โครงการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” เพื่อใช้เป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และ
ระบบมาตรฐานสากล GS1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้กบ
ั นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและ
ความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้นกั ออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รูจ้ กั สถาบันฯ และทราบถึงข้อมูล
ความรู ้ และประโยชน์ของระบบมาตรฐานสากล GS1
3. เพื่อนาผลงานการออกแบบที่ได้รบ
ั คัดเลือก มาใช้เป็ นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ
สถาบันรหัสสากล เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไรอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี
หน้าที่หลักในการเป็ น นายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ด ตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็ นทางการแต่เพีย งผู้
เดียวในประเทศไทย รวมถึงมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อซัพพลายเชนทุกอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดของสถาบันฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.gs1th.org/

คุณสมบัติผสู้ ่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จากัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
รางวัลการประกวด
1. รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบต
ั รและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
2. รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบต
ั รและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
3. รางวัล Popular Vote จานวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบต
ั รและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ
หมายเหตุ ผูท้ ่ไี ด้รบั เงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รบั
กติกาและเงือ่ นไข
1. ผูเ้ ข้าร่วมประกวดต้องกดไลค์เฟสบุค GS1 Thailand (fb.com/gs1thailand)
2. ผูเ้ ข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวน แต่มีสิทธิ์ได้รบ
ั รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านัน้
3. มาสคอตที่ออกแบบจานวน 1 ผลงาน ต้องแสดงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 แผ่น โดยต้องออกแบบให้เห็นทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง ซึง่ อาจจะแสดงในท่าต่างๆ เช่น ท่าสแกนบาร์โค้ด ท่าไหว้ ท่าผายมือ ท่าแสดงความ
เป็ นมิตร หรือบุคลิกที่ดสู นุกสนาน เป็ นต้น พร้อมตัง้ ชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
4. ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุขอ้ มูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ในฟ้อนต์ท่ชี ดั เจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ชื่อ – นามสกุลจริง และ ชื่อที่ใช้ในเฟสบุค
4.2 ที่อยู่ เบอร์โทรมือถือ และอีเมล์ (ที่ใช้ประจา)
4.3 ชื่อสถาบันการศึกษาและสาขาที่เรียน (กรณีนก
ั เรียน นิสิต นักศึกษา)
4.4 ชื่อผลงาน
4.5 แนวคิดในการออกแบบ
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การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ เช่น Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็ นต้น และ
ส่งผลงานเป็ นไฟล์ภาพแบบดิจิทลั ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ากว่า 300 dpi
6. มาสคอตที่ออกแบบ ต้องมีโลโก้ของสถาบันฯ และเลือกใช้สีนา้ เงิน (C100 M80 Y0 K42) และสีสม
้ (C0 M76 Y88 K0) เป็ น
องค์ประกอบในมาสคอตตามความเหมาะสม
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิน้ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ จะโพสต์ขึน้ บน Facebook: GS1 Thailand เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผท
ู้ ่ชี ่ืนชอบ
เข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ผูท้ ่ไี ด้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุด 2 อันดับ
แรกจะได้รบั รางวัล Popular Vote (กรณีผทู้ ่ไี ด้รบั รางวัล Popular Vote ได้รางวัลซา้ ทางสถาบันฯ จะพิจารณาผูท้ ่ไี ด้ยอดไลค์
และยอดแชร์รวมกันสูงสุดในอันดับถัดไป)
8. ผูป
้ ระกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูอ้ ื่น ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนาภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซา้ กับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็ นที่รูจ้ กั
มาแล้ว หรือเคยได้รบั รางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผรู้ อ้ งเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ ทางสถาบันฯ จะถือว่าการ
สมัครนัน้ เป็ นโมฆะ และถือเป็ นความรับผิดชอบของผูส้ ่งผลงานแต่เพียงผูเ้ ดียว
9. ผูเ้ ข้าประกวดที่ได้รบ
ั รางวัลจากทางสถาบันฯ ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ตน้ ฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้สถาบันฯ
ไฟล์นามสกุล .psd .ai หรือ .esp เป็ นต้น
10. ผลงานที่ได้รบ
ั รางวัลทุกประเภทจากทางสถาบันฯ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปใช้ตามความเหมาะสม
5.

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางอีเมล์ เป็ นไฟล์ภาพแบบดิจิทลั ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ากว่า 300 dpi
พร้อมระบุหวั ข้ออีเมล์ว่า “GS1 Thailand Mascot Contest 2020_ชื่อผลงาน” และระบุช่ือ-นามสกุล พร้อมเบอร์ติดต่อ ท้าย
อีเมล์ ส่งมาที่ jirapornc@gs1thailand.org และสาเนาถึง mayurintrp@gs1thailand.org
เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงองค์กรที่ดแู ลระบบมาตรฐานสากล GS1
2. ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทัง้ ในด้านของการรับรูแ้ ละง่าย
ต่อการจดจาของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
3. ผลงานต้องสามารถนาไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทากิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสม
ั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มงานได้
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิน้ สุด
ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล
1. ส่งผลงานได้ตงั้ แต่บด
ั นี ้ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ปิ ดรับผลงานทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น.)
2. เปิ ดให้โหวตทางเฟสบุคระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2563
3. ประกาศผลในวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ gs1thailand.org, เฟสบุค fb.com/gs1thailand และแจ้ง
ผลให้ผทู้ ่ไี ด้รบั รางวัลทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์
4. มอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสถาบันรหัสสากล ปี 2563 (โดยจะแจ้งให้ผท
ู้ ่ไี ด้รบั รางวัลทราบภายหลัง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อทาง Inbox ใน Facebook: GS1 Thailand หรือติดต่อคุณจิราภรณ์ โทร. 02-345-1199 | คุณมยุรนิ ทร์ โทร. 02-345-1194
หมายเหตุ: ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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