยสทิธิก์ารใชง้านทรพัยส์นิทางปญัญา 

7.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานที่เป็นความคิดริเริ่มของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถือ

เป็นผู้ครองลิขสิทธิ์ของผลงานตลอดการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ทางปัญญาอื่นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ Rip Curl เผยแพร่ แจกจ่าย จัดแสดง ตีพิมพ์ 

และดัดแปลงผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน (โดยระบุชื่อให้เครดิต) แบบไม่จ ากัด เพื่อใช้ในการ

จัดการแข่งขันหรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันในสื่อต่างๆในปัจจุบันและในอนาคต โดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้รวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดการเผยแพร่ผลงานผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์, 

การจัดแสดงตามงานนิทรรศการนานาชาติที่จัดโดยRip Curl, ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของ

โครงการ และ social media ต่างๆ เป็นต้น 

7.2 เจ้าของผลงานยินยอมให้ Rip Curlใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเห็นสมควร ผู้เข้าแข่งขันยอมรับว่า

ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ และผู้เข้าแข่งขันสามารถ

เข้าร่วมการแข่งขัน Rip Curl Artist of the Search ได้อย่างไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

 

8.  เหตสุดุวสิยั:  

8.1 หากเกิดกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

(รวมถึงกรณีที่คอมพิวเตอร์โดนไวรัส, บั๊ก, ถูกปลอมแปลง, ถูกแทรกแซงข้อมูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต, ทุจริต, เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการควบคุม

ของ Rip Curl) ที่มีผลกระทบหรือท าให้เกดิความเสยีหายในการบริหารงาน, ความปลอดภัย

, ความเป็นธรรม, ความซื่อสัตย์ หรือความเหมาะสมในการด าเนินงานจัดการแข่งขันในครั้ง

นี้ Rip Curl ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติการใดๆรวมถึงการยกเลิก, ยุติ, 

เปล่ียนแปลง หรือหยุดพักการแข่งขัน  

 



กรุณาปริ๊นเอกสารฉบับนี้ออกมา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงท้ายเอกสาร แสกนและส่งกลับมาให้เราที่ aots@ripcurl.co.th 

8.2 Rip Curl ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าแข่งขันของผู้ที่

แทรกแซง หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการแทรกแซงขั้นตอนการเข้าแข่งขันซึ่งจะส่งผลต่อ

การบริหารงาน, ความปลอดภัย, ความเป็นธรรม, ความซื่อสัตย์ หรือความเหมาะสมในการ

ด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

 

 

 

 

ชือ่ผูแ้ขง่ขนั ..................................................................อาย.ุ............สญัชาต.ิ............................. 

วนัเดอืนปเีกดิ.............................  เบอรต์ดิตอ่.....................................อเีมล.................................. 

 

ลงชือ่ .................................................................. 

วนัเดอืนป ีทีส่ง่ผลงาน............................................. 

 


