
ประเภทผู้ส่งผลงาน 	 	ประเภทมืออาชีพ     	นิสิต นักศึกษา 	 	ผู้สนใจทั่วไป       

Sample name
ชื่อตัวอย่าง (ภาพ)

Process time
ช่วงเวลาที่ผลิต

Sample category
ประเภทของภาพประกวด

Specifications for the  
special effect
เทคนคิพเิศษทีใ่ช้ในการพิมพ์

Printing technique
(handwork or on machinery)
เทคนิคการพิมพ์ (พิมพ์ด้วยมือหรือ
เครื่องจักร)

Number of runs
จ�านวนภาพที่พิมพ์จริง

Plate-making  process
วิธีการท�าแม่พิมพ์

Print media
วัสดุที่ใช้พิมพ์

Color plate (quantity)
จ�านวนสีที่พิมพ์

Screening lines
ความละเอียดของงานพิมพ์

Equipment supplier & type  ผู้จัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์กำรพิมพ์ และประเภทอุปกรณ์

Printers  Manufacturer
ผู้ผลิตเครื่องจักร

Type
ประเภท หรือ ชนิด

Ink manufacturer
ผู้ผลิตหมึกพิมพ์

Type
ประเภท หรือ ชนิด

Photosensitive material
ผู้ผลิตกาวอัด

Type
ประเภท หรือ ชนิด

Screen Manufacturer
ชนิดผ้าสกรีนที่ใช้

Mesh count
เบอร์ผ้าสกรีน

Inkjet ink  Manufacturer
ผู้ผลิตหมึกพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท

Type
ประเภท หรือ ชนิด

Inkjet printer Manufacturer
ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท

Type
ประเภท หรือ ชนิด

Appraisee’s Name (to be on the certificate if awarded)

ชือ่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและชือ่ผู้ออกแบบ (จะถกูใช้พมิพ์ลงไปในใบประกาศนยีบัตรในกรณีรบัรางวลั)

Apraisee’s  Name / ชื่อผู้ส่ง

Designer / ชื่อผู้ออกแบบ

Address / ที่อยู่

Telephone/ โทรศพัท์  Fax / แฟกซ์

Mobile phone / โทรศัพท์มือถือ

E-mail / อีเมล์

TSGA Awards 2017 Entry Form
แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด  TSGA AWARDS 2017

โทร 0-2509 6653, 0-2944 5393   โทรสาร 0-2944 4757, 0-2509 6654

E-mail : contact@thaiscreenprinting.or.th

Textile Printing • Grament Printing • Ceramic • Advertising • Label & Nameplate • Packaging

Toy • Gift • Decoration • Stationery • Inkjet Printing • Fine Art • Innovation Print • Special Effect • 3D Print

การประกวดผลงานการพิมพ์สกรีนและดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

“TSGA AWARDS 2017”
Heart of Thailand



เกณฑ์กำรตัดสิน
 - คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสนิให้รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น 4 ระดบั (ผู้ทีไ่ด้รบัรางวลัซ�า้ซ้อนทางสมาคมฯขอสงวนสทิธิ ์

  ในการมอบรางวัลสงูสดุให้เพยีง 1 รางวลั)

 - การตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลอืก จะถอืว่าเป็นทีส่ิน้สดุไม่สามารถอทุธรณ์ได้โดยประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการตดัสนิ ดงันี้

  1. คณุภาพของการพมิพ์ (Image Definition)

   - ลกัษณะภาพ     - การให้สีสนั     - การพมิพ์ซ้อนส ี    - ความสมบรูณ์ของภาพ

  2. การสร้างสรรค์ลวดลายภาพ (Creativity)

  3. นวตักรรมในงานพมิพ์ (Innovation in Printing)

  4. มลูค่าเพิม่ทางการตลาด

ประเภทผลงำนที่จัดกำรประกวด
 1. งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบสกรีน

 2. งานพิมพ์ผ้าด้วยระบบดิจิตอล

 3. งานพิมพ์เซรามิค 

 4. งานพิมพ์สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา / Soft sign

 5. งานพิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

 6. งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า

 7. งานพิมพ์ของขวัญ , ของช�าร่วย , ของเล่น และของตกแต่ง

 8. งานพิมพ์เครื่องเขียน  

 9. งานพิมพ์ดิจิตอลอื่นๆ

 10. งานวิจิตรศิลป์ 

 11. อื่นๆ นวัตกรรมทางการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษ (Innovation / Special Effect / 3D Print)

***หมายเหตุ***ในกลุ่มงานวิจิตรศิลป์ภายใต้หัวข้อ ดวงใจไทย ขอความร่วมมือใช้ขนาดพิมพ์ 40 ซม. x 60 ซม. เพื่อน�าไปจัด

นิทรรศการได้สะดวก

เงื่อนไขในกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยการพิมพ์ระบบสกรีนทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ

 2. วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ ตามความคิดสร้างสรรค์

 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมตร x 1 เมตร

 4. บคุคลและนติบิคุคลมีสทิธิส่์งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผลงานทีส่ร้างสรรค์ และผลติโดยผู้ส่งเอง

 5. ผูส่้งผลงานเข้าประกวดต้องเขยีนชือ่ภาพ ชือ่นามสกลุ และทีอ่ยูข่องผูส่้งผลงานเข้าประกวดอย่างชดัเจนในใบสมคัรทีก่�าหนด  

  พร้อมระบุประเภทของผลงาน

 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

 7. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทางสมาคมการพมิพ์สกรนีไทยมีสทิธิค์ดัเลอืกเพือ่น�าไปจดัแสดงในสถานทีต่่างๆและมสีทิธิใ์นการ 

  จัดพมิพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารส่ิงพมิพ์ส่ือสารสนเทศทุกประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกบักจิกรรมของสมาคมการพมิพ์สกรนีไทย

  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก�ำหนดส่งผลงำน
 - การส่งใบสมคัรตั้งแต่วนันี้ถงึวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 และส่งผลงานกอ่นการตัดสิน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

  ส่งได้ที่สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย 46/92 ซอยนวลจันทร์ 31 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  

  โทร 0-2509 6653 , 0-2944 5393 โทรสาร 0-2509 6654

 - การประกาศผลการตัดสินในงาน FESPA Asia 2017 Bangkok ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และสามารถ 

  ตรวจสอบผลการประกวดได้ที่ www.thaiscreenprinting.or.th หลังวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

การประกวดผลงานการพิมพ์สกรีนและดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

“TSGA AWARDS 2017”
ภายใต้หัวข้อ

ดวงใจไทย Heart of Thailand

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุภาพร ภักดีโชติ / คุณรวิกาญจน์ ทาพันธ์ (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

โทรศัพท์ 0-2509 6653 , 0-2944 5393 โทรสาร 0-2944 4757 , 0-2509 6654

E mail : contact@thaiscreenprinting.or.th

 ปัจจุบันกระบวนการพิมพ์สกรีนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น อุตสาหกรรม

พิมพ์ผ้า อุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเซรามิค อุตสาหกรรมเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน อุตสาหกรรมของขวัญ ของช�าร่วย 

และของเด็กเล่น อุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า 

ที่ท�ารายได้ให้แก่ประเทศชาติ หรือสินค้าที่ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

 ทางสมาคมฯได้จัดให้มีการประกวดสิ่งพิมพ์สกรีนและดิจิตอล TSGA Awards 2017 เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการ

พิมพ์สกรีนและดิจิตอลของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบและคุณภาพงานพิมพ์สกรีนในอุตสาหกรรมประเภท

ต่างๆให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการพิมพ์สกรีน เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สินค้าในอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ 

มากขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ 

  งานพิมพ์สกรีนในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

 2. เพื่อสร้างความตื่นตัวในการน�าระบบการพิมพ์สกรีนไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มากขึ้น

 3. เพือ่คดัเลอืกผลงานการพิมพ์สกรนียอดเย่ียมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานการพมิพ์สกรีนในระดับนานาชาตต่ิอไป

 4. เพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงภาคธุรกิจสู่ภาคการศึกษา

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
 สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงำนเข้ำประกวด 
 1. ประเภทมืออาชีพ (บริษัท / ห้างร้าน) 

 2. มือสมัครเล่น (นิสิตและนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ)

***เฉพาะนสิติและนกัศึกษามโีครงการสนบัสนนุด้านค�าปรกึษา, วสัด ุอปุกรณ์ และสถานทีส่�าหรบัการพมิพ์  ขอรายละเอยีดผ่านทางสมาคมฯ

รำงวัลและประเภทรำงวัลส�ำหรับผู้ชนะกำรประกวด
 ประเภทมืออาชีพ จะได้รับโล่รางวัล และลงรายชื่อใน Directory และเวปไซท์สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

 ประเภทมือสมัครเล่น รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท

    รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล จะได้รับใบประกาศและเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

รำงวัลแต่ละประเภท แบ่งเป็น 4 ระดับ
 1. Best of the Best (รางวัลส�าหรับผลงาน / รางวัลส�าหรับผู้ออกแบบ)

 2. เหรียญทอง (รางวัลส�าหรับผลงาน / รางวัลส�าหรับผู้ออกแบบ)

 3. เหรียญเงิน

 4. เหรียญทองแดง




