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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1

คานิยาม

เหล่ำนีเ้ ป็ นกฎและข้อบังคับด้ำนเทคนิคของกำรแข่งขันรุ่น Thailand Super Pickup Championship ประจำปี
2020 ซึง่ ทีมแข่ง และผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดย
ข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับปั จจุบนั อำจอนุญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนัน้ ถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน,กำรซ้อมในช่วง Official Practice จะต้องอยูใ่ นสภำพพร้อมทำกำรแข่งขันและถูก
ต้องตำมข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี้ ผูจ้ ดั ฯ มีสิทธิหำ้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้ ร่วมลงทำกำรซ้อม หรือแข่งขันได้

B.2

การตรวจสภาพ
ผูร้ ่วมกำรแข่งขัน ต้องดำเนินกำรนำรถแข่ง และรำยกำรดังต่อไปนีเ้ ข้ำรับกำรตรวจสภำพโดยกรรมกำรตรวจสภำพ
• Logbook

• ชุดนักแข่ง

• หมวกกันน็อค

• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas)

• ถุงมือ (Racing Glove)

• รองเท้ำแข่ง (Racing Boot)
• เสือ้ และกำงเกงกันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

• ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)

• อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS) • ยำงรถแข่ง (ยำงทีผ่ จู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด)
ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยตำมข้อบังคับของ ร.ย.ส.ท. ที่ติดตัง้ เพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผูเ้ ข้ำร่วม
กำรแข่งขันจำเป็ นต้องติดหมำยเลขรถ, ป้ำยสติ๊กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเอำไว้ ให้ถูกต้องก่อนให้
คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ัดกำรทีมจะต้องนำรถ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวเอำไว้ทั้งหมด ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำมสถำนที่
และเวลำทีก่ ำหนด ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันอำจถูกปรับ หรือลงโทษหำกไม่สำมำรถนำรถ และอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่
กำหนด
หากมีความจาเป็ นต้ องนารถแข่งเข้ าตรวจล่ าช้ า ผู้จัดการที มจะต้ องทาหนั งสือคาร้ องยื่นต่ อหัวหน้ า
กรรมการตรวจสภาพ เพื่ อขอตรวจสภาพล่ าช้ า ก่อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่น้อยกว่า 60 นาที ถ้ าหากพ้ น
เวลาโดยไม่ได้ ยื่นคาร้ องไว้ อาจไม่อนุญาตให้ รถแข่งคันนั้นลงซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก

B.2.1 รุ่น Thailand Super Pickup Championship 2020
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องเจำะรู ที่เครื่องยนต์อย่ำงน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู ้ ัดสำมำรถ
ใส่ที่ซีลได้ ถ้ าซีลถูกตัด หรือปรากฏรอยแกะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะถูกปรับเป็ น
จ านวนเงิ น 50,000 บาท และรั บ โทษต่ อ ท้ า ยแถวในกริ ด สตาร์ ท (Back of the Grid) นอกจากนี้
คณะกรรมการอาจจะปรับโทษนักแข่งของรถคันดังกล่าว ด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนั้น
และขอเรียกถ้ วยรางวัลคืน
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รถแข่งที่ จบกำรแข่งขันจะถูกสุ่มตรวจ และต้อ งนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพซำ้ โดย Restrictor ต้ องมี
ขนาดตามที่กาหนด เครื่องยนต์ต้องดับเมื่อปิ ด Restrictor รวมถึงเปิ ดฝำสูบเพื่อวัดปริมำตรควำมจุของ
เครื่องยนต์ หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันแต่ละสนำม
B.2.2 นักแข่งต้องส่งรถแข่ง เพื่อทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎกติกำหรือไม่ ซึ่งกำรตรวจสภำพนีอ้ ำจจะ
เกี่ยวข้องกับ
B.2.2.1 ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
B.2.2.2 ตรวจสอบนำ้ หนักของรถแข่ง ซึ่งรถแข่งอำจจะถูกเรียกตรวจสภำพ หรือ ชั่งนำ้ หนัก :
a) ระหว่ำง หรือหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
b) หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันของรถคันนัน้

B.3

ความปลอดภัยขณะทาการซ้อม (Practice), จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) และแข่งขัน (Race)
B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

กรณี มีรถแข่งได้รับอุบัติเหตุ หรือ จอดเสียอยู่ในสนำม ทั้งในระหว่ำงกำรซ้อม จับเวลำรอบคัดเลือ ก
หรือระหว่ำ งกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่ งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรือภำยหลัง
สัญญำณธงเขียว ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดลงไปในสนามแข่งขันก่อนได้ รับอนุ ญาต ยกเว้ นกรรมการที่มี
หน้ าที่คอยปฏิ บัติ งานของหน่ วยกู้ ภัย เท่านั้ น ซึ่งรถคันที่เกี่ ยวข้องในอุบัติเหตุจะถูกน ำเข้ำสู่จุ ด
ปลอดภัย หรือจุดพักรถเพื่อรอตรวจสภำพ (Parc Ferme)
กรรมกำรควบคุมกำรแข่ งขันกำหนดให้ร ถแข่ งใช้ควำมเร็วใน Pit Lane ได้ไม่ เกิ น 60 กิ โลเมตรต่ อ
ชั่วโมง ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้ งเป็ น
ประกาศเพิ่มเติมให้ ทราบ) หำกรถแข่งที่ทำกำรฝ่ ำฝื น จะถูกบทลงโทษตั้งแต่กำรทำ STOP & GO
ไปจนถึงถูกตัดสิทธิ์มิให้ทำกำรซ้อม, กำรจับเวลำในรอบคัดเลือก หรือลงทำกำรแข่งขัน
กรณี เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ ดๆ ขณะอยู่ ใ นช่ ว งโปรแกรมกำรซ้อ ม (Practice) / จับ เวลำในรอบคั ด เลื อ ก
(Qualify) / กำรแข่ ง ขัน (Race) เพื่ อ ให้เ กิ ด ควำมปลอดภั ย ที มแข่ ง / นั กแข่ ง จะต้อ งปฏิ บัติ ตำม
คำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (OFFICIAL)
กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรือ ละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่ง อำจถูกพิจำรณำถอด
ถอนให้ออกจำกกำรแข่งขัน
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B.4

ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Super Pickup Championship 2020
B.4.1

คุณสมบัติรถแข่ง

B.4.1.1 ต้องเป็ นรถกระบะที่ประกอบในประเทศไทย และเป็ นรุ่นที่มีจำหน่ำยในปั จจุบนั หรือ อนุญำตให้ตกรุ่น
ได้ แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้การควบคุมและดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักแข่งต้องระบุได้ว่ำ
เป็ นยี่หอ้ ใด รุ่นใดที่จะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
B.4.1.2 อนุญำตให้รถยี่ หอ้ Ford รุ่น Ranger Raptor สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่ งขันได้ แต่ตอ้ งอยู่ ภายใต้การ
ควบคุมและดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
B.4.1.3 ต้องเป็ นรถกระบะที่สำมำรถจดทะเบียนได้ตำมกฎหมำย และต้องแสดงสมุดทะเบียนประจำรถในกำร
ตรวจสภำพ (ใช้สำเนำได้)
B.4.1.4 ต้องเป็ นเครื่องยนต์ดีเซล Common Rail เท่ำนัน้
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 หรือ 4 ประตู
B.4.1.8 หำกข้อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มสี มรรถนะสูงกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ให้ทำกำรแจ้งทีมตรวจ
สภำพเพื่อตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉีด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ

B.4.2

ตัวถัง

B.4.2.1 ตัวถัง และรูปทรงของรถ หัวเก๋งต้องเป็ นรูปทรงเดิม ห้ำมถอดออก และห้ำมดัดแปลง หรือใช้วสั ดุอื่นที่
ต่ำงไปจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
B.4.2.2 สำมำรถเปลี่ยนวัสดุของฝำกระโปรงหน้ำ , ประตูผูโ้ ดยสำร, แก้มซ้ำย-ขวำ, กันชนหน้ำได้แต่ตอ้ งเป็ น
วัสดุที่มีคุณภำพใกล้เคี ยงวัส ดุเดิม ยกเว้ น ประตูคนขั บ ต้ องเป็ นประตู เดิม จากโรงงานผู้ผลิ ต
เท่านั้น
B.4.2.3 กระจกบังลมหน้ำ ต้องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่ำนัน้
B.4.2.4 ควำมกว้ำงของรถทัง้ สิน้ ต้องไม่เกิน 210 เซนติเมตร โดยวัดจำกจุดศูนย์กลำงแนวดิ่งของดุมล้อ
B.4.2.5 ห้ำมตัดต่อตัวถังในช่วงระหว่ำงล้อหน้ำถึงล้อหลัง ห้ำมเปลี่ยนโครงสร้ำงของตัวถังที่สำคัญ เพื่อกำรลด
นำ้ หนัก หำกมีกำรแก้ไขหรือดัดแปลง จะมีกำรปรับโทษตำมดุลยพินิจของกรรมกำรตรวจสภำพ
B.4.2.6 กันชนหลังต้องถอดออก
B.4.2.7 ฝำปิ ดท้ำยกระบะสำมำรถถอดออกได้
B.4.2.8 ห้ำมผ่ำซุม้ ล้อหน้ำ
B.4.2.9 ตำแหน่งจุดยึดหัวเก๋ง ต้องเป็ นตำแหน่งเดิมจำกโรงงำนเท่ำนัน้ ห้ามมีการปรับแต่ง หรือเลื่อนโดย
เด็ดขำด (หำกมีกำรปรับแต่งจะต้องมีกอ้ นนำ้ หนักถ่วงตำมดุลยพินิจของกรรมกำร ขัน้ ต่ำ 40 kg)
B.4.2.10 ห้ำมทำกำรเสริมโครงเหล็ก บริเวณกันชนหน้ำ
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B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 นำ้ หนักรถ รวมนำ้ หนักของนักแข่ง สำหรับรุน่ Thailand Super Pickup

ควำมจุเครื่องยนต์ CC

นำ้ หนักขัน้ ต่ำ (Kg)

ต่ำกว่ำ 2150

1380

2151 – 2250

1415

2251 – 2350

1450

2351 – 2450

1465

2451 – 2550

1495

2551 – 2650

1555

2651 – 2750

1585

2751 – 2850

1615

2851 – 2950

1645

2951 – 3050

1675

3051 – 3150

1705

3151 – 3250

1735

B.4.3.2 หำกนักแข่งแจ้งควำมจุของเครื่องยนต์ไม่ตรงตำมที่รถลงทำกำรแข่งขัน (ซึ่งมีผลต่อเรื่องนำ้ หนักถ่วง)
หำกตรวจพบจะมีกำรปรับโทษตำมดุลยพินิจของกรรมกำร
B.4.3.3 อนุญำตให้ถ่วงนำ้ หนักเพิ่ม เพื่อให้มีนำ้ หนักต่ำสุดตำมที่กำหนดไว้ได้ แต่วัสดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูป
บล็อ ก โดยกำรยึ ดนำ้ หนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัว น็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำ งน้อย 12 มม.
จำนวน 2 ตัวขึน้ ไป โดยมี plate โลหะประกบบนล่ำง และยึดอย่ำงแน่นหนำ
B.4.3.4 กำรเพิ่มนำ้ หนัก สำหรับกำรแข่งขันสนำมต่อไป กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันครัง้ ล่ำสุด จะเพิ่มนำ้ หนัก
แต่ละ Class ดังนี้
ผลกำรแข่งขัน
Overall
Class B
Class C
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B.4.3.5 นา้ หนักถ่วงจากผลการแข่งขันมากสุดไม่เกิน 90 กิโลกรัม
B.4.3.6 กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันในครัง้ ต่อไปจบเกินกว่ำอันดับ 3 / DNF (Did Not Finish) / DNS (Did Not
Start) ให้เอำนำ้ หนักที่ถ่วงเพิ่มที่หนักที่สดุ ออก
หมายเหตุ : สาหรับนา้ หนักของรถแข่ง ซึ่งมาสมัครแข่งหลังจากสนาม 3 เสร็จสิน้ ไปแล้วนัน้ ต้องถ่วงน้าหนัก
Success Ballast ให้เท่ากับน้าหนักของรถแข่งทีม่ ีน้าหนักถ่วงสูงสุดใน Class ทีส่ มัคร
: สาหรับรถแข่งซึ่งมาสมัครแข่งหลังจากสนาม 3 (Non Series Championship) จะไม่ได้รบั คะแนน
สะสมประจาปี แต่ได้รบั ถ้วยรางวัลประจาสนามนัน้ ๆ
B.4.3.7 นำ้ หนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขัน ถือเป็ นนำ้ หนักที่ตอ้ งติดตัง้ เพิ่ม ให้ยึดไว้ 1 จุดบริเวณเบำะนั่งด้ำนซ้ำย
ไม่เกิน 50 kg หำกเกิน 50 kg ให้นำนำ้ หนักที่เหลือไปถ่วง 1 จุดในกระบะท้ำย ระหว่ำงซุม้ ล้อหลั ง
กำรยึดนำ้ หนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขันกับตัวรถต้องยึดให้ปลอดภัยสาหรับนักแข่ง โดยต้องยึดด้วย
ตัว น็อ ต (Bolt) ที่มีข นำดอย่ำ งน้อ ย 12 มม. จำนวน 2 ตัว ขึ น้ ไป อย่ ำ งสมมำตรโดยมี plate โลหะ
ประกบบนล่ ำง หนำอย่ำ งน้อ ย 2 มม. ถ้ำน้ำหนักของวัส ดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่ เกิน 20 กิ โลกรัม แต่ ถ้ำ
มำกกว่ำ 20 กิโลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 5 ตัวขึน้ ไป
< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

B.4.4 เครื่องยนต์
B.4.4.1 อนุญำตให้เปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ แต่ตอ้ งเป็ นยี่หอ้ เดียวกันกับตัวถัง
ต้องเป็ นยี่หอ้ และรุ่นเดียวกันกับตัวถังที่แสดงในสมุดคู่มือ หรือสมุดจดทะเบียนใช้งำนตำมกฎหมำย
B.4.4.2 ต้องเป็ นเครื่องยนต์ดีเซล ระบบ Common Rail เท่ำนัน้
B.4.4.3 อนุญำตให้เลื่อนตำแหน่งเครื่องยนต์ได้ แต่ตอ้ งไม่ดดั แปลง หรือขยำยผนังห้องเครื่อง
B.4.4.4 ฝำสูบอิสระ ช่วงล่ำงเครื่องยนต์ ข้อเหวี่ยง ก้ำนสูบ ลูกสูบ อิสระ
B.4.4.5 อำกำศที่เข้ำสู่เครื่องยนต์ทั้งหมดจะต้องผ่ำน Restrictor ขนาดไม่เกิน 46 มม. โดยจุดที่แคบที่สุด
จะต้องมีระยะห่ำงจำกจุดปลำยสุดของยอดใบ Turbo ไม่เกิน 10 ซม. ไม่จำกัดจำนวน Turbo ในกรณี
ที่มี Restrictor มำกกว่ำ 1 ตัว พืน้ ที่หน้ำตัดโดยรวมจะต้องไม่เกิน 1,662 ตร.มม. ตำมรูป B.4.4.3
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รูป B.4.4.3

B.4.4.6 อนุญำตให้ใช้ Turbo หรือ Super Charger ได้ แต่ไม่อนุญำตให้ใช้ทงั้ สองอย่ำงร่วมกัน
B.4.4.7 อนุญำตให้ใช้เทอร์โบ 2 ชัน้ หรือที่มีรูสล๊อต และรูผ่ำนด้ำนข้ำงของเทอร์โบ ตำมรูป B.4.4.4 ได้ โดย
อำกำศทัง้ หมดจะต้องผ่ำน Restrictor ทีผ่ จู ้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนัน้

รูป B.4.4.4

B.4.4.8 ระบบควบคุมเครื่องยนต์และสำยไฟอิสระ
B.4.4.9 ห้ำมระบบ Dry Sump
B.4.4.10 สำมำรถติดตั้ง Intercooler ได้หำกรุ่นนั้น ๆ ไม่ได้ติดตั้งมำให้ หรือหำกติดตั้งมำแล้ว สำมำรถเลือ ก
ตำแหน่งติดตั้ง Intercooler ได้ โดยจะอยู่ที่ใต้ฝำกระโปรงหน้ำ หรือด้ำนหน้ำหม้อนำ้ รถ และสำมำรถ
เปลี่ยนให้มีขนำดใหญ่ขึน้ ได้ ห้ำมเพิ่มจำนวน อนุญำตให้ใช้ Intercooler แบบนำ้ ได้ และสำมำรถ
ติดตั้งได้โดยห่ำงจำกขอบกระบะด้ำนหน้ำไม่เกิน 50 cm. แต่ตอ้ งเป็ นระบบปิ ดและจะต้องไม่มีนำ้
รั่ว ไหลออกจำกระบบตลอดกำรแข่ ง ขั น หากมี น้ า รั่ ว ไหลออกมาจะต้ องมี โ ทษปรั บ จาก
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน และถือเป็ นความรับผิดชอบของทีมแข่ง
B.4.4.11 ห้ำมใช้ Dry Ice ในระบบหล่อเย็นใด ๆ ทัง้ สิน้
B.4.4.12 สำมำรถเปลี่ยนขนำดของหม้อนำ้ ได้ แต่จุดยึดของหม้อนำ้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่ำงน้อยจำนวน 2 จุด
และต้องอยู่ในตำแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ำมเพิ่มจำนวนหม้อนำ้
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B.4.4.13 ติดตัง้ พัดลมไฟฟ้ำหน้ำ หรือหลังหม้อนำ้ ได้ ไม่จำกัดจำนวน
B.4.4.14 ไม่อนุญำตให้ใช้แก๊สทุกชนิด หรือของเหลวคลุกเคล้ำกับอำกำศที่ผ่ำนเข้ำสู่ท่อร่วมไอดี และกำรลด
อุณหภูมิอำกำศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจำกกำรใช้ Intercooler จำกกฎข้อ B.4.4.10
B.4.4.15 ปริมำณไอเสียต้องอยู่ในมำตรฐำน และถูกต้องตำมกฎหมำย
B.4.4.16 คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินปริมำณไอเสีย (ควันดำ) ของรถแต่ละคัน โดย
คำตัดสินของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สดุ
B.4.4.17 ไม่อนุญาตให้ ฉดี ของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงการฉีดเข้ าหม้ อน้าและ Intercooler)
B.4.4.18 ไม่อนุญำตให้เดินท่อนำ้ หล่อเย็นและท่อ Intercooler ภำยในห้องโดยสำร

B.4.5 ระบบส่งกาลัง และขับเคลื่อน
B.4.5.1
B.4.5.2
B.4.5.3
B.4.5.4
B.4.5.5

ต้องรักษำรูปแบบกำรเปลี่ยนเกียร์ใน รูปแบบ “H” Pattern ไว้
ห้ำมใช้ระบบเกียร์ Sequential
อนุญำตให้ใช้เกียร์อตั โนมัติ
ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรือระบบอื่นที่มีระบบแบบกำรทำงำนใกล้เคียงกับ Traction Control
สำมำรถใช้เกียร์ต่ำงรุ่น ต่ำงยี่หอ้ กันได้

B.4.6 ระบบช่วงล่าง
B.4.6.1 ด้ำ นหน้ำ สำมำรถเปลี่ ยนโช๊ค และสปริ งได้ จุดยึดช่วงล่ ำงสำมำรถเลื่ อนได้จำกตำแหน่ งเดิ ม 20
มิลลิเมตร (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจำกจุดยึดเดิม) โดยจุดยึดด้ำนบนของโช๊คหน้ำ สำมำรถยืดในแนวดิ่ง
ได้ แต่หำ้ มผ่ำหรือเปิ ดช่องซุม้ ล้อหน้ำ
B.4.6.2 ห้ำมใช้คอยล์สปริงช่วงล่ำงด้ำนหลัง
B.4.6.3 ห้ำมเปลี่ยนระบบกำรทำงำนของช่วงล่ำง
B.4.6.4 สำมำรถใช้โช๊คที่มีซบั แท็งค์ได้
B.4.6.5 ทอร์ช่นั บำร์ เหล็กกันโคลง เปลี่ยนได้ รถที่ไม่มีเหล็กกันโคลงอนุญำตให้ติดตัง้ เพิ่มเติมได้
B.4.6.6 ด้ำนหลังต้องรักษำระบบกำรทำงำนช่วงล่ำงหลัง ตำมแบบมำตรฐำนจำกโรงงำน ของรถรุ่นนัน้ ๆ แต่
สำมำรถเปลี่ยนโช๊คอัพ และแหนบได้
B.4.6.7 จุดยึดด้ำนบนของโช๊คอัพหลัง สำมำรถย้ำยจุดยึดจำกหน้ำเพลำไปไว้หลังเพลำได้
B.4.6.8 ห้ำมผ่ำ หรือเปิ ดช่องพืน้ กระบะ ยกเว้น เจำะรู เพือ่ เดินสำยซับแท็งค์โช๊ค, สำยไฟ
B.4.6.9 สำมำรถเพิ่มจุดยึด หรือจุดคำ้ ยัน โครงตัวถังเพิ่มเติมได้ อุปกรณ์ทุกชิน้ จะต้องรับนำ้ หนักด้วยแหนบ
แต่หำ้ มผ่ำ หรือเปิ ดช่องพืน้ กระบะ หรือเจำะรู เพื่อให้แขนยึด (ท่อนเหล็ก) ทะลุขนึ ้ สูงกว่ำพืน้ กระบะ
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B.4.7 ระบบเบรก
B.4.7.1 อนุญำตให้เปลี่ยนคำลิปเปอร์หน้ำได้ ไม่จำกัดจำนวน Port ของคำลิปเปอร์
B.4.7.2 ไม่อนุญำตให้ใช้ระบบเบรก ABS
B.4.7.3 ระบบระบำยควำมร้อนของเบรกให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้

B.4.8 ล้อและยาง
B.4.8.1 ต้องใช้ลอ้ ขนำด 17 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.2 ยำงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขันคือ
▪ ยำง Radial ยี่หอ้ HANKOOK Z232 RS4 ขนำด 235/45R17 นิว้ และหรือ
▪ ยำง Radial ยี่หอ้ HANKOOK Z232 RS4 ขนำด 245/40R17 นิว้
B.4.8.3 กำรสั่งจองยำง จะต้องสั่งจองจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ผูจ้ ัดกำรแข่งขันอนุญำตเท่ำนั้น (HANKOOK)
และชำระเงินค่ำยำงให้เรียบร้อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่มขึน้ ถ้ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจอง
ยำง และชำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่ผูจ้ ัดกำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ัดกำรแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อ
ควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึน้
B.4.8.4 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้น ต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตัง้ แต่กำรจับเวลำรอบคัดเลือกจนถึงกำร
แข่งขันวันสุดท้ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน

B.4.9

อากาศพลศาสตร์

B.4.9.1 สำมำรถติดตัง้ สปอยเลอร์หน้ำ แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังทำงด้ำนหน้ำเกิน 50 มม. บริเวณที่
เรียกว่ำ สปอยเลอร์หน้ำนัน้ หมำยถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่งจะต้องไม่สงู เกิน
300 มม. เมื่อวัดจำกระดับพืน้ โดยจะเป็ นชิน้ ต่อใต้กันชนเดิมหรือสำมำรถเปลี่ยนได้ทงั้ กันชน อุปกรณ์
อำกำศพลศำสตร์ทงั้ หมดที่ติดตัง้ อยูใ่ นด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรูปของกันชนโดย
ไม่มีส่วนแหลมคมเกินกว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบข้ำงล่ำง
นี)้

2020 Thailand Super Pickup (Published Ver.2 : April 28, 2020)

9

B.4.9.2 ต้องใส่สปอยเลอร์หลัง ขนำดควำมยำวทัง้ ชิน้ ต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร และกว้ำงไม่เกิน 25
เซนติเมตร ควำมสูงของสปอยเลอร์หลังต้องไม่เกินแนวหลังคำห้องโดยสำร
B.4.9.3 ในกรณีทลี่ อ้ และยำงยืน่ ออกมำเกินจำกตัวถังรถ จะต้องทำโป่ งคลุมล้อ และยำงโดยวัดจำกจุด
ศูนย์กลำงแนวดิ่งของดุมล้อ วัสดุทใี่ ช้ อิสระแต่ตอ้ งมีควำมคงทนแข็งแรง

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ไอเสียต้องออกจำกท่อด้ำนท้ำยเท่ำนัน้ และห้ำมยื่นออกนอกตัวถังเกินกว่ำ 3 นิว้ ในแนวดิ่งจำกปลำย
กระบะ
B.4.10.2 ต้ องไม่มีควันดาออกจากปลายท่อไอเสียตลอดการแข่งขัน หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับออกจากการ
แข่งขัน
B.4.10.3 ไม่อนุญำตให้ใช้อปุ กรณ์ทสี่ ำมำรถทำให้ควัน (ไอเสีย) เจือจำง หรือท่อที่มีรูให้อำกำศเข้ำไปผสมกับ
ควัน (ไอเสีย) เจือจำงก่อนออกที่ปลำยท่อ
B.4.10.4 ปลำยท่อไอเสียจะต้องมีขนำดไม่เกิน 3 นิว้ เท่ำนัน้

B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎทีก่ ำหนด
• หมวกกั นน็ อ ค (Helmet) ต้อ งเป็ น ไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2004 และ SA2010 ขึ ้น ไป(ถึ ง 31
ตุล ำคม 2020) อยู่ ในสภำพสมบูรณ์ พร้อ มใช้งำน ไม่ มีกำรเจำะรู เพิ่มเติ มจำกโรงงำนเดิ ม และเป็ น
อุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
• HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 ขึน้ ไป
• ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ำแข่ง (Racing
socks) ต้องเป็ น วัสดุกันไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ขึน้ ไป อยูใ่ นสภำพดี ไม่มี
ร่องรอยฉีกขำด หรือตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสือ้ แขนยำวกันไฟชัน้ ใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุง
เท้ำแข่ง (Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกันไฟ เช่น Nomex,
Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
• โลโก้ ทุกชนิดที่ตดิ กับชุดแข่ง ห้ ามเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขาด
• เครื่องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เครำะห์ทสี่ ำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงอย่ำงน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้ำ หรือ
 ระบบถังดับเพลิงติดตัง้ ในรถ
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B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ จุดฉีดนำ้ ยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่บริเวณศีรษะของ
นักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉีดเข้ำสูท่ ี่น่งั คนขับ
 จุดที่ 2 ฉีดเข้ำสูบ่ ริเวณเครื่องยนต์
 จุดที่ 3 ฉีดเข้ำสูบ่ ริเวณจุดติดตัง้ ถังนำ้ มัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อม
ใช้งำน และมีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน ระบบกำรทำงำน หรือสภำพของ
ถังอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หำกถังภำยนอกมีรอยเสียหำย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
B.4.11.6 ท่อนำ้ ยำดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่ำงๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตัง้ ด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น
ลวดโลหะ และส่วนปลำยท่อฉีดจะต้องติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตัง้ อย่ำงแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้จำกบริเวณ
ห้องคนขับ และบริเวณภำยนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่ง
ท่ำนั่งขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้องเห็ นได้
อย่ำงชัดเจน ดังรูปตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนำ้ เงิน

หรื อ
 สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 นิว้ เส้นขอบตัวอักษรสีแดง พืน้ หลังสีขำว

B.4.11.8 ท่อต่ำงๆ ที่ผ่ำนบริเวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพำะนำ้ มันเชือ้ เพลิง ต้อง
คำนึงถึง กำรป้อ งกันควำมเสี ยหำยเนื่องจำกกำรเสี ยดสี , แตก, หัก , พับ หรือ งอ หำกติ ดตั้งใต้ห ้อ ง
โดยสำร ควรคำนึกถึงกำรครูด หรือลำกกับผิวทำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่ น
บริเวณซุม้ ล้อ
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B.4.11.9 เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ต้ อ งมี ไ ม่ ต่ ำ กว่ ำ 5 จุ ด เป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA Specification 8853/98, SFI
Specification 16.1, SFI Specification 16.5 และจะต้องยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่ FIA กำหนดไว้เท่ำนัน้ กำรติดตัง้ ปลำยของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง
เข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่
ที่อยู่ดำ้ นหลังเบำะนักแข่งจะต้องอยู่ในช่วง 0-30 ต่ำกว่ำแนวระดับ สำยคำดเอวและเป้ำต้องไม่ดึงไป
ด้ำนหน้ำรถ
B.4.11.10 เบำะที่น่ งั คนขับต้อ งเป็ นเบำะที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรแข่ งขันเท่ำนั้น และจะต้องมีกันกระแทก
ศีรษะด้ำนข้ำงด้วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและ
เบำะถูกติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึน้ อยู่กับดุลพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ำ และฝำท้ำย ต้องทำกำรติดตัง้ กิ๊บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่ำงน้อย 2 ตัว และ
ต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยกำรติดตั้ง
ตัว ล็อ ค 2 ตัว ขึน้ ไป เพื่อ ให้สำมำรถเปิ ดได้จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊ กเกอร์บอกตำแหน่ง ดังรู ป
ตัวอย่ำง

ให้ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทัง้ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง
B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ที่มีจุดยึดไม่ น้อยกว่ำ 6 จุด และจะต้อ งมีท่อ แนวทแยงจำกมุมบนของ
Main Hoop ลงไปยั ง จุ ด ยึ ด ที่ พื้ น ด้ ว ยกำรเชื่ อ ม กรรมกำรตรวจสภำพอำจขอตรวจเอกสำร
Homologation รับรอง Roll Cage โดย ASN
สำหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้ำงมำจำกท่อไร้รอยต่อ มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงนอกไม่ต่ำกว่ำ 40 มม โครงสร้ำงของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยกำรเชื่อมอย่ำง
ถูกต้อง จุดที่ดัดโค้งจะต้องไม่คอด หรือหักงอบริเวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ำกับ B-pillar ด้วย
กำรเชื่อม หรือยึดด้วยน้อต
ในกรณียึด Roll cage เข้ำกับตัวถั งของรถด้วยกำรยึดน้อต จำเป็ นต้องเสริมควำมแข็งแรงด้วยกำร
เชื่อมแผ่นเหล็กทีม่ ีควำมหนำอย่ำงน้อย 4 มม และมีพนื้ ที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ Roll cage อย่ำงน้อย
30% ทัง้ ด้ำนใน และด้ำนนอกของตัวถังในบริเวณที่จะนำ Roll cage เข้ำมำยึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละ
จุด ต้องยึดด้วยน้อต M10 อย่ำงน้อย 4 ตัว นอกจำกนีป้ ระตูดำ้ นคนขับต้องมีคำนกันกระแทกด้ำนข้ำง
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B.4.11.13 แบตเตอรี่ต้อ งยึ ดติ ด และล้อ มรอบโดยกล่อ งที่ทำขึน้ โดยวัส ดุกันไฟ, ควำมร้อ น, และไม่ น ำไฟฟ้ำ
(กล่องเหล็ก, วัสดุคำร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำจะติดตั้งอยู่ในห้องโดยสำร จะต้องติดตัง้ ตรงฝั่งผูโ้ ดยสำร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนำ้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตัง้ และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นหี้ มำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำ
อย่ำงเดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้องสำมำรถทำงำนได้ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยไฟภำยในห้องโดยสำรออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลำกจูงติดไว้ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำด
ของหูลำกต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งหูลำก สีลกู ศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่ำนัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้ยำก ให้
ตัดขอบลูกศรด้วยสีเหลือง(ควำมกว้ำง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังน้ามันต้องเป็ นถังน้ามันตามที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรือถ้ำอยู่ในตำแหน่งเดิม
สำมำรถใช้ถังนำ้ มันเดิมที่ติดมำกับรถได้
B.4.11.19 ถังนำ้ มันถ้ำไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงที่แข็งแรงเพื่อป้องกันควำมเสียหำย
จำกกำรกระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติดตัง้ ผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟ
ลำมจำกบริเวณถั ง นำ้ มันมำยังห้อ งโดยสำร โดยผนัง กันไฟต้อ งวัส ดุที่เป็ นโลหะไม่ ติดไฟ มี คว ำม
แข็งแรง และติดตัง้ อย่ำงมั่นคงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไป
ทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่ำงๆ ที่สำมำรถติด
ไฟได้ เช่น นำ้ มันเครื่อง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ที่อยู่ในห้องโดยสำร
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B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
▪ สำมำรถเปลี่ ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญำตให้มีช่ องเปิ ดได้
โดยจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
▪ กระจกฝั่ งคนขั บสำมำรถเปิ ด หรื อ ถอดออกได้ แต่ ทั้ ง สองกรณี นี้ จำเป็ นจะต้อ งติ ดตั้ ง ตำข่ ำ ย
(Window Net) ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
▪ กระจกฝั่งคนนั่งสำมำรถเปิ ดหรือถอดออกได้
▪ ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริเวณทั้งคนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร
(ถ้ ำ เกิ น จ ำเป็ นจะต้อ งติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย (Window Net) กรณี ที่ ไม่ ติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย ห้ ำ มเปิ ดเกิ น 10
เซนติ เมตร หำกเปิ ด เกิ น ที่กำหนดในขณะทำกำรแข่ ง ขัน จะมี กำรปรับ โทษตำมดุล ยพินิ จ ของ
คณะกรรมกำร
▪ ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบำร์ให้แน่นหนำ

B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผูจ้ ดั ฯ กาหนดให้ใช้น้ามันเชือ้ เพลิง ดีเซล ที่มีจำหน่ำยในสถำนีบริกำร
เท่ำนัน้ ซึง่ สถำนีบริกำรนำ้ มันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม

B.4.13 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตัง้ ภำยในตัวรถ
หรือนอกรถบริเวณหลังคำแต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ของนักแข่ ง/ทีมแข่ง ต้องจัดหำอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera)
และบันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขันทุกครัง้ ที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรียกจำกกรรมกำร นำยสนำม หรือผูจ้ ดั กำรแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อ กรรมกำร นำย
สนำม หรือ ผูจ้ ัดกำรแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นักแข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพบันทึกกำรแข่งขันจำก
อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ตำมเวลำที่กำหนด นักแข่ง/ทีมแข่ง
จะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน 10,000.00 บาท
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B.4.14 สัญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รบั ในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทัง้ หมดจะ
เป็ นไปตำมกติกำสำกลดังนี้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรายอยู่ในบริ เวณที่ให้สัญญาณหรื อบริ เวณถัดไปให้ลดความเร็ว
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองคู่
อันตรายมาก มีสิ่งกีดขวางทางแข่งมากจนอาจผ่านไปได้ไม่สะดวก
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองพร้ อมป้าย SC
มีอนั ตรายมากเกิดขึ้นและรถ SAFETY CAR จะออกนาขบวน
เตรี ยมพร้อมในการหยุดและขับตามรถ SAFETY CAR
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเขียว
เส้นทางแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ามแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีน้ ามันบนพื้นสนาม หรื อผิวทางการแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนั้น

ธงฟ้ายก
มีรถแข่งที่วิ่งด้วยความเร็วกว่าใกล้เข้ามา
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วิ่งด้วยควำมเร็วกว่ำกำลังจะแซงในไม่ชำ้

ธงขาว
มีรถช้า หรื อรถพยาบาล หรื อรถช่วยเหลืออยู่ในสนาม
หรื อมีรถความเร็วต่าวิง่ ผ่านจุดดังกล่าว

ธงขาวดา
เตือนรถเบอร์น้ นั ขับรถในเรื่ องมารยาทในสนาม (เพื่อเป็ นการเตือน)

ธงดา / วงกลมสี ส้มและเบอร์
ตัวรถแข่งขันตามเบอร์ มีปัญหา กรรมการเรี ยกเข้าพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุก
จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
การแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดการแข่งขันทันที

ธงดาและเบอร์ รถ
รถแข่งเบอร์น้ นั ต้องออกจากการแข่งขัน

2020 Thailand Super Pickup (Published Ver.2 : April 28, 2020)

16

PART C – ตาแหน่งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ่น Thailand Super Pickup Class A,B,C
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