
 

แบบฟอร์มในการสมัครการประกวดออกแบบรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ 

(กรุณาสง่แบบฟอร์มการสมคัรหนึง่แผน่ ส าหรับผลงานเข้าสมคัรหนึง่ชิน้ และกรุณาคดัลอกแบบฟอร์มการสมคัรไว้ เพื่อใช้

ในกรณีที่ได้รับคดัเลอืก) 

(ผู้สมัคร) 

  

ชื่อ (เพศ/อาย)ุ 
 

ในกรณีของกลุม่ 
กรอกช่ือ เพศ อายุ
ของตวัแทนกลุม่ 
และช่ือกลุม่ 

ในกรณีของกลุม่ กรอกช่ือ เพศ อายขุองตวัแทนกลุม่ และช่ือกลุม่ 

 

ชื่อ  
 
 

(ชาย หญิง / อาย ุ           ปี)  

ที่อยู่  

(รหสัไปรษณีย์) 
เบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้  

บ้าน / มือถือ (                                                              ) 
อาชีพ ช่ือบริษัท หรือช่ือโรงเรียน  

 ดีไซน์เนอร์ (บริษัท)                    นกัเรียน 

 ดีไซน์เนอร์ (ฟรีแลนซ์)                อื่นๆ (                                                     ) 
 เทคโนโลยี/พฒันา/ออกแบบ 

อีเมล 

(ถ้ามี) 
ช่ือ                                    @                                                     โทรศพัท์มือถือ 

                                                                                                คอมพิวเตอร์ 
สง่เมลแมกกาซีนไปยงัอเีมลที่ให้ไว้ได้หรือไม ่(สง่ / ไมส่ง่/ ลงทะเบียนเรียบร้อย)  

โปรไฟล์ 

(ถ้ามี)  
(200 ตวัอกัษร)  

ในกรณีสมคัรเป็นกลุม่ ระบปุระวตัิการท ากิจกรรมของกลุม่ เป็นต้น  
 
 
 

ทราบเกี่ยวกับการ
รับสมัครมาจาก
สื่อใด 

 แบบฟอร์มการรับสมคัร              โฮมเพจ (                    )      จากโรงเรียน (ชัน้เรียน/ผู้สอน)  
 โปสเตอร์                                   เมลแมกกาซีน                    จากคนรู้จกั 

 ออนไลน์ของรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ   โฆษณาในนิตยสาร (   )       อื่นๆ  (             ) 
 

 

 

(เนือ้หาการสมัคร)  



สะกด  

ชื่อผลงาน  

จุดเด่น  
(200 ตวัอกัษร) 

อธิบายคร่าวๆเก่ียวกบัแนวคดิหรือลกัษณะเฉพาะของผลงาน  
 

ผลงาน  กระดาษ A4:             แผน่   รูปจ าลอง + กระดาษทีใ่ช้ในการอธิบายเพิ่มเติม (มี / ไมม่ี)  
 

(ข้อในการแสดงเจตนายนิยอมอื่นๆ และลายมือชื่อ) 

กรุณาลงลายมือช่ือแสดงการยินยอม หลงัอา่นแตล่ะหวัข้อโดยละเอียด 

*ในกรณีสมคัรเป็นกลุม่ ลงลายมอืช่ือโดยตวัแทนกลุม่ 

ข้อควรระวงัในการสมคัรและข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิ 

 ผลงานท่ีสง่เข้าสมคัรจะต้องเป็นผลงานของผู้สมคัร และไมเ่คยน าเสนอท่ีไหนมาก่อนในประเทศไทย รวมไปถึง
ตา่งประเทศ  

 ละเว้นจากการประกาศรูปของผลงานท่ีสมคัร (รวมไปถึงขัน้ตอนในการท า) จนกวา่จะถงึการประกาศผลการ
ตดัสนิ 

 ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความสญูหายหรืออบุตัิเหตทุีเ่กิดตอ่เอกสารหรือข้อมลู ท่ีเกิดจากสถานการณ์ของ
ไปรษณีย์หรือการสือ่สาร 

 ไมรั่บสมคัรผลงานผา่นทางแฟกซ์ 

 การสมคัรเข้าประกวดนัน้ไมม่ีคา่ใช้จา่ย แตผู่้สมคัรจะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึน้ในการสมคัร 
(รวมถึงคา่อปุกรณ์ คา่ใช้จา่ยในการสือ่สาร คา่สง่ เป็นต้น) 

 ในกรณีที่ผลงานท่ีสมคัรได้รับรางวลั สทิธิเก่ียวกบัสทิธิบตัร สทิธิบตัรการประดษิฐ์ การออกแบบ เคร่ืองหมาย
การค้า ลขิสทิธ์ิจะเป็นของผู้จดังาน หากแตม่ลูคา่การโอนสทิธินัน้ จะเป็นไปตามเงินรางวลัท่ีผู้จดังานก าหนด 
หรือแบง่สรรตามเงินรางวลั 

 ในการแสดงผลงานท่ีได้รับรางวลั จะมีการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆของผู้สมคัร เช่น ช่ือ อาย ุและพร้อมกนันัน้ อาจจะ
มีการขอความคดิเห็นของผู้สมคัรเพื่อแสดง 

 ในกรณีที่ผลงานท่ีได้รับรางวลัถกูสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ อาจจะมกีารขอข้อมลูเดิม 

 ผู้สมคัรเห็นชอบที่จะให้ผู้จดังานใช้ผลงานท่ีเข้าสมคัรเพื่อแนะน าหรือบนัทกึการประกวด โดยไมม่คีา่ตอบแทน 

 ในกรณีที่ผลงานท่ีเข้าสมคัร เหมอืนกบัผลงานท่ีเคยถกูน าแสดง หรือมีความคล้ายคลงึ หรือเป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลท่ีสาม (รวมไปถึงกรณีทีก่ารละเมิดเกิดขึน้ภายหลงัการสมคัร) รวมไปถึงในกรณีที่
มีข้อมลูที่เป็นเทจ็ในแบบฟอร์มการสมคัร จะมกีารยกเลกิรางวลั แม้วา่จะเกิดขึน้ภายหลงัการประกาศผลรางวลัก็
ตาม 

 ในกรณีที่เกิดความจ าเป็นในการหาข้อตกลงในเร่ืองที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อส าคญัในการเปิดรับ
สมคัร จะมีการตดัสนิโดยผู้จดังาน ในกรณีที่ผู้สมคัรไมเ่ห็นด้วยกบัเนือ้หานัน้ สามารถถอนตวัจากการสมคัรได้ 
แตจ่ะไมม่กีารรับผิดชอบเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยใดๆทีเ่กิดขึน้ในการสมคัร 



 หลงัจากการรับผลงาน ผู้จดังานจะระมดัระวงัในการจดัการและขนสง่ผลงานท่ีเข้าสมคัร แตจ่ะไมรั่บผิดชอบใดๆ
เก่ียวกบัความเสยีหาย สญูเสยีทีเ่กิดจากภยัธรรมชาติหรือหรืออบุตัิเหตอุื่นๆ  

 โปรดทราบวา่ ผลงานท่ีเข้าสมคัรที่นอกเหนือจากรูปจ าลองขนาดเทา่ของจริงนัน้ จะไมค่ืนกลบั 

 ผลงานท่ีได้รับการน าไปผลติเป็นสนิค้า อาจจะมกีารปรับเปลีย่นสว่นหนึง่เพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัการผลติ
สนิค้า 

 ผู้สมคัรที่ผลงานได้รับรางวลัจากการประกวด จะได้สทิธิในการใช้ผลการประกวดในการโฆษณาตวัเอง  
 ผู้สมคัรสามารถเสนอช่ือรถ (ผลงาน) ที่ได้รับรางวลั แตผู่้จดังานสามารถเปลีย่นได้โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า และผู้

จดังานมีสทิธิในการลงทะเบียนช่ือรถที่สรุปสดุท้าย เป็นช่ือสนิค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 ส าหรับผู้ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ในกรณีที่ได้รับรางวลั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง 

 อาจจะมีกรณีในการลดหรือเพิ่มระยะเวลา แก้ไข หรือยกเลกิการประกวดโดยผู้จดังานไมแ่จ้งลว่งหน้า ในกรณี
นัน้ ผู้จดังานจะไมรั่บผิดชอบใดๆ 

 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัร จะถกูควบคมุตามข้อก าหนดของบริษัท “นโยบายพืน้ฐานเก่ียวกบัการรักษาข้อมลู
สว่นบคุคล” และจะใช้เฉพาะในการติดตอ่เพื่อการด าเนินงาน การสง่เอกสารตา่งๆ การแจ้งกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
และการด าเนินการโดยรวม นอกจากนัน้ อาจจะมีการสง่เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถเฉพาะเจาะจงสว่นบคุคลได้ ไป
ในการท าสญัญากบับริษัทท่ีร่วมมือ หรือบริษัทในกลุม่  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า ผู้สมคัร เห็นชอบกบั “ข้อควรระวงัในการสมคัรและข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิ” และได้ลงลายมือช่ือ 

(ในกรณีสมคัรเป็นกลุม่ ลงช่ือตวัแทนกลุม่ ในกรณีของผู้ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ จะต้องมกีารลงลายมือช่ือโดย

ผู้ปกครอง)  

ชื่อ 

พืน้ท่ีของผู้จดังาน                            วนัท่ีรับ                                       หมายเลขในการรับ 



ป้ายช่ือผลงานในการประกวดออกแบบรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ 

(ในกรณีของภาพสเกตซ์ ติดปา้ยด้านหลงัแบบฟอร์มการสมคัร ในกรณีของรูปจ าลองเทา่ขนาดจริง ติดปา้ยที่ด้านลา่งรูป

จ าลองหรือด้านลา่งฐาน) 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน 

ช่ือ 

ช่องส าหรับผู้จดังาน 

ช่ือผลงาน 

ช่ือ 

ช่องส าหรับผู้จดังาน 

ช่ือผลงาน 

ช่ือ 

ช่องส าหรับผู้จดังาน 

ช่ือผลงาน 

ช่ือ 

ช่องส าหรับผู้จดังาน 

ช่ือผลงาน 

ช่ือ 

ช่องส าหรับผู้จดังาน 

เอกสารอ้างอิง: ภาพมมุบนของโครงรถ FM-A ในรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ ซีร่ีย์/ด้านข้าง (ด้านหน้า: N-02 ยนิูต ยาง: ตดิล้อตามเส้นผ่าน
ศนูย์กลางขนาดใหญ่)  



 

 

รถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ คืออะไร  

คือ เคร่ืองจกัรในการแขง่ (racing machine) ที่ขบัเคลือ่นสีล้่อ ด้วยขนาดความยาวรวมทัง้หมด 15 เซนติเมตร มีมอเตอร์

ภายในหนึง่ก้อนและถา่นขนาดเอสาม 2 ก้อน ที่บริษัท ทามิยา่ จ ากดั (เมืองชิทสโึอกะ จงัหวดั ชิทสโึอกะ) จดัจ าหนา่ย 

ได้รับความนิยมจากการท่ีรถมีหลากหลายประเภท ความลกึซึง้ในการดดัแปลง หรืออพัเกรดด้วยชิน้สว่นท่ีมีการเตรียมไว้

อยา่งมากมายหลายประเภท และความสนกุสนานท่ีได้จากการแขง่ขนักบัเพื่อน ตัง้แตเ่ปิดขายในปี 1982 รถได้ถกูขายไป

ทัง้หมดมากกวา่ 170 ล้านคนั เป็นงานอดเิรกที่ได้รับความนยิมสงู 

ปัจจบุนั หลงัจากการได้รับความนิยมอยา่งสงูถึงสองรอบ รถมินิโฟร์วีลไดร์ฟไมเ่พียงแตจ่ะได้รับความนิยมเป็นอยา่งสงูใน

ประเทศญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงตา่งประเทศ เช่น เอเชีย ยโุรป (ประเทศอิตาล ีประเทศรัสเซีย) และอเมริกา เป็นต้น  

นอกจากจะมีการแขง่ขนัในระดบัอยา่งไมเ่ป็นทางการท่ีร้านจ าหนา่ยสนิค้าทีเ่ป็นงานอดิเรกในแตล่ะประเทศ มีการใช้

สถานท่ีแขง่ขนัเร่ิมจาก Suzuka circuit เพื่อแขง่ขนัการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ นอกจากนัน้แล้วยงัมีการจดักิจกรรม

แลกเปลีย่นในหมูผู่้แขง่ขนัด้วยกนัในออนไลน์ที ่“mini yong club (http://mini4wd.jp/) คอมมิวนิตีไ้ซต์อยา่งเป็น

ทางการส าหรับรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ ท าให้การแขง่ขนัท่ีเป็นงานอดแิรกนีท้ าให้คนหลายรุ่นได้สนกุสนาน และเติบโตอยา่ง

สมบรูณ์มากขึน้ 

โดยเฉพาะในปี 2007 ซึง่การระลกึถึงการครบ 25 ปีของรถมินิโฟร์วีลไดร์ฟ แฟนของรถก็แสดงให้เหน็ถึงความตื่นเต้นของ

พวกเขา  

 

http://mini4wd.jp/

