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โครงการ   Architecture  design  contest  2018 

                    

      ทีม่าของโครงการ : 

                   เน่ืองจากกลุ่มสถาปนิกมีบทบาทส าคญั ในการพิจารณาเลือกและก าหนด Specification วสัดุก่อสร้างลงในแบบ

ก่อสร้างต่างๆ ทั้งท่ีออกแบบเอง หรือ เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ดงันั้น นิสิต/นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูท่ี่คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ  ซ่ึงอนาคตจะเรียนจบการศึกษา และออกไปประกอบวชิาชีพเป็นสถาปนิก  จึงเป็นกลุ่ม

ท่ีมีความส าคญัท่ีทางบริษทัฯ ตอ้งการเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความสามารถอนัเป็นเลิศ โดยไดจ้ดัประกวดแข่งขนัการ

ออกแบบ  เพื่อช่วยใหนิ้สิต/นกัศึกษาเกิดความต่ืนตวั และไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯอยา่งเหมาะสม สามารถน าขอ้มูล

มาใชใ้นการออกแบบผลงานส่งเขา้ประกวด เพื่อชิงเงินรางวลัมูลคา่รวมกวา่ 150,000 บาท   ทั้งน้ี  หลงัจบการประกวด ทาง

บริษทัฯ จะไดน้ าแบบบา้น ท่ีผา่นรอบคดัเลือกทั้งหมด จ านวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบใหก้บัประชาชนทัว่ไปท่ี

สนใจน าไปปรับใช ้ อนัจะเป็นการก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัสงัคมอีกทางหน่ึงดว้ย 

      วตัถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันิสิต/นกัศึกษา พร้อมคณาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให ้นิสิต/นกัศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเวที ใหใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในงานออกแบบ โดย

เลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆต่อผลิตภณัฑข์องบริษทั   จาก นิสิต/นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการส่งผลงานเขา้ประกวด  

4. เพื่อคดัเลือก นิสิต/นกัศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ท่ีมีฝีมือและมีความสามารถ เขา้ร่วมท างานกบับริษทัฯใน

อนาคต 

5. เป็นกิจกรรม CSR ของบริษทัฯดา้นหน่ึง ในการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาโดยเฉพาะในดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 รูปแบบการประกวด 

                         ผูเ้ขา้ร่วมประกวด  ตอ้งออกแบบบา้น Modern tropical style (บา้นเขตร้อนสมยัใหม่ ) บนพ้ืนท่ีขนาด 172 

ตารางวา      พ้ืนท่ีใชส้อย 180-220 ตารางเมตร (ก าหนดใหมี้อยา่งนอ้ย 2 หอ้งน ้ า / 2 หอ้งนอน / 1 หอ้งครัว / 1 หอ้งนัง่เล่น)   

แบบบา้น ตอ้งเลือกใชสิ้นคา้ทีพีไอท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นหลกั ( ยกเวน้ ในส่วนท่ีบริษทัฯไม่ไดท้ าการผลิต เช่น  เหลก็,กระจก

,ประต-ูหนา้ต่าง,สุขภณัฑต์่างๆ  เป็นตน้)  แต่ทั้งน้ีตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 70 % ของวสัดุก่อสร้างทั้งหมด ท่ีspecลงในแบบ “ไม่

นบัช่องเปิดต่างๆ”     โดยผูส่้งผลงานเขา้ประกวด สามารถส่งผลงานแบบเด่ียว เท่านั้น  ( 1 คนสามารถส่งผลงานไดไ้ม่เกิน 2 

แบบ แต่มีสิทธ์ิรับรางวลั สูงสุดไดเ้พียง 1 รางวลัเท่านั้น ยกเวน้  รางวลั Popular voteสามารถรับคู่กบัรางวลัอ่ืนๆได ้)    
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        คุณสมบัตผู้ิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประกวดตอ้งเป็น นิสิต/นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  เท่านั้น 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประกวดตอ้งเป็นบุคคลคนเดียว  โดยตอ้งระบุช่ือ-นามสุล ,เลขท่ีบตัรประชาชน,ท่ีอยู,่สถานศึกษา,ส าเนา

บตัรนิสิต/นกัศึกษา,ส าเนาบตัรประชาชน,หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้,อีเมล ์

3. ผูเ้ขา้ร่วมประกวดตอ้งมีสถานะเป็นนิสิต/นกัศึษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดในช่วงเวลาจดัการประกวด 

         รายละเอยีดการน าเสนอผลงาน 

1. ระบุ   แนวคิดในการออกแบบ  แปลนบา้น   รูปดา้น/รูปตดั  ภาพ Perspective   และรายละเอียดวสัดุรายการท่ี

ก าหนด/เลือกใช ้

2. ส่งเป็นไฟล ์PDF แสดงผลงาน ความละเอียดไม่ต ่ากวา่ 300 dpi (ส าหรับ Print บนกระดาษขนาด A 1 แนวตั้ง )  1 

หนา้/ 1 ผลงาน 

3. ส่งผา่นทาง email arch-mkt@tpipolene.co.th  หรือ  ส่งมายงั  บมจ. ทีพีไอ โพลีน  ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 26/56  ถ.

จนัทน์ตดัใหม่  ทุ่งมหาเมฆ  สาทร  กรุงเทพฯ 10120 

            เกณฑ์การตดัสิน 

1. ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ ความสวยงาม และตอบสนองตรงกบัโจทยท่ี์ก าหนด             25  % 

2. การวางผงัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ                                                                                       20  % 

3. ประโยชน์การใชส้อย และค านึงหลกั                                                                                               20  % 

4. เลือกใชว้สัดุไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม(ผลิตภณัฑที์พีไอ ไม่นอ้ยกวา่ 70 % )                             25  % 

5. ภาพรวมของการน าเสนอ                                                                                                                  10  % 

  คณะกรรมการตดัสิน 

          ประกอบดว้ยบุคลากรภายในบริษทั และบุคคลท่ีบริษทัฯจะเรียนเชิญเขา้ร่วมเป็นกรรมการตดัสิน ตามท่ีเห็นควร 

           ระยะเวลาการเปิดรับผลงานการออกแบบ 

       รอบการคดัเลอืก 

„ การส่งผลงาน  ไดต้ั้งแต่ วนัที ่1 ธันวาคม 2560 – วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2561 

„ แจง้ผลการตดัสินผลงานผา่นการคดัเลือก จ านวน 10 ผลงาน  ภายใน วนัที ่2 มนีาคม 2561 
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     รอบการตดัสิน (ส าหรับผู้ทีผ่่านเข้ารอบจ านวน 10 แบบ) 

„ เขา้น าเสนอผลงานพร้อมโมเดลขนาด 1:100 , ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลั ภายในวนัที ่23 มนีาคม 2561 

ณ  บริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน)  อาคารส านกังานใหญ่    กรุงเทพฯ 

„ การเปิดโหวตรางวลั Popular Vote ตั้งแต่วนัที ่2-21 มนีาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/ 

                เงนิรางวลัรอบคดัเลอืก  

     ผูส่้งผลงานเขา้ประกวด   ท่ีผา่นการคดัเลือก  จะไดรั้บเงินสด  รางวลัละ  5,000  บาท    รวมทั้งหมด  10  รางวลั  

    โดยผูท่ี้ไดรั้บรางวลัในรอบคดัเลือก  จะตอ้งเดินทางมารับเงินรางวลัเอง ท่ี บริษทั ทีพีไอโพลีน จ ากดั(มหาชน)  

อาคารส านกังานใหญ่  กรุงเทพฯ  ในช่วงวนัท่ี 5 - 9 มีนาคม  2561 โดยทางบริษทัฯ จะมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% 

ตามท่ีกฏหมายก าหนด   ทั้งน้ี กรณีส าหรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีส่งแบบ

แลว้ผา่นการคดัเลือกมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเดินทางมารับรางวลัได ้ใหแ้จง้ความประสงคแ์ละเหตผุลมายงั  

บริษทัฯ โดยบริษทัจะพิจารณาใหต้ามเหตุผลสมควร หากพิจารณาอนุมติั จะสามารถมารับเงินรางวลัดงักล่าว ได้

ในวนัท่ี23 มีนาคม 2561  

 

  เงนิรางวลัรอบตดัสิน   

 -  รางวลัชนะเลิศ                                     จ านวน 1 รางวลั :    เงนิรางวลั   40,000 บาท    พร้อมใบประกาศนียบัตร   

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1                  จ านวน 1 รางวลั :     เงนิรางวลั   30,000 บาท   พร้อมใบประกาศนียบตัร  

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2        จ านวน 1 รางวลั :     เงนิรางวลั   20,000 บาท    พร้อมใบประกาศนียบัตร  

- รางวลั *Popular Vote (แบบยอดนิยม)  จ านวน 5 รางวลั :     เงนิรางวลั     2,000 บาท    

(*มียอด กด Like แฟนเพจสูงสุด) 

     *ผู้ชนะเลศิในประกวดออกแบบคร้ังนี ้   บริษทัฯจะพิจารณาเชิญสมัภาษณ์งาน  เพื่อเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ เม่ือ

จบการศึกษาในอนาคต 

    เงือ่นไขเกีย่วกบัผลงานทีส่่งเข้าประกวด  

„ ผลงานท่ีส่งเขา้ร่วมการประกวด จะตอ้งไม่เป็นผลงานหรืออาคาร ท่ีสร้างส าเร็จแลว้  

„ ผลงานท่ีส่งเขา้ร่วมการประกวด จะตอ้งไม่เป็นผลงานท่ีเคยไดรั้บ การเผยแพร่ หรือ ตีพิมพท่ี์ใด มาก่อน 

• ผลงานท่ีผา่นรอบการคดัเลือกจ านวน 10 ผลงาน   บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพแ์ละแสดงผลงานทุกช้ิน  

ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆหรือน าไปประยกุตต์่อยอด รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดทุ้กรูปแบบ    โดยเจา้ของผลงาน

จะไม่เรียกร้องผลประโยชน์เพ่ิมเติม  นอกเหนือจากเงินรางวลัท่ีก าหนดตามท่ีแจง้ไวใ้นประกาศการเชิญชวนเขา้

ร่วมส่งผลงานเขา้ประกวด    โดยทางบริษทัฯ จะใหเ้ครดิตแก่เจา้ของผลงาน  โดยการระบุช่ือเจา้ของผลงานไว ้  จะ

ไดรั้บการเผยแพร่ทางรายการของช่องสุวรรณภูมิและส่ือโฆษณาอ่ืนๆของบริษทั รวมทั้งจดัแสดงท่ีบูธของบริษทัฯ

ในงานสถาปนิกของแต่ละปี  
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„ ผลงานท่ีส่งเขา้ร่วมการประกวด จะตอ้งเป็นผลงานของผูเ้ขา้ร่วมการประกวด และผูเ้ขา้ร่วมประกวดเป็นเจา้ของ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ   ทั้งน้ี ก่อนถึงก าหนดการประกาศผลการตดัสิน หา้มมิใหมี้การน าไปเผยแพร่ หรือ 

ตีพิมพผ์ลงานทุกช้ินท่ีส่งเขา้ร่วมประกวด ในส่ือสาธารณะทุกประเภท หากมีการไดรั้บแจง้และตรวจพบวา่ มีการ

ละเมิดหรือทุจริต บริษทัฯจะละเวน้การพิจารณาผลงานนั้น โดยส้ินเชิง และหากมีการตรวจพบในภายหลงั ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนรางวลั 

„ ค  าตดัสินของคณะกรรมการของบริษทัฯถือเป็นท่ีสุด และขอสงวนสิทธ์ิไม่น าผลงานมาพิจารณา หากผูเ้ขา้ร่วม

ประกวดส่งผลงานมา ไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด รวมทั้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบรางวลัชนะเลิศ และรอง

ชนะเลิศอีก 2 ล าดบั หากพิจารณาแลว้วา่ ไม่มีผลงานท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บรางวลัดงักล่าว   

 

แผนท่ีบริษทั 

 

 


