
 

 

 

 

ใบสมคัรโครงการ Design Excellence Award 2015 

(ตัวอย่างใบสมัครนี้ใช้ส าหรับเป็นตัวอย่างในการจัดเตรียมข้อมูลการสมัคร โดยการสมัครจริงจะต้องท าการ

สมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.demarkaward.net เท่าน้ัน) 

 

ประเภทผูส้มคัร  

 

1. นักออกแบบผลิตภณัฑ์  

2. บริษัทออกแบบ 

3. บริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  

 

ขอ้มลูบรษิทั  

 

บรษิทั  

(ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาอังกฤษ) :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

กรรมการผูจ้ดัการ 

(ภาษาไทย) : ………………………………………………………………………………………………….………. 

(ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………………….….……… 

ประเภทกจิการ 

(ภาษาไทย) :  ……………………………………………………………………………………………….….……... 

(ภาษาอังกฤษ) : ………………………………………………………………………………………………….……. 

สัดส่วนมูลค่าหุ้น ที่ถือหุ้นโดยคนไทย ร้อยละ .... ต่างด้าว (ระบุประเทศ) ........……………….. ร้อยละ........................ 

โทรศัพท ์: ………………………………………………….………………..……….……. 

มือถือ : ……………………………………………………..……………………..….……. 

โทรสาร : …………………………………………………..…………………….......…….. 

E-mail : ………………………………………………….……………………….….…….. 

Website : ………………………………………………….…………………………..…… 

จ านวนพนักงาน  : ………………………………………………….………………………. 

จ านวนนักออกแบบ : ………………………………………………….……………………. 

สถานะผู้สมัคร 

ชือ่ผูต้ดิต่อกบัทางกรม / ต าแหนง่ 

(ภาษาไทย) :  ………………………………………………………………………………………………………... 

(ภาษาอังกฤษ) : ………………………………………………………………………………………….………….. 

เบอร์มือถือ : …………………………………………………………………………………………………..……… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………….…… 

 

http://www.demarkaward.net/


สว่นของสนิคา้  

 

ประเภทการประกวดผลติภณัฑ ์(Product Design Category) แบ่งเป็น 6 กลุ่มสินค้า 

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร ์ 

(Furniture) 

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล ์ 

(Gift & Decorative Items / Household Items) 

3. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ  

(Fashion Apparel / Leather Goods / Jewelry / textile) 

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม  

(Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.) 

5. กลุ่มบรรจุภณัฑ์สินค้าอาหารและบรรจภุัณฑ์สินค้าสุขภาพและความงาม 

 (Food packaging / Health & Beauty Packaging) 

6. กลุ่มกราฟิกดีไซน ์

(Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) 

ผลติภณัฑท์ีส่มคัรคอื 

(ภาษาไทย) : ………………………………………………………………………………………………………....……. 

(ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………...……. 

ชือ่ผลติภณัฑท์ีส่มคัร  

(ภาษาไทย) : ………………………………………………………………………………………………………....……. 

(ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………...……. 

เครื่องหมายการค้าของบริษัท / ตราสินค้า (ถ้ามี) : ...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

ผลิตภัณฑ์ที่สมคัร ได้รบัมาตรฐานคุณภาพ / การออกแบบจาก (ถ้ามี)  :  …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 การรบัรองมาตรฐานการออกแบบ และคณุภาพผลิตภัณฑ์ที่ขอรบัเครื่องหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

(แนบหลักฐาน ถ้ามี) : ……...………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลิตภัณฑ์รบัรองคุณภาพ ได้รบัรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือในต่างประเทศ หรือได้รบัรางวัลในระดบัสากล (ถ้าม ีเช่น ISO,        

G-Mark, Red dot) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลิตภัณฑ์ที่สมคัรได้รบัสิทธบิัตร หรือ ยืนขอจดสิทธบิัตร (ถ้ามี)  : …………………………………………………………. 

ระบบรับรองคุณภาพอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ที่สมัคร (ถ้ามี) :  .. …………………………………………………..………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลิงค์วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานสินคา้ ความยาวประมาณ 15 วินาที (ถา้มี): ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 



สว่นของผูอ้อกแบบ 

 

ขือ่ผู้ออกแบบ  

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)…………………………………….……… ต าแหน่ง (ไทย)……………………………….……… 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)………………………………….……… ต าแหน่ง (อังกฤษ)…………………………………… 

ผูค้วบคมุการออกแบบ (ถา้ม)ี 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)…………………………………….……… ต าแหน่ง (ไทย)……………………………….……… 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)………………………………….……… ต าแหน่ง (อังกฤษ)…………………………………… 

ผูค้วบคมุการผลติ (ถา้ม)ี 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)…………………………………….……… ต าแหน่ง (ไทย)……………………………….……… 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)………………………………….……… ต าแหน่ง (อังกฤษ)…………………………………… 

ขอ้มลูบรษิทัผูผ้ลติ / บรษิทัเจา้ของผลติภณัฑ์ (ในกรณทีีผู่ส้มคัรเปน็นกัออกแบบ) 

(ภาษาไทย) :  …………………………………………………………………………………………………..….…... 

(ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………………………………………………….....…….. 

 

 

ขอ้มลูเฉพาะของสนิคา้  

 

ราคาขายปลกี : …………………………… บาท ........................................... US 

ขนาด : ……………………………………………………………………………… 

น้ าหนัก : ……………………………………………………………………………. 

วัสดุ : ……………………………………………………………………………..…. 

วันที่เริม่วางตลาด : ………………………………………………………………..… 

สถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศ  : 1. ………….…………… 2. ......................................3………............................ 

ตลาดต่างประเทศ (ระบปุระเทศ) : …………………………………………………………………………....………….…… 

มูลค่าการจ าหน่ายของผลิตภัณฑท์ี่สมัคร (โดยประมาณ) ต้ังแต่วันที่วางตลาด : …………………………………………….. 

พื้นที่ส าหรับการจัดวางสินค้า : .................................................................................................................................... 

 

ขอ้มลูการตลาด 

จ านวนผลิต / ปี (โดยประมาณ) …………………………. 

ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่สมคัร 

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



ขอ้มลูเพือ่คณะกรรมการพจิารณาใหค้ะแนน มรีายละเอยีดดงันี ้

 

 

Design Story (15 คะแนน) 

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept/ Design thinking)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลยุทธใ์นการออกแบบเพื่อน าผลติภัณฑ์สู่ตลาด (Design to Market Strategy) 

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Creativity / Originality (25 คะแนน) 

ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ (Creativity), มีผลกระทบต่ออนาคต (Innovation),  และ เปน็ต้นแบบทีแ่ตกต่างจากที่เคยมีม่า 

(Originality)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ๆ (New technology or New Materials)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

User impacts (25 คะแนน) 

การมีประโยชนใ์ช้สอยที่ดี (Utilization), สะดวกสบายในการใช้งาน (Convenience/Comfortable and Ease of Use), 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs), และความปลอดภัย (Safety)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ออกแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design 

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ส่งเสริมให้ผู้ใชม้ีความคิดสร้างสรรค์ (Stimulus to the User’s Creative thinking)   

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Social & Environmental Impacts (15 คะแนน) 

ใช้งานได้ยาวนาน (Long Lifetime / Durability)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม (Socially Responsible), และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally-Friendly)  

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัฐานการสมคัร  

หลกัฐานการประกอบการรบัสมคัร  

-  ภาพผลิตภัณฑใ์นมมุต่างๆ โดยแนบในการสมัครออนไลน์จ านวน 3 ภาพ เป็นไฟล์ .jpg, gif หรือ png โดยแต่ละไฟลม์ี   

   ขนาดไม่เกนิ 300 kbs  

-  เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแบบของผลิตภัณฑ์ทีสมคัร หรือหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  

   (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนกัออกแบบ) 

-  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล และรายชื่อผู้ถือหุ้น 

-  หลักฐานการวางจ าหน่ายสินค้า เช่น ใบเสรจ็สินค้า, ภาพสถานที่จ าหน่ายสินค้า, ราคาสินค้า (บาท, US) 

-  หลักฐานแสดงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท / ตราสินค้า ทีก่รมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ (ถ้ามี) 

-  หลักฐานแสดงการรบัรองรางวัล / คุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทีข่อรับเครื่องหมาย ที่ไดร้ับจากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี) 

-  หลักฐานการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ที่ขอรบัเครื่องหมาย หรือเอกสารยื่นขอจดสิทธบิัตร (ถ้ามี) 

-  ลิงค์วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานสินค้า ความยาวประมาณ 15 วินาที (ถ้ามี) 

 


