รายละเอียดการประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์ (TV.Spot) ศูนย์เฝ้ าระวังและพิ สจู น์ สินค้าที่ไม่
ปลอดภัย

หัวข้อการประกวด
สปอตโฆษณาโทรทัศน์ ทส่ี ร้างสรรค์ขน้ึ มีเป้ าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ศนู ย์เฝ้ าระวังและพิสูจน์สนิ ค้าไม่
ปลอดภัย สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และภารกิจของศูนย์ฯ และทาหน้าทีส่ ่งเสริมความเข้าใจ
งานด้านการเฝ้ าระวังสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย โดยเน้นเชิญชวนประชาชนร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการเฝ้ าระวัง
สินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย

คุณสมบัติผรู้ ว่ มประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็ น 2 รุ่นได้แก่
1. รุ่นระดับนักเรียน นิสติ / นักศึกษา ทีม่ อี ายุไม่เกิน 25 ปี
2. รุ่นบุคคล / ประชาชนทัวไปทั
่ วไป
่ ไม่จากัดอายุ

รายละเอียดผลงานที่ส่งประกวด ผูร้ ่วมประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์ จะต้องสร้างสรรค์ผลงานตาม
หัวข้อการประกวด โดยต้องส่งผลงาน ดังนี้
1. ใบสมัครร่วมประกวด โดยกรอกชือ่ ผูป้ ระสานงาน การติดต่อ ชือ่ ทีม ชือ่ ผลงาน พร้อมบอกเล่า
แนวคิด และทีม่ าของผลงาน ( สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครร่วมประกวดจากเว็บไซต์
โครงการ www.1166jamproject.com
2. สปอตโฆษณาโทรทัศน์ทส่ี ร้างสรรค์ขน้ึ จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
- สปอตโฆษณา มีความยาวต้องไม่เกิน 60 วินาที
- อัตราส่วนภาพ 16 : 9 / Frame rate 25 fps / ขนาดภาพ 1280 x 720 pixel
- ไฟล์ผลงานอยู่ในสกุล MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV เท่านัน้

การส่งผลงานประกวด ผูร้ ่วมประกวดสปอตโฆษณาโทรทัศน์สามารถส่งผลงานได้ทมี ละ 1 ผลงานเท่านัน้
โดยสามารถจัดส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางออนไลน์ ผูร้ ่วมประกวดจะต้องรวมไฟล์ผลงานทีส่ ่งประกวด และอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ฝาก
ไฟล์ทส่ี ามารถดาวน์โหลดไฟล์นาน 90 วัน แล้วฝากลิงค์ทเ่ี ว็บไซต์ของโครงการ www.1166jamproject.com
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เมื่อศูนย์ประสานงานโครงการแจ่มได้รบั ผลงานแล้ว จะพิจารณาผลงาน
และทาการอัพโหลดขึน้ เว็บไซต์โครงการ ภายในระยะเวลา 5 วัน
2. ทางไปรษณี ย์ ผูร้ ่วมประกวดจะต้องรวมไฟล์ผลงานทีส่ ่งประกวดในแผ่นซีดี หรือดีวดี ี จานวน 2
แผ่น จัดส่งมายัง ศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม 499/100 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยยึดวันประทับการรับฝากจากไปรษณียต์ น้ ทางเป็ นสาคัญ
กาหนดการ
- เปิ ดรับผลงานการประกวด
ตัง้ แต่วนั นี้ - 9 พฤษภาคม 2559
- ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 10 ผลงาน 18 พฤษภาคม 2559 *
- ประกาศผลผูไ้ ด้รางวัล
20 – 24 มิถุนายน 2559 *
* วันการประกาศผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
1. แนวคิดผลงาน การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
2. คุณภาพชิน้ งาน
3. การสื่อสารตรงกลุ่มเป้ าหมาย

50
30
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน

รางวัลการประกวดในแต่ละรุ่น (รุ่นนักเรียน นิ สิ ต/นักศึกษา และรุ่นบุคคล/ประชาชนทั ่วไป)
-

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง
รางวัลชมเชย

60,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 2 รางวัล

รายชื่อคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
1. ผูช้ ว่ ย ศ. ดร. ณัฐนันท์ วิรยิ ะวิทย์
อาจารย์ประจาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
อาจารย์ประจาสาขานิเทศศาสตร์ สายวิชาเอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์มนต์ศกั ดิ ์ เกษศิรนิ ทร์เทพ
อาจารย์หวั หน้าภาควิชาวิทยุ - โทรทัศน์ - ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4. อาจารย์ภทั ร นิมมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
5. อาจารย์ฤทัยวรรณ วงศ์สริ สวัสดิ ์
ผูก้ ากับละคร ช่อง 3 และอาจารย์วชิ าเขียนบทภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช
นักเขียนการ์ตูนอิสระและอาจารย์ประจาคณะดิจติ อลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
7. คุณกิตติพงศ์ ทุมวิภาต
ผูก้ ากับภาพยนตร์ ดีเจรายการวิทยุ และผูบ้ ริหารงานโฆษณา
8. คุณเดนโก้ ธัชชัยชวลิต
Executive Creative Director Creative Juice Bangkok Co., Ltd.
9. คุณอลงกต เอือ้ ไพบูลย์
ผูก้ ากับมิวสิควิดโี อเลือดใหม่ในแบบเฉพาะตัวทีไ่ ด้รบั ความนิยม
10. คุณสยมภู มุกดีพร้อม
ตากล้องภาพยนตร์มอื รางวัลเมืองคานส์
11. คุณแก้วตา ปรียาสมบัติ
Graphic Design Director – BBDO Bangkok Limited
12. คุณเชาวเลข สร่างทุกข์
ผูก้ ากับโฆษณา ภาพยนตร์ มิวสิกวิดโี อชือ่ ดัง และผูก้ ่อตัง้ ค่ายเพลง สมอลล์ รูม

13. คุณพงศ์นรินทร์ อุลศิ – เฮนรี่ จ๋อง
ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ นักจัดรายการวิทยุ ผูบ้ ริหารคลื่นวิทยุ แคท – เรดิโอ และโรงภาพยนตร์
เฮาส์ อาร์ซเี อ
14. คุณคมกฤษ ตรีวมิ ล – เอส แฟนฉัน
ผูก้ ากับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิ ลม์ ในเครือ GDH 559
ลิ ขสิ ทธิ์
- ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผดิ กฎหมาย ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อ ศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคม
- ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าทาการละเมิด
ลิขสิทธิผอู้ ่นื ผูจ้ ดั การประกวดขอสงวนสิทธิในการเรียกรางวัลทีไ่ ด้รบั ไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิใน
การรับรางวัล และผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อทัง้ โครงการ
และการกระทาผิดนัน้ ๆ แต่เพียงผูเ้ ดียว
- ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดทีไ่ ม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รบั การพิจารณา
และแม้วา่ จะได้รบั การพิจารณาได้รบั รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทาผิด
กติกาข้อใดข้อหนึ่งของข้อกาหนด และสามารถพิสูจน์ได้วา่ ทาผิดจริง ผูจ้ ดั การประกวดสามารถ
ยกเลิก และเปลีย่ นแปลงการตัดสิน รวมทัง้ ขอคืนรางวัลได้
- ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในทีส่ าธารณะ นาไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ ประกวด และ
ได้รบั รางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
- ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดยินยอมปฏิบตั ติ ามกติกาทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ และผลการตัดสินของ
กรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
- ผูจ้ ดั การประกวดมีสทิ ธิคดั เลือกผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดทุกผลงาน เพื่อนาไปแสดงทีต่ ่างๆ และพิมพ์
เผยแพร่ โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- ผูจ้ ดั การประกวดมีสทิ ธินาผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล เพื่อนาไปเผยแพร่ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต และไม่
ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดมีสทิ ธิได้รบั รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อการประกวดแต่ละประเภท
ผลงาน
- ผูจ้ ดั การประกวด ขอสงวนสิทธิการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ศูนย์ประสานงานโครงการแจ่ม : 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25

