
THAISTAR 
PACKAGING AWARDS 2020  

กติกาและแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ ไทย ประจ าปี  2563  



รางวลัส าหรับ 
การประกวด 



1. ประเภทนักเรียน – นักศึกษา   
 

 

    ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ แบง่เป็น 2 ประเภท 
 
1.1 ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย ส าหรับทั่วไป : SC 
 

 
1.2 ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าทั่วไป: ST 

    ประเภทของการประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย 



รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวด  
(ThaiStar Packaging Awards 2020) 

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย 
 รางวลัท่ี 1  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั    30,000  บาท  

            พร้อมโลร่างวลัและเกียรตบิตัร 
รางวลัท่ี 2  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั   20,000  บาท  
            และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  มี  1  รางวลั          เงินรางวลั    10,000  บาท  
            เกียรตบิตัร 
        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลๆละ      5,000 บาท   รวมเป็นเงนิ   25,000  บาท  

      พร้อมเกียรตบิัตร 

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย ส าหรับทั่วไป : SC 
สนับสนุนรางวัลโดย...SME D Bank 

 



รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวด  
(ThaiStar Packaging Awards 2020) 

ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง 
 รางวลัท่ี 1  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั    30,000  บาท  

            พร้อมโลร่างวลัและเกียรติบตัร 

รางวลัท่ี 2  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั   20,000  บาท  
            และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  มี  1  รางวลั          เงินรางวลั    10,000  บาท  
            เกียรตบิตัร 
        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลๆละ      5,000 บาท   รวมเป็นเงนิ   25,000  บาท  

      พร้อมเกียรตบิัตร 

ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสินค้าทั่วไป: ST 



รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวด  
(ThaiStar Packaging Awards 2020) 

    บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย ส าหรับสนิค้าทั่วไป  : CP 

    บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ส าหรับสนิค้าทั่วไป  : TP 

    บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับสนิค้าทั่วไป: EP 

บริษัท–ผู้ประกอบการ–หน่วยงาน (บรรจภุณัฑ์ท่ีมีวางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว) 

    ส่ือและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย : POP 

    วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ : PMC 

ไม่จ ากัดจ านวนรางวัล – ให้คะแนนรายผลงาน 
ได้รับโลร่างวลั และเกียรติบตัร 



3. ประเภทนักออกแบบอิสระ 
 

 

       ต้นแบบบรรจภุณัฑ์ 1 ประเภท 
 
3.1 ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาด 
ส าหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging : ND) 

 
 

    ประเภทของการประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย 

เป็นบรรรจุภณัฑ์ประเภทใดกไ็ด้ ที่ออกแบบและท าต้นแบบ 
ขึน้ใหม่ 

 



ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาด
ส าหรับสินค้าทั่วไป (New Design Packaging : ND) 

 
 

รางวัลส าหรับผลงานที่ชนะการประกวด  
(ThaiStar Packaging Awards 2020) 
ประเภทนักออกแบบอิสระ 

 รางวลัท่ี 1  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั    30,000  บาท  
            พร้อมโลร่างวลัและเกียรติบตัร 

รางวลัท่ี 2  มี  1  รางวลั         เงินรางวลั   20,000  บาท  
            และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  มี  1  รางวลั          เงินรางวลั    10,000  บาท  
            เกียรตบิตัร 
        รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลๆละ      5,000 บาท   รวมเป็นเงนิ   25,000  บาท  

      พร้อมเกียรตบิัตร 



หลกัเกณฑ์ 
การตัดสินการประกวด 



หลักเกณฑ์ในการพจิารณาตัดสินการประกวดฯ        
เกณฑ์การตัดสนิการประกวดฯ มีทัง้สิน้ 6 ข้อ ดังนี ้

1).  Innovation   นวัตกรรม - ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

2).  Functionality / Convenience  หน้าท่ีการใช้งาน ประโยชน์ 
ของผลงาน / ความสะดวกในการใช้งาน 

3).  Graphic Appeal  กราฟิก/ลวดลาย การออกแบบสวยงามสะดดุตา 

4).  Appropriateness / Efficiency & Commercial 
ความเหมาะสม / ประสทิธิภาพ  และสามารถน าไปผลติในเชิงการค้าได้ 

5).  Environmental Performance  การออกแบบท่ีค านงึถงึ 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

6.  Overall Impression  ความประทบัใจโดยรวม 



กติกา 
การส่งเข้าประกวด 



หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด 
ประเภทต้นแบบบรรจุภณัฑ์(นักศึกษา) ทัง้ 2 ประเภท 

1. ผู้ส่งผลงานประเภทต้นแบบบรรจุภณัฑ์ ตามข้อ 2.1 ทัง้ 2 ประเภท 
จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาไม่เกินระดับ
ปริญญาตรีเท่านัน้ โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบที่ยังไม่มีการ
ผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์จริง ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่
ภายใน 

      * คณะกรรมการจะไม่พจิารณาบรรจุภณัฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด 
          แล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมค าบรรยายชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ ตาม 
          แบบฟอร์ม ที่ก าหนด 



หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด 

ผู้ส่งผลงานประเภทต้นแบบบรรจุภณัฑ์ ตามข้อ 2.3 จะต้องเป็น 
นักออกแบบอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี ้
1. นักออกแบบอิสระ ไม่จ ากัดอายุ 
2. ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศกึษาในระดับมัธยมศกึษา – อุดมศึกษา 
      (ปริญญาตรี) ในสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
3.   โดยต้องส่งผลงานที่ เป็นต้นแบบที่ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง  
       พร้อมผลิตภณัฑ์* และเป็นต้นแบบ 

ประเภทต้นแบบบรรจุภณัฑ์ - นักออกแบบอสิระ 



หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด 

4. บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตขึน้ใหม่ ไม่เคยผลิตจริง และไม่ 
 เคยส่งเข้าประกวดที่ อ่ืนมาก่อนสามารถออกแบบได้โดยไม่จ ากัด 
 วัตถุประสงค์ของบรรจุภณัฑ์ 

5. สามารถออกแบบได้ทัง้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายและเพื่อ
การขนส่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ ส่งเข้า
ประกวดที่มีวางจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว  

6. ผู้ส่งประกวดจะต้องส่ง Present A3 กรอกฟอร์มใบสมัคร Online
พร้อมค าบรรยายชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด 

ประเภทต้นแบบบรรจุภณัฑ์ - นักออกแบบอสิระ 



หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด 

1. บรรจุภณัฑ์ที่ผลิตจริง วางจ าหน่ายแล้วจริง หรือเตรียมวางตลาด 
และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อ่ืนมาก่อน ไม่รับผลงานต้นแบบ หรือ 
Moc UP 

2. ผู้ส่งประกวดจะต้องส่ง Present A3 กรอกฟอร์มใบสมัคร Online
พร้อมค าบรรยายชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด 

ประเภท CP TP EP POP PMC 



ขั้นตอนการสมัคร 
และส่งผลงาน 



1. จัดท าผลงานบรรจุภณัฑ์/ หรือต้นแบบบรรจุภณัฑ์ 
ตามประเภทที่จัดส่ง จ านวน 1 ชุด 



2. จัดท าPresentation ขนาด A3 จ านวน 1 แผ่น พร้อมภาพ 
และข้อความอธิบายแนวคดิ วัสดุที่ใช้ ประโยชน์ ข้อดี จุดเด่นของผลงาน 



Link: https://forms.gle/HpHRzNx4pofcdsrUA 

3. กรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 



กรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกข้อ 



กรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกข้อ 



Upload รูปภาพ จ านวนไม่เกนิ 5 ภาพ (รวมภาพPresentationด้วย) 



ใบแจ้งส่งผลงาน อยู่ท้ายประกาศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2563 หน้า 6 

4. กรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว อย่าลืมกรอกใบแจ้งส่งผลงาน 
ให้ถูกต้อง แล้วแนบมาพร้อมกับผลงานจริง+Presentation A3 



5. ส่งผลงานจริง+ใบแจ้งส่งผลงาน 
ภายใน  31 สิงหาคม  2563 

ณ อาคารThai-IDC ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที ่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ  10110   โทร. 061 423 4926 



facebook พมิพ์ Thaistar Packaging Awards 
หรือ สแกน QR code นี ้ 

Twitter @ThaiStar2019 หรือ สแกน 
QR code นี ้ 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและการสมัคร 
ได้ที่เว็บไซต์ www.dip.go.th และ www.thai-idc.com 

Line Official @Thai-idc 





Q&A 


