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รางวัล Golden Pin Design Award 
แนวทางการรับสมัคร ประจ าปี 2020 
 

ผู้จดังาน: ส านกังานพฒันาอตุสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวนั 
ผู้อ านวยการจดังาน: สถาบนัวิจยัการออกแบบแห่งไต้หวนั (Taiwan Design Research Institute: TDRI) 
 
1. คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบพืน้ท่ี การออกแบบการสื่อสาร 
หรือการออกแบบเชิงบูรณาการท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว (มิใช่เพียงแค่แนวคิด) เปิดรับสมคัรเฉพาะผู้สมคัรท่ี
เป็นองค์กรธุรกิจหรือทีมออกแบบ 
  
2. ขัน้ตอนการสมัครและค่าสมัคร 
ลงทะเบียนพิเศษ: องค์กรและทีมออกแบบจากประเทศไทยท่ีสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถแจ้งความ
ประสงค์ไปยงัอีเมล gpaward@tdri.org.tw เพ่ือติดต่อสมคัรได้โดยตรง เพียงแจ้งช่ือและสถาบนัของท่าน 
จากนัน้ผู้จดังานจะติดต่อกลบัเพ่ือด าเนินการสมคัรให้ท่านโดยตรง ไมต้่องผ่านเวบ็ไซต์ 100 ผลงานแรก
ที่สมัครจากประเทศไทยจะได้รับการงดเว้นค่าสมัครเตม็จ านวน  

ลงทะเบียนทั่วไป: เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ทางการของ Golden Pin Design Award 
(https://my.goldenpin.net/en) เพ่ือท าการสมคัรและช าระเงินออนไลน์ 

  ※ ผู้สมคัรท่ีไมช่ าระคา่สมคัรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่สละสทิธ์ิ 

 

รอบการสมคัร คา่ใช้จ่าย จ านวนเงิน 

รอบ Early Bird 
คา่สมคัร 

Early Bird 
3,500 ดอลลาร์ไต้หวนัใหมต่อ่ผลงาน (ประมาณ 3,730 
บาท) 

รอบปกติ คา่สมคัร 
5,000 ดอลลาร์ไต้หวนัใหมต่อ่ผลงาน (ประมาณ 5,320 
บาท) 

mailto:gpaward@tdri.org.tw
mailto:gpaward@tdri.org.tw
https://my.goldenpin.net/en
https://my.goldenpin.net/en
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⚫ รอบ Early Bird เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันี ้ถงึ วนัจนัทร์ท่ี 1 มิถนุายน เวลา 23.59 น. ตามเวลา
ไต้หวนั หรือ 22.59 น. ตามเวลาไทย 

⚫ รอบปกติเปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันี ้ถงึ วนัพฤหสับดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ตามเวลา
ไต้หวนั หรือ 16.00 น. ตามเวลาไทย 

※ ผู้สมคัรจะไมส่ามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมได้หลงัจากการช าระคา่สมคัรเสร็จสิน้ 

 
3. ก าหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 
A. การคัดเลือกรอบแรก: กลางเดือนกรกฎาคม 2563 (คดัเลือกออนไลน์) 
2. การคัดเลือกรอบสอง: วนัพฤหสับดีท่ี 10 กนัยายน 2563 (วนัเวลาและสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอีก

ครัง้) 
C. การคัดเลือกรอบสุดท้าย: วนัองัคารที่ 15 กนัยายน 2563 (วนัเวลาและสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอกี

ครัง้) 
D. พธีิมอบรางวัล: เดือนธนัวาคม 2563 (รอการยืนยนั) 
 
4. สาขารางวัล 

A. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ (Product 

Design) 

A-01 ผลิตภณัฑ์
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

A-02 โทรทศัน์และ
ความบนัเทิงภายใน

บ้าน 

A-03 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

A-04 โคมไฟ 
A-05 เฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้าน 

A-06 เคร่ืองใช้ภายใน
บ้าน 

A-07 ผลิตภณัฑ์
ส าหรับส านกังานและ

เคร่ืองเขียน 

A-08 เคร่ืองครัวและ
อปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร 

A-09 เคร่ืองใช้ในห้องน า้
และอปุกรณ์ท าความ

สะอาด 

A-10 ยานพาหนะและ
อปุกรณ์เสริม 

A-11 การท่องเท่ียวและ
กีฬา 

A-12 ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ 
เคร่ืองแตง่กาย และ
เคร่ืองประดบั 

A-13 สขุภาพและ
ความงาม 

A-14 ผลิตภณัฑ์ส าหรับ
แมแ่ละเดก็ 

A-15 อปุกรณ์และ
เคร่ืองมืออตุสาหกรรม 

A-16 A.I. และอปุกรณ์
เคร่ืองจกัรกล 

A-17 อื่น ๆ  

B-01 อตัลกัษณ์ของ B-02 สิ่งพิมพ์ B-03 บรรจภุณัฑ์ 
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B. การออกแบบการ
สื่อสาร 

(Communication 
Design) 

องค์กรและแบรนด์ 

B-04 โปสเตอร์ 
B-05 การออกแบบ
รูปแบบตวัอกัษร 

B-06 อนิเมชัน่ 

B-07 โฆษณา 
B-08 การออกแบบ
ออนไลน์และ
อินเทอร์เฟซ 

B-09 แอปพลิเคชัน่ 

B-10 อื่น ๆ   

C. การออกแบบพืน้ท่ี 
(Spatial Design) 

C-01 พืน้ท่ีอยู่อาศยั C-02 พืน้ท่ีส านกังาน 
C-03 พืน้ท่ีรับประทาน

อาหาร 

C-04 พืน้ท่ีนนัทนาการ
และความบนัเทิง 

C-05 พืน้ท่ีสาธารณะ C-06 สถาปัตยกรรม 

C-07 พืน้ท่ีค้าปลีก C-08 อาคารชัว่คราว C-09 อื่น ๆ 

D. การออกแบบเชิง
บรูณาการ 

(Integration Design) 

D-01 การดแูลการจดั
แสดงอย่างเป็นมือ

อาชีพ 

D-02 ประสบการณ์
โดยรอบ 

D-03 การออกแบบ
บริการ 

D-04 การออกแบบเชิง
สงัคม 

D-05 การออกแบบที่ไม่
แสวงหาก าไร 

D-06 การวางแผนชมุชน
เมือง 

D-07 การออกแบบ
โซลชูัน่ 

D-08 อื่น ๆ  

 
5. กระบวนการคัดเลือก 
A. การคัดเลือกรอบแรก: ผู้ เช่ียวชาญ กรรมการประจ าภมูิภาค จะคดัเลือกผลงานเข้าสูร่อบสอง โดย

พิจารณาจากข้อมลูที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ 
B. การคัดเลือกรอบสอง: หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการคดัเลือก ผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือกรอบสอง

จะได้รับประกาศนียบตัรและสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมาย ‘Design Mark’ ของ Golden Pin Design 
Award อย่างเป็นทางการ ผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือกรอบสองจะเข้าสูร่อบสดุท้ายเพ่ือชิงสิทธ์ิในการ
ใช้เคร่ืองหมาย ‘Best Design’ 

C. การคัดเลือกรอบสุดท้าย: หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการคดัเลือก คณะกรรมการจะตดัสินรายช่ือ
ของผู้ ท่ีได้เข้าชิงรางวลัชนะเลิศ และรายช่ือของผู้ชนะเลิศจะถกูประกาศในพิธีมอบรางวลั ผลงานท่ี
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ชนะการคดัเลือกรอบสดุท้ายจะได้รับประกาศนียบตัรและสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมาย ‘Best Design’
ของ Golden Pin Design Award อย่างเป็นทางการ 

 
6. เกณฑ์การคัดเลือก 
รางวัล  Golden Pin Design Award ยึดถือกระบวนการตัดสินท่ีเป็นกลางและเป็นมืออาชีพในการ
คดัเลือกผลงานออกแบบและโครงการท่ีตอบสนองความต้องการตลาด 
A. ความเหมาะสม: ตอบสนองความต้องการของตลาด ชุมชน หรือผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
B. นวัตกรรม: ประกอบด้วยแนวคิด ฟังก์ชัน่ หรือวสัดท่ีุมีความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
C. การใช้งาน: มีประโยชน์ใช้สอยหรือการท างานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ชมุชน 

หรือผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
D. ความสวยงาม: รูปลกัษณ์สะท้อนถงึจิตวิญญาณและลกัษณะเฉพาะของผลงาน 
E. การส่ือสาร : สะท้อนถึงกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรมของตลาด ชุมชน หรือผู้ บริโภคท่ีเป็น

กลุม่เป้าหมาย (ส าหรับผลงานในสาขาการออกแบบการสื่อสาร) 
 
7. วิธีช าระเงนิและการออกใบแจ้งหนี ้
A. วิธีช าระเงนิ 

a. บัตรเครดิต: กรุณาใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสมัครออนไลน์ บัตรเครดิตท่ีรองรับ ได้แก่ 
VISA, MasterCard และ JCB 

b. WeChat: ใช้ WeChat Pay ในการช าระคา่สมคัร 
*จ านวนเงินท่ีช าระจริงอาจแตกตา่งกนัเน่ืองจากอตัราแลกเปลี่ยน 

c. ATM: ผู้ใช้บตัรธนาคารและบตัรเดบิตโอนเงินช าระคา่สมคัรผ่าน ATM 
*ใช้ได้กบัผู้สมคัรท่ีถือบตัรธนาคารของไต้หวนัเท่านัน้ 

d. ATM ผ่านเวบ็: ผู้ใช้บตัรธนาคารและบตัรเดบิตโอนเงินช าระคา่สมคัรผ่านเคร่ืองอา่นบตัร 
*ใช้ได้กบัผู้สมคัรท่ีถือบตัรธนาคารของไต้หวนัเท่านัน้ 

※ ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนเงนิและช าระค่าสมัครเต็มจ านวน [100% TT (การ
ส่งเงนิโดยผ่านระบบการโอนเงนิของธนาคาร)] 
※ ผู้สมัคร 100 ผลงานแรกจากประเทศไทยจะได้รับการงดเว้นค่าสมัครเต็มจ านวน  
 

B. การออกใบแจ้งหนี ้
a. กรอกแบบฟอร์มในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
b. สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ จัดงาน จะออกใบแจ้งหนีอ้ิเล็กทรอนิกส์ให้
บริษัทท่ีสมคัรตามข้อมลูที่ระบใุนระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
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8. หมายเหตุ 
A. ผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ท่ีผลิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและองค์กรจะต้อง

ลงทะเบียนสมคัรในนามขององค์กร 
B. ผู้สมคัรไมส่ามารถสง่ผลงานท่ีเคยชนะรางวลั Golden Pin Design Award เข้าประกวดซ า้ได้ 
C. หากกรรมสิทธ์ิของผลงานไม่ใช่ของหน่วยงานเดียว องค์กรท่ีท าการสมคัรจะต้องได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด รวมทัง้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีแสดงในเอกสาร  หาก
ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดงักล่าวไม่ตรงกบัความเป็นจริง องค์กรท่ีสมคัรจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแต่
เพียงผู้ เดียวและถูกตดัสิทธ์ิทัง้หมด และผู้ จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการสมคัร และ/หรือ
รางวลัใด ๆ ท่ีมอบให้แก่องค์กรดงักลา่ว 

D. กรณีท่ีผู้สมคัรไม่ได้ช าระค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น (เช่น ค่าสมคัร) เต็มจ านวนท่ีก าหนด ผู้จดังานขอสงวน
สิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผู้สมคัร และ/หรือรางวลัใด ๆ ท่ีมอบให้แก่ผู้สมคัรรายดงักลา่ว 

E. เมื่อกระบวนการลงทะเบียน (รวมถึงการช าระค่าสมคัร) เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้จดังานจะไม่สามารถ
คืนเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่ผู้สมคัรได้ 

F. สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวนัขอสงวนสิทธ์ิในการใช้หรือแก้ไขข้อมูล ค าบรรยาย รูปภาพ 
และวิดีโอของผลงานท่ีได้รับจากผู้สมคัร เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการประชาสมัพนัธ์ 

G. ช่ือผลงานการออกแบบ บริษัท และผู้ ออกแบบท่ีปรากฏบนประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล  
จะอิงตามข้อมูลท่ีผู้สมคัรระบุไว้ในระบบลงทะเบียนโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  หากผู้สมคัร
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลงัจากปิดการลงทะเบียน ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย
จากการผลิตประกาศนียบตัรและถ้วยรางวลัใหม่ 

H. ผู้สมคัรต้องรับรองความถกูต้องของข้อมลูที่ปรากฏในเอกสารส าหรับผลงานท่ีสง่เข้าประกวด หากมี
บุคคลท่ีสามเรียกร้องสิทธ์ิในผลงานดังกล่าว ผู้ สมัครจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
โดยเร็วท่ีสดุ 

I. ผลงานการออกแบบจะต้องยึดถือตามกฎการคัดเลือกท่ีก าหนดโดยทีมงานของ  Golden Pin 
Design Award ผู้สมคัรหรือตวัแทนองค์กรท่ีเข้าประกวดไม่จ าเป็นต้องเข้ามาน าเสนอผลงานด้วย
ตวัเองในขัน้ตอนการคดัเลือก ผู้สมคัรจะได้รับแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องภายในหนึ่งวนั
ก่อนกระบวนการคดัเลือก 

J. ผู้ สมัครจะต้องส่งมอบผลงานการออกแบบทัง้หมดภายในเวลาท่ีก าหนดในแต่ละระยะของการ
ประกวด หากผู้สมคัรไม่ส่งมอบผลงานภายในเวลาท่ีทีมงาน Golden Pin Design Award ก าหนด 
จะถกูตดัสิทธ์ิ 

K. ผู้ เข้าประกวดท่ีผ่านเข้าสู่รอบสองและรอบสดุท้ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลงาน 
(ได้แก่ ภาษีขาเข้าและขาออก เบีย้ประกนั คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบอาหาร ฯลฯ) และคา่เอกสาร
ท่ีจ าเป็นทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว ผู้ จัดงานจะไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการขนส่งล่วงหน้าแทนผู้ เข้า
ประกวด (ได้แก่ ภาษีน าเข้าและสง่ออก เบีย้ประกนั คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบอาหาร ฯลฯ) 
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L. ผู้ เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้กบัผลงานของตวัเอง และควร
บรรจผุลงานอย่างแน่นหนาส าหรับการขนสง่ รวมถงึท าประกนัเพ่ือคุ้มครองความเสียหาย 

M. หากผลงานท่ีชนะรางวัลถูกกล่าวหาและตรวจพบว่าฝ่าฝืนกฎการคัดเลือก  หรือเป็นผลงานท่ี
คดัลอกจากผู้อื่น หรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง จะถูกเพิกถอนช่ือจากการเป็นผู้ชนะ Golden Pin 
Design Award และประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลท่ีได้รับจะถูกสถาบันวิจัยการออกแบบแห่ง
ไต้หวนัเรียกคืน หากกรณีดงักล่าวท าให้บุคคลท่ีสามมีข้อพิพาทกับผู้ จัดงานหรือผู้อ านวยการจัด
งาน ผู้ รับรางวัลจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาทันทีและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ค่า
ทนายความ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด หากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความ
เสียหายในทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะความเสื่อมเสียตอ่ช่ือเสียง) ตอ่ผู้จดังาน 
หรือต่อผู้อ านวยการจดังาน ผู้ชนะรางวลัจะต้องชดเชยค่าเสียหายโดยไม่มีเง่ือนไข นอกจากนี ้ผู้จดั
งานและผู้อ านวยการจัดงานอาจเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าปรับเป็นจ านวนสามเท่าของ
คา่ใช้จ่ายในการจดังานจากผู้ชนะรางวลัได้ 

N. ข้อพิพาทใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการสมัคร กระบวนการคัดเลือก การใช้งาน และการเพิกถอน 
‘Design Mark’ หรือ ‘Best Design’ สามารถจดัการได้ผ่านการไกล่เกลี่ย หรือการพิจารณาคดีทาง
แพ่งหรือปกครองในศาลชัน้ต้นในกรุงไทเป  

O. หากมีข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริโภค หรือเกิดอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัผลงานท่ีชนะรางวลั ผู้ผลิต
ผลงานจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาท่ีตามมาทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

P. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลการติดต่อของผู้ สมัครภายในช่วงเวลาท่ีเปิดลงทะเบียน 
ผู้ สมัครต้องแจ้งข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงให้ผู้ จัดงานทราบ และส่งข้อมูลการติดต่อใหม่ให้ผู้ จัดงาน  
ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสื่อสารใด ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบั Golden Pin Design Award ท่ีตกหลน่
อนัมีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการติดต่อภายหลงัปิดลงทะเบียน โดยท่ีผู้สมคัรไมไ่ด้แจ้ง
ให้ผู้จดังานทราบ 

Q. ผู้จัดงานและผู้อ านวยการจดังานขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขเนือ้หาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดใน
เอกสารนีไ้ด้ตลอดเวลา 

 
9. ข้อมูลการตดิต่อ 

ผู้อ านวยการจดังาน: สถาบนัวิจยัการออกแบบแห่งไต้หวนั (Taiwan Design Research Institute: 
TDRI) 
โทรศพัท์: +886 2 27458199 
ท่ีอยู่: 2F., No. 133, Guangfu South Road, Xinyi District, Taipei 11072 
อีเมล: gpaward@tdri.org.tw 

 
 

mailto:gpaward@tdri.org.tw
mailto:gpaward@tdri.org.tw
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สอบถามเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการส่งผลงานและการสมัคร 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และการออกแบบเชิงบูรณาการ  (Integration 
Design): Ms. Chen (ตอ่ 337) 
สาขาการออกแบบการสื่อสาร  (Communication Design) และการออกแบบพืน้ท่ี  (Spatial 
Design): Ms. Cheng (ตอ่ 331) 
ฝ่ายประสานงาน 
Ms. Wen (ตอ่ 382) 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการสมัครจากประเทศไทย 
โอกิลวี ประเทศไทย 
โทรศพัท์ 094-768-2454 หรือ 080-392-8970 อีเมล ogilvy.gpaward@gmail.com 
 
เวบ็ไซต์ทางการ: www.goldenpin.org.tw/en/  
Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign  
Instagram: instagram.com/GoldenPinDesign 
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA 
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