
รายละเอียดการประกวดสปอตโฆษณาโทรทศัน์ (TV.Spot) ศนูยเ์ฝ้าระวงัและพิสจูน์สินค้าท่ีไม่

ปลอดภยั 

 

หวัข้อการประกวด  

สปอตโฆษณาโทรทศัน์ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ มเีป้าหมายเพื่อประชาสมัพนัธศ์นูยเ์ฝ้าระวงัและพสิูจน์สนิคา้ไม่
ปลอดภยั ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค และภารกจิของศนูยฯ์ และท าหน้าทีส่่งเสรมิความเขา้ใจ
งานดา้นการเฝ้าระวงัสนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั โดยเน้นเชญิชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวงั
สนิคา้ทีไ่ม่ปลอดภยั   

 

คณุสมบติัผูร้ว่มประกวด 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่นไดแ้ก่ 

 1. รุ่นระดบันกัเรยีน นิสติ / นกัศกึษา ทีม่อีายุไม่เกนิ 25 ปี      
 2. รุ่นบุคคล / ประชาชนทัว่ไปทัว่ไป ไม่จ ากดัอาย ุ

 

รายละเอียดผลงานท่ีส่งประกวด ผูร้่วมประกวดสปอตโฆษณาโทรทศัน์ จะตอ้งสรา้งสรรคผ์ลงานตาม
หวัขอ้การประกวด โดยตอ้งส่งผลงาน ดงันี้          
 1. ใบสมคัรร่วมประกวด โดยกรอกชือ่ผูป้ระสานงาน การตดิตอ่ ชือ่ทมี ชือ่ผลงาน พรอ้มบอกเล่า    
    แนวคดิ และทีม่าของผลงาน ( สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ใบสมคัรร่วมประกวดจากเวบ็ไซต์  
    โครงการ www.1166jamproject.com         
 2. สปอตโฆษณาโทรทศัน์ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ จะตอ้งมรีายละเอยีด ดงันี้     
 - สปอตโฆษณา มคีวามยาวตอ้งไม่เกนิ 60 วนิาท ี     -
 - อตัราส่วนภาพ 16 : 9 / Frame rate 25 fps / ขนาดภาพ 1280 x 720 pixel   
 - ไฟลผ์ลงานอยู่ในสกุล MPG, MP4, FLV, AVI หรอื MOV เท่านัน้    

 

 

http://www.1166jamproject.com/


 

การส่งผลงานประกวด ผูร้่วมประกวดสปอตโฆษณาโทรทศัน์สามารถส่งผลงานไดท้มีละ 1 ผลงานเท่านัน้ 
โดยสามารถจดัส่งผลงานได ้2 ชอ่งทาง ดงันี้        
 1. ทางออนไลน์ ผูร้่วมประกวดจะตอ้งรวมไฟลผ์ลงานทีส่่งประกวด และอพัโหลดผา่นเวบ็ไซตฝ์าก
ไฟลท์ีส่ามารถดาวน์โหลดไฟลน์าน 90 วนั แลว้ฝากลงิคท์ีเ่วบ็ไซตข์องโครงการ www.1166jamproject.com 
ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 เมื่อศนูยป์ระสานงานโครงการแจม่ไดร้บัผลงานแลว้ จะพจิารณาผลงาน 
และท าการอพัโหลดขึน้เวบ็ไซตโ์ครงการ ภายในระยะเวลา 5 วนั       
 2. ทางไปรษณีย ์ผูร้่วมประกวดจะตอ้งรวมไฟลผ์ลงานทีส่่งประกวดในแผน่ซดี ีหรอืดวีดี ีจ านวน 2 
แผน่ จดัส่งมายงั ศนูยป์ระสานงานโครงการแจม่ 499/100 ถนนกรุงเทพกรฑีา หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 โดยยดึวนัประทบัการรบัฝากจากไปรษณยีต์น้ทางเป็นส าคญั  

 
ก าหนดการ 

- เปิดรบัผลงานการประกวด  ตัง้แต่วนันี้ - 9 พฤษภาคม 2559 
- ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ 10 ผลงาน  18 พฤษภาคม 2559 *  
- ประกาศผลผูไ้ดร้างวลั   20 – 24 มถิุนายน 2559 *  

* วนัการประกาศผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  
  

เกณฑก์ารให้คะแนนผลงาน 

 1. แนวคดิผลงาน การสื่อความหมาย และความคดิสรา้งสรรค ์     50  คะแนน  
 2. คุณภาพชิน้งาน                  30  คะแนน 
 3. การสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย          20  คะแนน  

 

รางวลัการประกวดในแต่ละรุ่น (รุ่นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และรุ่นบุคคล/ประชาชนทัว่ไป) 

- รางวลัชนะเลศิ      60,000 บาท   จ านวน 1 รางวลั 
- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัหนึ่ง   15,000 บาท  จ านวน 1 รางวลั 
- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัสอง   10,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
- รางวลัชมเชย       5,000 บาท จ านวน 2 รางวลั 



รายช่ือคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  

1. ผูช้ว่ย ศ. ดร. ณฐันนัท ์วริยิะวทิย ์  
อาจารยป์ระจ าสาขานิเทศศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

2. อาจารยน์ิสาชล รตันสาชล    
อาจารยป์ระจ าสาขานิเทศศาสตร ์สายวชิาเอกโฆษณา มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

3. อาจารยม์นตศ์กัดิ ์เกษศรินิทรเ์ทพ  
อาจารยห์วัหน้าภาควชิาวทิยุ - โทรทศัน์ - ภาพยนตร ์คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม 
 

4. อาจารยภ์ทัร นิมมล  
รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา และอาจารยป์ระจ าภาควชิาคอมพวิเตอรอ์ารต์ 
 

5. อาจารยฤ์ทยัวรรณ วงศส์ริสวสัดิ ์ 
ผูก้ ากบัละคร ชอ่ง 3 และอาจารยว์ชิาเขยีนบทภาพยนต ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

6. อาจารยส์ุทธชิาต ิ ศราภยัวานิช  
นกัเขยีนการต์ูนอสิระและอาจารยป์ระจ าคณะดจิติอลอารต์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

7. คุณกติตพิงศ ์ทุมวภิาต  
ผูก้ ากบัภาพยนตร ์ดเีจรายการวทิยุ และผูบ้รหิารงานโฆษณา 
  

8. คุณเดนโก ้ธชัชยัชวลติ   
Executive Creative Director Creative Juice Bangkok Co., Ltd. 
 

9. คุณอลงกต เอือ้ไพบูลย ์ 
ผูก้ ากบัมวิสคิวดิโีอเลอืดใหม่ในแบบเฉพาะตวัทีไ่ดร้บัความนิยม  
 

10. คุณสยมภู มกุดพีรอ้ม  
ตากลอ้งภาพยนตรม์อืรางวลัเมอืงคานส ์
 

11. คุณแกว้ตา ปรยีาสมบตั ิ 
Graphic Design Director – BBDO Bangkok Limited  
 

12. คุณเชาวเลข สร่างทกุข ์ 
ผูก้ ากบัโฆษณา ภาพยนตร ์มวิสกิวดิโีอชือ่ดงั และผูก้่อตัง้ค่ายเพลง สมอลล ์รูม 
 



13. คุณพงศน์รนิทร ์อุลศิ – เฮนรี ่จอ๋ง  
ผูเ้ขยีนบทภาพยนตร ์นกัจดัรายการวทิยุ ผูบ้รหิารคลื่นวทิยุ แคท – เรดโิอ และโรงภาพยนตร ์
เฮาส ์อารซ์เีอ  
 

14. คุณคมกฤษ ตรวีมิล – เอส แฟนฉนั  
ผูก้ ากบัภาพยนตรไ์ทย กลุ่ม 365 ฟิลม์ ในเครอื GDH 559  

 

ลิขสิทธ์ิ 

- ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดจะตอ้งไม่ผดิกฎหมาย กา้วล่วงสทิธสิ่วนบคุคล และขดัต่อ ศลีธรรมอนัดงีาม
ของสงัคม 

- ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดตอ้งไม่ละเมดิในทางลขิสทิธใิดๆ หากพสิูจน์ไดภ้ายหลงัวา่ท าการละเมดิ
ลขิสทิธผิูอ้ ื่น ผูจ้ดัการประกวดขอสงวนสทิธใินการเรยีกรางวลัทีไ่ดร้บัไปแลว้กลบัคนื หรอืตดัสทิธใิน
การรบัรางวลั และผูส้่งผลงานเขา้ประกวดตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อทัง้โครงการ
และการกระท าผดินัน้ๆ แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

- ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกตกิาการประกวดขอ้ใดขอ้หนึ่ง จะไม่ไดร้บัการพจิารณา 
และแมว้า่จะไดร้บัการพจิารณาไดร้บัรางวลัใดรางวลัหนึ่งไปแลว้ หากมกีารทว้งตงิถงึการท าผดิ
กตกิาขอ้ใดขอ้หนึ่งของขอ้ก าหนด และสามารถพสิูจน์ไดว้า่ท าผดิจรงิ ผูจ้ดัการประกวดสามารถ
ยกเลกิ และเปลีย่นแปลงการตดัสนิ รวมทัง้ขอคนืรางวลัได ้ 

- ผลงานทีส่่งเขา้ประกวดตอ้งไม่เคยเผยแพร่ในทีส่าธารณะ น าไปใชเ้พื่อเชงิพาณชิย ์ประกวด และ
ไดร้บัรางวลัจากการประกวดใดๆ มากอ่น 

- ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดยนิยอมปฏบิตัติามกตกิาทีร่ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ และผลการตดัสนิของ 
กรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สุด 

- ผูจ้ดัการประกวดมสีทิธคิดัเลอืกผลงานทีส่่งเขา้ประกวดทุกผลงาน เพื่อน าไปแสดงทีต่่างๆ และพมิพ์
เผยแพร่ โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน  

- ผูจ้ดัการประกวดมสีทิธนิ าผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั เพื่อน าไปเผยแพร่ โดยไม่ตอ้งขออนุญาต และไม่
ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน  

- ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดมสีทิธไิดร้บัรางวลัสงูสุดเพยีงรางวลัเดยีวต่อการประกวดแต่ละประเภท
ผลงาน  

- ผูจ้ดัการประกวด ขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข และกตกิาไดต้ามความเหมาะสม 
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ศนูยป์ระสานงานโครงการแจม่ : 095-893-9898 , 02-346-9000 ต่อ 25 


