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โครงการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” 

  สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ขอเชิญชวน นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และประชาชนทั่วไป 
ส่งผลงานเขา้รว่มการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” เพื่อใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธส์ถาบนัฯ และ
ระบบมาตรฐานสากล GS1 ชิงเงนิรางวลัมลูค่ารวมกว่า 50,000 บาท 

วัตถุประสงคข์องโครงการ  

1. เพื่อส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหก้บันกัออกแบบ นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและ
ความคิดสรา้งสรรค ์

2. เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หน้กัออกแบบ นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และประชาชนทั่วไปไดรู้จ้กัสถาบนัฯ และทราบถึงขอ้มลู 
ความรู ้และประโยชนข์องระบบมาตรฐานสากล GS1 

3. เพื่อน าผลงานการออกแบบที่ไดร้บัคดัเลือก มาใชเ้ป็นส่ือสญัลกัษณใ์นการประชาสมัพนัธส์ถาบนัฯ ในช่องทางตา่งๆ 

สถาบันรหัสสากล เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี
หนา้ท่ีหลักในการเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้
เดียวในประเทศไทย รวมถึงมีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุต่อซพัพลายเชนทกุอตุสาหกรรม ดรูายละเอียดของสถาบนัฯ เพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.gs1th.org/ 

 

คณุสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จ ากดัอาย ุการศกึษา และอาชีพ 

รางวัลการประกวด 

1. รางวลัที่ 1 จ านวน 1 รางวลั เงินรางวลั 30,000 บาท พรอ้มเกียรตบิตัรและของที่ระลกึจากทางสถาบนัฯ 

2. รางวลัที่ 2 จ านวน 1 รางวลั เงินรางวลั 10,000 บาท พรอ้มเกียรตบิตัรและของที่ระลกึจากทางสถาบนัฯ 

3. รางวลั Popular Vote จ านวน 2 รางวลั เงินรางวลัๆ ละ 5,000 บาท พรอ้มเกียรติบตัรและของที่ระลกึจากทางสถาบนัฯ 

หมายเหต ุผูท้ี่ไดร้บัเงินรางวลั จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% ของเงินรางวลัที่ไดร้บั 

กตกิาและเงือ่นไข 
1. ผูเ้ขา้รว่มประกวดตอ้งกดไลคเ์ฟสบคุ GS1 Thailand (fb.com/gs1thailand)  

2. ผูเ้ขา้รว่มประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานไดไ้ม่จ ากดัจ านวน แต่มีสิทธ์ิไดร้บัรางวลัสงูสดุเพียง 1 รางวลัเท่านัน้ 

3. มาสคอตที่ออกแบบจ านวน 1 ผลงาน ตอ้งแสดงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 แผ่น โดยตอ้งออกแบบใหเ้ห็นทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่
ดา้นหนา้ ดา้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นหลงั ซึง่อาจจะแสดงในทา่ตา่งๆ เช่น ท่าสแกนบารโ์คด้ ท่าไหว ้ท่าผายมือ ท่าแสดงความ
เป็นมิตร หรือบคุลกิที่ดสูนกุสนาน เป็นตน้ พรอ้มตัง้ชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานท่ีออกแบบ 

4. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งระบขุอ้มลูของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพใ์นฟ้อนตท์ี่ชดัเจน อา่นงา่ย มีรายละเอียดดงันี ้
4.1 ชื่อ – นามสกลุจรงิ และ ชื่อที่ใชใ้นเฟสบคุ 

4.2 ที่อยู่ เบอรโ์ทรมือถือ และอเีมล ์(ที่ใชป้ระจ า) 
4.3 ชื่อสถาบนัการศกึษาและสาขาที่เรียน (กรณีนกัเรยีน นิสิต นกัศกึษา) 
4.4 ชื่อผลงาน 

4.5 แนวคิดในการออกแบบ 

https://www.gs1th.org/
http://www.fb.com/gs1thailand
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5. การออกแบบตอ้งออกแบบดว้ยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอรเ์ทา่นัน้ เช่น Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นตน้ และ
ส่งผลงานเป็นไฟลภ์าพแบบดิจิทลั ขนาด A4 นามสกลุ .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดตอ้งไม่ต ่ากวา่ 300 dpi 

6. มาสคอตที่ออกแบบ ตอ้งมีโลโกข้องสถาบนัฯ และเลือกใชสี้น า้เงิน (C100 M80 Y0 K42) และสีสม้ (C0 M76 Y88 K0) เป็น
องคป์ระกอบในมาสคอตตามความเหมาะสม 

7. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดทกุชิน้ เจา้หนา้ที่สถาบนัฯ จะโพสตข์ึน้บน Facebook: GS1 Thailand เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่ชื่นชอบ
เขา้มารว่มโหวตโดยการกดไลค ์ภายในชว่งระยะเวลาที่ก าหนด ผูท้ี่ไดย้อดไลคส์งูสดุ 2 อนัดบัแรกจะไดร้บัรางวลั Popular 

Vote (กรณีผูท้ี่ไดร้บัรางวลั Popular Vote ไดร้างวลัซ า้ ทางสถาบนัฯ จะพิจารณาผูท้ี่ไดย้อดไลคส์งูสดุในอนัดบัถดัไป) 

8. ผูป้ระกวดจะตอ้งออกแบบสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตวัเอง และผลงานที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งไมม่ีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของผูอ้ื่น หา้มลอกเลยีนแบบ หรือน าภาพหนึ่งภาพใดมาตกแตง่ และจะตอ้งไมซ่  า้กบัผลงานท่ีเคยมีการเผยแพรห่รือเป็นท่ีรูจ้กั
มาแลว้ หรือเคยไดร้บัรางวลัใดๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผูร้อ้งเรียนวา่มีการลอกเลียนแบบ ทางสถาบนัฯ จะถือว่าการ
สมคัรนัน้เป็นโมฆะ และถือเป็นความรบัผิดชอบของผูส่้งผลงานแต่เพียงผูเ้ดียว 

9. ผูเ้ขา้ประกวดที่ไดร้บัรางวลัจากทางสถาบนัฯ ทกุประเภท จะตอ้งจดัส่งไฟลต์น้ฉบบัจากโปรแกรมที่ใชอ้อกแบบใหส้ถาบนัฯ 
ไฟลน์ามสกลุ .psd .ai หรือ .esp เป็นตน้ 

10. ผลงานท่ีไดร้บัรางวลัทกุประเภทจากทางสถาบนัฯ ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึ่งสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของผลงานรบัทราบ และขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปใชต้ามความเหมาะสม 

วิธีการส่งผลงาน 

ส่งผลงานทางอีเมล ์เป็นไฟลภ์าพแบบดิจิทลั ขนาด A4 นามสกลุ .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดตอ้งไม่ต ่ากว่า 300 dpi 

พรอ้มระบหุวัขอ้อีเมลว์่า “GS1 Thailand Mascot Contest 2020_ชื่อผลงาน” และระบชุื่อ-นามสกลุ พรอ้มเบอรต์ิดต่อ ทา้ย
อีเมล ์ส่งมาที่ jirapornc@gs1thailand.org และส าเนาถงึ mayurintrp@gs1thailand.org 

 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการส่ือความหมายที่สะทอ้นถึงองคก์รที่ดแูลระบบมาตรฐานสากล GS1 

2. ความสวยงามและความครบถว้นสมบรูณข์ององคป์ระกอบ รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจไดง้่าย ทัง้ในดา้นของการรบัรูแ้ละงา่ย
ต่อการจดจ าของกลุ่มเปา้หมายและประชาชนทั่วไป 

3. ผลงานตอ้งสามารถน าไปผลิตเพื่อการสวมใส่ไดจ้รงิในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานได ้

4. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล 

1. ส่งผลงานไดต้ัง้แต่บดันี ้จนถึงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ปิดรบัผลงานทางอีเมลภ์ายในเวลา 17.00 น.) 
2. เปิดใหโ้หวตทางเฟสบคุระหว่างวนัที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2563 

3. ประกาศผลในวนัพฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต ์gs1thailand.org, เฟสบคุ fb.com/gs1thailand และแจง้
ผลใหผู้ท้ี่ไดร้บัรางวลัทราบทางโทรศพัทห์รือทางอีเมล ์

4. มอบรางวลัในงานประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของสถาบนัรหสัสากล ปี 2563 (โดยจะแจง้ใหผู้ท้ี่ไดร้บัรางวลัทราบภายหลงั) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อทาง Inbox ใน Facebook: GS1 Thailand หรือติดต่อคณุจริาภรณ ์โทร. 02-345-1199 | คณุมยรุนิทร ์โทร. 02-345-1194 
หมายเหต:ุ ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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mailto:mayurintrp@gs1thailand.org
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