การสมัครประกวดเพื่อชิง
GOLDEN PIN DESIGN AWARD
ประจาปี 2018
หน่ วยงานจัดการการประกวด: สำนักพัฒนำอุตสำหกรรม
หน่ วยงานดาเนินงานการประกวด: TAIWAN DESIGN CENTER

1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
ผลงำนที่สง่ เข้ ำร่วมกำรประกวด ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เคยวำงจัดจำหน่ำยในเชิงพำณิชย์
และบริ ษัทที่นำผลงำนเข้ ำประกวด ต้ องเป็ นเจ้ ำของหรื อทีมออกแบบผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้

2. ระยะเวลาการสมัคร
สมัครล่ วงหน้ า: วันพฤหัสบดี 1 มีนำคม – วันจันทร์ 30 เมษำยน, 2018 23:59 (GMT+08:00)
สมัครรอบปกติ: วันอังคำร 1 พฤษภำคม – วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ำยน, 2018 17:00 (GMT+08:00)
*กรอกข้ อมูลและชำระค่ำสมัครให้ เสร็ จสิ ้น ภำยในระยะเวลำที่กำหนดสำหรับกำรสมัครล่วงหน้ ำ
จะมีสทิ ธิ์ได้ รับส่วนลดค่ำสมัคร
สมัครและลงทะเบียนทำงออนไลน์ได้ ที่: http://member.goldenpin.org.tw/GoldenPin/

3. ค่าสมัคร
ส่ วนลดค่ าสมัครล่ วงหน้ า:
ชิ ้นละ 1,500 ดอลลำร์ ไต้ หวัน (TWD) , 55 ดอลลำร์ สหรัฐ (USD) , 350 หยวน (RMB)
ราคาเดิม:
ชิ ้นละ 2,000 ดอลลำร์ ไต้ หวัน (TWD) , 70 ดอลลำร์ สหรัฐ (USD) , 450 หยวน (RMB)
*บริษัทที่ส่งผลงานเข้ าในการประกวด
ต้ องรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆเอง
และต้ องชาระค่ าสมัครเต็มจานวน(100%T/T)
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4. วิธีการสมัคร
กรุณำไปที่เว็บไซต์GOLDEN PIN DESIGN AWARD เข้ ำสูห่ น้ ำเว็บลงทะเบียน
เพื่อทำกำรสมัครและลงทะเบียนทำงออนไลน์ แล้ วกรอกข้ อมูลต่ำงๆและชำระเงินค่ำสมัครให้ เสร็ จสิ ้น
*ท่ำนที่โอนเงินชำระเงินค่ำสมัครทำงธนำคำร
ต้ องนำหลักฐำนกำรโอนเงินอัพโหลดไปยังระบบลงทะเบียนออนไลน์ภำยในระยะเวลำลงทะเบียนที่กำหนด
จึงถือว่ำเสร็ จสิ ้นขันตอนกำรลงทะเบี
้
ยน

5. ประเภทการประกวด

A
ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

A-01
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แ
ละสำรสนเทศ

A-02
โทรทัศน์และควำมบันเทิงใ
นครอบครัว

A-03
เครื่องใช้ ไฟฟ้ำภำยในบ้ ำน

A-04 แสงสว่ำง

A-05 เฟอร์ นิเจอร์

A-06 เครื่องใช้ ภำยในบ้ ำน

A-07
อุปกรณ์เครื่องเขียนและเ
ครื่องใช้ สำนักงำน

A-08 เครื่องครัว

A-09 เครื่องสุขภัณฑ์

A-10
อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรเ

A-11
กำรพักผ่อนกำรกลำงแจ้ งแ

A-12
สินค้ ำแฟชัน่ และเครื่องประดั

ดินทำง

ละกำรออกกำลังกำย

บ

A-13
กำรแพทย์และสุขภำพคว
ำมงำม

A-14
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็กแ
ละสตรี

A-15 อุปกรณ์อตุ สำหกรรม

A-16
A-17 อื่นๆ
กำรออกแบบเครื่องมือปร
ะดิษฐ์
B-01
องค์กร
กำรรับรู้แบรนด์

B
ประเภทการออกแบบการสื่อสาร

/ B-02 สิ่งพิมพ์

B-03 บรรจุภณ
ั ฑ์

B-04 โปสเตอร์

B-05
กำรออกแบบรูปแบบตัวอัก
ษร

B-06 อนิเมชัน่

B-07 โฆษณำ

B-08
กำรออกแบบหน้ ำเว็บไซต์อ
อนไลน์

B-09 ใบสมัคร

C-02 พื ้นที่สำหรับทำงำน

C-03
พื่นที่สำหรับรับประทำนอำห

B-10 อื่นๆ
C ประเภทการออกแบบพืน้ ที่

C-01
พื ้นที่สำหรับพักอำศัย

ำร
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C-04
พื ้นที่สำหรับควำมบันเทิง
และนันทนำกำร

C-05
พื ้นที่สำหรับใช้ สอยส่วนรว
ม

C-06 สิ่งปลูกสร้ ำง

C-07 อื่นๆ

D ประเภทการออกแบบองค์ รวม

D-01
D-02
กำรจัดกำรกำรแสดงและ กำรจำลองสถำนกำรณ์จริง
นิทรรศกำรรระดับมืออำชี
พ

D-03
กำรออกแบบกำรบริกำร

D-04

D-05

D-06

กำรออกแบบด้ ำนสังคม

กำรออบแบบด้ ำนประชำสง กำรออกแบบด้ ำนสำธำรณะ
เครำะห์

D-07 วิธีกำรแก้ ไขปั ญหำ

D-08 อื่นๆ

6. เกณฑ์ การตัดสิน
(1) รอบแรก: คณะกรรมกำรจะคัดเลือกผลงำนทำงออนไลน์ตำมข้ อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อผลงำนผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก
จะเข้ ำสูร่ อบรองชนะเลิศ
(2) รอบรองชนะเลิศ: เมื่อผลงำนที่ผ่ำนกำรตัดสินรอบรองชนะเลิศ จะได้ รับรำงวัลกำรออบแบบหมุดทองคำ (Golden Pin Design
Award)
ใบประกำศเกียรติคณ
ุ ของGOLDEN PIN DESIGN AWARD
อีกทั ้งสิทธิ์ในกำรใช้ โลโก้ ของกำรออกแบบหมุดทองคำ (DESIGN AWARD) และเข้ ำสูร่ อบชิงชนะเลิศ
เพื่อคัดเลือกรำงวัลผู้ออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี
(3) รอบชิงชนะเลิศ: เมื่อผลงำนผ่ำนกำรตัดสินเข้ ำสูร่ อบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกผลงำนรำงวัลกำรออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรประกวด
ที่ได้ รับกำรคัดเลือกGOLDEN PIN DESIGN AWARDยอดเยี่ยม(Best of Golden Pin Design Award) ในพิธีมอบรำงวัล
อีกทั ้งมอบใบประกำศเกียรติคณ
ุ ถ้ วยรำงวัลกำรออกแบบยอดเยี่ยม และสิทธิ์ในกำรใช้ โลโก้ รำงวัลกำรออกแบบยอดเยี่ยม(BEST
DESIGN)

7. ระยะเวลาดาเนินงาน
(1) สมัคร:
สมัครล่ วงหน้ า: วันพฤหัสบดี 1 มีนำคม – วันจันทร์ 30 เมษำยน, 2018 23:59 (GMT+08:00)
* กรอกข้ อมูลและชำระค่ำสมัครให้ เสร็ จสิ ้น ภำยในระยะเวลำที่กำหนดสำหรับกำรสมัครล่วงหน้ ำ
จะมีสทิ ธิ์ได้ รับส่วนลดค่ำสมัคร
สมัครรอบปกติ: วันอังคำร 1 พฤษภำคม – วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ำยน, 2018 17:00 (GMT+08:00)
(2) รอบแรก: กลำงเดือนกรกฎำคม คัดเลือกผลงำนทำงออนไลน์
(3) รอบรองชนะเลิศ:
รอบต่ำงประเทศ: กลำงเดือนสิงหำคม จะประกำศเวลำและที่อยูส่ ำหรับกำรจัดส่งผลงำนอีกครัง้
ไต้ หวัน : ต้ นเดือนกันยำยน
(4) รอบชิงชนะเลิศ: ปลำยเดือนกันยำยน คัดเลือกผลงำนทำงออนไลน์
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(5) พิธีมอบรำงวัล : ปลำยเดือนพฤศจิกำยน

8. วิธีการชาระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน
(1) วิธีกำรชำระเงินแล
a. บัตรเครดิต: สำมำรถใช้ บตั รเครดิตชำระค่ำสมัครทำงออนไลน์ได้ เหมำะสำหรับบัตร VISA, Master
Card และ JCB
b.WeChat: ใช้ “ WeChat” ในกำรชำระค่ำสมัคร
* จำนวนค่ำสมัครที่แน่นอน จะยึดตำมอัตรำแลกเปลีย่ นในวันนันๆ
้
c. โอนเงิน
ดอลลำร์ สหรัฐ
Bank: Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (Chung Hsiao Branch)
Bank Address: No.233,SEC.4,Chung Hsiao E.Road,Taipei,Taiwan
Account Name: Taiwan Design Center
Account No: 00553063600
Swift: Icbctwtp005
(2) กำรออกใบเสร็ จรับเงิน
a. กำรออกใบเสร็ จรับเงิน จะออกตำมข้ อมูลที่กรอกไว้ ณ ระบบลงทะเบียน
b. ผู้ที่ชำระเงินเป็ นเงินดอลลำร์ สหรัฐ(USD) ทำงผู้จดั กำรประกวดจะออกเป็ นใบกำกับภำษีให้ แก่บริ ษัท

9. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมกำรรำงวัลกำรออกแบบบหมุดทองคำ
จะพิจำรณำตัดสินผลงำนตำมกระบวนกำรอย่ำงมืออำชีพและยุตธิ รรม
เพื่อคัดเลือกผลงำนที่มคี วำมโดดเด่นด้ ำนกำรออกแบบสำหรับแบรนด์สนิ ค้ ำจีน
อีกทังพิ
้ จำรณำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับประเทศ
ที่ตรงต่อควำมต้ องกำรของตลำดผู้ที่มีเชื ้อสำยจีน
(1) องค์รวม : สำมำรถตอบรับและครอบคลุมตำมควำมเหมำะสม
ควำมสมบูรณ์และควำมต้ องกำรของตลำดเป้ำหมำย
(2) ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ : โครงสร้ ำง กำรใช้ งำนและวัสดุทใี่ ช้ ต้ องยังคงเหลือส่วนประกอบเดิม
(3) กำรใช้ งำน : สอดคล้ องต่อควำมต้ องกำรด้ ำนกำรใช้ งำนของตลำด
(4) ควำมสวยงำม : แสดงให้ เห็นถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
(5) กำรสือ่ สำร : แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมและคุณค่ำภำยในของตลำดเป้ำหมำย

10. หมายเหตุ
(1) หำกผลงำนที่นำมำประกวดเป็ นผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ที่ร่วมมือกันระหว่ำงสถำนศึกษำและบริษัท
ต้ องส่งเข้ ำประกวดในนำมบริ ษัท
4
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(2) หำกผู้สมัครไม่ได้ โอนเงินค่ำสมัครครบเต็มจำนวน
ทำงผู้จดั กำรประกวดสำมำรถเพิกถอนสิทธิ์ผ้ เู ข้ ำประกวดได้
(3) เมื่อผู้สมัครได้ ลงทะเบียนเสร็ จสิ ้นทุกขันตอน
้
(รวมชำระค่ำสมัคร) แล้ ว
หำกผู้เข้ ำร่วมประกวดสละสิทธิ์ในกำรประกวดผลงำน จะไม่สำมำรถขอเงินคืนได้
(4) ผลงำนที่เคยได้ รับGOLDEN PIN DESIGN AWARD ไม่สำมำรถนำมำประกวดได้
(5) รำยละเอียด รูปภำพ วิดิโอและไฟล์ของผลงำนที่นำมำประกวด
ผู้จดั กำรประกวดสำมำรถนำไปใช้ ในกำรประชำสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศกำรได้
(6) ผู้ที่สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของผู้จดั กำรประกวด
ไม่จำเป็ นต้ องมีบคุ คลเพื่ออธิบำยผลิตภัณฑ์ขณะทำกำรพิจำรณำคัดเลือก
ผู้จดั กำรประกวดจะทำกำรแจ้ งเงื่อนไขต่ำงๆในกำรประกวดโดยละเอียด ก่อนทำกำรคัดเลือกผลงำน
(7) ผลงำนที่เข้ ำร่วมกำรประกวด หำกไม่สง่ ผลงำนมำยังทีมงำนGOLDEN PIN DESIGN
AWARDภำยในระยะเวลำที่กำหนด จะถือว่ำได้ สละสิทธิ์ในประกวดครัง้ นี ้
(8) ค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรส่งผลงำน และกำรส่งคืนผลงำนทีเ่ ข้ ำร่วมประกวด (รวมถึงภำษี ศลุ กำกร
ค่ำประกันภัย ค่ำตรวจสอบอำหำรเป็ นต้ น) อีกทังเอกสำรในกำรยื
้
่นดำเนินกำรต่ำงๆ
ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวดต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเองทังหมด
้
โดยผู้จดั กำรประกวดจะไม่ทำกำรชำระค่ำใช้ จำ่ ยล่วงหน้ ำแทน (รวมถึงภำษีศลุ กำกร ค่ำประกันภัย
ค่ำตรวจสอบอำหำรเป็ นต้ น)
(9) หำกผลงำนที่ได้ รับรำงวัล ได้ รับกำรพิสจู น์แล้ วว่ำผิดเงื่อนไขกำรประกวด
หรื อไม่ใช่ผลงำนของผู้เข้ ำประกวดสร้ ำงสรรค์ขึ ้นเอง และมีกำรลอกเลียนแบบควำมคิดจำกผลงำนของผู้อื่น
ผู้จดั กำรประกวดจะทำกำรเพิกถอนสิทธิ์ในกำรรับรำงวัล
และเรี ยกคืนถ้ วยรำงวัลและใบประกำศเกียรติคณ
ุ ที่รับมอบ และหำกเกิดข้ อพิพำทตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น
ผู้ที่ชนะกำรประกวดต้ องออกมำแก้ ไขข้ อพิพำทนี ้ในทันที และค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กิดขึ ้นจำกกำรฟ้ องร้ อง
ค่ำทนำยควำมและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ผู้ที่ชนะกำรประกวดต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
และหำกข้ อพิพำททีเ่ กิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อผู้จดั กำรประกวดทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม(ไม่เพียงด้ ำนชื่อเสียง)
ผู้ที่ชนะกำรประกวดต้ องชดใช้ อย่ำงไม่มเี งื่อนไข หำกผู้จดั กำรประกวดเรี ยกร้ องทำงกฎหมำย
(10) ถ้ วยรำงวัลและใบประกำศเกียรติคณ
ุ ที่ได้ รับมอบ จะมอบให้ ในนำมของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทและผู้ออกแบบ
เป็ นไปตำมข้ อมูลที่ผ้ สู ง่ ผลงำนเข้ ำประกวดได้ ลงทะเบียนไว้ ซึง่ ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้
หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยชื่อหลังจำกกำรลงทะเบียนเสร็ จสิ ้น
ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจัดทำถ้ วยรำงวัลและใบประกำศเกียรติคณ
ุ
ผู้เข้ ำประกวดต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
(11) เมื่อเกิดข้ อพิพำททีเ่ กิดจำกกำรดำเนินกำรยื่นขอใช้ โลโก้ กำรพิจำรณำคัดเลือก
กำรใช้ งำนหรื อกำรยุติข้อต่ำงๆ
ให้ ดำเนินกำรคำร้ องขอไกล่เกลีย่ หรื อดำเนินกำรในกระบวนกำรทำงแพ่งหรื อทำงปกครอง
โดยยึดศำลท้ องถิ่นเมืองไทเปเป็ นเขตอำนำจศำลแรก
(12) ผลงำนที่ได้ รับGOLDEN PIN DESIGN AWARD หำกเกิดเรื่องพิพำท
หรื อก่อให้ เกิดอันตรำยกับผู้บริ โภคและผู้ใช้ งำน
บริ ษัทที่สง่ ผลงำนเข้ ำร่วมประกวดต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
(13) หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนเข้ ำร่วมกำรประกวด กรุณำแจ้ งทีมงำนGOLDEN PIN
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DESIGN AWARD เพื่อจะได้ ไม่พลำดข่ำวสำรข้ อมูล หำกไม่มีกำรแจ้ งว่ำมีกำรเปลีย่ นแปลงรำยชื่อผู้ติดต่อ
จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมผิดพลำดและเสียหำย ผู้เข้ ำร่วมกำรประกวดต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยนันเอง
้
(14) หำกรำยละเอียดในกำรประกวดผลงำนนี ้มีข้อตกหล่นประกำรใด
ทำงผู้จดั กำรประกวดสำมำรถทำกำรแก้ ไขและเปลีย่ นแปลงได้ ทกุ เมื่อ

11. ติดต่ อสอบถาม
หน่ วยงานดาเนินงานการประกวด│TAIWAN DESIGN CENTER
โทรศัพท์: +886-2-2745-8199
ที่อยู:่ 11072 No.133, 2nd fl , Guangfunan Rd, Xinyi Dist ., Taipei City, Taiwan
E-mail: gpaward@tdc.org.tw
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ ท่ │
ี
ประเภทกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ , ประเภทกำรออกแบบองค์รวม
ต่อ 337 คุณเฉิน / ต่อ 340 คุณหลิน
ประเภทกำรออกแบบกำรสือ่ สำร , ประเภทกำรออกแบบพื ้นที่
ต่อ 331 คุณเจิ ้ง / ต่อ 340 คุณหลิน
ติดต่ อสอบถามด้ านอื่นได้ ท่ ี│
ไต้ หวัน: ต่อ 336 คุณโจว
รอบต่ำงประเทศ: ต่อ 335 คุณเจิ ้ง
เว็บไซต์ http://www.goldenpin.org.tw
Facebook www.facebook.com/GoldenPinDesign
Weibo www.weibo.com/u/5181797743
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