โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard”
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีกระแสนิยมในสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยอีกทั้งรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสาคัญ ของการบริโภคกับการก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรูปแบบการทา
การตลาดมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น การใช้ บั ต รสะสมแต้ ม ของ
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ คูปองสมนาคุณ เป็นต้น
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มโดยกรมส่ง เสริม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อม ในฐานะ
หน่วยงานหลักที่มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการ
ผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาค
ประชาชนในการเลือกบริโภคสิน ค้าและบริการที่เป็ นมิ ตรกับ สิ่งแวดล้อม เพิ่ มบทบาทการเป็ นผู้น าในการ
ส่ง เสริม การสร้างตลาดสิน ค้ าและบริก ารที่ เป็ น มิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อ ม จึง มี แนวความคิ ดที่ จะส่ง เสริม ให้ก ลุ่ ม
ผู้บ ริโภคมีการใช้สินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อมมากขึ้น ทั้ง นี้ กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการศึกษาแนวทางที่ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมใน
การจัดทาบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาระยะหนึ่งแล้ว
ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์และสร้างการรับรู้ร่วมกัน
ในสังคมพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพี่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ ของ“Green Card”ให้เป็นที่จดจา
และรู้จักอย่างกว้างขวาง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card”
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้และจดจาบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card”
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง

-23. แนวคิด
บัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card” เป็นบัตรสาหรับสะสมคะแนน
จากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
และบริ ก ารที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มมากขึ้ น ซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารหั น มา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการของตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางหนึ่งด้วย
4. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
4.1 ประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
4.2 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเองไม่นา
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card”ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว มาใช้
ในการออกแบบ ของตน
4.3 ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
4.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นจัดทาหรือผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนาเข้าประกวดในที่ใดมาก่อน
4.5 ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
4.6 ผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลัง ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
4.7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์ในการปรับปรุงรูปแบบผลงานที่ได้รับรางวัลให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
4.8 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์ที่จะนาไปเผยแพร่ใน
สื่อต่าง ๆ ได้
4.9 ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดไม่สามารถนาไปฟ้องร้องและ
ดาเนินคดีใดๆ ได้
5. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
5.1 บัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“Green Card”ต้องสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
5.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมี ขนาดไม่เกิน 15 x 20 เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า 5 x 8
เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดา ติดบนกระดาษ A3 จานวน 1 ชิ้นต่อหนึ่งผลงาน พร้อมคาอธิบายประกอบใน
แผ่นเดียวกัน
5.3 ส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล JPEG หรือ AI

-36. การส่งผลงานเข้าประกวด
6.1 เขียนชื่ อนามสกุล ที่ อยู่พร้อมรหั สไปรษณี ย์ หมายเลขโทรศัพ ท์ E-mail ของผู้ส่ง ผลงาน
เข้าประกวดที่ด้านหลังของแผ่นชิ้นงาน และ CD หรือ DVD ทุกแผ่น
6.2 ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้อม“Green Card” โดยถือวันประทับตราทางไปรษณี ย์เป็นสาคัญ หรือ ส่งผลงานด้วยตนเองในวันและ
เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ (ชั้น5)
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เลขที่ 49 พระรามหกซอย 30 ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8453 และ 0 2278 8400 ต่อ 1708 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.deqp.go.th
6.3 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
*** หมายเหตุ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีสิทธิ์ส่ง ผลงานเข้ า
ประกวด
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
7.1 การสื่อความหมาย 40 คะแนน
7.2 ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และน่าจดจา 40 คะแนน
7.3 การนาไปใช้ได้ตามสื่อต่าง ๆ 20 คะแนน
7.4 พิจารณาจากผลโหวตคะแนนนิยมของประชาชนที่เข้าไปกด Like
ใน Facebook : คนไทยดวงใจสีเขียว
8. การประกาศผลการประกวด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในวันที่
4 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th
9. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

