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Part B – ข้ อบังคับด้ านเทคนิค

B.1

คานิยาม

เหล่ำนี้ เป็ นกฎ และข้อบังคับด้ำนเทคนิ คของกำรแข่งขันรุ่ น Thailand Super Pickup Championship ประจำปี 2019 ซึ่ ง
ทีมแข่ง และผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อบังคับด้ำนเทคนิ ค
ฉบับปั จจุ บนั อำจอนุ ญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรั บแต่ งนั้นถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของสหพันธ์
แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่ วมกำรแข่งขัน, กำรซ้อมในช่วง Official Practice จะต้องอยูใ่ นสภำพพร้อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้องตำม
ข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี้ ผูจ้ ดั ฯ มีสิทธิ หำ้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้ ร่ วมลงทำกำรซ้อม หรื อแข่งขันได้
B.2

การตรวจสภาพ
ผูร้ ่ วมกำรแข่งขัน ต้องดำเนิ นกำรนำรถแข่ง และรำยกำรดังต่อไปนี้เข้ำรับกำรตรวจสภำพโดยกรรมกำรตรวจสภำพ
•
•
•
•
•

Log book
หมวกกันน็อค
ถุงมือ (Racing Glove)
ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)
อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS)

•
•
•
•
•

ชุดนักแข่ง
ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas)
รองเท้ำแข่ง (Racing Boot)
เสื้ อ และกำงเกงกันไฟชั้นใน (Base Liner/Underwear)
ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด)

ตลอดจนอุปกรณ์ เพื่ อควำมปลอดภัยตำมข้อบังคับของ ร.ย.ส.ท. ที่ ติดตั้งเพื่ อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผูเ้ ข้ำร่ วมกำร
แข่ งขัน จำเป็ นต้อ งติ ด หมำยเลขรถ, ป้ ำ ยสติ๊ ก เกอร์ ต่ ำ งๆ บนต ำแหน่ งที่ ผู จ้ ัด กำรแข่ งขัน ก ำหนดเอำไว้ ให้ ถูก ต้อ งก่ อ นให้
คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ดั กำรทีมจะต้องนำรถ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวเอำไว้ท้ งั หมด ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำมสถำนที่ และเวลำ
ที่กำหนด ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันอำจถูกปรับ หรื อลงโทษหำกไม่สำมำรถนำรถ และอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่กำหนด
หากมีความจาเป็ นต้ องนารถแข่ งเข้ าตรวจล่ าช้ า ผู้จัดการทีมจะต้ องทาหนังสื อคาร้ องยื่ นต่ อหั วหน้ ากรรมการตรวจ
สภาพ เพื่ อขอตรวจสภาพล่ าช้ า ก่ อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่ น้อยกว่ า 60 นาที ถ้ าหากพ้ นเวลาโดยไม่ ได้ ยื่นคาร้ องไว้ อาจไม่
อนุญาตให้ รถแข่ งคันนั้นลงซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก
B.2.1

รุ่ น Thailand Super Pickup Championship 2019
รถทุ กคัน ที่ ป ระสงค์จะเข้ำ ร่ ว มกำรแข่ งขัน จะต้องเจำะรู ที่ เครื่ องยนต์อ ย่ำงน้อย 3 รู เพื่ อ ให้ผูจ้ ัด
สำมำรถใส่ ที่ซีลได้ ถ้ำซี ลถูกตัด หรื อปรำกฏรอยแกะ โดยไม่ได้รับอนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรฯ จะถูกปรับ
เป็ นจ ำนวนเงิ น 50,000 บำท และรั บ โทษต่ อ ท้ ำ ยแถวในกริ ดสตำร์ ท (Back of the Grid) นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรอำจจะปรับโทษนักแข่งของรถคันดังกล่ำว ด้วยกำรตัดคะแนนสะสมที่ได้รับในสนำมนั้น และ
ขอเรี ยกถ้วยรำงวัลคืน
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รถแข่งของนักแข่งที่ได้อนั ดับ 1 – 5 ของทุก Class ต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพซ้ ำ ตรวจวัดอัตราไอ
เสี ย และท่ ออากาศเข้ าไอดีก่อนเทอร์ โบ ขนาดไม่ เกิน 46 มิลลิเมตร โดยใช้ เครื่ องมือแท่ งกลมขนาดไม่ เกิน 46
มิลลิเมตร อุดที่ ท่ออำกำศเข้ำไอดี ก่อนเทอร์ โบ แล้วเครื่ องยนต์ตอ้ งดับภำยในเวลำไม่เกิ น 1 นำที เปิ ดฝำสู บ
เพื่อวัดปริ มำตรควำมจุของเครื่ องยนต์ หลังสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันแต่ละสนำม
B.2.2

B.3

ความปลอดภัยขณะทาการซ้ อม (Practice), จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) และแข่ งขัน (Race)
B.3.1

B.3.2

B.3.3
B.3.4
B.4

นักแข่งต้องส่ งรถแข่ง เพื่อทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎ และกติกำหรื อไม่ ซึ่ งกำรตรวจสภำพนี้อำจจะ
เกี่ยวข้องกับ
 ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
 ตรวจสอบน้ ำหนักของรถแข่ง
ซึ่ งรถแข่งอำจจะถูกตรวจสภำพ หรื อ ชัง่ น้ ำหนัก
 ระหว่ำง หรื อหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
 หลังสิ้ นสุ ดกำรแข่งขันของรถคันนั้น

กรณี มีรถแข่ งได้รับอุบตั ิ เหตุ หรื อจอดเสี ยอยู่ในสนำม ทั้งในระหว่ำงกำรซ้อม จับเวลำรอบคัดเลื อก หรื อ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสัง่ หยุดกำรแข่งขัน หรื อภำยหลังสัญญำณธงเขียว
ห้ำ มมิ ให้ผูใ้ ดลงไปในสนำมแข่ งขัน ก่ อนได้รั บ อนุ ญ ำต ยกเว้น กรรมกำรที่ มีห น้ำที่ ค อยปฏิ บัติ งำนของ
หน่วยกูภ้ ยั เท่ำนั้น ซึ่ งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบตั ิเหตุจะถูกนำเข้ำสู่ จุดปลอดภัย หรื อจุดพักรถเพื่อรอตรวจสภำพ
(Parc Ferme)
กรรมกำรควบคุ มกำรแข่ งขันกำหนดให้รถแข่งใช้ควำมเร็ วใน Pit Lane ได้ไม่เกิ น 60 กิ โลเมตรต่ อชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะมีกำรแจ้งเป็ นประกำศเพิ่มเติมให้
ทรำบ) หำกรถแข่งที่ ทำกำรฝ่ ำฝื น จะถูกบทลงโทษตั้งแต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิ ทธิ์ มิให้ทำ
กำรซ้อมแข่งขัน
กรณี เกิดอุบตั ิ เหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมกำรแข่งขัน / ซ้อม เพื่อให้เกิ ดควำมปลอดภัย ที มแข่ง / นัก
แข่งจะต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (OFFICIAL)
กรณี เกิดกำรฝ่ ำฝื น หรื อ ละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่ง อำจถูกพิจำรณำถอดถอนให้
ออกจำกกำรแข่งขัน

ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่ น Thailand Super Pickup Championship 2019
B.4.1 คุณสมบัตริ ถแข่ ง
B.4.1.1 ต้องเป็ นรถกระบะที่ประกอบในประเทศไทย และเป็ นรุ่ นที่มีจำหน่ำยในปัจจุบนั หรื อ อนุญำตให้ตกรุ่ นได้ 1
รุ่ น และสำมำรถระบุได้วำ่ เป็ นยี่หอ้ ใด รุ่ นใด
B.4.1.2 อนุญำตให้รถยี่หอ้ Ford รุ่ น Ranger Raptor สำมำรถเข้ำร่ วมกำรแข่งขันได้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมและ
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
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B.4.1.3 ต้องเป็ นรถกระบะที่สำมำรถจดทะเบียนได้ตำมกฎหมำย และต้องแสดงสมุดทะเบียนประจำรถในกำรตรวจ
สภำพ (ใช้สำเนำได้)
B.4.1.4 ต้องเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซล Common Rail เท่ำนั้น
B.4.1.5 เป็ นรถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ
B.4.1.6 ในควำมหมำยของรถกระบะ จะต้องมีหอ้ งโดยสำร (Cockpit) และกระบะท้ำย
B.4.1.7 ต้องเป็ นรถกระบะแบบ 2 ประตู มีแค็ป หรื อ 4 ประตู
B.4.1.8 หำกข้อมูลทำงเทคนิ คของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสู งกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ให้ทำกำรแจ้งทีมตรวจสภำพ
เพื่อตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสู ง, หัวฉี ด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ
B.4.2 ตัวถัง
B.4.2.1 ตัวถัง และรู ปทรงของรถ หัวเก๋ งต้องเป็ นรู ปทรงเดิม ห้ำมถอดออก และห้ำมดัดแปลง หรื อใช้วสั ดุอื่นที่ ต่ำง
ไปจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
B.4.2.2 สำมำรถเปลี่ยนวัสดุของฝำกระโปรงหน้ำ, ประตูผโู ้ ดยสำร, แก้มซ้ำย-ขวำ, กันชนหน้ำได้แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มี
คุณภำพใกล้เคียงวัสดุเดิม ยกเว้ นประตูคนขับ ต้ องเป็ นประตูเดิมจากโรงงานผู้ผลิตเท่ านั้น
B.4.2.3 กระจกบังลมหน้ำ ต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่ำนั้น
B.4.2.4 ควำมกว้ำงของรถทั้งสิ้ นต้องไม่เกิน 210 เซนติเมตร โดยวัดจำกจุดศูนย์กลำงแนวดิ่งของดุมล้อ
B.4.2.5 ห้ำมตัด ต่ อ ตัวถังในช่ วงระหว่ำงล้อหน้ำถึ งล้อหลัง ห้ำมเปลี่ ยนโครงสร้ ำงของตัวถังที่ ส ำคัญ เพื่ อกำรลด
น้ ำหนัก
B.4.2.6 กันชนหลังต้องถอดออก
B.4.2.7 ฝำปิ ดท้ำยกระบะสำมำรถถอดออกได้
B.4.2.8 ห้ำมผ่ำซุม้ ล้อหน้ำ
B.4.3 นา้ หนัก
B.4.3.1 น้ ำหนักรถ รวมน้ ำหนักของนักแข่ง สำหรับรุ่ น Thailand Super Pickup
เครื่ องยนต์มีควำมจุต่ำกว่ำ 2,150 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,151 - 2,250 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,251 – 2,350 CC
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,351 – 2,450 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,451 – 2,550 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,551 – 2,650 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,651 – 2,750 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,751 – 2,850 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,851 – 2,950 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
2,951 – 3,050 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
3,051 – 3,150 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
เครื่ องยนต์มีควำมจุ
3,151 – 3,250 CC.
ไม่ต่ำกว่ำ
Thailand Super Pickup (Ver.2 Published May 29, 2019)

1,405
1,435
1,465
1,495
1,525
1,555
1,585
1,615
1,645
1,675
1,705
1,735

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
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B.4.3.2 อนุ ญำตให้ถ่วงน้ ำหนักเพิ่ ม เพื่ อให้มีน้ ำหนักต่ ำสุ ดตำมที่ กำหนดไว้ได้ แต่ วสั ดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูปบล็อก
โดยกำรยึดน้ ำหนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 2 ตัวขึ้ น
ไป โดยมี plate โลหะประกบบนล่ำง และยึดอย่ำงแน่นหนำ
B.4.3.3 เพิ่มน้ ำหนัก กรณี รถแข่งมีผลกำรแข่งขันครั้งล่ำสุ ด สำหรับ กำรแข่งขันสนำมต่อไป จะเพิ่มน้ ำหนัก ในแต่ละ
Class คือ Overall, Class B, Class C ดังนี้
ผลกำรแข่งขัน
Overall
Class B
Class C

อันดับ 1
+ 50
+ 50
+ 50

อันดับ2
+ 25
+ 25
+ 25

อันดับ 3
+ 15
+ 15
+ 15

หมายเหตุ: น้าหนักถ่ วงจากผลการแข่ งขันมากสุ ดไม่ เกิน 90 กิโลกรัม
B.4.3.4 น้ ำหนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขัน ถือเป็ นน้ ำหนักที่ตอ้ งติดตั้งเพิ่ม ให้ยึดไว้ 1 จุดในห้องโดยสำร หรื อ 1 จุดใน
กระบะท้ำย ระหว่ำงซุ ้มล้อหลังเท่ ำนั้น กำรยึดน้ ำหนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขันกับตัวรถต้องยึดให้ปลอดภัย
สำหรับนักแข่ง โดยต้องยึดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 2 ตัวขึ้นไป อย่ำงสมมำตร
โดยมี plate โลหะประกบบนล่ำง หนำอย่ำงน้อย 2 มม. ถ้ำน้ ำหนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม
แต่ถำ้ มำกกว่ำ 20 กิโลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 5 ตัวขึ้นไป
< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

B.4.3.5 กรณี รถแข่งมีผลกำรแข่งขันในครั้งต่อไปจบเกินกว่ำอันดับ 3 / DNF (Did Not Finish) / DNS (Did Not Start)
ให้เอำน้ ำหนักที่ถ่วงเพิ่มที่หนักที่สุดออก
หมายเหตุ : สำหรับน้ ำหนักของรถแข่ง ซึ่ งมำสมัครแข่งหลังจำกสนำม 3 เสร็ จสิ้ นไปแล้วนั้น ต้องถ่วงน้ ำหนัก
Success
Ballast ให้เท่ำกับน้ ำหนักของรถแข่งที่มีน้ ำหนักถ่วงสู งสุ ดใน Class ที่สมัคร
: สาหรับรถแข่ งซึ่งมาสมัครแข่ งหลังจากสนาม 3 (Non Series Championship) จะไม่ ได้ รับคะแนนสะสม
ประจาปี แต่ ได้ รับถ้ วยรางวัลประจาสนามนั้น ๆ
B.4.4 เครื่ องยนต์
B.4.4.1 อนุญำตให้เปลี่ยนเครื่ องยนต์ได้ แต่ตอ้ งเป็ นยี่หอ้ เดียวกันกับตัวถัง
ต้องเป็ นยี่หอ้ และรุ่ นเดียวกันกับตัวถังที่แสดงในสมุดคู่มือ หรื อสมุดจดทะเบียนใช้งำนตำมกฎหมำย
B.4.4.2 ต้องเป็ นเครื่ องยนต์ดีเซล ระบบ Common Rail เท่ำนั้น
B.4.4.3 อนุญำตให้เลื่อนตำแหน่งเครื่ องยนต์ได้ แต่ตอ้ งไม่ดดั แปลง หรื อขยำยผนังห้องเครื่ อง
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B.4.4.4 ฝำสู บอิสระ ช่วงล่ำงเครื่ องยนต์ ข้อเหวี่ยง ก้ำนสู บ ลูกสู บ อิสระ
B.4.4.5 อำกำศที่ เข้ำสู่ เครื่ องยนต์ท้ งั หมดจะต้องผ่ำน Restrictor ขนาดไม่ เกิน 46 มม. โดยจุดที่ แคบที่ สุด (46 มม.)
จะต้องมี ระยะห่ ำงจำกจุ ด ปลำยสุ ด ของยอดใบ Turbo ไม่เกิ น 10 ซม. ไม่ จำกัด จำนวน Turbo ในกรณี ที่ มี
Restrictor มำกกว่ำ 1 ตัว พื้นที่หน้ำตัดโดยรวมจะต้องไม่เกิน 1,662 ตร.มม. ตำมรู ป B.4.4.3

รู ป B.4.4.3

B.4.4.6 อนุญำตให้ใช้ Turbo หรื อ Super Charger ได้ แต่ไม่อนุญำตให้ใช้ท้ งั สองอย่ำงร่ วมกัน
B.4.4.7 อนุญำตให้ใช้เทอร์โบ 2 ชั้น หรื อที่มีรูสล๊อต และรู ผำ่ นด้ำนข้ำงของเทอร์โบ ตำมรู ป B.4.4.4 ได้ โดยอำกำศ
ทั้งหมดจะต้องผ่ำน Restrictor ที่ผจู ้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนั้น

รู ป B.4.4.4

B.4.4.8 ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ และสำยไฟอิสระ
B.4.4.9 ห้ำมระบบ Dry Sump
B.4.4.10 สำมำรถติดตั้ง Intercooler ได้หำกรุ่ นนั้น ๆ ไม่ได้ติดตั้งมำให้ หรื อหำกติดตั้งมำแล้ว สำมำรถเลือกตำแหน่ ง
ติ ดตั้ง Intercooler ได้ โดยจะอยู่ที่ใต้ฝำกระโปรงหน้ำ หรื อด้ำนหน้ำหม้อน้ ำรถ และสำมำรถเปลี่ ยนให้มี
ขนำดใหญ่ข้ ึนได้ ห้ำมเพิ่มจำนวน อนุญำตให้ใช้ Intercooler แบบน้ ำได้ และสำมำรถติดตั้งได้โดยห่ ำงจำก
ขอบกระบะด้ำนหน้ำไม่เกิ น 50 cm. แต่ตอ้ งเป็ นระบบปิ ดและจะต้องไม่มีน้ ำรั่วไหลออกจำกระบบตลอด
กำรแข่งขัน หากมีน้ารั่ วไหลออกมาจะต้ องมีโทษปรั บ จากคณะกรรมการควบคุมการแข่ งขัน และถื อเป็ น
ความรับผิดชอบของทีมแข่ ง
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B.4.4.11 ห้ำมใช้ Dry Ice ในระบบหล่อเย็นใด ๆ ทั้งสิ้ น
B.4.4.12 สำมำรถเปลี่ยนขนำดของหม้อน้ ำได้ แต่จุดยึดของหม้อน้ ำต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่ำงน้อยจำนวน 2 จุด และต้อง
อยูใ่ นตำแหน่งติดตั้งเดิม ห้ำมเพิ่มจำนวนหม้อน้ ำ
B.4.4.13 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้ำหน้ำ หรื อหลังหม้อน้ ำได้ ไม่จำกัดจำนวน
B.4.4.14 ไม่อนุญำตให้ใช้แก๊สทุกชนิ ด หรื อของเหลวคลุกเคล้ำกับอำกำศที่ผำ่ นเข้ำสู่ ท่อร่ วมไอดี และกำรลดอุณหภูมิ
อำกำศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจำกกำรใช้ Intercooler จำกกฎข้อ B.4.4.10
B.4.4.15 ปริ มำณไอเสี ยต้องอยูใ่ นมำตรฐำน และถูกต้องตำมกฎหมำย
B.4.4.16 คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรตัดสิ นปริ มำณไอเสี ย (ควันดำ) ของรถแต่ละคัน โดยคำ
ตัดสิ นของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สุด
B.4.4.17 ไม่ อนุญาตให้ ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพื้นแทรค (รวมถึงการฉีดเข้ าหม้ อน้าและ Intercooler)
B.4.4.18 ไม่อนุญำตให้เดินท่อน้ ำหล่อเย็นและท่อ Intercooler ภำยในห้องโดยสำร
B.4.5
B.4.5.1
B.4.5.2
B.4.5.3
B.4.5.4
B.4.5.5

ระบบส่ งกาลัง และขับเคลื่อน
ต้องรักษำรู ปแบบกำรเปลี่ยนเกียร์ใน รู ปแบบ “H” Pattern ไว้
ห้ำมใช้ระบบเกียร์ Sequential
อนุญาตให้ ใช้ เกียร์ อตั โนมัติ
ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีระบบแบบกำรทำงำนใกล้เคียงกับ Traction Control
สำมำรถใช้เกียร์ต่ำงรุ่ น ต่ำงยี่หอ้ กันได้

B.4.6 ระบบช่ วงล่ าง
B.4.6.1 ด้ำนหน้ำ สำมำรถเปลี่ยนโช๊ค และสปริ งได้ จุดยึดช่ วงล่ำงสำมำรถเลื่อนได้จำกตำแหน่ งเดิ ม 20 มิลลิเมตร
(ในรัศมีวงกลมรอบตัวจำกจุดยึดเดิ ม ) โดยจุดยึดด้ำนบนของโช๊คหน้ำ สำมำรถยืดในแนวดิ่ งได้ แต่ห้ำมผ่ำ
หรื อเปิ ดช่องซุม้ ล้อหน้ำ
B.4.6.2 ห้ำมใช้คอยล์สปริ งช่วงล่ำงด้ำนหลัง
B.4.6.3 ห้ำมเปลี่ยนระบบกำรทำงำนของช่วงล่ำง
B.4.6.4 สำมำรถใช้โช๊คที่มีซบั แท็งค์ได้
B.4.6.5 ทอร์ชนั่ บำร์ เหล็กกันโคลง เปลี่ยนได้ รถที่ไม่มีเหล็กกันโคลงอนุญำตให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้
B.4.6.6 ด้ำนหลังต้องรักษำระบบกำรทำงำนช่วงล่ำงหลัง ตำมแบบมำตรฐำนจำกโรงงำน ของรถรุ่ นนั้น ๆ แต่สำมำรถ
เปลี่ยนโช๊คอัพ และแหนบได้
B.4.6.7 จุดยึดด้ำนบนของโช๊คอัพหลัง สำมำรถย้ำยจุดยึดจำกหน้ำเพลำไปไว้หลังเพลำได้
B.4.6.8 ห้ำมผ่ำ หรื อเปิ ดช่องพื้นกระบะ ยกเว้ น เจาะรู เพื่อเดินสายซับแท็งค์ โช๊ ค, สายไฟ
B.4.6.9 สำมำรถเพิ่มจุดยึด หรื อจุดค้ ำยัน โครงตัวถังเพิ่มเติมได้ อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องรับน้ ำหนักด้วยแหนบ แต่หำ้ ม
ผ่ำ หรื อเปิ ดช่องพื้นกระบะ หรื อเจำะรู เพื่อให้แขนยึด (ท่อนเหล็ก) ทะลุข้ ึนสู งกว่ำพื้นกระบะ
B.4.7 ระบบเบรก
B.4.7.1 อนุญำตให้เปลี่ยนคำลิปเปอร์หน้ำได้ ไม่จำกัดจำนวน Port ของคำลิปเปอร์
B.4.7.2 ไม่อนุญำตให้ใช้ระบบเบรก ABS
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B.4.7.3 ระบบระบำยควำมร้อนของเบรกให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนั้น
B.4.8 ล้ อและยาง
B.4.8.1 ต้องใช้ลอ้ ขนำด 17 นิ้วเท่ำนั้น
B.4.8.2 ยำงที่ ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่ มีสัญลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คื อ ยำง Radial ยี่ห้อ
MICHELIN Pilot Sport 4 ขนำด 235/45-17 นิ้วเท่ำนั้น
B.4.8.3 กำรสั่งจองยำง จะต้ องสั่ งจองจากตัวแทนจาหน่ ายที่ผ้ ูจดั การแข่ งขันอนุญาตเท่ านั้น (SCW) และชำระเงินค่ำ
ยำงให้เรี ยบร้อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่ มขึ้น ถ้ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสัง่ จองยำง และชำระเงินล่ำช้ำ
กว่ำที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ดั กำรแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อควำมล่ำช้ำที่อำจ
เกิดขึ้น
B.4.8.4 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้น ต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตั้งแต่กำรจับเวลำรอบคัดเลือกจนถึงกำรแข่งขัน
วันสุ ดท้ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
B.4.9 อากาศพลศาสตร์
B.4.9.1 สำมำรถติ ดตั้งสปอยเลอร์ หน้ำ แต่ ต ้องไม่ ยื่นออกมำจำกตัวถังทำงด้ำนหน้ำเกิ น 50 มม. บริ เวณที่ เรี ยกว่ำ
สปอยเลอร์ หน้ำนั้น หมำยถึงตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่ งจะต้องไม่สูงเกิน 300 มม. เมื่อวัด
จำกระดับพื้น โดยจะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชนเดิมหรื อสำมำรถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน อุปกรณ์ อำกำศพลศำสตร์
ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกิน
กว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบข้ำงล่ำงนี้)

B.4.9.2 ต้องใส่ สปอยเลอร์หลัง ขนำดควำมยำวทั้งชิ้นต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร และกว้ำงไม่เกิน 25 เซนติเมตร
ควำมสู งของสปอยเลอร์หลังต้องไม่เกินแนวหลังคำห้องโดยสำร
B.4.9.3 ในกรณี ที่ลอ้ และยำงยื่นออกมำเกินจำกตัวถังรถ จะต้องทำโป่ งคลุมล้อ และยำงโดยวัดจำกจุดศูนย์กลำง
แนวดิ่งของดุมล้อ วัสดุที่ใช้ อิสระแต่ตอ้ งมีควำมคงทนแข็งแรง
B.4.10 ท่ อไอเสี ย
B.4.10.1 ไอเสี ยต้องออกจำกท่อด้ำนท้ำยเท่ำนั้น และห้ำมยื่นออกนอกตัวถังเกินกว่ำ 3 นิ้วในแนวดิ่งจำกปลำยกระบะ
B.4.10.2 ต้ องไม่ มคี วันดาออกจากปลายท่ อไอเสี ย ตลอดการแข่ งขัน ฝ่ าฝื นมีโทษปรับออกจากการแข่ งขัน
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B.4.10.3 ไม่อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ที่สำมำรถทำให้ควัน (ไอเสี ย) เจือจำง หรื อท่อที่มีรูให้อำกำศเข้ำไปผสมกับควัน (ไอ
เสี ย) เจือจำงก่อนออกที่ปลำยท่อ
B.4.10.4 ปลำยท่อไอเสี ยจะต้องมีขนำดไม่เกิน 3 นิ้ว เท่ำนั้น
B.4.11

ระบบความปลอดภัย

B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
• หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งำน ไม่มีกำรเจำะรู เพิ่มเติมจำกโรงงำนเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
• HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
• ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ำแข่ง (Racing socks)
ต้องเป็ น วัสดุกนั ไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภำพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขำด หรื อ
ตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสื้ อแขนยำวกันไฟชั้นใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุงเท้ำแข่ง
(Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex, Carbon X, Indura,
Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
• โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ำมเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขำด
• เครื่ องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เครำะห์ที่สำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
*** บังคับใช้ตลอดระยะเวลำที่ลงทำกำรซ้อม จับเวลำรอบคัดเลือก และแข่งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอย่ำงน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้ำ หรื อ
 ระบบถังดับเพลิงติดตั้งในรถ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดน้ ำยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่ บริ เวณศีรษะของนักแข่ง
โดยตรง
 จุดที่ 1 ฉี ดเข้ำสู่ ที่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉี ดเข้ำสู่ บริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉี ดเข้ำสู่ บริ เวณจุดติดตั้งถังน้ ำมัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิ โลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งำน
และมีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน ระบบกำรทำงำน หรื อสภำพของถังอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน หำกถังภำยนอกมีรอยเสี ยหำย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
B.4.11.6 ท่อน้ ำยำดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่ำงๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น ลวด
โลหะ และส่ วนปลำยท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสู งขณะฉี ด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตั้งอย่ำงแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้จำกบริ เวณห้อง
คนขับ และบริ เวณภำยนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่งท่ำนัง่ ขับ
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ปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่ งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่ำงชัดเจน ดังรู ป
ตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รู ปร่ ำง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิ้ว (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ ำเงิน

หรื อ
- สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 นิ้ว เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขำว

B.4.11.8 ท่ อต่ ำงๆ ที่ ผ่ำนบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิ ด ที่ ทนไฟ เช่ น ท่ อโลหะ โดยเฉพำะน้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง ต้อง
คำนึ งถึงกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยเนื่องจำกกำรเสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หำกติดตั้งใต้หอ้ งโดยสำร ควร
คำนึกถึงกำรครู ด หรื อลำกกับผิวทำง หรื อควำมเสี ยหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิ รภัยต้องมีไม่ต่ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA Specification 8853/98, SFI Specification 16.1,
SFI Specification 16.5 และจะต้องยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ FIA กำหนดไว้
เท่ ำนั้น กำรติ ดตั้งปลำยของเข็มขัดนิ รภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับ ตัวถัง เข็มขัด นิ รภัยส ำหรั บคำดไหล่
สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตั้งของเข็มขัดนิ รภัยสำหรับคำดไหล่ที่อยูด่ ำ้ นหลังเบำะนักแข่งจะต้องอยู่
ในช่วง 0-30 ต่ ำกว่ำแนวระดับ สำยคำดเอวและเป้ ำต้องไม่ดึงไปด้ำนหน้ำรถ (เช็คเรื่ องมำตรฐำนของ FIA
ว่ำควรเปลี่ยนหรื อไม่)
B.4.11.10 เบำะที่ นั่งคนขับต้องเป็ นเบำะที่ ออกแบบมำเพื่ อใช้ในกำรแข่ งขันเท่ ำนั้น และจะต้องมี กนั กระแทกศี รษะ
ด้ำนข้ำงด้วย มี มำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึ้ นไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและเบำะถูกติ ดตั้ง
อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ำ และฝำท้ำย ต้องท ำกำรติ ดตั้งกิ๊ บล็อค เช่ น Bonnet Pin อย่ำงน้อย 2 ตัว และต้อง
ติดตั้งในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยกำรติดตั้งตัวล็อค 2
ตัวขึ้นไป เพื่อให้สำมำรถเปิ ดได้จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่ง ดังรู ปตัวอย่ำง

ให้ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง
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B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่ำ 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจำกมุมบนของ Main
Hoop ลงไปยังจุดยึดที่พ้ืนด้วยกำรเชื่อม กรรมกำรตรวจสภำพอำจขอตรวจเอกสำร Homologation รับรอง
Roll Cage โดย ASN
สำหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ผำ่ นกำรรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้ำงมำจำกท่อไร้รอยต่อ มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงนอกไม่ต่ำกว่ำ 40 มม โครงสร้ำงของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยกำรเชื่อมอย่ำงถูกต้อง
จุดที่ดดั โค้งจะต้องไม่คอด หรื อหักงอบริ เวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ำกับ B-pillar ด้วยกำรเชื่อม หรื อยึด
ด้วยน้อต
ในกรณี ยึด Roll cage เข้ำกับตัวถังของรถด้วยกำรยึดน้อต จำเป็ นต้องเสริ มควำมแข็งแรงด้วยกำรเชื่อม
แผ่นเหล็กที่มีควำมหนำอย่ำงน้อย 4 มม และมีพ้ืนที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ Roll cage อย่ำงน้อย 30% ทั้งด้ำน
ใน และด้ำนนอกของตัวถังในบริ เวณที่จะนำ Roll cage เข้ำมำยึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้องยึดด้วยน้อต
M10 อย่ำงน้อย 4 ตัว นอกจำกนี้ประตูดำ้ นคนขับต้องมีคำนกันกระแทกด้ำนข้ำง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติ ด และล้อมรอบโดยกล่องที่ ทำขึ้ นโดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ ำ (กล่อง
เหล็ก, วัสดุคำร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำจะติดตั้งอยู่ในห้องโดยสำร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสำร แบตเตอรี่ ที่
ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ ทเตอร์ จะต้องถูกติดตั้ง และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่น้ ี หมำยถึง สตำร์ ทเตอร์ ที่เป็ นไฟฟ้ ำอย่ำง
เดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้องสำมำรถทำงำนได้ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยไฟภำยในห้องโดยสำรออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลำกจูงติ ดไว้ท้ งั ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติ ดไว้อย่ำงแน่ นหนำ ขนำดของหู
ลำกต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุ ดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสู งสุ ดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊ กเกอร์ บอกตำแหน่ งหู ลำก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่ำนั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยำก ให้ตดั
ขอบลูกศรด้วยสี เหลือง(ควำมกว้ำง 10 มม.)
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B.4.11.18 ถังน้ามันต้ องเป็ นถังน้ามันตามที่ FIA รั บรอง และต้ องไม่ หมดอายุ หรื อถ้ำอยู่ในตำแหน่ งเดิม ก็สำมำรถใช้
ถังน้ ำมันเดิมที่ติดมำกับรถได้
B.4.11.19 ถังน้ ำมันถ้ำไม่ได้อยู่ในตำแหน่ งเดิ ม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงที่ แข็งแรงเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยจำก
กำรกระแทก
B.4.11.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้ อเพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติ ดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลำม
จำกบริ เวณถังน้ ำมันมำยังห้องโดยสำร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีควำมแข็งแรง และ
ติดตั้งอย่ำงมัน่ คงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไปทำงคนขับ หำกช่อง
เล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนี ยม รวมไปถึ งของเหลวต่ำงๆ ที่ ส ำมำรถติ ดไฟได้ เช่ น น้ ำมันเครื่ อง
น้ ำมันไฮโดรลิค น้ ำมันเบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้องโดยสำร
B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
 สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญำตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้อง
เป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่ งคนขับสำมำรถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ ท้ งั สองกรณี น้ ี จำเป็ นจะต้องติ ดตั้งตำข่ ำย (Window
Net) ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
 กระจกฝั่งคนนัง่ สำมำรถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติ เมตร (ถ้ำ
เกิ นจำเป็ นจะต้องติ ดตั้งตำข่ ำย (Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตำข่ำย ห้ำมเปิ ดเกิ น 10 เซนติ เมตร หำก
เปิ ดเกินขณะทำกำรแข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบำร์ให้แน่นหนำ
B.4.12 เชื้อเพลิง
B.4.12.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน กาหนดให้ ใช้ Ultra Force Premium Diesel ของ ปตท. ตำมสถำนีบริ กำรที่
ผูจ้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนั้น ซึ่ งสถำนี บริ กำรน้ ำมันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม
B.4.13 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภำยในตัวรถ หรื อนอก
รถบริ เวณหลังคำ แต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ ข องนักแข่ ง/ที มแข่ งต้องจัดหำอุปกรณ์ กล้องวีดี โอบันทึ กภำพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขันทุกครั้งที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่ อนักแข่ง/ที มแข่ ง ถูกเรี ยกจำกกรรมกำร นำยสนำม หรื อผูจ้ ดั กำรแข่ งขัน นักแข่ง/ที มแข่ งจะต้องมี ภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อ กรรมกำร นำยสนำม
หรื อ ผูจ้ ดั กำรแข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพบันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้อง
วีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ตำมเวลำที่กำหนด นักแข่ ง/ทีมแข่ ง จะถูกปรั บเป็ นเงิน ไม่
เกิน 10,000.00 บาท
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B.4.14 สั ญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รับในสนำมอย่ำงเคร่ งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทั้งหมดจะเป็ นไปตำม
กติกำสำกลดังนี้

ธงเหลืองเดีย่ ว
มีอนั ตรำยอยูใ่ นบริ เวณที่ให้สญ
ั ญำณหรื อบริ เวณถัดไปให้ลดควำมเร็ ว
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองคู่
อันตรำยมำก มีสิ่งกีดขวำงทำงแข่งมำกจนอำจผ่ำนไปได้ไม่สะดวก
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองพร้ อมป้าย SC
มีอนั ตรำยมำกเกิดขึ้นและรถ SAFETY CAR จะออกนำขบวน
เตรี ยมพร้อมในกำรหยุดและขับตำมรถ SAFETY CAR
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเขียว
เส้นทำงแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ำมแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีน้ ำมันบนพื้นสนำม หรื อผิวทำงกำรแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนั้น

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งที่วงิ่ ด้วยควำมเร็ วกว่ำใกล้เข้ำมำ
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้ วยความเร็วกว่ากาลังจะแซงในไม่ช้า

ธงขาว
มีรถช้ำ หรื อรถพยำบำล หรื อรถช่วยเหลืออยูใ่ นสนำม
หรื อมีรถควำมเร็ วต่ำวิง่ ผ่ำนจุดดังกล่ำว

ธงขาวดา
เตือนรถเบอร์น้ นั ขับรถในเรื่ องมำรยำทในสนำม (เพื่อเป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้มและเบอร์
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรี ยกเข้ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดาและเบอร์ รถ
รถแข่งเบอร์น้ นั ต้องออกจำกกำรแข่งขัน
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PART C – ตาแหน่ งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ่ น Thailand Super Pickup Class A,B,C
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