รางวัล Golden Pin Design Award
แนวทางการรั บสมัคร ประจาปี 2020
ผู้จดั งาน: สานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้ หวัน
ผู้อานวยการจัดงาน: สถาบันวิจยั การออกแบบแห่งไต้ หวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI)
1. คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบพื ้นที่ การออกแบบการสื่อสาร
หรื อการออกแบบเชิงบูรณาการที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว (มิใช่เพียงแค่แนวคิด) เปิ ดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่
เป็ นองค์กรธุรกิจหรื อทีมออกแบบ
2. ขัน้ ตอนการสมัครและค่ าสมัคร
ลงทะเบียนพิเศษ: องค์กรและทีมออกแบบจากประเทศไทยที่สนใจเข้ าร่ วมประกวด สามารถแจ้ งความ
ประสงค์ไปยังอีเมล gpaward@tdri.org.tw เพื่อติดต่อสมัครได้ โดยตรง เพียงแจ้ งชื่อและสถาบันของท่าน
จากนันผู
้ ้ จดั งานจะติดต่อกลับเพื่อดาเนินการสมัครให้ ท่านโดยตรง ไม่ต้องผ่านเว็บไซต์ 100 ผลงานแรก
ที่สมัครจากประเทศไทยจะได้ รับการงดเว้ นค่ าสมัครเต็มจานวน
ลงทะเบียนทั่วไป: เข้ าไปที่เว็บไซต์ทางการของ Golden Pin Design Award

(https://my.goldenpin.net/en) เพื่อทาการสมัครและชาระเงินออนไลน์
รอบการสมัคร
รอบ Early Bird
รอบปกติ

ค่าใช้ จ่าย
จานวนเงิน
ค่าสมัคร 3,500 ดอลลาร์ ไต้ หวันใหม่ตอ่ ผลงาน (ประมาณ 3,730
Early Bird บาท)
5,000 ดอลลาร์ ไต้ หวันใหม่ตอ่ ผลงาน (ประมาณ 5,320
ค่าสมัคร
บาท)

※ ผู้สมัครที่ไม่ชาระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
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⚫ รอบ Early Bird เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั นี ้ ถึง วันจันทร์ ที่ 1 มิถนุ ายน เวลา 23.59 น. ตามเวลา
ไต้ หวัน หรื อ 22.59 น. ตามเวลาไทย
⚫ รอบปกติเปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั นี ้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ตามเวลา
ไต้ หวัน หรื อ 16.00 น. ตามเวลาไทย
※ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมได้ หลังจากการชาระค่าสมัครเสร็ จสิ ้น

3. กาหนดการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
A. การคัดเลือกรอบแรก: กลางเดือนกรกฎาคม 2563 (คัดเลือกออนไลน์)
2. การคัดเลือกรอบสอง: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 (วันเวลาและสถานที่จะแจ้ งให้ ทราบอีก
ครัง้ )
C. การคัดเลือกรอบสุดท้ าย: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 (วันเวลาและสถานที่จะแจ้ งให้ ทราบอีก
ครัง้ )
D. พิธีมอบรางวัล: เดือนธันวาคม 2563 (รอการยืนยัน)
4. สาขารางวัล

A. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product
Design)

A-01 ผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ

A-02 โทรทัศน์และ
ความบันเทิงภายใน
บ้ าน

A-03 เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ภายในบ้ าน

A-04 โคมไฟ

A-05 เฟอร์ นิเจอร์
ภายในบ้ าน

A-06 เครื่ องใช้ ภายใน
บ้ าน

A-07 ผลิตภัณฑ์
A-09 เครื่ องใช้ ในห้ องน ้า
A-08 เครื่ องครัวและ
สาหรับสานักงานและ
และอุปกรณ์ทาความ
อุปกรณ์บนโต๊ ะอาหาร
เครื่ องเขียน
สะอาด
A-10 ยานพาหนะและ A-11 การท่องเที่ยวและ
อุปกรณ์เสริ ม
กีฬา
A-13 สุขภาพและ
ความงาม

A-14 ผลิตภัณฑ์สาหรับ
แม่และเด็ก

A-16 A.I. และอุปกรณ์
เครื่ องจักรกล

A-17 อื่น ๆ

B-01 อัตลักษณ์ของ

B-02 สิ่งพิมพ์
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A-12 ผลิตภัณฑ์แฟชัน่
เครื่ องแต่งกาย และ
เครื่ องประดับ
A-15 อุปกรณ์และ
เครื่ องมืออุตสาหกรรม

B-03 บรรจุภณ
ั ฑ์

องค์กรและแบรนด์
B-04 โปสเตอร์

B-05 การออกแบบ
รู ปแบบตัวอักษร

B-06 อนิเมชัน่

B-07 โฆษณา

B-08 การออกแบบ
ออนไลน์และ
อินเทอร์ เฟซ

B-09 แอปพลิเคชัน่

C-02 พื ้นที่สานักงาน

C-03 พื ้นที่รับประทาน
อาหาร

C. การออกแบบพื ้นที่ C-04 พื ้นที่นนั ทนาการ
C-05 พื ้นที่สาธารณะ
(Spatial Design)
และความบันเทิง

C-06 สถาปั ตยกรรม

C-07 พื ้นที่ค้าปลีก

C-08 อาคารชัว่ คราว

C-09 อื่น ๆ

D-01 การดูแลการจัด
แสดงอย่างเป็ นมือ
อาชีพ

D-02 ประสบการณ์
โดยรอบ

D-03 การออกแบบ
บริ การ

D-07 การออกแบบ
โซลูชนั่

D-08 อื่น ๆ

B. การออกแบบการ
สื่อสาร
(Communication
Design)

B-10 อื่น ๆ
C-01 พื ้นที่อยู่อาศัย

D. การออกแบบเชิง
D-04 การออกแบบเชิง D-05 การออกแบบที่ไม่ D-06 การวางแผนชุมชน
บูรณาการ
สังคม
แสวงหากาไร
เมือง
(Integration Design)

5. กระบวนการคัดเลือก
A. การคัดเลือกรอบแรก: ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการประจาภูมิภาค จะคัดเลือกผลงานเข้ าสูร่ อบสอง โดย
พิจารณาจากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มลงทะเบียนออนไลน์
B. การคัดเลือกรอบสอง: หลังจากเสร็ จสิ ้นกระบวนการคัดเลือก ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง
จะได้ รับประกาศนียบัตรและสิทธิ์ ในการใช้ เครื่ องหมาย ‘Design Mark’ ของ Golden Pin Design
Award อย่างเป็ นทางการ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองจะเข้ าสูร่ อบสุดท้ ายเพื่อชิงสิทธิ์ในการ
ใช้ เครื่ องหมาย ‘Best Design’
C. การคัดเลือกรอบสุดท้ าย: หลังจากเสร็ จสิ ้นกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการจะตัดสินรายชื่อ
ของผู้ที่ได้ เข้ าชิงรางวัลชนะเลิศ และรายชื่อของผู้ชนะเลิศจะถูกประกาศในพิธีมอบรางวัล ผลงานที่
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ชนะการคัดเลือกรอบสุดท้ ายจะได้ รับประกาศนียบัตรและสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมาย ‘Best Design’
ของ Golden Pin Design Award อย่างเป็ นทางการ
6. เกณฑ์ การคัดเลือก
รางวัล Golden Pin Design Award ยึ ด ถื อ กระบวนการตัด สิ น ที่ เ ป็ น กลางและเป็ น มื อ อาชี พ ในการ
คัดเลือกผลงานออกแบบและโครงการที่ตอบสนองความต้ องการตลาด
A. ความเหมาะสม: ตอบสนองความต้ องการของตลาด ชุมชน หรื อผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสมและครบถ้ วน
B. นวัตกรรม: ประกอบด้ วยแนวคิด ฟั งก์ชนั่ หรื อวัสดุที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
C. การใช้ งาน: มีประโยชน์ใช้ สอยหรื อการทางานที่สามารถตอบสนองความต้ องการของตลาด ชุมชน
หรื อผู้บริ โภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างเหมาะสม
D. ความสวยงาม: รู ปลักษณ์สะท้ อนถึงจิตวิญญาณและลักษณะเฉพาะของผลงาน
E. การสื่ อสาร: สะท้ อนถึ ง กระบวนทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมของตลาด ชุ ม ชน หรื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เ ป็ น
กลุม่ เป้าหมาย (สาหรับผลงานในสาขาการออกแบบการสื่อสาร)
7. วิธีชาระเงินและการออกใบแจ้ งหนี ้
A. วิธีชาระเงิน
a. บัตรเครดิต : กรุ ณาใช้ บัตรเครดิตในการชาระค่าสมัครออนไลน์ บัตรเครดิตที่ รองรั บ ได้ แก่
VISA, MasterCard และ JCB
b. WeChat: ใช้ WeChat Pay ในการชาระค่าสมัคร
*จานวนเงินที่ชาระจริ งอาจแตกต่างกันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
c. ATM: ผู้ใช้ บตั รธนาคารและบัตรเดบิตโอนเงินชาระค่าสมัครผ่าน ATM
*ใช้ ได้ กบั ผู้สมัครที่ถือบัตรธนาคารของไต้ หวันเท่านัน้
d. ATM ผ่านเว็บ: ผู้ใช้ บตั รธนาคารและบัตรเดบิตโอนเงินชาระค่าสมัครผ่านเครื่ องอ่านบัตร
*ใช้ ได้ กบั ผู้สมัครที่ถือบัตรธนาคารของไต้ หวันเท่านัน้
※ ผู้สมัครจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมการโอนเงินและชาระค่ าสมัครเต็มจานวน [100% TT (การ
ส่ งเงินโดยผ่ านระบบการโอนเงินของธนาคาร)]
※ ผู้สมัคร 100 ผลงานแรกจากประเทศไทยจะได้ รับการงดเว้ นค่ าสมัครเต็มจานวน

B. การออกใบแจ้ งหนี ้
a. กรอกแบบฟอร์ มในระบบลงทะเบียนออนไลน์
b. สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้ หวัน ซึ่งเป็ นผู้จัดงาน จะออกใบแจ้ งหนีอ้ ิเล็กทรอนิกส์ให้
บริ ษัทที่สมัครตามข้ อมูลที่ระบุในระบบลงทะเบียนออนไลน์
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8. หมายเหตุ
A. ผลงานออกแบบเชิงพาณิ ชย์ ที่ผลิตโดยความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรจะต้ อง
ลงทะเบียนสมัครในนามขององค์กร
B. ผู้สมัครไม่สามารถส่งผลงานที่เคยชนะรางวัล Golden Pin Design Award เข้ าประกวดซ ้าได้
C. หากกรรมสิทธิ์ของผลงานไม่ใช่ของหน่วยงานเดียว องค์กรที่ทาการสมัครจะต้ องได้ รับอนุญาตจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ หมด รวมทัง้ ยื น ยัน ความถู ก ต้ อ งของข้ อมูล ที่ แ สดงในเอกสาร หาก
ตรวจสอบพบว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง องค์กรที่สมัครจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวและถูกตัดสิทธิ์ ทงั ้ หมด และผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการสมัคร และ/หรื อ
รางวัลใด ๆ ที่มอบให้ แก่องค์กรดังกล่าว
D. กรณีที่ผ้ สู มัครไม่ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ น (เช่น ค่าสมัคร) เต็มจานวนที่กาหนด ผู้จดั งานขอสงวน
สิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผ้ สู มัคร และ/หรื อรางวัลใด ๆ ที่มอบให้ แก่ผ้ สู มัครรายดังกล่าว
E. เมื่อกระบวนการลงทะเบียน (รวมถึงการชาระค่าสมัคร) เสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว ผู้จดั งานจะไม่สามารถ
คืนเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่ผ้ สู มัครได้
F. สถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้ หวันขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ หรื อแก้ ไขข้ อมูล คาบรรยาย รู ปภาพ
และวิดีโอของผลงานที่ได้ รับจากผู้สมัคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
G. ชื่ อ ผลงานการออกแบบ บริ ษั ท และผู้ อ อกแบบที่ ป รากฏบนประกาศนี ย บัต รและถ้ ว ยรางวัล
จะอิงตามข้ อมูลที่ผ้ ูสมัครระบุไว้ ในระบบลงทะเบียนโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากผู้สมัคร
ต้ องการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลภายหลัง จากปิ ดการลงทะเบียน ผู้สมัครจะต้ องเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่าย
จากการผลิตประกาศนียบัตรและถ้ วยรางวัลใหม่
H. ผู้สมัครต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารสาหรับผลงานที่สง่ เข้ าประกวด หากมี
บุคคลที่ สามเรี ยกร้ องสิทธิ์ ในผลงานดังกล่าว ผู้สมัครจะต้ องดาเนิ นการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตัวเอง
โดยเร็ วที่สดุ
I. ผลงานการออกแบบจะต้ องยึด ถื อ ตามกฎการคัดเลื อกที่ ก าหนดโดยที มงานของ Golden Pin
Design Award ผู้สมัครหรื อตัวแทนองค์กรที่เข้ าประกวดไม่จาเป็ นต้ องเข้ ามานาเสนอผลงานด้ วย
ตัวเองในขัน้ ตอนการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ ยวข้ องภายในหนึ่งวัน
ก่อนกระบวนการคัดเลือก
J. ผู้สมัครจะต้ องส่งมอบผลงานการออกแบบทัง้ หมดภายในเวลาที่กาหนดในแต่ละระยะของการ
ประกวด หากผู้สมัครไม่ส่งมอบผลงานภายในเวลาที่ทีมงาน Golden Pin Design Award กาหนด
จะถูกตัดสิทธิ์
K. ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ าสู่รอบสองและรอบสุดท้ ายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งผลงาน
(ได้ แก่ ภาษี ขาเข้ าและขาออก เบี ้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอาหาร ฯลฯ) และค่าเอกสาร
ที่ จ าเป็ น ทัง้ หมดแต่เพี ย งผู้เดียว ผู้จัดงานจะไม่ชาระค่าใช้ จ่ายในการขนส่งล่วงหน้ าแทนผู้เข้ า
ประกวด (ได้ แก่ ภาษี นาเข้ าและส่งออก เบี ้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอาหาร ฯลฯ)
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L.
M.

N.

O.
P.

Q.

ผู้เข้ าประกวดจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้นกับผลงานของตัวเอง และควร
บรรจุผลงานอย่างแน่นหนาสาหรับการขนส่ง รวมถึงทาประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหาย
หากผลงานที่ ช นะรางวัล ถูก กล่าวหาและตรวจพบว่าฝ่ าฝื น กฎการคัดเลื อก หรื อเป็ น ผลงานที่
คัดลอกจากผู้อื่น หรื อบิดเบือนจากข้ อเท็จจริ ง จะถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็ นผู้ชนะ Golden Pin
Design Award และประกาศนียบัตรและถ้ วยรางวัลที่ ได้ รับจะถูกสถาบันวิจัยการออกแบบแห่ง
ไต้ หวันเรี ยกคืน หากกรณี ดงั กล่าวทาให้ บุคคลที่สามมีข้อพิพาทกับผู้จัดงานหรื อผู้อานวยการจัด
งาน ผู้รั บ รางวัล จะต้ องเข้ ามาแก้ ไ ขปั ญ หาทันที แ ละรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ ายในการดาเนิ น คดี ค่า
ทนายความ และค่าธรรมเนี ย มอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องทัง้ หมด หากปั ญ หาดังกล่าวท าให้ เกิ ดความ
เสียหายในทางตรงหรื อทางอ้ อม (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง) ต่อผู้จดั งาน
หรื อต่อผู้อานวยการจัดงาน ผู้ชนะรางวัลจะต้ องชดเชยค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี ้ ผู้จดั
งานและผู้อานวยการจัดงานอาจเรี ยกค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าปรั บเป็ นจานวนสามเท่าของ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานจากผู้ชนะรางวัลได้
ข้ อพิ พาทใด ๆ ที่ เกิ ดขึน้ เกี่ ยวกับการสมัคร กระบวนการคัดเลือก การใช้ งาน และการเพิ กถอน
‘Design Mark’ หรื อ ‘Best Design’ สามารถจัดการได้ ผ่านการไกล่เกลี่ย หรื อการพิจารณาคดีทาง
แพ่งหรื อปกครองในศาลชันต้
้ นในกรุ งไทเป
หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภค หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวข้ องกับผลงานที่ชนะรางวัล ผู้ผลิต
ผลงานจะต้ องรับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหาที่ตามมาทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้ อมูลการติดต่อของผู้ส มัครภายในช่ วงเวลาที่ เปิ ดลงทะเบี ย น
ผู้สมัครต้ องแจ้ งข้ อมูลที่ เปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ูจัดงานทราบ และส่งข้ อมูลการติดต่อใหม่ให้ ผ้ ูจัดงาน
ผู้จดั งานจะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ Golden Pin Design Award ที่ตกหล่น
อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการติดต่อภายหลังปิ ดลงทะเบียน โดยที่ผ้ สู มัครไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ จู ดั งานทราบ
ผู้จัดงานและผู้อานวยการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทังหมดใน
้
เอกสารนี ้ได้ ตลอดเวลา

9. ข้ อมูลการติดต่ อ
ผู้อานวยการจัดงาน: สถาบันวิจยั การออกแบบแห่งไต้ หวัน (Taiwan Design Research Institute:
TDRI)
โทรศัพท์: +886 2 27458199
ที่อยู่: 2F., No. 133, Guangfu South Road, Xinyi District, Taipei 11072
อีเมล: gpaward@tdri.org.tw
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สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ งผลงานและการสมัคร
สาขาการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Design) และการออกแบบเชิ งบูร ณาการ (Integration
Design): Ms. Chen (ต่อ 337)
สาขาการออกแบบการสื่ อ สาร (Communication Design) และการออกแบบพื น้ ที่ (Spatial
Design): Ms. Cheng (ต่อ 331)
ฝ่ ายประสานงาน
Ms. Wen (ต่อ 382)
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครจากประเทศไทย
โอกิลวี ประเทศไทย
โทรศัพท์ 094-768-2454 หรื อ 080-392-8970 อีเมล ogilvy.gpaward@gmail.com
เว็บไซต์ทางการ: www.goldenpin.org.tw/en/
Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign
Instagram: instagram.com/GoldenPinDesign
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA
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