
รายละเอยีดโครงการ BTS Uniform Young Designer Contest 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการแก่ประชาชนจะครบ 20 ปี ในเดือนธันวาคม 2562 
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จึงขอเชิญชวนนักเรียน 
นิสิต  นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ  BTS Uniform Young Designer Contest เพื่อ
ออกแบบเคร่ืองแบบพนกังาน (Uniform) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  

  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีท่ี 20 ของการให้บริการระดบัสากล ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ท่ีล ้ าสมัย 
สอดคลอ้งกบันวตักรรม และเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า ควบคู่กบัการเปิดบริการของโครงการรถไฟฟ้า
โมโนเรลสายสีชมพ ูและโมโนเรลสายสีเหลืองในปี 2563 

           การประกวดออกแบบเคร่ืองแบบพนกังาน แบ่งตามลกัษณะงานได ้ 4 ประเภท รวม 8 แบบ ดงัน้ี  

ประเภทที ่1 เคร่ืองแบบพนกังานชาย และหญิง ปฏิบติังานบนอาคารส านกังาน (Back Office)   

ลกัษณะงานปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังาน รวมทั้งการออกแบบเส้ือโปโลบริษทั ท้ังชาย และหญิง 

ประเภทที ่2 เคร่ืองแบบพนกังานทั้งชาย และหญิง ปฎิบติังานบนสถานีรถไฟฟ้า 

ลกัษณะงานใหบ้ริการผูโ้ดยสาร ปฎิบติัหนา้ท่ีในหอ้งจ าหน่ายตัว๋บนสถานีรถไฟฟ้า 

           ประเภทที ่3 เคร่ืองแบบพนกังานควบคุมรถไฟฟ้า (สวมใส่ไดท้ั้งชาย และหญิง) 

 ลกัษณะงานใหบ้ริการผูโ้ดยสาร ปฎิบติัหนา้ท่ีในขบวนรถไฟฟ้า 

 ประเภทที ่4  เคร่ืองแบบพนกังานซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า (สวมใส่ไดท้ั้งชาย และหญิง) 

 ลกัษณะงานซ่อมบ ารุง ปฎิบติัหนา้ท่ีในโรงซ่อมบ ารุง และบนสถานีรถไฟฟ้า   

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
- เป็นนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ไม่จ  ากดัสาขา และ

สถาบนั  

- ลงสมคัรประเภทบุคคล หรือประเภททีม (ไม่เกิน 8 คน) 

- มีความรู้ ความสามารถดา้นการออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้ 

หมายเหต ุ:  ผูเ้ขา้ประกวดสามารถเลือกสมคัรประเภทบุคคล หรือประเภททีมไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 



ข้อก าหนดในการออกแบบส่งเข้าประกวด  

การออกแบบเคร่ืองแบบพนกังาน มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. เน้ือผา้ และโทนสีของเคร่ืองแบบพนกังานท่ีออกแบบสามารถสวมใส่ไดท้ั้งชายและหญิง สวมใส่

สบาย ดูแลรักษาง่าย เหมาะสมกบัสภาพอากาศ สีไม่ตก หรือซีดง่าย  หลีกเล่ียงสีม่วง และสีด า  
2. การออกแบบเคร่ืองแบบพนกังาน ทั้ง 4 ประเภท จะตอ้งสวยงาม ทนัสมยั เหมาะสมกบัลกัษณะ

งาน สามารถสวมใส่ไดจ้ริง และค านึงถึงความหลากหลายของอายุผูส้วมใส่ 
3. ออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองแบบพนักงาน ให้แสดงถึงสัญลกัษณ์ของสายการบงัคบับญัชา (ระดับ

ปฏิบติัการ หวัหนา้งาน และผูจ้ดัการ) และสายการเดินรถ ไดแ้ก่ สายสีเขียว สีชมพ ูและสีเหลือง 
4. ส าหรับเคร่ืองแบบพนักงานประเภทท่ี 4 การออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการ

ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร และการปฏิบติังานในเวลากลางคืนดว้ย  
5. การออกแบบสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ยา่งอิสระ จะตอ้งสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ ห้าม

ลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ื้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ และแบบท่ีส่งเขา้ประกวด
จะตอ้งไม่เคยเผยแพร่ท่ีไหนมาก่อน  

 

รางวลั 

- รางวลัประเภท 1  140,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  

- รางวลัประเภท 2  120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  

- รางวลัประเภท 3  120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  

- รางวลัประเภท 4  120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรางวลัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

 

ก าหนดการประกวด 

- เปิดรับสมคัร (สามารถสมคัรออนไลน์ ไดท่ี้  http://www.bts.co.th/uniform_contest  ตั้งแต่วนัท่ี 
15 กนัยายน - 15 พฤศจิกายน 2560) 

- Open House ส าหรับผูเ้ขา้ประกวด วนัเวลาเป็นไปตามความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบผา่น

ทางอีเมลท่ีผูเ้ขา้ประกวดระบุไวต้อนสมคัร 

- เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 -  15 มกราคม 2561 
- ประกาศผลการคดัเลือกแบบร่าง วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 



- รอบตดัสินการประกวด ผลงานท่ีผ่านรอบคดัเลือกแบบร่าง ตอ้งจดัท าชุดตน้แบบ และเดินแบบ
ประกวดให้คณะกรรมการคดัเลือก  การประกาศผลชนะเลิศทุกประเภทพร้อมรับรางวลั  ภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบในล าดบัถดัไป   

- ติดตามประกาศผลการคดัเลือกทุกรอบ ไดท้าง  http://www.bts.co.th และ Page Facebook : BTS 
Uniform Young Designer Contest 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

การคดัเลือก แบ่งออกเป็น 2 รอบ 
1. รอบคดัเลือกภาพแบบร่าง (Design Drawing) 

 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งส่งผลงานแบบร่าง (Design Drawing) ที่ลงสีเรียบร้อย (หลายมุมมอง) แบบร่าง
ท่ีผา่นการคดัเลือกอาจมีปรับแก ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์การตดัสิน ดงัน้ี 

-  แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองแบบ 

-  ความคิดสร้างสรรค์ และการสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ  

-  การเลือกใช้เน้ือผา้ และโทนสี 

2. รอบตดัสินการประกวด 
ผูผ้า่นการคดัเลือกแบบร่าง ตอ้งข้ึนชุดตน้แบบ เพื่อเดินประกวดให้คณะกรรมการฯ คดัเลือก และตอ้ง

จดัเตรียมผูแ้สดงแบบเอง โดยบริษทัฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตดัเยบ็ ทีมละ 10,000 บาท เกณฑ์การ
ตดัสินพิจารณาจากชุดตน้แบบท่ีตดัเยบ็เรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี  

-  สามารถสวมใส่ปฏิบติังานไดจ้ริง      

-  การสร้างสรรคเ์คร่ืองแบบท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีก าหนดไว ้     

-  ความสวยงาม ความกลมกลืน และลงตวั เม่ือผูแ้สดงแบบสวมใส่     

-  ผลงานท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดการประกวด   

หมายเหตุ : ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน 

- ผลงานการออกแบบท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งไม่เคยผา่นการประกวด หรือชนะการประกวดท่ีใดมา
ก่อน และไม่ไดล้ะเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น หากผลงานของท่านไดรั้บรางวลั และตรวจพบภายหลงัจะถือเป็น
โมฆะ และจะเรียกคืนเงินรางวลัทั้งหมด (เจา้ของผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งรับผิดชอบความเสียหาย 
หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น) 



- ผลงานทุกช้ินท่ีเขา้รอบตดัสิน เจา้ของผลงานการออกแบบตกลงให้ช้ินงานดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิ
และลิขสิทธ์ิของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว ทางบริษทัฯ สามารถดดัแปลง ท าซ ้ า คดัลอกผลงานท่ีเขา้รอบการ
ตดัสินมาผลิตเป็นเคร่ืองแบบพนกังาน เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษทัได ้

 

รูปแบบผลงาน 

แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) ประกอบดว้ย 

- ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ลงสีเรียบร้อย หลายมุมมอง (ด้านหน้า ด้านหลงั และด้านขา้ง) 
จ านวน  1 แบบร่างต่อ 1 ประเภท โดยไม่จ  ากดัเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / เสนอผลงาน (Drawing, 
Illustrator, Photoshop หรืออ่ืนๆ) พร้อมแนบตวัอยา่งเน้ือผา้ และวสัดุท่ีจะใชผ้ลิตผลงานจริง 

- แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) พร้อมทั้งอธิบายแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ  
 

วธีิการส่งผลงานเข้าประกวด  

- ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งส่งผลงาน Digital File ทาง http://www.bts.co.th โดย Upload File ผลงานไวท่ี้ 
Dropbox, Google Drive หรือ One Drive ของตนเอง ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi 
นามสกุล .pdf และแนบ Link File เขา้ระบบส่งผลงาน  

- ผูเ้ข้าประกวดต้องส่งผลงานท่ีลงสีเรียบร้อย ตวัจริง โดยสามารถน าส่งด้วยตนเอง ภายในเวลา 
16.00 น. ของวนัท่ี  15 มกราคม 2561 หรือน าส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง “BTS Uniform Young 
Designer Contest”   (โดยจะยดึจากวนัท่ีเอกสารถึงบริษทัเท่านั้น) ส่งมายงั 

   บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 เลขท่ี 1000 อาคารบีทีเอส  

   ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

   กรุงเทพฯ 10900  

 

ดูข้อมูลเพิม่เติม 
 0 2617 7300 ต่อ 1924, 1937  
 06 1013 2571  
 hrdwelfare@bts.co.th 

 BTSUniformYoungDesignerContest 

http://www.bts.co.th/
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