
 

Shopee 9.9 Contest: กา้ว เปลีย่น โลก  

พรอ้มหรือยงั! ทีจ่ะเปลีย่นโลกแหง่การชอ้ปป้ิงในปี 2020 

 

บรษิทั ชอ้ปป้ี (ประเทศไทย) จ ากดั ขอเชญินิสติ นกัศกึษา สง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดใน

โครงการ “Shopee 9.9 Contest: กา้ว เปลีย่น โลก” โดยการสรา้งคลปิวดิโีอ รูปกราฟิก หรือ

บทความ เพือ่ชงิทนุรางวลัการศกึษามลูคา่รวมกวา่ 100,000 บาท พรอ้มเกยีรตบิตัร และโอกาสใน

การฝึกงานกบับรษิทั ชอ้ปป้ี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเวลา 3 เดอืน 

 

โจทย์การแขง่ขนั 

น าเสนอไอเดยีสรา้งสรรคภ์ายใตห้วัขอ้ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee 9.9 ปี 2020 ทีจ่ะเปลีย่น

ประสบการณ์การชอ้ปป้ิงออนไลน์ในโลกอนาคต’ เพือ่เปลีย่นประสบการณ์การชอ้ปป้ีงออนไลน์ของ

กลุม่เป้าหมาย โดยใหเ้ล็งถงึกลุม่ลูกคา้ของชอ้ปป้ีในประเทศไทยเป็นหลกั เพือ่มุง่เน้นในการเพิม่

ยอดขายและจ านวนลูกคา้ใหม ่ท ัง้น้ีแคมเปญจะตอ้งมีความสรา้งสรรคแ์ละเป็นไปไดภ้ายในปี 2020 

และตอ่ยอดไดจ้รงิ  

 

กฏและกตกิา 

1. การผลติคลปิวดิโีอตอ้งมีความยาวไมเ่กนิ 5 นาท ีโดยสามารถสง่ประกวดไดท้ ัง้แบบเดีย่ว

หรือประกวดแบบทมี (ไมเ่กนิ 3 คน) ไมจ่ ากดัรปูแบบการน าเสนอ เทคนิคการถา่ยท า 

เทคนิคการผลติและการตดัตอ่ 

2. การผลติรูปกราฟิกจ านวน 1 ชิน้งาน โดยสามารถสง่ประกวดไดท้ ัง้แบบเดีย่วหรือประกวด

แบบทมี (ไมเ่กนิ 3 คน) ไมจ่ ากดัรูปแบบการน าเสนอ  

3. การเขียนบทความจ านวน 1 ชิน้งาน ความยาวไมเ่กนิ 1,000 ค า โดยสามารถสง่ประกวดได้

ท ัง้แบบเดีย่วหรือประกวดแบบทมี (ไมเ่กนิ 3 คน) 

4. เผยแพรผ่ลงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงผา่นชอ่งทาง Facebook และ Twitter ของตนเองโดยต ัง้

คา่เป็นสาธารณะ พรอ้มใส ่ #Shopee99, #Team + มหาวทิยาลยั (เชน่ #TeamTU) 

และแนบ Link Shopee 9.9 Campaign (https://shopee.co.th/m/99) ไวใ้นโพสต์

ดงักลา่ว 

5. นกัศกึษาจะตอ้ง Copy Link จากโพสต์ทีเ่ผยแพรผ่ลงาน และกรอกลงในแบบฟอร์มของ 

Shopee ภายในวนัที ่9 กนัยายน 2562 โดย Shopee จะคดิคะแนนจากโพสต์ทีน่กัศกึษา

กรอกลงในแบบฟอร์มเทา่นัน้ 

 

เขา้รว่มการแขง่ขนั Shopee 9.9 Contest: กา้ว เปลีย่น โลก งา่ย ๆ แคท่ าตามข ัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

1. กรอกใบสมคัร – กรอกขอ้มูลลงใบสมคัรใน Link หน้าเว็บใหถู้กตอ้งครบถว้น สมคัรไดท้ ัง้

แบบเดีย่วและแบบทมีไมเ่กนิ 3 คน 

2. ครีเอตผลงานคลู ๆ – สามารถท าผลงานออกมาได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก ่Video, Graphic, และ 

Article (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

https://shopee.co.th/m/99


 

3. แชร์ลง Social ใหโ้ลกรู!้ – หลงัจากวางแผนและลงมือท าผลงานจนเสร็จแลว้ ให ้Post 

ผลงานลงบน Facebook หรอื Twitter โดยอยา่ลมืใส ่ขอ้มูลตอ่ไปน้ีลงไปดว้ย 

-  #ShopeeTH99 

-  #TeamUniversityName (เชน่ #TeamCU #TeamBU #TeamTU เป็นตน้ 

ตามชือ่ยอ่ของมหาวทิยาลยัทีน้่องๆ ก าลงัศกึษาอยูเ่ลยจา้) 

- แนบ Link: https://shopee.co.th/m/99 ไวใ้น Post  

- 1 ทมีสามารถสง่โพสต์และสง่ผลงานได ้1 ผลงานเทา่นัน้ 

- พอใสค่รบแลว้ใหต้ ัง้คา่โพสต์น้ีเป็น Public แลว้ กด Publish ไดเ้ลย! 

4. กรอกใบสง่ผลงาน – หลงัจากแชร์บน Social เรยีบรอ้ยแลว้ รบีมากรอกใบสง่ผลงานให้

เรียบรอ้ย โดยผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้ง Copy Link จากโพสต์บน Social แนบมาในใบสง่ผล

งานดว้ยนะ! 

ถา้ท าผลงานเสร็จแลว้ก็สง่ผลงานใน Link หน้าเว็บไดเ้ลย 

      5.   รอประกาศผลการแขง่ขนัจาก Shopee – นั่งจบิชาสบายๆ รอ Shopee ประกาศผลผูช้นะ

ในวนัที ่ 

          16 กนัยายน 2562 เวลา 14:00 น. 

 

 

วธิีการสมคัร 

กรอกชือ่-นามสกลุ เลขประจ าตวันิสติ/นกัศกึษา มหาวทิยาลยัลงในแบบฟอร์มน้ีเทา่นัน้ 

(https://forms.gle/PdYVJWrD4AtFsCue7) 

 

วธิีการสง่ผลงาน 

กรอกชือ่ทมี ชือ่ผลงาน และรายละเอยีดอืน่ๆ รวมถงึแนบ Link ผลงานทีเ่ผยแพรบ่น Facebook 

หรือ Twitter ในแบบฟอร์มน้ีเทา่นัน้ 

(https://forms.gle/JyAZFkrhYdhAbXQ68)  

 

ระยะเวลาในการสมคัรและสง่ผลงาน 

- นกัศกึษาสามารถสมคัรเขา้รว่ม Shopee 9.9 Contest: กา้ว เปลีย่น โลก ไดต้ ัง้แตว่นัน้ีถงึ

วนัที ่2 กนัยายน 2562 ผา่นแบบฟอร์มส าหรบัสมคัรเขา้รว่มโครงการเทา่นัน้  

- นกัศกึษาสามารถรว่มสง่ผลงานไดต้ ัง้แตว่นัน้ีจนถงึวนัที ่9 กนัยายน 2562 ผา่นแบบฟอร์ม

ส าหรบัสง่ผลงานเทา่นัน้  

- Shopee จะประกาศผลผูช้นะในวนัที ่16 กนัยายน 2562 ผา่นทาง Shopee Blog 

(http://shopee.co.th/blog/shopee99-contest) และ Shopee Official Facebook 

Page (https://www.facebook.com/ShopeeTH/)  

 

 

 

 

https://forms.gle/PdYVJWrD4AtFsCue7
https://forms.gle/JyAZFkrhYdhAbXQ68
http://shopee.co.th/blog/shopee99-contest
https://www.facebook.com/ShopeeTH/


 

รางวลัการประกวด 

- รางวลัที ่1 ทนุการศกึษา มูลคา่ 30,000 บาท พรอ้มโอกาสในการฝึกงานกบับรษิทั ชอ้ปป้ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นระยะเวลา 3 เดอืน (ผูเ้ขา้แขง่ขนัแบบทมีจะไดร้บัเงนิรางวลั 1 

รางวลัตอ่ทมี) 

- รางวลัที ่2 ทนุการศกึษา มูลคา่ 15,000 บาท 

- รางวลัที ่3 ทนุการศกึษา มูลคา่ 7,500 บาท 

- รางวลัพเิศษ มูลคา่ 2,000 บาท จ านวน 5 รางวลั 

 

 

เกณฑ์การตดัสนิ 

1. 70% จากคณุภาพของผลงาน โดยแบง่เป็น  

- Creativity 20 คะแนน  

- Innovative Thinking 20 คะแนน 

- Logical Thinking 30 คะแนน  

2. 30% จาก Social Engagement เชน่ Link Click, Share เป็นตน้ 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการประกวด 

 

1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั ปวส ถงึ ปรญิญาตร ีและมีอายุระหวา่ง 17-25 ปี

เทา่นัน้ 

2. ผูจ้ดัการประกวดเป็นผูแ้ตง่ต ัง้คณะกรรมการตดัสนิ ซึง่จะเป็นผูม้ีอ านาจสงูสดุในการตดัสนิ

ผลงานแตล่ะประเภท การแตง่ต ัง้คณะกรรมการตดัสนิการประกวดในคร ัง้น้ีเป็นอ านาจแต่

เพียงผูเ้ดยีวของผูจ้ดัการประกวดคณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการตดัสนิ

ผลงาน 

3. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด จะตอ้งไมผ่ดิกฎหมาย กา้วลว่งในเรือ่งสทิธสิว่นบุคคล และขดัตอ่

ศลีธรรมอนัดีงามของสงัคม ผูเ้ขา้ประกวดรบัรองผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดนัน้ถกูตอ้งตาม

กฎหมายและไมข่ดัตอ่ศลีธรรมอนัดีงาม 

4. ผูส้ง่ผลงานรบัรองวา่ผลงานของตนไมไ่มล่ะเมดิกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา ถา้เกดิความ

เสยีหายจากการละเมดิกฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบในความเสยีหายนัน้แตเ่พียงผูเ้ดยีว 

5. ผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการจะเรียกรางวลัทีไ่ดร้บัไปแลว้กลบัคนืหรือตดัสทิธิใ์นการรบัรางวลั 

ถา้พบวา่ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดไมเ่ป็นไปตามกตกิาการประกวดขอ้ใดขอ้หน่ึง ผลงานชิน้

ดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัการพจิารณา แมว้า่จะไดร้บัการพจิารณาไดร้บัรางวลัใดรางวลัหน่ึงไป

แลว้ หากมีการทว้งตงิถงึการท าผดิกตกิาขอ้ใดขอ้หน่ึงของผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัไปแลว้ และ

สามารถพสิจูน์ไดว้า่ท าผดิกตกิาการประกวดสามารถยกเลกิ และเปลีย่นแปลงการตดัสนิ 

รวมท ัง้ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งคนืรางวลัภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัทีป่ระกาศผลการตดัสนิ 



 

6. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งไมเ่คยเผยแพรใ่นทีส่าธารณะ น าไปใชเ้พือ่เชงิพาณิชย์ หรอื

ไดร้บัรางวลัจากการประกวดใด ๆ มากอ่น 

7. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดทกุผลงาน ผูจ้ดัมีสทิธิค์ดัเลือกน าไปแสดงทีต่า่ง ๆ และพมิพ์เผยแพร ่

โดยไมม่ีคา่ตอบแทนใหแ้กเ่จา้ของผลงาน 

8. ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดมสีทิธิไ์ดร้บัรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดยีว 

9. ทมีงานผูจ้ดัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและกตกิาไดแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

10. ผูผ้ลติสือ่ส าหรบัโครงการน้ี ยนิยอมมอบลขิสทิธิใ์นสือ่ทีต่นเองเป็นผูผ้ลติใหแ้กช่อ้ปป้ี

โดยไมม่ีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการประชาสมัพนัธ์ 

 

 

สอบถามเพิม่เตมิ 

อเีมล: som.kongchanda@shopee.com กรณุาใส ่[Shopee 9.9 Contest] ในหวัขอ้อเีมล

ทกุคร ัง้ 

เบอร์โทรศพัท์: 06-3323-9986 (คณุอาร์ม)  

 

 

 

 

 

 

mailto:som.kongchanda@shopee.com

