การแข่ งขันออกแบบ Tamiya Super idea contests 2020
ไอเดียของคุณจะไปไกลเกินจินตนาการ
ณ โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ลาดกระบัง
ระหว่ างวันที่ 10-14 กันยายน 2563

กำหนดกำร วันที่และสถำนที่ส่งผลงำนเข้ ำประกวด
5-9 กันยายน 2563 เริ่ มส่งผลงานได้ที่ โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ลาดกระบัง
วันที่ 12 กันยายน 2563 กรรมการตัดสิ นการประกวดและประกาศผลรางวัล
วันที่
วันที่

13

กันยายน 2563 พิธีมอบรางวัล ณ บริ เวณงาน (เวลา 17:00 น เป็ นต้นไป)
รับผลงานคืนได้ในเวลา 18:00 น. – 20:00 น.

ประเภทของผลงำนในกำรประกวด
( ผลงำนไม่ ถึง 5ชิ้นไม่ ตัดสิ น )
1.

Super idea

2.

beauty contests
รำงวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ ละรุ่น
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 500 บาท 2 รางวัล

ข้ อสำคัญในกำรเปิ ดรับสมัครกำรประกวดออกแบบทำมิย่ำ “รถมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟ”
เนื ้อหำกำรรับสมัคร
เรำเปิ ดกว้ ำงสรรหำกำรออกแบบบอดี ้รถมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟจำกบุคคลทัว่ ไป
เกณฑ์กำรตัดสิน กำรออกแบบมี 2 ประเภท คือ “กำรออกแบบที่แปลกใหม่ (Original design)” และ
“แนวคิด (Concept)” ไม่ว่ำท่ำนคือนักแข่งมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟผู้ซงึ่ ก้ ำวผ่ำนยุคที่บมู ที่สดุ แล้ วยังคงเป็ นนักแข่งรถที่
วิ่งอยู่ในสนำมแข่ง หรื อท่ำนทีต่ ั ้งเป้ำหมำยจะเป็ นคนออกแบบรถ หรื อวิศวกร และแฟนรถมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟ ที่
อยำกจะทำควำมฝันสมัยเด็กให้ เป็ นจริ ง พวกเรำรอคอยกำรสมัครของทุกท่ำน
ผู้จดั งำน

บริ ษัท สยำมทำมิยะ จำกัด

คุณสมบัติในกำรสมัคร ไม่จำกัด ไม่ว่ำจะเป็ นในนำมบริ ษัท กลุม่ หรื อส่วนบุคคล ไม่จำกัดอำยุ เพศ กำรทำงำน และ
สัญชำติ ดังนัน้ ผลงำนทีส่ ง่ เข้ ำสมัครจะต้ องเป็ นผลงำนทีไ่ ม่เคยนำเสนอที่ไหนมำก่อนในประเทศ
ไทย รวมไปถึงต่ำงประเทศ
ระยะเวลำในกำรสมัคร

วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2563 – วันที่ 9 กันยำยน พ.ศ.2563

สำมำรถ ส่งเข้ ำประกวดได้ ท่ำนละไม่เกิน 3 ชิ ้นงำน / ประเภท
วิธีในกำรสมัครและผลงำนทีส่ ง่ เข้ ำประกวด
• ต้ องส่งแบบฟอร์ มกำรสมัคร ผลงำน ป้ำยผลงำน รวมทังหมด
้
3 อย่ำง รวมเป็ น 1 เซ็ต
• ผลงำนต้ องเป็ น รถ Tamiya Mini4wd เท่ำนัน้ ส่งผลงำนได้ ที่ ร้ ำน ทำมิยะ โรบินสันลำดกระบัง
• ในกรณีทสี่ ง่ ผลงำนมำกกว่ำหนึ่งชิ ้น กรุณำแนบแบบฟอร์ มกำรสมัครและป้ำยผลงำนแยกตำมผลงำน
• แบบฟอร์ มกำรสมัครนัน้ ใช้ แบบฟอร์ มที่ทำกำรคัดลอกได้
• ในแบบฟอร์ มกำรสมัครนันมี
้ กำรระบุกำรแสดงเจตนำยินยอม กรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มกำรสมัครสำหรับแต่ละ
ผลงำน และระบุชื่อผู้ให้ กำรยินยอม (ในกรณีของผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ให้ ระบุชื่อของผู้ปกครองเป็ นผู้ให้ กำร
ยินยอม)
• กรุณำเก็บรักษำแบบฟอร์ มกำรสมัคร เพื่อใช้ ในกรณีผลงำนของท่ำนได้ รับคัดเลือก
• กรุณำกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มกำรสมัครให้ ครบถ้ วน
• แบบฟอร์ มและป้ำยผลงำน ระบุอยู่ด้ำนท้ ำย

กำรตัดสินและกำรประกำศผล จะมีกำรตัดสินอย่ำงเข้ มงวดโดยคณะกรรมกำรจำกผู้จดั งำน โดยคัดเลือกจำกผลงำนที่สมัครเข้ ำมำทังหมด
้

กำหนดเริ่ มกำรตัดสินในวันที่ 12 กันยำยน 2563 ผู้ทไี่ ด้ รับคัดเลือกจะมีกำรติดต่อไป
โดยตรงยังผู้สมัคร และมีกำหนดในกำรประกำศผ่ำน โฮมเพจอย่ำงเป็ นทำงกำรของรถมินิ
โฟร์ วีลไดร์ ฟ และ เวปไซต์ ของทำมิยะไทยแลนด์ โดยจะมีกำรประกำศและจัดแสดงผลงำน
ในกิจกรรมต่ำงๆที่จดั โดยผู้จดั งำน บริ ษัท ทำมิย่ำ จำกัด
กติกำ ประเภท

Super idea

• ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ สำหรับกำรตกแต่ง แต่ต้องมีโครงสร้ ำงและควำมแข็งแรงที่จะไม่เสียหำยหรื อเสื่อมสภำพได้ ง่ำย
จำกกำรเคลื่อนย้ ำยทัว่ ไป หลังจำกกำรสมัคร จะไม่สำมำรถทำกำรซ่อมแซมหรื อแก้ ไขส่วนที่เสียรูปหรื อเสียหำยได้
• ไม่จำกัดกำรทำสีหรื อออกแบบชิ ้นงำน ในกรณีทใี่ ช้ ดินปัน้ (industrial clay) หลังจำกกำรสมัคร จะไม่
สำมำรถทำกำรซ่อมแซมหรื อแก้ ไขส่วนที่เสียรูปหรื อเสียหำยได้
• สำมำรถยึดชิ ้นงำน บนฐำนแผ่นรองได้ ฐำนแผ่นรองต้ องมีขนำดน้ อยกว่ำ 230 มม x 120 มม หนำน้ อยกว่ำ
7 มม โดยใช้ แผ่นรองสีขำวล้ วน (เช่น แผ่นพลำสติก แผ่นโฟมอัด กระดำษหนำ) และยึดตัวรถกับฐำนในจุดที่ไม่
สะดุดตำ
• โครงรถ (แชสซี) สำมำรถใช้ “โครงรถ Mini4wd ได้ ทกุ รุ่น
• ชิ ้นงำนไม่จำเป็ นจะต้ องวิ่งได้ แต่ให้ ติดยำง ล้ อ กันชนหน้ ำและหลัง โรลเลอร์ ในจุดสำคัญ
• ในกรณีทสี่ ร้ ำงโครงรถเอง ให้ สร้ ำงรูปแบบและขนำดตำมโครงรถ Mini4wd
• ยำงและล้ อของชิ ้นงำน ไม่จำกัดว่ำจะต้ องเป็ นชิ ้นส่วนของรถมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟ
• ในกรณีทใี่ ส่แบตเตอรี่ ในโครงรถ (ขนำด AAA 2 ก้ อน) ให้ ใส่ในจุดที่กำหนดบนโครงรถ นันๆ
้
• ถอดขัวแบตเตอรี
้
่ หรื อสวิตช์อื่นๆ ไม่ให้ มีกระแสไฟ
• สำมำรถติดหลอดไฟ หรื อหลอด LEDได้
• โรลเลอร์ ต้องติดอย่ำงน้ อย จำนวน 4 ชิ ้น และติดในจุดที่กำหนดของโครงรถ
• สำมำรถใช้ กระดำษเอสี่หนึ่งแผ่นในกำรอธิบำยเพิ่มเติมต่อหนึ่งผลงำน ไม่จำกัดในเรื่ องของสี/วัสดุ/เทคนิคของ
กระดำษ
• ในกรณีทใี่ ช้ กระดำษเพิ่มเติม ติดป้ำยผลงำนด้ ำนหลังกระดำษ
ไม่ติดกระดำษเพิ่มเติมลงบนแผ่นที่มีขนำดใหญ่กว่ำที่กำหนด หรื อใส่กรอบ
• ไม่สำมำรถยกเลิก หรื อเปลี่ยนผลงำนที่สง่ เข้ ำมำแล้ วได้
_________________________________________________________________
_________________
ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรสมัครได้ ที่
บริ ษัท สยำมทำมิยะ จำกัด
เลขที่ 2 ซอย มอเตอร์ เวย์ 7 แขวงทับช้ ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02-368-3781-3

• ติดต่อสอบถำมทำงอีเมล์ it@tamiya.co.th และ sale@tamiya.co.th
• ติดต่อสอบถำมได้ ในวันธรรมดำ 9.00น-17.00น วันจันทร์ -วันศุกร์ ( ยกเว้ นนักขัตฤกษ์ )
_________________________________________________________________
_________________

กติกำ ประเภท

beauty contests

• ชิ ้นงำนต้ องมีควำมแข็งแรงที่จะไม่เสียหำยหรื อเสื่อมสภำพได้ ง่ำยจำกกำรเคลื่อนย้ ำยทัว่ ไป หลังจำกกำรสมัคร จะ
ไม่สำมำรถทำกำรซ่อมแซมหรื อแก้ ไขส่วนที่เสียรูปหรื อเสียหำยได้
• ไม่จำกัดกำรทำสี หลังจำกกำรสมัคร จะไม่สำมำรถทำกำรซ่อมแซมหรื อแก้ ไขส่วนที่เสียรูปหรื อเสียหำยได้
• สำมำรถยึดชิ ้นงำน บนฐำนแผ่นรองได้ ฐำนแผ่นรองต้ องมีขนำดน้ อยกว่ำ 230 มม x 120 มม หนำน้ อยกว่ำ
7 มม โดยใช้ แผ่นรองสีขำวล้ วน (เช่น แผ่นพลำสติก แผ่นโฟมอัด กระดำษหนำ) และยึดตัวรถกับฐำนในจุดที่ไม่
สะดุดตำ
• โครงรถ (แชสซี) สำมำรถใช้ “โครงรถ Mini4wd ได้ ทกุ รุ่น
• ชิ ้นงำนจำเป็ นจะต้ องวิ่งได้ และต้ องติดยำง ล้ อ กันชนหน้ ำและหลัง โรลเลอร์ ตำมแบบคู่มือตำมรุ่นนันๆ
้
• ชิ ้นส่วนต่ำงๆจะต้ องเป็ นชิ ้นส่วนของรถมินิโฟร์ วีลไดร์ ฟ เท่ำนัน้
• ในกรณีทใี่ ส่แบตเตอรี่ ในโครงรถ (ขนำด AAA 2 ก้ อน) ให้ ใส่ในจุดที่กำหนดบนโครงรถ นันๆ
้
• ถอดขัวแบตเตอรี
้
่ หรื อสวิตช์อื่นๆ ไม่ให้ มีกระแสไฟ
• ไม่สำมำรถติดหลอดไฟ หรื อหลอด LEDได้
• โรลเลอร์ ต้องติดอย่ำงน้ อย จำนวน 4 ชิ ้น และติดในจุดที่กำหนดของโครงรถ
• สำมำรถใช้ กระดำษเอสี่หนึ่งแผ่นในกำรอธิบำยเพิ่มเติมต่อหนึ่งผลงำน ไม่จำกัดในเรื่ องของสี/วัสดุ/เทคนิคของ
กระดำษ
• ในกรณีทใี่ ช้ กระดำษเพิ่มเติม ติดป้ำยผลงำนด้ ำนหลังกระดำษ
ไม่ติดกระดำษเพิ่มเติมลงบนแผ่นที่มีขนำดใหญ่กว่ำที่กำหนด หรื อใส่กรอบ
• ไม่สำมำรถยกเลิก หรื อเปลี่ยนผลงำนที่สง่ เข้ ำมำแล้ วได้
_________________________________________________________________
_________________
ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรสมัครได้ ที่
บริ ษัท สยำมทำมิยะ จำกัด
เลขที่ 2 ซอย มอเตอร์ เวย์ 7 แขวงทับช้ ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02-368-3781-3

• ติดต่อสอบถำมทำงอีเมล์ it@tamiya.co.th และ sale@tamiya.co.th
• ติดต่อสอบถำมได้ ในวันธรรมดำ 9.00น-17.00น วันจันทร์ -วันศุกร์ ( ยกเว้ นนักขัตฤกษ์ )
_________________________________________________________________
_________________

ข้ อควรระวังในกำรสมัครและข้ อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ
• ผลงำนที่สง่ เข้ ำสมัครจะต้ องเป็ นผลงำนของผู้สมัคร และไม่เคยนำเสนอที่ไหนมำก่อนในประเทศไทย รวมไปถึง
ต่ำงประเทศ
• ทำงบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญหำยหรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น ในทุกกรณี
• กำรสมัครเข้ ำประกวดนันไม่
้ มคี ่ำใช้ จ่ำย แต่ผ้ สู มัครจะต้ องรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำยใดๆที่เกิดขึ ้นในกำรสมัคร
(รวมถึงค่ำอุปกรณ์ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสื่อสำร เป็ นต้ น)
• ในกรณีทผี่ ลงำนทีส่ มัครได้ รับรำงวัล สิทธิเกี่ยวกับสิทธิบตั ร สิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ ลิขสิทธิ์จะเป็ นของผู้จดั งำน หำกแต่มลู ค่ำกำรโอนสิทธินนั ้ จะเป็ นไปตำมเงินรำงวัลทีผ่ ้ จู ดั งำนกำหนด หรื อ
แบ่งสรรตำมเงินรำงวัล
• ในกำรแสดงผลงำนที่ได้ รับรำงวัล จะมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆของผู้สมัคร เช่น ชื่อ อำยุ และพร้ อมกันนัน้ อำจจะมี
กำรขอควำมคิดเห็นของผู้สมัครเพื่อแสดง
• ผู้สมัครเห็นชอบที่จะให้ ผ้ จู ดั งำนใช้ ผลงำนที่เข้ ำสมัครเพื่อแนะนำหรื อบันทึกกำรประกวด โดยไม่มีค่ำตอบแทน
• ในกรณีทผี่ ลงำนที่เข้ ำสมัคร เหมือนกับผลงำนที่เคยถูกนำแสดง หรื อมีควำมคล้ ำยคลึง หรื อเป็ นกำรละเมิด
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบุคคลที่สำม (รวมไปถึงกรณีที่กำรละเมิดเกิดขึ ้นภำยหลังกำรสมัคร) รวมไปถึงในกรณีที่มี
ข้ อมูลที่เป็ นเท็จในแบบฟอร์ มกำรสมัคร จะมีกำรยกเลิกรำงวัล แม้ ว่ำจะเกิดขึ ้นภำยหลังกำรประกำศผลรำงวัลก็
ตำม
• ในกรณีที่เกิดควำมจำเป็ นในกำรหำข้ อตกลงในเรื่ องที่นอกเหนือไปจำกทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในข้ อสำคัญในกำรเปิ ดรับสมัคร
จะมีกำรตัดสินโดยผู้จดั งำน ในกรณีที่ผ้ สู มัครไม่เห็นด้ วยกับเนื ้อหำนัน้ สำมำรถถอนตัวจำกกำรสมัครได้ แต่จะไม่มี
กำรรับผิดชอบเกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยใดๆที่เกิดขึ ้นในกำรสมัคร
• หลังจำกกำรรับผลงำน ผู้จดั งำนจะระมัดระวังในกำรจัดกำรและขนส่งผลงำนที่เข้ ำสมัคร แต่จะไม่รับผิดชอบใดๆ
เกี่ยวกับควำมเสียหำย สูญเสียหรื ออุบตั ิเหตุอื่นๆ
• สำหรับผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ในกรณีทไี่ ด้ รับรำงวัล จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ปกครอง
• อำจจะมีกรณีในกำรลดหรื อเพิ่มระยะเวลำ แก้ ไข หรื อยกเลิกกำรประกวดโดยผู้จดั งำนไม่แจ้ งล่วงหน้ ำ ในกรณีนนั ้
ผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบใดๆ

• ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร จะถูกควบคุมตำมข้ อกำหนดของบริ ษัท “นโยบำยพื ้นฐำนเกี่ยวกับกำรรักษำข้ อมูล
ส่วนบุคคล” และจะใช้ เฉพำะในกำรติดต่อเพื่อกำรดำเนินงำน กำรส่งเอกสำรต่ำงๆ กำรแจ้ งกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
และกำรดำเนินกำรโดยรวม เท่ำนัน้

