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35,000   เงินรางวัล* บาท*

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สแกนที่นี่....

ขอสงวนสิทธิ!์! รับเฉพาะนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ 
และพร้อมที่จะเข้าทำงานจริงในอนาคตต่อไป +

35,000   



บริษัท เอส.พ.ีเอส อินเตอร์เทค จํากัด (มหาชน)
เชิญประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 

ภายใต้ CONCEPT Energetic Workplace 
 

บริษัท เอส.พ.ีเอส อินเตอร์เทค จํากัด (มหาชน) 1 ใน ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ลำ
ดับต้นๆของประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่
อาศัย และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไป

ทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น 
 
บริษัทฯ ขอเชิญ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวด
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานภายใต้หัวข้อ 
 
“ Energetic Workplace” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 35,000 บาท พร้อม
ใบประกาศเกียรติคุณ 
 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ ์
 
- ส่งเสริมการออกแบบของนักศึกษาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย 
 
- เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทดลองความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจจริง
 
- ร่วมพัฒนาการศึกษาไปพร้อมๆกับสถาบันการศึกษา 



ขอสงวนสิทธิ์รับ เฉพาะนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ใคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ในแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อความเหมาะสมในด้านความรู้ความ
สามารถ และพร้อมที่จะเข้าทำงานจริงในอนาคตต่อไป 
 
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์ : เป็นเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ได้แก่ ชุดโต๊ะ
สำนักงานพร้อมตู้เอกสารสำหรับผู้บริหาร และชุด WORKSTATION 
พร้อมตู้เอกสารสำนักงาน 
 
2. หลักเกณฑ์ในการออกแบบ : เน้นหนักและให้ความสำคัญกับความคิด
สร้างสรรค์ (CREATIVITY) แนวความคิดใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
(INNOVATION) ที่ตอบรับกับการทำงานในโลกแห่งเทคโนโลยี 
(DIGITAL TECHNOLOGY)โดยคำนึงถึงแนวทางและโอกาสความเป็นไป
ได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

เงื่อนไขการประกวด



1. รับสมัครผู้เข้าประกวดเป็นบุคคล 1 ท่าน หรือเป็นกลุ่มๆละ ไม่เกิน 3 คน ไม่จำเป็น
ต้องศึกษาจากสถาบันแห่งเดียวกัน และ ต่างชั้นปีได ้
 
2. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัคร ในรูปแบบบุคคล หรือ กลุ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น และ ไม่สามารถขอย้ายกลุ่มหรือเปลี่ยนชื่อการสมัครในใบสมัครภายหลัง 
 
3. ส่งใบสมัคร 1 ใบ ต่อบุคคล 1 ท่านหรือ 1 กลุ่ม เป็นไฟล์ SLD ขนาดไม่เกิน 34Mb 
(Zip file) 
 
4. การนำเสนอผลงาน จะต้องเสนอผลงานในการดาษ ชนาด A2 จํานวน ไม่เกิน 8 
แผ่น (ระบุภายหลัง) 
 
5. การประกวดเป็นการออกแบบตามโจทย์ โดยจะแจ้งรายละเอียดลงในเอกสาร การ
ส่งใบสมัคร และจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง 
 
6. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 
 
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ดีเด่น และ ชมเชย จากการประกวด จะถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เอสพีเอส อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)  และ ผลงานที่ได้รับ
การผลิตจริงจากบริษัทฯ จะได้ระบุชื่อผู้ออกแบบลงในผลิตภัณฑ์ด้วย  
 
8. ผู้เข้าประกวด จะต้องปฏิบัติตามกติกาของการประกวด การละเว้นไม่ปฏิบัติตาม
กติกา คณะกรรมการจัดงานอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมประกวด 
 
9. ผลงานที่นักศึกษาออกแบบ จะต้องไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากสินค้าที่เผยแพร่
หรือวางขาย เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบ หรือผู้อื่น 
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าเป็นดังข้อความข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับ 
 
10. พนักงาน, ครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมใน
การประกวด 
 
11.กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน
ชี้ขาด และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

กติกา



1. หลักเกณฑ์ ในการตัดสินการออกแบบ : จะได้รับการพิจารณาจาก
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ที่บริษัทฯ ได้คัด
เลือกเป็นผู้ตัดสิน โดยพิจารณาจาก แนวความคิดสร้างสรรค์และที่มา
การออกแบบ ความเป็นไปได้ในการในการผลิตจริง และอื่นๆที่กำหนด 
เป็นหลักในการตัดสินใจ  
 
2. การตัดสินจะพิจารณาจากการออกแบบ ชุดโต๊ะทํางานผู้บริหาร ชุด 
WORK STATION และตู้เอกสารเป็นหลัก ในส่วนของ เก้าอี้ทำงาน 
บรรยากาศในการทำงาน และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ถือเป็น
ส่วนเสริมการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีประกอบในการ
ออกแบบด้วย คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนบางส่วนกับองค์
ประกอบต่างๆ โดยให้น้ำหนักของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์รายชิ้นเป็น
หลัก 
 
3. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานทั้งหมด และคัดเลือกให้เหลือ 3 
ผลงานที่ดีที่สุด 
 
4. การตัดสิน ผลงานทั้ง 3 ผลงาน จะต้องมานำเสนอผลงาน 
PRESENTATION และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการด้วยตัวเอง 

เกณฑ์การตัดสิน



- ประกาศรับสมัคร วันที่  31 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2566 

- วันที ่13 กุมภาพันธ ์2566 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร
 
- วันที่ 20 กุมภาพันธ ์ 2566 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน 
 
- วันที่  24 กุมภาพันธ ์ 2566 วันประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 
10 ผลงาน 
 
- วันที่  27-28 กุมภาพันธ ์ 2566 วันเสนอผลงานทั้ง 10 ผลงานให้กับ
คณะกรรมการตัดสิน (พร้อมประกาศผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล)

ขั้นตอนการรับสมัคร



ผลงานทั้งหมด ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วม
ประกวดสามารถเข้าติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ บริษัท เอส.พ.ีเอส อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 
7 มีนาคม  2566 หากติดต่อหลังจากนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ
รับผลงาน 
 
รางวัล เงินสด มูลค่า 35,000 บาท  แบ่งออกเป็นดังนี ้
 
1.รางวัลออกแบบดีเยี่ยม ทุนการศึกษา เงินสด 20,000 บาท พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ 
 
2. รางวัลออกแบบดีเด่น อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา เงินสด 10,000 
บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 
3.รางวัลออกแบบดีเด่น อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา เงินสด 5,000 บาท 
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
  
หมายเหตุ   ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเยี่ยมและและรางวัลผลงานดีเด่น 
จะต้องจัดทำ MODEL ส่งให้กับทางบริษัทในภายหลัง

กำหนดการรับผลงานคืน + รางวัล



saisin@spsthai.com
สนใจส่งข้อมูลการประกวดได้ที่

Website	SPS	:	www.spsthai.com	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายขายบริษัท 

โทร.061-3843534


