Designers’ Room & Talent Thai 2019

ใบสมัครเขารวมโครงการสงเสริมนักออกแบบไทยสูตลาดโลก ป 2562
(Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2019)
.
เลือกกลุมที่ตองการสมัคร การสมัครเขารวมโครงการผูสมัครตองเลือกกลุม Designers’ Room หรือ กลุม Talent Thai อยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น (กรุณาใสเครื่องหมาย X ในชองที่ทานตองการเลือก)
Designers’ Room 2019
“กลุมสินคาแฟชั่น และเครื่องประดับ”
เชน เสื้อผาสตรี/บุรุษ กระเปา รองเทา เครื่องประดับ และ
ของประดับตกแตงรางกาย เปนตน โดยมีการดําเนินกิจการ
ภายใตแบรนดของตนเองมาแลวไมต่ํากวา 6 เดือน และ
ไมเกิน 6 ป จนถึงปจจุบัน

Talent Thai 2019
“กลุมสินคาไลฟสไตล” เชน สินคาเครื่องใช ของตกแตงบาน เฟอรนิเจอร
และการใหบริการดานการออกแบบ เปนตน
Now เขารวมกิจกรรม Talent Thai ครั้งแรก โดยมีการดําเนินกิจการ
ภายใตแบรนดของตนเองมาแลวไมต่ํากวา 6 เดือน
Next มีการดําเนินกิจการภายใตแบรนดของตนเองมาแลวไมต่ํากวา 3 ป
ไมเกิน 6 ป จนถึงปจจุบัน

1. รายละเอียดผูสมัคร/นักออกแบบ (แนบไฟลภาพถายเทาจํานวนผูสมัคร)
ผูสมัครคนที่ 1
ชื่อ – นามสกุล นาย/น.ส/นาง (ภาษาไทย).
Name – Surname Mr./Ms./Mrs. (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
ที่อยู (ภาษาไทย)
Address (ภาษาอังกฤษ)
อายุ
เบอรโทรศัพท
มือถือ

E-mail

ผูสมัครคนที่ 2
ชื่อ – นามสกุล นาย/น.ส/นาง (ภาษาไทย).
Name – Surname Mr./Ms./Mrs. (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
ที่อยู (ภาษาไทย)
Address (ภาษาอังกฤษ)
อายุ
เบอรโทรศัพท

มือถือ

E-mail

ผูสมัครคนที่ 3
ชื่อ – นามสกุล นาย/น.ส/นาง (ภาษาไทย).
Name – Surname Mr./Ms./Mrs. (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)
ที่อยู (ภาษาไทย)
Address (ภาษาอังกฤษ)
อายุ
เบอรโทรศัพท

มือถือ

E-mail

2. ประวัติการศึกษา (เพิ่มเติมเอกสารแนบของผูสมัครทุกคน)
3. ประสบการณการประกวด / การแสดงผลงาน / รางวัลที่ไดรับ
มี (สามารถใชเอกสารแนบ)
ไมมี
4. ชื่อแบรนดสินคา / กิจการ (แนบหลักฐาน)
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว
อยูระหวางจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ยังไมไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
5. ชื่อแบรนด
(พรอมแนบไฟลตราสินคา) Website
6. ชื่อบริษัท (หากมี)
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
ป
แหลงผลิตและที่ตั้งของสถานประกอบการ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
ตางจังหวัด (ระบุ)
จํานวนแรงงาน
นอยกวา 50 คน
1 – 100 คน
101 – 200 คน
มากกวา 200 คน
7. ประวัติและที่มาของแบรนด (Brand Story) (เพิ่มเติมแผนนําเสนอผลงาน ขนาด A4 ไมเกิน 4 แผน พรอมคลิปวีดีโอความยาวไมเกิน 3 นาที)
7.1 แรงบันดาลใจในการออกแบบ (ตองมี)
7.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ (ตองมี)
7.3 แผนการดําเนินธุรกิจ/ขยายธุรกิจ (ตองมี)
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8. ประเภทสินคาที่ออกแบบ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
8.1 กลุม Designers’ Room (ระบุไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
เสื้อผาสําเร็จรูป
เสื้อผาบุรุษ
รองเทา
กระเปา
8.2 กลุม Talent Thai (ระบุไดมากกวา 1 ตัวเลือก)
ของขวัญของชํารวย
ของเลน
ผลงานสินคากราฟก
สินคาไลฟสไตลอื่นๆ (ระบุ)
ประเภทบริการดานการออกแบบ (ระบุ)

เสื้อผาสตรี
อื่น ๆ (ระบุ)

เสื้อผาเด็ก

เครื่องประดับ

ของแตงบาน

ของใชในครัวเรือน

เฟอรนิเจอร

51 – 100 ชิ้น

100 ชิ้นขึ้นไป

9. ความสามารถในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก
มีแหลงผลิต/บริษัทเปนของตนเอง คือ
มีผูสนับสนุนการผลิต/จางบริษัทหรือผูผลิตอื่น คือ
10. ความสามารถในการผลิตสินคาซ้ํา
1 – 20 ชิ้น
21 – 50 ชิ้น

11. ชองทางการจําหนายสินคาในประเทศ (แนบหลักฐานประกอบ)
หางสรรพสินคา (ระบุ)
ราน Multi – Brand (ระบุ)
มีราน / Shop ของตนเอง (ระบุ)
มีชองทางออนไลน (ระบุ)
12. มูลคาการจําหนายสินคาภายในประเทศ ระยะเวลา 3 ป
ป 2561 ยอดขาย
ป 2560 ยอดขาย
ป 2559 ยอดขาย
13. การสงออก
เคยสงออก

ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา

บาท
บาท
บาท

ไมเคยสงออก (ขามไปขอ 17)

14. มูลคาการสงออกตางประเทศ ระยะเวลา 3 ป (หากมี)
ป 2561 ยอดขาย
ป 2560 ยอดขาย
ป 2559 ยอดขาย

บาท
บาท
บาท

15. สงออกไปยังประเทศใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สหรัฐอเมริกา
เอเชีย (ระบุ)
ยุโรป (ระบุ)

แคนาดา
ทวีปแอฟริกา (ระบุ)
อื่น ๆ (ระบุ)

16. ชองทางการจําหนายในตางประเทศ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พรอมเอกสารประกอบ
Retail Shop
Department Store
Multi - Brand Shop
อื่น ๆ (ระบุ)
17. ความสามารถในการลงทุนเพื่อพัฒนาสินคา บริการ และการสรางแบรนด
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000
18. ทานเคยเขารวมโครงการ กลุม Designers’ Room หรือไม
เคย จํานวน
ครั้ง

ไมเคย

19. ทานเคยเขารวมโครงการ กลุม Talent Thai หรือไม
เคย จํานวน
ครั้ง
หากเคยเขารวม โปรดระบุกลุม Now พ.ศ.

ไมเคย
Next พ.ศ.

Agency

มากกวา 150,000 บาท

ป
ป
ป
ป
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20. หลักฐานที่แนบพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา (หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562)
รูปถายผูสมัครตามจํานวนผูสมัคร
หลักฐานการจดทะเบียนแบรนด / ตราสินคาหรือหลักฐานการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนแบรนด / ตราสินคา (จําเปนตองมี)
ภาพสถานที่จําหนายสินคา / Shop / ชองทาง Online (จําเปนตองมี)
คลิปวีดีโอแนะนําตัวผูสมัคร และผลงาน (จําเปนตองมี)
ชื่อคลิป (จําเปนตองมี)
กรุณาใส URL ของคลิปวีดีดโอที่อัพโหลดแลวของทาน (จําเปนตองมี)
ภาพ Presentation ขนาด A4 จํานวน 1 แผน
ชื่อไฟล Presentation
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท / นิติบุคคล (หากมี)
ในกรณีที่นักออกแบบที่สมัครในนามบริษัท จะตองมีชื่อในรายชื่อผูถือหุน และตองมีหลักฐานการจดทะเบียน (จําเปนตองมี)
ประสบการณการประกวด / การแสดงผลงาน / รางวัลที่ไดรับ (หากมี)
หลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์จํานวน
ฉบับ (หากมี
หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย (หากมี)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

คํารับรองของผูสมัคร
1. ขาพเจา นาย/น.ส./นาง
ไดอานขอกําหนด และเงื่อนไขตาง ๆ ของโครงการแลว ยอมรับที่จะปฏิบัติตามทุกประการ และรับทราบวาการพิจารณาใด ๆ ในโครงการนี้เปน
สิทธิ์ขาดของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
2. ขาพเจายอมรับผลการพิจารณาใด ๆ ในโครงการถือเปนที่สุด
3. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ และเอกสารประกอบการสมัครเปนขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวา ขอมูล และ
เอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ ไมถูกตองและไมเปนความจริงเมื่อใด ใหถือวาขาพเจาขาดคุณสมบัติทันที และหากวาในกรณีการใหขอมูลที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนจริงของขาพเจากอใหเกิดความเสียหายแกโครงการฯ ขาพเจายินยอมที่จะรับผิดชอบโดยไมมีเงื่อนไข
ลงชื่อ
วันที่
หมายเหตุ การคัดเลือกและการจัดกลุมนักออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และมติการตัดสินของกรรมการ
ถือเปนที่สิ้นสุด
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คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ
คุณสมบัติเบื้องตน

ประเภทสินคา

อายุ
วุฒิการศึกษา

Designers’ Room

Talent Thai

เสื้อผาสําเร็จรูปสตรี/บุรุษ/เด็ก กระเปา รองเทา
เครื่องประดับ และของประดับตกแตงรางกาย

สินคา ของขวัญ ของแตงบาน เฟอรนิเจอร ของใช
สัตวเลี้ยง เครื่องใชในครัวเรือน กระเปา
ของเลน ผลงานสินคากราฟก

- เปนนักออกแบบรายเดียว หรือกลุมนักออกแบบตั้งแต 2 รายขึ้นไปที่มีกิจการและมีแบรนดของตนเอง ทั้งนี้
นักออกแบบที่สมัครในนามบริษัท จะตองมีชื่อในรายชื่อผูถือหุน และตองมีหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
- มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
- จะตองมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ

บริการ นักออกแบบที่ใหบริการดานออกแบบ
สาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน Graphic design/
Furniture design/Product design/Animation
22 – 45 ป (จนถึงวันปดรับสมัคร)
ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเทา และมีความสนใจดานการออกแบบเพื่อการคาระหวางประเทศ

ผลงาน
การออกแบบ/
การสรางแบรนด

- มีผลงานที่สรางสรรคดวยตนเอง เปนผลงานที่ดีมี
คุณภาพ และมีเอกลักษณ ไมลอกเลียนแบบ
- มีการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

ระยะเวลาดําเนิน
กิจการภายใตแบ
รนดที่สมัคร

- ดําเนินกิจการภายใตแบรนดของตนเองมาแลว
ไมต่ํากวา 6 เดือน และไมเกิน 5 ป จนถึงวันสมัคร
- มีสถานที่จําหนายสินคาภายใตแบรนดของตนเอง
มาแลวไมต่ํากวา 6 เดือน เชน รานคาของตนเอง/
จําหนายในรานคา Multi-brands/ จําหนายใน
หางสรรพสินคา/ จําหนายสินคาออนไลนภายใต
เว็บไซต/ Facebook/ Instagram/ Line ของตนเอง
จนถึงปจจุบัน

อื่น ๆ

- สามารถมีคูหาอื่นในงานแสดงสินคาได แตหาม
จําหนายสินคาซ้ํากับที่นําเสนอภายในคูหาโครงการ
Designers’ Room
- นักออกแบบมีสิทธิ์เขารวมโครงการไมเกิน 2 ครั้ง
และไมเกิน 4 ป

- มีผลงานที่สรางสรรคดวยตนเอง เปนผลงานที่ดีมี
คุณภาพ และมีเอกลักษณ ไมลอกเลียนแบบ
- มีการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
- นักออกแบบที่ใหบริการออกแบบตองสามารถระบุความ
เชี่ยวชาญ หรือเอกลักษณของการบริการออกแบบของ
ตนเองได
กลุม Now
- ดําเนินกิจการของตนเองมาแลวไมต่ํากวา 6 เดือน และ
ไมเกิน 3 ป
- นักออกแบบที่ใหบริการออกแบบไมจําเปนตองแสดง
หลักฐานการจดทะเบียนตราสินคาและมีสถานที่
จําหนายสินคา แตตองมีผลงานการออกแบบของตนเอง
ที่ไดรับการผลิตและวางจําหนายในตลาด รวมทั้งไดรับ
การยินยอมจากเจาของสินคาวาเปนผูออกแบบจริง
ไมต่ํากวา 1 ป พรอมผลงานอยางนอย 2 ผลงาน
กลุม Next
- ดําเนินกิจการของตนเองมาแลวไมต่ํากวา 3 ป และ
ไมเกิน 6 ป
- นักออกแบบที่ใหบริการออกแบบไมจําเปนตองแสดง
หลักฐานการจดทะเบียนตราสินคาและมีสถานที่
จําหนายสินคา แตตองมีผลงานการออกแบบของตนเอง
ที่ไดรับการผลิตและวางจําหนายในตลาด รวมทั้งไดรับ
การยินยอมรับรองจากเจาของสินคาวาเปนผูออกแบบ
จริงไมต่ํากวา 2 ป พรอมผลงานไมนอยกวา 5 ผลงาน
- มีสถานที่จําหนายสินคาภายใตแบรนดของตนเองมาแลว
ไมต่ํากวา 1 ป เชน รานคาของตนเอง/ จําหนายใน
รานคา Multi-brands/ จําหนายในหางสรรพสินคา/
จําหนายสินคาออนไลนภายใต Webpage ของตนเอง
- สามารถมีคูหาอื่นในงานแสดงสินคาได แตหาม
จําหนายสินคาซ้ํากับที่นําเสนอภายในคูหาโครงการ
Talent Thai
- นักออกแบบมีสิทธิ์เขารวมโครงการไมเกิน 2 ครั้ง
และไมเกิน 4 ป

สอบถามรายละเอียดและสงใบสมัครเขารวมโครงการ
สํานักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา หมายเลขโทรศัพท 0 2507 8262 และ 0 2507 8284 E-mail : designditp3@gmail.com
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub.php?cate=402&d=0
Facebook : Talent Thai & Designers' Room

*

- นักออกแบบในสังกัดบริษัท
หรือในองคกรตาง ๆ จะไมได
รับการพิจารณา
- เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้จนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
เลือกสมัครไดเพียงกลุมเดียว
เทานั้น

ลงนามรับรองในสมัคร
แทนการรับรองตนเองในสําเนา
บัตรประชาชน
แนบประวัติการทํางานดานการ
ออกแบบ/ธุรกิจการออกแบบ
นําเสนอผลงานบนแผนนําเสนอ
ผลงานขนาด A4 พรอมคลิปวีดีโอ
นําเสนอผลงานความยาวไมเกิน
3 นาที
- หลักฐานการจดทะเบียน
ตราสินคา (จําเปน)
- หลักฐานสถานที่จําหนาย
สินคา เชน ภาพถาย (จําเปน)
- หลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย (หากมี)

ผูที่เขารวมแสดงงานสินคาใน
ประเทศ คูหา Designers’
Room และ Talent Thai
Promotion 2019 ตามที่กรม
กําหนด จะไดรับคัดเลือกเขารวม
ในงานแสดงสินคาในตางประเทศ
เปนอันดับแรก

