
 

การแข่งขันออกแบบ Tamiya Super idea contests 2020 

ไอเดียของคุณจะไปไกลเกินจินตนาการ 

ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง 

ระหว่างวันท่ี 10-14 กันยายน 2563 

 ก ำหนดกำร  วนัที่และสถำนที่ส่งผลงำนเข้ำประกวด 

วนัท่ี   5-9   กนัยายน 2563  เร่ิมส่งผลงานไดท่ี้ โรบินสัน ไลฟ์สไตล ์ ลาดกระบงั  

วนัท่ี  12 กนัยายน 2563 กรรมการตดัสินการประกวดและประกาศผลรางวลั  

วนัท่ี   13    กนัยายน 2563 พิธีมอบรางวลั ณ บริเวณงาน (เวลา 17:00 น เป็นตน้ไป) 

   รับผลงานคืนไดใ้นเวลา 18:00 น. – 20:00 น.  

ประเภทของผลงำนในกำรประกวด 
 

( ผลงำนไม่ถึง 5ช้ินไม่ตัดสิน ) 
1. Super idea 

2. beauty contests  

รำงวัลส ำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่น  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั มูลค่า  3,000 บาท  1 รางวลั 
รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั มูลค่า  2,000 บาท     1 รางวลั 
รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั มูลค่า  1,000 บาท     1 รางวลั 

รางวลัชมเชย เงินรางวลั มูลค่า  500 บาท 2 รางวลั 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อส ำคญัในกำรเปิดรับสมคัรกำรประกวดออกแบบทำมิย่ำ “รถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ” 

เนือ้หำกำรรับสมคัร  เรำเปิดกว้ำงสรรหำกำรออกแบบบอดีร้ถมินิโฟร์วีลไดร์ฟจำกบคุคลทัว่ไป  

เกณฑ์กำรตดัสิน กำรออกแบบมี 2 ประเภท คือ “กำรออกแบบที่แปลกใหม่ (Original design)” และ 

“แนวคิด (Concept)” ไม่ว่ำท่ำนคือนกัแข่งมินิโฟร์วีลไดร์ฟผู้ซึง่ก้ำวผ่ำนยคุที่บมูที่สดุ แล้วยงัคงเป็นนกัแข่งรถที่

ว่ิงอยู่ในสนำมแข่ง หรือท่ำนทีต่ัง้เปำ้หมำยจะเป็นคนออกแบบรถ หรือวิศวกร และแฟนรถมนิิโฟร์วีลไดร์ฟ ที่

อยำกจะท ำควำมฝันสมยัเด็กให้เป็นจริง พวกเรำรอคอยกำรสมคัรของทกุท่ำน   

ผู้จดังำน            บริษัท สยำมทำมิยะ จ ำกดั 

คณุสมบตัิในกำรสมคัร ไม่จ ำกดั ไม่ว่ำจะเป็นในนำมบริษัท กลุม่ หรือสว่นบคุคล ไม่จ ำกดัอำย ุเพศ กำรท ำงำน และ

สญัชำติ  ดงันัน้ ผลงำนทีส่ง่เข้ำสมคัรจะต้องเป็นผลงำนทีไ่ม่เคยน ำเสนอที่ไหนมำก่อนในประเทศ

ไทย รวมไปถึงต่ำงประเทศ  

ระยะเวลำในกำรสมคัร วนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2563 – วนัที่ 9 กนัยำยน พ.ศ.2563  

   

สำมำรถ สง่เข้ำประกวดได้ท่ำนละไม่เกิน 3 ชิน้งำน / ประเภท 

วิธีในกำรสมคัรและผลงำนทีส่ง่เข้ำประกวด 

• ต้องสง่แบบฟอร์มกำรสมคัร ผลงำน ปำ้ยผลงำน รวมทัง้หมด 3 อย่ำง รวมเป็น 1 เซ็ต  

• ผลงำนต้องเป็น รถ Tamiya Mini4wd เท่ำนัน้ สง่ผลงำนได้ที ่ร้ำน ทำมิยะ โรบินสนัลำดกระบงั 

• ในกรณีทีส่ง่ผลงำนมำกกว่ำหนึ่งชิน้ กรุณำแนบแบบฟอร์มกำรสมคัรและปำ้ยผลงำนแยกตำมผลงำน 

• แบบฟอร์มกำรสมคัรนัน้ ใช้แบบฟอร์มที่ท ำกำรคดัลอกได้ 

• ในแบบฟอร์มกำรสมคัรนัน้มีกำรระบกุำรแสดงเจตนำยินยอม กรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มกำรสมคัรส ำหรับแตล่ะ

ผลงำน และระบชุื่อผู้ให้กำรยินยอม (ในกรณีของผู้ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ให้ระบชุื่อของผู้ปกครองเป็นผู้ให้กำร

ยินยอม)  

• กรุณำเก็บรักษำแบบฟอร์มกำรสมคัร เพื่อใช้ในกรณีผลงำนของท่ำนได้รับคดัเลือก 

• กรุณำกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มกำรสมคัรให้ครบถ้วน 

• แบบฟอร์มและปำ้ยผลงำน ระบอุยู่ด้ำนท้ำย 

กำรตดัสินและกำรประกำศผล    จะมีกำรตดัสินอย่ำงเข้มงวดโดยคณะกรรมกำรจำกผู้จดังำน โดยคดัเลือกจำกผลงำนที่สมคัรเข้ำมำทัง้หมด 



ก ำหนดเร่ิมกำรตดัสินในวนัที่ 12 กนัยำยน 2563  ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือกจะมีกำรติดต่อไป

โดยตรงยงัผู้สมคัร และมีก ำหนดในกำรประกำศผ่ำน โฮมเพจอย่ำงเป็นทำงกำรของรถมินิ

โฟร์วีลไดร์ฟ และ เวปไซต์ ของทำมิยะไทยแลนด์ โดยจะมีกำรประกำศและจดัแสดงผลงำน

ในกิจกรรมต่ำงๆที่จดัโดยผู้จดังำน บริษัท ทำมิย่ำ จ ำกดั 

กติกำ  ประเภท  Super idea 

• ไม่จ ำกดัวสัดทุี่ใช้ส ำหรับกำรตกแต่ง แต่ต้องมีโครงสร้ำงและควำมแข็งแรงที่จะไม่เสียหำยหรือเสื่อมสภำพได้ง่ำย

จำกกำรเคลื่อนย้ำยทัว่ไป  หลงัจำกกำรสมคัร จะไม่สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขสว่นที่เสียรูปหรือเสียหำยได้ 

• ไม่จ ำกดักำรทำสีหรือออกแบบชิน้งำน  ในกรณีทีใ่ช้ดินปัน้ (industrial clay) หลงัจำกกำรสมคัร จะไม่

สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขสว่นที่เสียรูปหรือเสียหำยได้ 

• สำมำรถยึดชิน้งำน บนฐำนแผน่รองได้ ฐำนแผ่นรองต้องมีขนำดน้อยกว่ำ 230 มม x 120 มม หนำน้อยกว่ำ 

7 มม โดยใช้แผ่นรองสีขำวล้วน (เช่น แผน่พลำสติก แผ่นโฟมอดั กระดำษหนำ) และยึดตวัรถกบัฐำนในจดุที่ไม่

สะดดุตำ 

• โครงรถ (แชสซี) สำมำรถใช้ “โครงรถ Mini4wd ได้ทกุรุ่น 

• ชิน้งำนไม่จ ำเป็นจะต้องว่ิงได้ แต่ให้ติดยำง ล้อ กนัชนหน้ำและหลงั โรลเลอร์ ในจดุส ำคญั 

• ในกรณีทีส่ร้ำงโครงรถเอง ให้สร้ำงรูปแบบและขนำดตำมโครงรถ Mini4wd 

• ยำงและล้อของชิน้งำน ไม่จ ำกดัว่ำจะต้องเป็นชิน้สว่นของรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ 

• ในกรณีทีใ่สแ่บตเตอร่ีในโครงรถ (ขนำด AAA 2 ก้อน) ให้ใสใ่นจดุที่ก ำหนดบนโครงรถ นัน้ๆ 

• ถอดขัว้แบตเตอร่ีหรือสวิตช์อื่นๆ ไม่ให้มีกระแสไฟ 

• สำมำรถติดหลอดไฟ หรือหลอด LEDได้ 

• โรลเลอร์ต้องติดอย่ำงน้อย จ ำนวน 4 ชิน้ และติดในจดุที่ก ำหนดของโครงรถ  

• สำมำรถใช้กระดำษเอสี่หนึ่งแผน่ในกำรอธิบำยเพิ่มเติมต่อหนึ่งผลงำน ไม่จ ำกดัในเร่ืองของส/ีวสัด/ุเทคนิคของ

กระดำษ 

• ในกรณีทีใ่ช้กระดำษเพิ่มเติม ติดปำ้ยผลงำนด้ำนหลงักระดำษ 

ไม่ติดกระดำษเพิ่มเติมลงบนแผ่นที่มีขนำดใหญ่กว่ำที่ก ำหนด หรือใสก่รอบ 

• ไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปลี่ยนผลงำนที่สง่เข้ำมำแล้วได้ 

_________________________________________________________________

_________________ 

ติดต่อสอบถำมเก่ียวกบักำรสมคัรได้ที่  

บริษัท  สยำมทำมิยะ จ ำกดั 

เลขที่ 2 ซอย มอเตอร์เวย์ 7 แขวงทบัช้ำง เขตสะพำนสงู กรุงเทพ 10250 โทร 02-368-3781-3 



• ติดต่อสอบถำมทำงอีเมล์  it@tamiya.co.th  และ sale@tamiya.co.th 

• ติดต่อสอบถำมได้ในวนัธรรมดำ 9.00น-17.00น วนัจนัทร์-วนัศกุร์ ( ยกเว้นนกัขตัฤกษ์ ) 

_________________________________________________________________

_________________ 

 

 

กติกำ  ประเภท  beauty contests 

• ชิน้งำนต้องมีควำมแข็งแรงที่จะไม่เสียหำยหรือเสื่อมสภำพได้ง่ำยจำกกำรเคลื่อนย้ำยทัว่ไป  หลงัจำกกำรสมคัร จะ

ไม่สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขสว่นที่เสียรูปหรือเสียหำยได้ 

• ไม่จ ำกดักำรทำสี  หลงัจำกกำรสมคัร จะไมส่ำมำรถท ำกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขสว่นที่เสียรูปหรือเสียหำยได้ 

• สำมำรถยึดชิน้งำน บนฐำนแผน่รองได้ ฐำนแผ่นรองต้องมีขนำดน้อยกว่ำ 230 มม x 120 มม หนำน้อยกว่ำ 

7 มม โดยใช้แผ่นรองสีขำวล้วน (เช่น แผน่พลำสติก แผ่นโฟมอดั กระดำษหนำ) และยึดตวัรถกบัฐำนในจดุที่ไม่

สะดดุตำ 

• โครงรถ (แชสซี) สำมำรถใช้ “โครงรถ Mini4wd ได้ทกุรุ่น 

• ชิน้งำนจ ำเป็นจะต้องว่ิงได้ และต้องติดยำง ล้อ กนัชนหน้ำและหลงั โรลเลอร์ ตำมแบบคู่มือตำมรุ่นนัน้ๆ 

• ชิน้สว่นต่ำงๆจะต้องเป็นชิน้สว่นของรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ เท่ำนัน้ 

• ในกรณีทีใ่สแ่บตเตอร่ีในโครงรถ (ขนำด AAA 2 ก้อน) ให้ใสใ่นจดุที่ก ำหนดบนโครงรถ นัน้ๆ 

• ถอดขัว้แบตเตอร่ีหรือสวิตช์อื่นๆ ไม่ให้มีกระแสไฟ 

• ไมส่ำมำรถติดหลอดไฟ หรือหลอด LEDได้ 

• โรลเลอร์ต้องติดอย่ำงน้อย จ ำนวน 4 ชิน้ และติดในจดุที่ก ำหนดของโครงรถ  

• สำมำรถใช้กระดำษเอสี่หนึ่งแผน่ในกำรอธิบำยเพิ่มเติมต่อหนึ่งผลงำน ไม่จ ำกดัในเร่ืองของส/ีวสัด/ุเทคนิคของ

กระดำษ 

• ในกรณีทีใ่ช้กระดำษเพิ่มเติม ติดปำ้ยผลงำนด้ำนหลงักระดำษ 

ไม่ติดกระดำษเพิ่มเติมลงบนแผ่นที่มีขนำดใหญ่กว่ำที่ก ำหนด หรือใสก่รอบ 

• ไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปลี่ยนผลงำนที่สง่เข้ำมำแล้วได้ 

_________________________________________________________________

_________________ 

ติดต่อสอบถำมเก่ียวกบักำรสมคัรได้ที่  

บริษัท  สยำมทำมิยะ จ ำกดั 

เลขที่ 2 ซอย มอเตอร์เวย์ 7 แขวงทบัช้ำง เขตสะพำนสงู กรุงเทพ 10250 โทร 02-368-3781-3 



• ติดต่อสอบถำมทำงอีเมล์  it@tamiya.co.th  และ sale@tamiya.co.th 

• ติดต่อสอบถำมได้ในวนัธรรมดำ 9.00น-17.00น วนัจนัทร์-วนัศกุร์ ( ยกเว้นนกัขตัฤกษ์ ) 

_________________________________________________________________

_________________ 

 

 

ข้อควรระวงัในกำรสมคัรและข้อก ำหนดเก่ียวกบัสิทธิ 

• ผลงำนที่สง่เข้ำสมคัรจะต้องเป็นผลงำนของผู้สมคัร และไม่เคยน ำเสนอที่ไหนมำก่อนในประเทศไทย รวมไปถึง

ต่ำงประเทศ  

• ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสญูหำยหรืออบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ ในทกุกรณี 

• กำรสมคัรเข้ำประกวดนัน้ไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่ผู้สมคัรจะต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึน้ในกำรสมคัร 

(รวมถึงค่ำอปุกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำร เป็นต้น) 

• ในกรณีทีผ่ลงำนทีส่มคัรได้รับรำงวลั สิทธิเก่ียวกบัสิทธิบตัร สทิธิบตัรกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบ เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ ลิขสิทธ์ิจะเป็นของผู้จดังำน หำกแต่มลูค่ำกำรโอนสิทธินัน้ จะเป็นไปตำมเงินรำงวลัทีผู่้จดังำนก ำหนด หรือ

แบ่งสรรตำมเงินรำงวลั 

• ในกำรแสดงผลงำนที่ได้รับรำงวลั จะมีกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆของผู้สมคัร เช่น ชื่อ อำย ุและพร้อมกนันัน้ อำจจะมี

กำรขอควำมคิดเห็นของผู้สมคัรเพื่อแสดง 

• ผู้สมคัรเห็นชอบที่จะให้ผู้จดังำนใช้ผลงำนที่เข้ำสมคัรเพื่อแนะน ำหรือบนัทกึกำรประกวด โดยไม่มีค่ำตอบแทน 

• ในกรณีทีผ่ลงำนที่เข้ำสมคัร เหมือนกบัผลงำนที่เคยถกูน ำแสดง หรือมีควำมคล้ำยคลงึ หรือเป็นกำรละเมิด

ทรัพย์สนิทำงปัญญำของบคุคลที่สำม (รวมไปถึงกรณีที่กำรละเมิดเกิดขึน้ภำยหลงักำรสมคัร) รวมไปถึงในกรณีที่มี

ข้อมลูที่เป็นเท็จในแบบฟอร์มกำรสมคัร จะมีกำรยกเลิกรำงวลั แม้ว่ำจะเกิดขึน้ภำยหลงักำรประกำศผลรำงวลัก็

ตำม 

• ในกรณีที่เกิดควำมจ ำเป็นในกำรหำข้อตกลงในเร่ืองที่นอกเหนือไปจำกทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อส ำคญัในกำรเปิดรับสมคัร 

จะมีกำรตดัสินโดยผู้จดังำน ในกรณีที่ผู้สมคัรไม่เห็นด้วยกบัเนือ้หำนัน้ สำมำรถถอนตวัจำกกำรสมคัรได้ แต่จะไม่มี

กำรรับผิดชอบเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึน้ในกำรสมคัร 

• หลงัจำกกำรรับผลงำน ผู้จดังำนจะระมดัระวงัในกำรจดักำรและขนสง่ผลงำนที่เข้ำสมคัร แตจ่ะไม่รับผิดชอบใดๆ

เก่ียวกบัควำมเสียหำย สญูเสียหรืออบุตัิเหตอุื่นๆ  

• ส ำหรับผู้ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในกรณีทีไ่ด้รับรำงวลั จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ปกครอง 

• อำจจะมีกรณีในกำรลดหรือเพิ่มระยะเวลำ แก้ไข หรือยกเลิกกำรประกวดโดยผู้จดังำนไม่แจ้งลว่งหน้ำ ในกรณีนัน้ 

ผู้จดังำนจะไม่รับผิดชอบใดๆ 



• ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัร จะถกูควบคมุตำมข้อก ำหนดของบริษัท “นโยบำยพืน้ฐำนเก่ียวกบักำรรักษำข้อมลู

สว่นบคุคล” และจะใช้เฉพำะในกำรติดต่อเพื่อกำรด ำเนินงำน กำรสง่เอกสำรต่ำงๆ กำรแจ้งกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

และกำรด ำเนินกำรโดยรวม เท่ำนัน้ 

 

 


