
บริษทั  สยามทามิยะ  จ ากดั 
กจิกรรมการแข่งขนั 

Tamiya Asia Challenge 2019 
หาโควต้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Tamiya Asia Challenge 2019( TMAC ) 

ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
วันที่ในการจัดการแข่งขัน 

   สนามท่ี1    หาโควต้า  50 คน  วนัท่ี 10        กมุภาพนัธ์ 2562  ( เซียร์รังสิต  )  
    สนามท่ี 2    หาโควต้า  50 คน  วนัท่ี 17        มีนาคม  2562     ( จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั ) 

    สนามแขง่     Tamiya Asia Challenge  ( เฉพาะโควต้า )   

    วนัท่ี  12    พฤษภาคม  2562     ( แฟชัน่ไอซ์แลนด์  )  

รางวลังานแขง่ Tamiya Asia Challenge ( รอบ Final ) 

รุ่น J-cup   อนัดบัท่ี 1  ตัว๋เคร่ืองบนิพร้อมท่ีพกั 3 คืน (ประเทศ ฟิลิปปินส์ ) 
    อนัดบัท่ี 2   ตัว๋เคร่ืองบนิพร้อม บตัรก านลั มลูคา่ 3000  บาท 
    อนัดบัท่ี 3  ตัว๋เคร่ืองบนิ 

รุ่น Stock   อนัดบัท่ี 1 ตัว๋เคร่ืองบินพร้อมท่ีพกั 3 คืน ( ประเทศ ฟิลิปปินส์ ) 
    อนัดบัท่ี 2  ตัว๋เคร่ืองบนิ 
    อนัดบัท่ี 3  บตัรก านลั มลูคา่ 3000 บาท 

 

รุ่น Junior   อนัดบัท่ี 1  ตัว๋เคร่ืองบนิพร้อมท่ีพกั 3 คืน  ( ประเทศ ฟิลิปปินส์ ) 
    อนัดบัท่ี 2  บตัรก านลั มลูคา่ 3000 บาท 
    อนัดบัท่ี 3  บตัรก านลั มลูคา่ 2000 บาท 
รางวลัประเภท รถสวยงาม     ของรางวลั  3 รางวลั ( ให้คะแนนความสวยงาม รถ+ บอดี ้ ) 
สถานท่ีและวนัท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
รุ่นการแข่งขัน 

รุ่น Japan Cup 
รุ่น Stock 
รุ่น  Junior 
 



กตกิารุ่น     J- Cup   

ค่าสมคัร  80 บาท รวมแบตเตอร่ี ( แพค็2ก้อน / 1แพค็ ) 
อาย ุ   10 ปี ข้ึนไป 

รถ   รถ Mini 4WD /Mini Pro  จ ากดั 1คน / 1 คนั 
แบตเตอร่ี   AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 70 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
คนปล่อยรถ  ตอ้งเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนไว ้หากไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีกรรมการจะเป็นคนปล่อยรถออกสตาร์ทเอง 
การดูแลรถ  ขณะแข่งขนัในสนาม นกัแข่งตอ้งดูแลรถของตนเอง เช่น ในกรณีท่ีรถหลุดราง 

ข้อก าหนดโดยรวมเกีย่วกบัรถ  
ชุดแต่ง  Mini 4WD, Mini Pro,Dangun ของทามิยะเท่านั้น สามารถตดั ตกแต่งได ้แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากรหสัใด 
บอด้ี          เจาะ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากสินคา้รหสัใดบอด้ีใสตอ้งท าสี ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือความสวยงาม 
Chassis  เจาะ  ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากรหสัใด 
ชุดขบัเคล่ือน  ตอ้งขบัเคล่ีอน 4 ลอ้เท่านั้น 
มอเตอร์  ไมจ่ ากดั  ( Tamiya เทา่นัน้ ) ห้ามใสข้่ามรุ่น และหา้มใชน้ ้ ามนัทุกชนิด 

  ไม่อนุญาตใหแ้กะมอเตอร์หรือดดัแปลงใดๆ 
ชุดเฟือง/หอ้งเกียร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น สามารถ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งใชอ้ตัราทด ตาม มาตราฐานในชุดเดียวกนั 
ลอ้   ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  สามารถตดัตกแต่งได ้
ยาง   สามารถ ตดัตกแต่งได ้หนา้ยางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 8mm หา้มสูงเกิน 35 mm(หนา้ยางท่ีสมัผสักบัรางไม่จ ากดั ) 
โรลเลอร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  ไม่จ ากดัจ านวน ( โรลเลอร์ ถว้ย สามารถตดัตกแต่งได)้กนัโครงและตุม้กระโดดไม่นบัเป็น

โรลเลอร์ -โรลเลอร์ หา้มเจาะหรือเจียดดัแปลงจากสภาพเดิม 
 ( ยกเวน้การท าขอบ โรลเลอร์ ท่ีเป็นพลาสติก สามารถท าสีไดห้รือเพื่อความสวยงาม) 

เฟืองมอเตอร์  เฟือง 8 ของ Tamiya เท่านั้น หา้มตดัตกแต่งใดๆ 
สะพานไฟ  จ ากดั 1  ชุดเท่านั้นหา้มน ามาซอ้นกนั  และหา้มใชน้ ้ ามนัใดๆ 
ตุม้ถ่วงน ้ าหนกัและเสา ไม่จ ากดั 
น็อต   ตรงปลายของตวัน็อตตอ้งปิดดว้ย Ball cap (เพ่ือป้องกนัอนัตราย) 
เบรก  ตอ้งเป็นของทามิยะ เท่านั้น สามารถใช ้Item 54430 เบรก R/C ได ้
ความสูงของเบรก ตอ้งไม่ต ่ากวา่  1  มิลลิเมตร 
ความกวา้งไม่เกิน  105 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่เกิน  165 มิลลิเมตร 
ความสูงของรถไม่เกิน  70 มิลลิเมตร 
(อะไหล่ท่ีไม่ใช่ของ Tamiya ถา้ตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ทนัที ตั้งแตร่อบ2เป็นตน้ไป) 

  
รางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  

รางวลัชนะเลิศ ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 2000 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1500 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1000 บาท 
หมายเหต ุ
 รถของผู้ที่ชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคณุสมบตัิรถอกีครัง้อยา่งละเอยีด หากพบวา่มีการปรับแตง่รถผิดกติกา จะถกูตดัสทิธ์ิ 
ในรอบ Final ใหน้กัแข่งท ารถในสนามและตอ้งท ารถเองเท่านั้นหา้มน าบุคคลอ่ืนมาช่วยท ารถโดยเดด็ขาด 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 
 



กตกิารุ่น     Stock 
ข้อก าหนดทัว่ไป ไมก่ าหนด 

คา่สมคัร  80 บาท ( รวมแบตเตอร่ี แพค 2 /1 แพค )  
อาย ุ  10 ปี ขึน้ไป 
รถ   รถ Mini 4WD, Mini Pro   จ ากดั 1 คน/ 1 คนั 
แบตเตอร่ี  AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 70 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
คนปลอ่ยรถ  ต้องเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนไว้ หากไมอ่ยูใ่นพืน้ท่ีกรรมการจะเป็นคนปลอ่ยรถออกสตาร์ทเอง 
การดแูลรถ  ขณะแขง่ขนัในสนาม นกัแขง่ต้องดแูลรถของตนเอง เช่น ในกรณีทีร่ถหลดุราง 
รอบซอ่มรถ  อนญุาตให้เฉพาะเจ้าของรถเทา่นัน้ 

ข้อก าหนดโดยรวมเกี่ยวกับรถ  
โครงรถ/Chassis ต้องเป็นของ Tamiya เท่านัน้ ห้ามตัดตกแต่งใดๆ ( ห้ามใช้โครงท่ีสร้างขึน้มาเอง ) 
ชดุแตง่  Mini 4WD , Mini Pro และ Dangun ห้าม ตดั ดดัแปลงใดๆ แตส่ามารถใช้ร่วมกนัได้ 
   ห้ามใช้ชดุแตง่ กนัชน ชดุตบ ท่ีเป็น คาร์บอนและ HG 
บอดี ้  ห้ามตดัตกแตง่ใดๆ (ยกเว้นซุ้มล้อ )  บอดีใ้สต้องท าสหีรือติดสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงาม 
ชดุขบัเคลือ่น  ต้องขบัเคลีอ่น 4 ล้อเทา่นัน้ 
มอเตอร์  รุ่น Torque-Tuned, Rev-Tuned , Atomic-Tuned  ห้ามใสข้่ามรุ่น และหา้มใชน้ ้ ามนัทุกชนิด 

  ไมอ่นญุาตให้แกะมอเตอร์หรือดดัแปลงใดๆ 
ชดุเฟือง/ห้องเกียร์ ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามเจียร หรือ ดดัแปลงใดๆ 
ล้อและยาง  ใช้ได้ทกุรุ่นของ Tamiya ห้ามตดัตกแตง่ใดๆห้ามใช้วสัดอุื่นมาดดัแปลงใช้แทนยางใสแ่กนล้อ72mmสามารถเจาะทะลลุ้อได้ 
โรลเลอร์ ตอ้งเป็นพาสติก ของ Tamiya เท่านั้น  กนัโครงและตุม้กระโดดไม่นบัเป็นโรลเลอร์  

โรลเลอร์ หา้มเจาะหรือเจียดดัแปลงจากสภาพเดิม  
สะพานไฟ  จ ากดั 1  ชุดเท่านั้นหา้มน ามาซอ้นกนั  และหา้มใชน้ ้ ามนัใดๆ 
ตุม้ถ่วงน ้ าหนกัและเสา ไม่จ ากดั 
เฟืองมอเตอร์  เฟือง 8 ของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามตดัตกแตง่ใดๆ 
น็อต   ตรงปลายของตวัน็อตตอ้งปิดดว้ย Ball cap (เพ่ือป้องกนัอนัตราย) 
ชดุเบรก  ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ สามารถใช้ Item 54430 เบรก R/C  ได้ 
ลกูปืน  ห้ามใช้ลกูปืนทกุชนิด (เว้น 15393) 
ความสูงของเบรก ตอ้งไม่ต ่ากวา่  1  มิลลิเมตร 
ความกวา้งไม่เกิน  105 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่เกิน  165 มิลลิเมตร 
ความสูงของรถไม่เกิน  70 มิลลิเมตร 
(อะไหล่ท่ีไม่ใช่ของ Tamiya ถา้ตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ทนัที ตั้งแตร่อบ2เป็นตน้ไป) 

 รางวลัส าหรับผู้ชนะการแขง่ขนั 
รางวลัชนะเลิศ ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 2000 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1500 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1000 บาท 
 
หมายเหต ุ
 รถของผู้ ท่ีชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคณุสมบตัิรถอีกครัง้อยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแตง่รถผิดกติกา จะถกูตดัสทิธ์ิ 
ในรอบ Final ใหน้กัแข่งท ารถในสนามและตอ้งท ารถเองเท่านั้นหา้มน าบุคคลอ่ืนมาช่วยท ารถโดยเดด็ขาด 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 



กตกิารุ่น     Junior 
ข้อก าหนดทัว่ไป จ ากดั อาย ุ ตัง้แต ่10 - 15 ปี  

คา่สมคัร  80 บาท ( รวมแบตเตอร่ี แพค 2 /1 แพค )  
อาย ุ  ไมเ่กิน 15 ปี 
รถ   รถ Mini 4WD, Mini Pro   จ ากดั 1 คน/ 1 คนั 
แบตเตอร่ี  AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 70 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
คนปลอ่ยรถ  ต้องเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนไว้ หากไมอ่ยูใ่นพืน้ท่ีกรรมการจะเป็นคนปลอ่ยรถออกสตาร์ทเอง 
การดแูลรถ  ขณะแขง่ขนัในสนาม นกัแขง่ต้องดแูลรถของตนเอง เช่น ในกรณีทีร่ถหลดุราง 
รอบซอ่มรถ  อนญุาตให้เฉพาะเจ้าของรถเทา่นัน้ 
 

ข้อก าหนดโดยรวมเกี่ยวกับรถ  
โครงรถ/Chassis ต้องเป็นของ Tamiya เท่านัน้ ห้ามตัดตกแต่งใดๆ ( ห้ามใช้โครงท่ีสร้างขึน้มาเอง ) 
ชดุแตง่  Mini 4WD , Mini Pro และ Dangun ห้าม ตดั ดดัแปลงใดๆ แตส่ามารถใช้ร่วมกนัได้ 
   ห้ามใช้ชดุแตง่ กนัชน ชดุตบ ท่ีเป็น คาร์บอนและ HG 
บอดี ้  ห้ามตดัตกแตง่ใดๆ (ยกเว้นซุ้มล้อ )  บอดีใ้สต้องท าสหีรือติดสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงาม 
ชดุขบัเคลือ่น  ต้องขบัเคลีอ่น 4 ล้อเทา่นัน้ 
มอเตอร์  รุ่น Torque-Tuned, Rev-Tuned , Atomic-Tuned  ห้ามใสข้่ามรุ่น และหา้มใชน้ ้ ามนัทุกชนิด 

  ไมอ่นญุาตให้แกะมอเตอร์หรือดดัแปลงใดๆ 
ชดุเฟือง/ห้องเกียร์ ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามเจียร หรือ ดดัแปลงใดๆ 
ล้อและยาง  ใช้ได้ทกุรุ่นของ Tamiya ห้ามตดัตกแตง่ใดๆห้ามใช้วสัดอุื่นมาดดัแปลงใช้แทนยางใสแ่กนล้อ72mmสามารถเจาะทะลลุ้อได้ 
โรลเลอร์ ตอ้งเป็นพาสติก ของ Tamiya เท่านั้น  กนัโครงและตุม้กระโดดไม่นบัเป็นโรลเลอร์  

โรลเลอร์ หา้มเจาะหรือเจียดดัแปลงจากสภาพเดิม  
สะพานไฟ  จ ากดั 1  ชุดเท่านั้นหา้มน ามาซอ้นกนั  และหา้มใชน้ ้ ามนัใดๆ 
ตุม้ถ่วงน ้ าหนกัและเสา ไม่จ ากดั 
เฟืองมอเตอร์  เฟือง 8 ของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามตดัตกแตง่ใดๆ 
น็อต   ตรงปลายของตวัน็อตตอ้งปิดดว้ย Ball cap (เพ่ือป้องกนัอนัตราย) 
ชดุเบรก  ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ สามารถใช้ Item 54430 เบรก R/C  ได้ 
ลกูปืน  ห้ามใช้ลกูปืนทกุชนิด (เว้น 15393) 
ความสูงของเบรก ตอ้งไม่ต ่ากวา่  1  มิลลิเมตร 
ความกวา้งไม่เกิน  105 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่เกิน  165 มิลลิเมตร 
ความสูงของรถไม่เกิน  70 มิลลิเมตร 
(อะไหล่ท่ีไม่ใช่ของ Tamiya ถา้ตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ทนัที ตั้งแตร่อบ2เป็นตน้ไป) 

 รางวลัส าหรับผู้ชนะการแขง่ขนั 
รางวลัชนะเลิศ ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 2000 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1500 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ถว้ยรางวลัพร้อมบตัรก านลั มูลค่า 1000 บาท 
หมายเหต ุ
 รถของผู้ ท่ีชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคณุสมบตัิรถอีกครัง้อยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแตง่รถผิดกติกา จะถกูตดัสทิธ์ิ 
ในรอบ Final ใหน้กัแข่งท ารถในสนามและตอ้งท ารถเองเท่านั้นหา้มน าบุคคลอ่ืนมาช่วยท ารถโดยเดด็ขาด 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 



ล าดบัการปล่อยรถ 
รอบแรก  

นักแข่งเข้าแถวปล่อยสตาร์ท คร้ังละ 3 คนั ( 3 คนั เอา 1 คนั )  
 รถทีเ่ข้ารอบและผ่านการตรวจจาก กรรมการแล้ว จะได้รับบัตรผ่านโดย ระบุช่ือและตดิเบอร์ ทีร่ถ 
(สติก๊เกอร์ บอดี ้และ Chassis ต้องตรงกนั ) หากพบการผดิกตกิา จะให้แก้ไขทนัท ี

 
ล าดบัการปล่อยรถรอบสอง 
นักแข่งเข้าแถวปล่อยสตาร์ท คร้ังละ 3 คนั ( 3 คนั เอา 2 คนั ) อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัจ านวนนักแข่งและดุลพนิิจของกรรมการ  
รถทีเ่ข้ารอบ จะได้รับบัตรผ่านโดย  

ประทบัตราผา่นในบตัรปล่อยสตาร์ท ทุกรอบ นกัแขง่เขา้แถวปล่อยสตาร์ท จนจบการแข่งขนั หากพบการผดิกตกิา จะตดัสิทธ์ิทนัท ี
 

หมายเหตุ หา้มแซงคิวหรือจองคิวใหก้นั นกัแข่งตอ้งมาต่อแถวดว้ยตวัเอง 
รอบ Final กรรมการจะใหน้กัแขง่ดูรถท่ีเขา้รอบวา่ ใชข้องปลอมหรือ ผิดกติกา หรือไม่ 

(หากนักแข่งท่านใดใช้มารยาทหรือแสดงกริยาไม่เหมาะสมจะถูกตดัสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันโดยทันที) 
ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงาน  ค าตดัสินกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  
ในรอบ Final ใหน้กัแข่งท ารถในสนามและตอ้งท ารถเองเท่านั้นหา้มน าบุคคลอ่ืนมาช่วยท ารถโดยเดด็ขาด 

รถของผูช้นะ กรรมการจะท าการแกะมอเตอร์ตรวจ อยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
ก าหนดการ การแข่งขนั 

วนัเสาร์  เวลา 10.30 – 20:00 น.  เปิดสนามทดสอบรถ 

วนัอาทิตย ์  

10.30น-11.00น  เปิดสนามทดสอบรถ 

11.00น   เปิดรับสมคัรลงทะเบียน  

13.00น   เร่ิมท าการแข่งขนั 

15.00น   ร่วมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ พร้อมจบัฉลากของรางวลั 

18.00น   ประกาศผลพร้อม มอบรางวลั  

 

      

  


