
บริษทั  สยามทามิยะ  จ ากดั 

กจิกรรมการแข่งขนั 

Tamiya Mini4wd 5-Lane Race 
สถานที ่     ห้างสรรพสินค้า ซคีอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 

วนัที่ในการจัดการแข่งขัน 

9 ตุลาคม 2563  สมคัรแข่งในเวบ็ไซต ์ http://tamiya.co.th/racing เวลา เปิดรับสมคัร 11:00น. 
14 ตุลาคม 2563   ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิแข่งขนั 
16 ตุลาคม 2563      เปิดทดสอบสนามแข่ง ( เฉพาะนกัแข่งที่ได้สทิธ์ิแข่ง ) 

17 ตุลาคม 2563      แข่งรุ่น Standard ( เฉพาะนกัแข่งที่ได้สิทธ์ิแขง่ ) 
18 ตุลาคม 2563          แข่งรุ่น J-Cup ( เฉพาะนกัแข่งที่ได้สิทธ์ิแข่ง ) 
รุ่นการแข่งขัน 

รุ่น 1 J-Cup  จ ากดัจ านวนนกัแข่ง 100 คน ( 1คน/1คนั ) 
2 Standard จ ากดัจ านวนนกัแข่ง 100 คน ( 1คน/1คนั ) 
 

 ขอสงวนสิทธ์ิให้กบัผู้ท่ีลงช่ือนามสกลุจริงเท่าน้ัน 
ในการสมัคร ทางบริษัทขออนุญาตตัดช่ือส าหรับบุคคลท่ี 

ไม่ใช้ช่ือและนามสกลุจริง 
 

 
รางวลัส าหรับผู้ชนะ 

 

รุ่น J-cup   อนัดบัที่ 1   ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  3000 บาท 
    อนัดบัที่ 2    ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  2000 บาท 
    อนัดบัที่ 3 ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  1000 บาท 

 

 

รุ่น STANDARD  อนัดบัที่ 1   ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  3000 บาท 
    อนัดบัที่ 2    ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  2000 บาท 
    อนัดบัที่ 3 ถ้วยรางวลัพร้อมบตัรก านลัมลูค่า  1000 บาท 

http://tamiya.co.th/racing%20เวลา


 

กติการุ่น     J- Cup   

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

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 ห้ามนกัแขง่เข้าสนาม กรรมการจะเป็นผู้ดแูล เช่น ในกรณีที่รถหลดุราง 

ข้อก าหนดโดยรวมเกีย่วกับรถ  
ชุดแต่ง  Mini 4WD, Mini Pro,Dangun ของทามิยะเท่านั้น สามารถตดั ตกแต่งได ้แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว่้ามาจากรหสัใด 
บอด้ี          เจาะ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว่้ามาจากสินคา้รหสัใดบอด้ีใสตอ้งท าสี ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือความสวยงาม 
Chassis  เจาะ  ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว่้ามาจากรหสัใด 
ชุดขบัเคล่ือน  ตอ้งขบัเคล่ีอน 4 ลอ้เท่านั้น 
มอเตอร์  ไม่จ ากดั  ( Tamiya เทา่นัน้ ) ห้ามใส่ข้ามรุ่น และห้ามใชน้ ้ามนัทุกชนิด 

  ไม่อนุญาตให้แกะมอเตอร์หรือดดัแปลงใดๆ 
ชุดเฟือง/ห้องเกียร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น สามารถ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งใชอ้ตัราทด ตาม มาตราฐานในชุดเดียวกนั 
ลอ้   ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  สามารถตดัตกแต่งได ้
ยาง   สามารถ ตดัตกแต่งได ้หนา้ยางตอ้งไม่ต ่ากว่า 8mm ห้ามสูงเกิน 35 mm(หนา้ยางท่ีสัมผสักบัรางไมจ่ ากดั ) 
โรลเลอร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  ไม่จ ากดัจ านวน ( โรลเลอร์ ถว้ย สามารถตดัตกแต่งได)้กนัโครงและตุม้กระโดดไม่นบัเป็น

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

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

  
หมายเหต ุ
 รถของผู้ที่ชนะการแข่งขนั กรรมการจะตรวจสอบคณุสมบตัิรถอีกครัง้อยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแต่งรถผิดกติกา จะถกูตดัสิทธ์ิ 
ในรอบ Final ใหเ้จา้ของรถเช็คความพร้อมของรถและเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีโต๊ะกรรมการเท่านั้น ไม่อนุญาตใหน้ ารถกลบัไปท่ีอ่ืน 

การตดัสินและค าวินิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ส้ินสุด 
 
 
 
 



กติการุ่น     Standard 
ค่าสมคัร  80 บาท รวมแบตเตอร่ี ( แพค็2ก้อน / 1แพค็ ) 
อาย ุ  10 ปี ขึ้นไป 

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  ต้องเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนไว้ หากไม่อยูใ่นพืน้ท่ีกรรมการจะเป็นคนปล่อยรถออกสตาร์ทเอง 
การดแูลรถ  ขณะแข่งขนัในสนาม ห้ามนกัแขง่เข้าสนาม กรรมการจะเป็นผู้ดแูล เช่น ในกรณีที่รถหลดุราง 
 

ข้อก าหนดโดยรวมเกี่ยวกับรถ  
โครงรถ/Chassis ต้องเป็นของ Tamiya เท่านัน้ ห้ามตัด,เจาะหรือดัดแปลง ( ห้ามใช้โครงที่สร้างขึน้มาเอง ) 
ชุดแต่ง  Mini 4WD , Mini Pro และ Dangun ห้าม ตดัตกแตง่ ดดัแปลงใดๆ แต่สามารถใช้ร่วมกนัได้ 
บอดี ้  ( ห้ามตัดหรือเจาะบอดีร้ถเพื่อยึดชุดตบกับบอดีโ้ดยเดด็ขาด )  บอดีต้้องตดัตามคูม่ือเทา่นัน้ยกเว้นซุ้มล้อ 
บอดีร้ถต้องล็อคตามคู่มือเท่านัน้ ไม่อนญุาติให้ใส่บอดีช้ดุตบ ,บอดีใ้สต้องท าสีหรือติดสติก๊เกอร์เพือ่ความสวยงาม 
 
ชดุขบัเคลื่อน  ต้องขบัเคลี่อน 4 ล้อเท่านัน้ 
มอเตอร์  ห้ามใส่ข้ามรุ่น Mini Pro Item 15346,15350,15351,15487,15488,15489 

Mini 4Wd Item 15133,15134,15215 ,15455,15484,15485,15486 
  ไม่อนญุาตให้แกะมอเตอร์หรือดดัแปลง 

ชดุเฟือง/ห้องเกียร์ ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามเจยีร หรือ ดดัแปลง 
ล้อและยาง  ใช้ได้ทกุรุ่นของTamiyaห้ามตดัตกแต่ง ห้ามใช้วสัดอุื่นมาดดัแปลงใช้แทนยาง สามารถเจาะแกนล้อเพื่อใส่แกน 72mmได้ 
โรลเลอร์  ไม่จ ากดัจ านวน  แต่ต้องเป็นของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามดดัแปลง 
เฟืองมอเตอร์  เฟือง 8 ของ Tamiya เทา่นัน้ ห้ามตดัตกแตง่ 
สะพานไฟ  จ ากดั 1  ชุดเท่านั้นห้ามน ามาซอ้นกนั  และห้ามใชน้ ้ามนัใดๆ 
ตุม้ถ่วงน ้าหนกัและเสา สามารถใส่ตุม้ถ่วงน ้าหนกัไดต้ามคู่มือ ห้ามดดัแปลง ไม่จ ากดัจ านวน 
น็อต   ตรงปลายของตวัน็อตตอ้งปิดดว้ย Ball cap (เพื่อป้องกนัอนัตราย) 
เบรก  ตอ้งเป็นของทามิยะ เท่านั้น สามารถใช ้Item 54430 เบรก R/C ได ้
ความสูงของเบรก ตอ้งไม่ต ่ากว่า  1  มิลลิเมตร 
ความกวา้งไม่เกิน  105 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่เกิน  165 มิลลิเมตร 
ความสูงของรถไม่เกิน  70 มิลลิเมตร 
 
 
 
(อะไหล่ท่ีไม่ใช่ของ Tamiya ถา้ตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ทนัที ตั้งแตร่อบ2เป็นตน้ไป) 

 
ในรอบ Final ใหเ้จา้ของรถเช็คความพร้อมของรถและเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีโต๊ะกรรมการเท่านั้น ไม่อนุญาตใหน้ ารถกลบัไปท่ีอ่ืน 

การตดัสินและค าวินิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ส้ินสุด 
 

 
 



ขัน้ตอนการแข่งขัน 
 
รอบแรก ( Qualify ) 
 

นกัแข่งปล่อยรถ ตามรายช่ือจบัฉลาก  ตรวจรถ  วดัแบต ก่อนปล่อยสตาร์ท พร้อมกนั 3 คนั  ( 3 เอา 2 )   
รถท่ีเขา้รอบจะไดป้ระทบัตราผา่น พร้อมติดเบอร์และสติกเกอร์ท่ีรถ 

หากพบการผิดกติกา จะให้แก้ไขทันที 
 

รอบ2 ( Final ) 
 

นกัแข่งปล่อยรถ ตามรายช่ือจบัฉลาก  ตรวจรถ  วดัแบต ก่อนปล่อยสตาร์ท พร้อมกนั 3 คนั  ( 3 เอา 2 )   
รถท่ีเขา้รอบจะไดป้ระทบัตราผา่น  จนจบการแข่งขนั รอบชิงชนะเลิศ ปล่อยสตาร์ท พร้อมกนั 5 คนั 

หากพบการผิดกติกา จะตัดสิทธิ์ทันที 
รอบ Final กรรมการจะให้นกัแขง่ดูรถท่ีเขา้รอบว่า ใชข้องปลอมหรือ ผิดกติกา หรือไม่ 

ในรอบ Final ใหเ้จา้ของรถเช็คความพร้อมของรถและเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีโต๊ะกรรมการเท่านั้น ไม่อนุญาตใหน้ ารถกลบัไปท่ีอ่ืน 

การตดัสินและค าวินิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ส้ินสุด 
นักแข่งท่ีแสดงกริยาไม่เหมาะสม  จะถูกตัดสิทธิ์ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน 
นักแข่งท่ีเข้าสนามก่อนเวลาห้างเปิด จะถูกตัดสิทธิ์  ห้ามลงแข่งขัน 
ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ภายในงาน 

รถของผูช้นะ กรรมการจะท าการแกะมอเตอร์ตรวจ อยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
ก ำหนดกำร 
 
วนัศกุรท์ ี ่16 ตลุำคม 2563 
เวลำ  10.30 น – 20.00 น    

(เปิดทดสอบสนำม)   เปิดลงทะเบยีน เฉพาะนักแขง่ทีม่สีทิธิแ์ขง่ กรรมการจะแจกบตัรให ้
ทดสอบรถ 
 

วนัเสำรท์ ี ่17 ตลุำคม 2563 
เวลำ  10.30 น – 12.30 น  ลงทะเบยีนรุน่ Standard 

      เปิดสนามใหท้ดสอบ 
เวลำ 12.30น-13.00น   รว่มถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
เวลำ 13.30น-15.00น   ท ำกำรแขง่ขนัรอบ Qualify 

เวลำ 15.00น-15.30น   จบัฉลำกของรำงวลั 
เวลำ  15.30น- 17.30น   ท ำกำรแขง่ขนัรอบ Final 

เวลำ  18.00น    พธิมีอบถว้ยรำงวลั 
 

วนัอำทติยท์ ี ่18 ตลุำคม 2563 
เวลำ  10.30 น – 12.30 น  ลงทะเบยีนรุน่ J-Cup 

      เปิดสนามใหท้ดสอบ 
เวลำ 12.30น-13.00น   รว่มถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
เวลำ 13.30น-15.00น   ท ำกำรแขง่ขนัรอบ Qualify 

เวลำ 15.00น-15.30น   จบัฉลำกของรำงวลั 
เวลำ  15.30น- 17.30น   ท ำกำรแขง่ขนัรอบ Final 

เวลำ  18.00น    พธิมีอบถว้ยรำงวลั     
  


