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การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วม

ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ , จีน, ไต้ หวัน, ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์ , มาเลเซีย

ข้ อกาหนดในการรั บสมัคร
คอนเซปท์
ผลงาน

INNOVATION
มองหาผลงานทีม่ ีแนวคิดริ เริ่ ม นำเสนอควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ในผลงำนบรรจุภัณฑ์
ผลงำนออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรั บ...
อาหารและเครื่ องดืม่ , ผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงามและเครื่ องสาอาง,ของใช้ ในบ้ าน, เครื่ องเขียน,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และ อื่น ๆ

การรับสมัคร

*ผู้สมัครจะต้ องเป็ นนิสติ หรื อนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ โดยสามารถสมัครแบบเดีย่ ว หรื อ แบบทีม สมาชิกไม่เกิน 2 คน (ตัวแทน 1
คนจากทีมทีช่ นะจะเป็ นผู้ขึ ้นรับรางวัลพิเศษ ) ทั ้งนี ้ผู้สมัครสามารถส่งผลงานกี่ชิ ้นก็ได้
*ใบสมัครทุกใบจะได้ รับการพิจารณาพร้ อมกันทังหมด
้
(ไม่แบ่งตามประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์)
*ผลงานที่เข้ าร่ วมจะต้ องไม่ เคยปรำกฎที่การประกวดหรื อนิทรรศการอื่นมาก่ อน นอกจากนีจ้ ะต้ องเป็ นผลงานทีไ่ ม่ ได้
ลอกเลียนแบบผลงานอื่นและ ไม่ มคี วำมเกีย่ วข้ องทำงลิขสิทธิ์ ต่อองค์ กรหรื อบริ ษทั ใดๆ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ใน facebook.com/aspacthai หรื อ www.jfbkk.or.th หลังจากกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว
โปรดส่งเป็ นไฟล์ pdf ไปทีอ่ ีเมล ritchthiwat@promptpartners.asia โดยตังชื
้ อ่ อีเมลว่า ASPaC2018 application
การส่งโมเดลชิ้ นจริ ง(สาหรับผู้ผา่ นรอบแรก) จะต้ องส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้

ข้ อกาหนด
เกี่ยวกับผลงาน

โมเดลต้ องได้ รับการบรรจุลงในหีบห่ออย่างดีและเหมาะสม ในกล่องทีม่ ีความแข็งแรง เนื่องจากอาจจะมีการวางซ้ อนในขันตอนการ
้
เก็บรักษา
ห้ามส่ ง โมเดลที่มกี ารบรรจุของเหลว (รวมถึงของที่มลี ักษณะเป็ นของเหลว เช่ น เจล หรื อ ครี ม ) บรรจุแก๊ ส หรื อบรรจุ
ของที่มคี วามเสี่ยงว่ าจะเน่ าเสีย ในกรณีทปี่ ั จจัยเสริ มดังกล่าว มีความจาเป็ นต่อการนาเสนอผลงาน ผู้สมัครจะต้ องจัดหาวัตถุ
จาลอง เช่น กระดาษ พลาสติก ซิลโิ คน มาบรรจุแทน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครไม่จาเป็ นต้ องใช้ วตั ถุจาลอง หากมีน ้าหนักมาก และจะ
ไม่มีผลต่อการประเมินลักษณะทางกายภาพของผลงาน
ผลงานจะต้ องมีขนาดที่สามารถบรรจุได้ ในกล่ องขนาด 30cm x 30cm x 30cm.
ผู้สมัครจะไม่ ได้ รับโมเดลคืน
ในกรณีทมี่ ีการนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ าทีม่ ีอยูต่ ามท้ องตลาด มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดทาโมเดล จะต้ องแจ้ งชือ่ ของสินค้ านันๆ
้

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ : ประกาศนียบัตร เหรี ยญรางวัล และเงินรางวัลจานวน 200,000 เยน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Gold Prize: 2 รางวัล): ประกาศนียบัตร เหรี ยญรางวัล และเงินรางวัลจานวน 150,000 เยน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Silver Prize: 2 รางวัล): ประกาศนียบัตร เหรี ยญรางวัล และเงินรางวัลจานวน 100,000 เยน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (Bronze Prize: 2 รางวัล): ประกาศนียบัตร เหรี ยญรางวัล และเงินรางวัลจานวน 50,000 เยน
รางวัลจากแจเปนฟาวเดชัน่ : ( ไม่จากัดจานวนรางวัล ):ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจานวน 30,000 เยน
รางวัลจากประธานโครงการ ASPaC (1 รางวัล): ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจานวน 30,000 เยน
รางวัลจาก JPDA 1 รางวัล: ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจานวน 30,000 เยน
รางวัลจากบริ ษัท: ( ไม่จากัดจานวนรางวัล ): เงินรางวัลจานวน 30,000 เยน ( รายละเอียดจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป )

กรรมการ

รางวัลชมเชย( 100 รางวัล) :ประกาศนียบัตร
ผลงานดีเด่น:( ไม่จากัดจานวนรางวัล ): ประกาศนียบัตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ประธานโครงการ ASPaC, ประธาน JPDA ,นักออกแบบชือ่ ดัง
ผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัลและPortfolio จะอัพโหลดลงในเว็บไซต์ของ ASPaC และจะมีหนังสือประมวลภาพโครงการ
ผู้ได้ รับการคัดเลือกจะได้ เข้ าร่วมพิธีมอบรางวัล และ workshop ณ ประเทศญี่ปนุ่
ลิขสิทธิ์
- ลิขสิทธิ์ผลงานจะเป็ นของผู้สมัครเจ้ าของผลงาน แต่ทมี ผู้จดั งานรวมถึงผู้สนับสนุนโครงการมีสทิ ธิทจี่ ะนาผลงานดังกล่าวไป
ใช้ จนกระทัง่ นิทรรศการแสดงผลงานจบลง และในระหว่างนันผู
้ ้ สมัครไม่สามารถสร้ างงานออกแบบทีม่ ีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับ
ผลงานทีต่ งแสดงได้
ั้
- นอกจากนี ้ในกรณีทหี่ ้ างร้ านหรื อบริ ษัทสอบถามเกี่ยวกับการนาผลงานของผู้สมัครไปใช้ ผา่ นทีมผู้จดั งาน บริ ษัทนันๆจะเป็
้
นผู้
ถือสิทธิในการเจรจากับผู้สมัคร
- ทีมผู้จดั จะถือว่าได้ รับการอนุญาตจากผู้สมัครให้ ทมี ผู้จดั นาข้ อมูลไปใช้ ในการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบแค็ตตาล็อก
เว็บไซต์ สือ่ สิง่ พิมพ์ รายงาน โฆษณา หรื อ สือ่ อื่นๆ

อื่นๆ

การเก็บรั กษา
ทีมผู้จดั งานจะเก็บรักษาผลงานทุกชิ ้นเป็ นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีทเี่ กิดการเสียหายเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุหรื อ
เหตุการณ์ ไม่คาดคิด ดังนั ้นกรุณาบรรจุผลงานอย่างดีและเหมาะสม เพือ่ ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
ในกรณีทผี่ ลงานได้ รับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุหรื อระหว่างการขนส่งและผู้สมัครเจ้ าของผลงานไม่สามารถซ่อมแซมได้
ทีมผู้จดั จะทาการซ่อมแซมให้ โดยถือเป็ นเหตุฉกุ เฉิน
การละเมิดข้ อกาหนด
หากตรวจสอบภายหลังแล้ วพบว่าผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัลเป็ นผลงานลอกเลียนแบบ หรื อผู้สมัครทีไ่ ด้ รับการคัดเลือกละเมิดข้ อ
กาหนดการสมัคร ผลการตัดสินทั ้งหมดจะถือเป็ นโมฆะทันที
การจัดการข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานโครงการ ASPaC จะทาหน้ าทีจ่ ดั การกับข้ อมูลส่วนบุคคลทีร่ ะบุในใบสมัคร เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ และมหาวิทยาลัย และจะ
นาไปใช้ ในกรณีทจี่ ะระบุตอ่ ไปนี ้เท่านั ้น
・หากสานักงานเห็นชอบว่าจาเป็ นจะต้ องใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับโครงการ ASPaC เช่น การส่งผลงาน
เป็ นต้ น
・ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้ รับรางวัลผ่านแคตตาล็อก เว็บไซต์ สิง่ พิมพ์ รายงาน โฆษณา และ สือ่ อื่นๆ

aspac.jp/en

