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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1 คานิยาม
เหล่ำนี ้เป็ น กฎและข้อ บังคับ ด้ำ นเทคนิ ค ของกำรแข่งขัน รุ่น Thailand Super Pickup Championship ประจ ำปี
2021 ซึ่งทีมแข่ง และผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถกู กำหนดโดย
ข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับปั จจุบันอำจอนุญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนั้นถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่วมกำรแข่งขั น ทั้งในช่วงเวลำกำรซ้อม (Official Practice) / จับเวลำรอบคัดเลือก หรือระหว่ำงกำร
แข่งขัน จะต้องอยู่ในสภำพพร้อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้องตำมข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี ้ หากรถแข่งคันใดที่
ปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎข้ อบังคับด้ านเทคนิค ผู้จัดฯ มีสิทธิห้ามรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้ ร่วมลง
ทาการซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก หรือลงทาการแข่งขันได้

B.2 การตรวจสภาพ
ผู้ร่ว มกำรแข่ ง ขัน ต้อ งด ำเนิ น กำรน ำรถแข่ ง และอุ ป กรณ์ ต ำมรำยกำรดั ง ต่ อ ไปนี ้ เพื่ อ เข้ำ รับ กำรตรวจกั บ
คณะกรรมกำรตรวจสภำพ
• Logbook

• ชุดนักแข่ง (Racing Suit)

• หมวกกันน็อค (Helmet)

• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclava)

• ถุงมือ (Racing Gloves)

• รองเท้ำแข่ง (Racing Boots)

• ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)

• เสือ้ และกำงเกงกันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

• อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS) • ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผจู้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเท่ำนัน้ )
ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยตำมข้อบังคับของ รำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สมำคมกีฬำ (ร.ย.ส.ท.)ที่ติดตัง้ เพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจำเป็ นต้องติด
หมำยเลขรถ, ป้ำยสติ๊กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผจู้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเอำไว้ ให้ถกู ต้องก่อนให้คณะกรรมกำรทำ
กำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ัดกำรทีม จะต้อ งนำรถแข่งและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้น ทั้งหมด ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำม
สถำนที่และเวลำที่กำหนด กรณีที่นักแข่ง/ทีมแข่ง ไม่สำมำรถนำรถแข่งและอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่กำหนด
อำจถูกปรับโทษ หำกมีควำมจำเป็ นต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ัดกำรทีมจะต้องทำหนังสือคำ
ร้องยื่นต่อคณะกรรมกำรฯ เพื่อขอตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ดั กำรทีม ต้อง ทำเอกสำรก่อนหมดเวลำตรวจสภำพ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 60 นำที ถ้ำหำกพ้นเวลำโดยไม่ได้ยื่นคำร้องไว้ อำจไม่อนุญำตให้รถแข่งคันนั้นลงทำกำรซ้อม/จับเวลำ
รอบคัดเลือก
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B.2.1 รถทุก คัน ที่ มี ค วำมประสงค์จ ะเข้ำร่ว มกำรแข่ง ขัน ในรุ่น Thailand Super Pickup Championship 2021
จะต้องเจำะรูที่เครื่องยนต์อย่ำงน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู้ ัดฯ สำมำรถใส่ที่ซีลได้ ถ้ าซีลถูกตัด หรือปรากฏรอยแกะใน
ช่วงเวลาที่มีการแข่งขัน หรือ ระหว่างอีเว้ นท์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะมีโทษปรับตาม
กติกาใน Thailand Super Series Sporting Regulations นอกจากนี้คณะกรรมการอาจจะปรับโทษนั กแข่ ง
ของรถคันดังกล่าว ด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนั้น และขอเรียกถ้ วยรางวัลคืน
รถแข่งที่จบกำรแข่งขัน จะถูกกรรมกำรตรวจสภำพสุ่มตรวจ นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพซำ้ โดย
Restrictor ต้องมีขนำดตำมที่กำหนด ในขณะทำกำรตรวจเครื่องยนต์ตอ้ งดับเมื่อปิ ด Restrictor รวมถึงเปิ ดฝำสูบ
เพื่อวัดปริมำตรควำมจุของเครื่องยนต์ หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันแต่ละสนำม
B.2.2 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องนำรถแข่ง เพื่อทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎและกติกำหรือไม่ ซึ่งกำรตรวจสภำพนี ้
อำจจะเกี่ยวข้องกับ
B.2.2.1 ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
B.2.2.2 ตรวจสอบนำ้ หนักของรถแข่ง ซึ่งรถแข่งอำจจะถูกเรียกตรวจสภำพ หรือ ชั่งนำ้ หนัก :
a) ระหว่ำง หรือ หลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
b) หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันในรุน่ ที่ลงทำกำรแข่งขัน

B.3 ความปลอดภัยขณะทาการซ้อม (Practice)/จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) และการแข่งขัน (Race)
B.3.1 กรณี มีรถแข่งได้ร ับอุบัติเหตุ หรือ จอดเสียอยู่ในสนำม ทั้งในระหว่ำงกำรซ้อ ม,จับเวลำรอบคัดเลือ ก หรือ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรือภำยหลังสัญ ญำณธง
เขี ย ว ห้ า มมิ ให้ ผ้ ู ใ ดลงไปในสนามแข่ งขั น ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าต ยกเว้ น กรรมการที่ มี ห น้ า ที่ ค อย
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยเท่านั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจะถูกนำเข้ำสู่จุดปลอดภัย หรือจุดพัก
รถเพื่อรอตรวจสภำพ (Parc Ferme)
B.3.2 กรรมกำรควบคุม กำรแข่งขันกำหนดให้รถแข่งใช้ควำมเร็วใน Pit Lane ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้ งเป็ นประกาศ
เพิ่มเติมให้ ทราบ) หำกรถแข่งที่ทำกำรฝ่ ำฝื น จะถูกบทลงโทษตัง้ แต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัด
สิทธิ์มิให้ทำกำรซ้อม, กำรจับเวลำในรอบคัดเลือก หรือ ลงทำกำรแข่งขัน
B.3.3 กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมกำรซ้อม (Practice) / จับเวลำในรอบคัดเลือก (Qualify) /
กำรแข่งขัน (Race) เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดของนักแข่ง/ทีมแข่ง โดยนักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องปฏิบตั ิ
ตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (Marshal)
B.3.4 กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรือ ละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่ง อำจถูกพิจำรณำถอดถอนให้
ออกจำกกำรแข่งขัน
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B.4 ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Super Pickup Championship 2021
B.4.1 คุณสมบัติรถแข่ง
B.4.1.1 ต้อ งเป็ นรถกระบะที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย อนุญ ำตให้ตกรุ่นได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมและดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักแข่งต้องระบุได้ว่ำเป็ นยี่หอ้ ใด รุน่ ใดที่
จะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
B.4.1.2 อนุญ ำตให้รถยี่หอ้ Ford รุ่น Ranger Raptor สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ การ
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 หำกข้อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รุน่ ใหม่มีสมรรถนะสูงกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ให้ทำกำรแจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจสภำพเพือ่ ตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉีด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ

B.4.2 ตัวถัง
B.4.2.1 ตัวถัง และรูปทรงของรถ หัวเก๋งต้องเป็ นรูปทรงเดิม ห้ำมถอดออก และห้ำมดัดแปลง หรือใช้วัสดุอื่นที่
ต่ำงไปจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
B.4.2.2 สำมำรถเปลี่ยนวัสดุของฝำกระโปรงหน้ำ , ประตูผโู้ ดยสำร, แก้ม ซ้ำย-ขวำ, กันชนหน้ำได้แต่ตอ้ งเป็ น
วัสดุที่มี คุณ ภำพใกล้เคียงวัสดุเดิม ยกเว้ นประตูคนขับ ต้ องเป็ นประตูเ ดิม 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 นตำแหน่งเดิม จำกโรงงำนเท่ำนั้น ห้ามมีการปรับ แต่ง หรือ เลื่อนโดย
เด็ดขำด (หำกมีกำรปรับแต่งจะต้องมีกอ้ นนำ้ หนักถ่วงเพิ่มตำมดุลยพินิจของกรรมกำรโดยไม่ถือเป็ น
นำ้ หนักของตัวรถ เช่น นำ้ หนักขัน้ ต่ำ 1000 kg นำ้ หนักถ่วง 40 kg นำ้ หนักรวมต้องไม่ต่ำกว่ำ 1040 kg
โดยมีกอ้ นนำ้ หนัก 40 kg อยู่บริเวณที่น่งั ผูโ้ ดยสำรด้ำนหน้ำ)
B.4.2.10 ห้ำมทำกำรเสริมโครงเหล็ก บริเวณกันชนหน้ำ
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B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 นำ้ หนักรถ เป็ นนำ้ หนักที่รวมนำ้ หนักของนักแข่ง สำหรับรุน่ Thailand Super Pickup Championship

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 หำกนักแข่งแจ้งควำมจุของเครื่องยนต์ไม่ตรงตำมที่ร ถลงทำกำรแข่งขัน (ซึ่งมีผลต่อ เรื่องน้ำหนักถ่วง)
หำกตรวจพบจะมีกำรปรับโทษตำมดุลยพินิจของกรรมกำร
B.4.3.3 อนุญ ำตให้ถ่วงนำ้ หนักเพิ่ม เพื่อให้มีนำ้ หนักต่ำสุดตำมที่ ผจู้ ัดฯกำหนดไว้ในกติกำ แต่วัสดุที่ใช้ตอ้ งเป็ น
วัสดุรูปบล็อก โดยกำรยึดนำ้ หนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม.
จำนวน 2 ตัวขึน้ ไป โดยมี plate โลหะประกบบน-ล่ำง และต้องยึดอย่ำงแน่นหนำ
B.4.3.4 น้ำหนักถ่วงจำกกำรแข่งขัน (Success Ballast) สำหรับ กำรแข่งขันสนำมต่อ ไป กรณี รถแข่งมี ผลกำร
แข่งขันครัง้ ล่ำสุด จะเพิ่มนำ้ หนัก แต่ละ Class ดังนี ้
ผลกำรแข่งขัน
Overall
Class B
Class C

อันดับ 1
+ 30
+ 30
+ 30
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B.4.3.5 นา้ หนักถ่วงจากผลการแข่งขันมากสุดไม่เกิน 60 กิโลกรัม
B.4.3.6 กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันในครัง้ ต่อไปจบเกินกว่ำอันดับ 3 / DNF (Did Not Finish) / DNS (Did Not
Start) ให้เอำนำ้ หนักที่ถ่วงเพิ่มที่หนักที่สดุ ออก
หมายเหตุ : สำหรับนำ้ หนักของรถแข่ง ซึ่งมำสมัครแข่งหลังจำกสนำม 1 เสร็จสิน้ ไปแล้วนัน้ ต้องถ่วงนำ้ หนัก
(Success Ballast) ให้เท่ำกับนำ้ หนักของรถแข่งที่มีนำ้ หนักถ่วงสูงสุดใน Class ที่สมัคร
B.4.3.7 นำ้ หนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขัน ถือเป็ นน้ำหนักที่ตอ้ งติดตัง้ เพิ่ม ให้ยึดไว้ 1 จุดบริเวณเบำะนั่งด้ำนซ้ำย
กำรยึดน้ำหนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขันกับตัวรถต้องยึดให้ป ลอดภัยสาหรับ นักแข่ง โดยต้อ งยึดด้วย
ตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 2 ตัวขึน้ ไปอย่ำงสมมำตรโดยมี plate โลหะประกบ
บน-ล่ำง หนำอย่ำงน้อย 2 มม. ถ้ำนำ้ หนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนัน้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม แต่ถำ้ 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 และรุน่ เดียวกันกับตัวถังที่แสดงในสมุดคู่มือ 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 อำกำศที่เข้ำสู่เครื่องยนต์ทงั้ หมดจะต้องผ่ำน Restrictor ตำมตำรำงด้ำนล่ำงดังต่อไปนี ้
ความจุเครื่องยนต์

ขนาดRestrictor (mm)

น้อยกว่า 2450

47

มากกว่า 2450

46

โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่ำงจำกจุดปลำยสุดของยอดใบ Turbo ไม่เกิน 10 ซม. ไม่จำกัดจำนวน
Turbo ในกรณีที่มี Restrictor มำกกว่ำ 1 ตัว พืน้ ที่หน้ำตัดโดยรวมจะต้องไม่เกิน 1,662 ตร.มม. (ตำม
รูปด้ำนล่ำงนี)้
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B.4.4.6 อนุญำตให้ใช้ Turbo หรือ Super Charger ได้ แต่ไม่อนุญำตให้ใช้ทงั้ สองอย่ำงร่วมกัน
B.4.4.7 อนุญำตให้ใช้เทอร์โบ 2 ชัน้ หรือทีม่ ีรูสล๊อต และรูผ่ำนด้ำนข้ำงของเทอร์โบ ตำมรูปข้ำงล่ำงนีไ้ ด้ โดย
อำกำศทัง้ หมดจะต้องผ่ำน Restrictor ตำมขนำดที่ผจู้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนัน้

B.4.4.8 ระบบควบคุมเครื่องยนต์และสำยไฟอิสระ
B.4.4.9 ห้ำมระบบ Dry Sump
B.4.4.10 สำมำรถติด ตั้ง Intercooler ได้ หำกรุ่น นั้น ๆไม่ไ ด้ติดตั้งมำให้ หรือ หำกติ ดตั้งมำแล้ว สำมำรถเลือ ก
ตำแหน่งติดตัง้ Intercooler ได้ โดยจะอยู่ที่ใต้ฝำกระโปรงหน้ำ หรือ ด้ำนหน้ำหม้อน้ำรถ และสำมำรถ
เปลี่ยนให้มีขนำดใหญ่ขนึ ้ ได้ ห้ำมเพิ่มจำนวน อนุญำตให้ใช้ Intercooler แบบนำ้ ได้ และสำมำรถติดตัง้
ได้โดยห่ำงจำกขอบกระบะด้ำนหน้ำไม่เกิน 50 cm. แต่ตอ้ งเป็ นระบบปิ ดและจะต้องไม่มีนำ้ รั่วไหลออก
จำกระบบตลอดกำรแข่งขัน หากมีน้ารั่วไหลออกมาจะต้ องมีโทษปรับจากคณะกรรมการควบคุม
การแข่งขัน และถือเป็ นความรับผิดชอบของทีมแข่ง
B.4.4.11 ห้ำมใช้ Dry Ice ในระบบหล่อเย็นใด ๆ ทัง้ สิน้
B.4.4.12 สำมำรถเปลี่ยนขนำดของหม้อน้ำได้ แต่จุดยึดของหม้อนำ้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่ำงน้อยจำนวน 2 จุด
และต้องอยู่ในตำแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ำมเพิ่มจำนวนหม้อนำ้
B.4.4.13 ติดตัง้ พัดลมไฟฟ้ำหน้ำ หรือหลังหม้อนำ้ ได้ ไม่จำกัดจำนวน
B.4.4.14 ไม่อ นุญ ำตให้ใช้แก๊สทุกชนิด หรือ ของเหลวคลุกเคล้ำกับอำกำศที่ผ่ำ นเข้ำสู่ท่อ ร่วมไอดี และกำรลด
อุณหภูมิอำกำศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจำกกำรใช้ Intercooler จำกกฎข้อ B.4.4.10
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B.4.4.15 ปริมำณไอเสียต้องอยู่ในมำตรฐำน และถูกต้องตำมกฎหมำย
B.4.4.16 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินปริมาณไอเสีย (ควันดา) ของรถแต่ละ
คัน โดยคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สุด
B.4.4.17 ไม่อนุญำตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงกำรฉีดเข้ำหม้อนำ้ และIntercooler)
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
สำมำรถใช้เกียร์ต่ำงรุน่ ต่ำงยี่หอ้ กันได้

B.4.6 ระบบช่วงล่าง
B.4.6.1 ด้ำ นหน้ำ สำมำรถเปลี่ ย นโช๊ ค และสปริง ได้ จุ ด ยึ ด ช่ ว งล่ ำ งสำมำรถเลื่ อ นได้จ ำกต ำแหน่ ง เดิ 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 ด้ำนหลังต้อ งรักษำระบบกำรทำงำนช่วงล่ำงหลัง ตำมแบบมำตรฐำนจำกโรงงำนของรถรุ่นนั้น 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 แต่
ห้ำมผ่ำ หรือเปิ ดช่องพืน้ กระบะ หรือเจำะรู เพื่อให้แขนยึด (ท่อนเหล็ก) ทะลุขนึ ้ สูงกว่ำพืน้ กระบะ
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B.4.7 ระบบเบรค
B.4.7.1 อนุญำตให้เปลี่ยนคำลิปเปอร์หน้ำและหลังได้ และไม่จำกัดจำนวน Piston ของคำลิปเปอร์
B.4.7.2 ไม่อนุญำตให้ใช้ระบบเบรค ABS
B.4.7.3 ระบบระบำยควำมร้อนของเบรคให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้

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 จะต้อ งสั่ง จองจำกตัว แทนจ ำหน่ ำยที่ ผู้จัด กำรแข่ งขัน อนุญ ำตเท่ ำนั้น (บริษั ท 55K
Racing) และชำระเงินค่ำยำงให้เรียบร้อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่มขึน้ ถ้ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่ง
จองยำง และชำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่ผจู้ ดั กำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ัดกำรแข่งขัน จะไม่รบั ผิดชอบใด 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 สปลิทเตอร์(ลิน้ )หน้ำ แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังหรือกันชนทำงด้ำนหน้ำเกิน 50
มิลลิเมตร ทัง้ นีจ้ ะต้องมีรูปทรงที่เป็ นส่วนเว้ำหรือส่วนโค้ง และต้องไม่ทำให้เป็ นเหลี่ยม รวมถึงต้องลบ
มุมแหลมคม เนือ่ งจำกมีโอกำสทำให้เกิดอันตรำยต่อบุคคลอื่น ทัง้ นีก้ ำรติดตัง้ ลิน้ หน้ำจะต้องมีควำม
แข็งแรง แน่นหนำ ไม่สำมำรถหลุดได้เองในระหว่ำงทำกำรแข่งขัน
บริเวณที่เรียกว่ำ สปอยเลอร์หน้ำนัน้ หมำยถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่งจะต้องไม่สงู
เกิน 300 มม. เมือ่ วัดจำกระดับพืน้ โดยจะเป็ นชิน้ ต่อใต้กนั ชนเดิมหรือสำมำรถเปลี่ยนได้ทงั้ กันชน
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทงั้ หมดที่ติดตัง้ อยู่ในด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรูปของกัน
ชนโดยไม่มีส่วนแหลมคมเกินกว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบ
ข้ำงล่ำงนี)้
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B.4.9.2 หำกใส่สปอยเลอร์หลัง ขนำดควำมยำวทัง้ ชิน้ ต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร และกว้ำงไม่เกิน 25 เซนติเมตร
ควำมสูงของสปอยเลอร์หลังต้องไม่เกินแนวหลังคำห้องโดยสำร
B.4.9.3 ในกรณี ที่ ล้อ และยำงยื่ น ออกมำเกิ น จำกตั วถั งรถ จะต้อ งท ำโป่ งคลุ ม ล้อ และยำงโดยวัด จำกจุ ด
ศูนย์กลำงแนวดิ่งของดุมล้อ วัสดุที่ใช้ อิสระแต่ตอ้ งมีควำมคงทนแข็งแรง

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ไอเสียต้อ งออกจำกท่อด้ำนท้ำยเท่ำนั้น และห้ำมยื่นออกนอกตัวถังเกินกว่ำ 3 นิว้ ในแนวดิ่งจำกปลำย
กระบะ
B.4.10.2 ต้ องไม่มีควันดาออกจากปลายท่อไอเสียตลอดการแข่งขัน หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับตามดุลยพินิจ
ของกรรมการ
B.4.10.3 ไม่อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ที่สำมำรถทำให้ควัน (ไอเสีย) เจือจำง หรือท่อที่มีรูให้อำกำศเข้ำไปผสมกับควัน
(ไอเสีย) เจือจำงก่อนออกที่ปลำยท่อ
B.4.10.4 ปลำยท่อไอเสียจะต้องมีขนำดไม่เกิน 3 นิว้ เท่ำนัน้
2021 Technical Regulations Thailand Super Pickup (Published Ver.1 : February 17,2021)

10

B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อปุ กรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
• หมวกกันน็อ ค (Helmet) ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2010 และ SA2010 ขึน้ ไป (อ้ำงอิงตำม
เอกสำร TECHNICAL LIST N°25) ซึ่งอุปกรณ์ต้อ งอยู่ในสภำพสมบูร ณ์พ ร้อ มใช้งำน ไม่มีกำรเจำะรู
เพิ่มเติม จำกโรงงำนเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่อ ยู่ใน TECHNICAL LIST ตำมที่ FIA กำหนด ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกเว๊บไซต์ https://www.fia.com/regulation/category/761
• HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 ขึน้ ไป
• ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ำแข่ง (Racing
socks) ต้องเป็ น วัสดุกนั ไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพดี ไม่มี
ร่องรอยฉีกขำด หรือตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสือ้ แขนยำวกันไฟชั้นใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุง
เท้ำแข่ง (Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex,
Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
• โลโก้ ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่ง ห้ ามเย็บทะลุถึงชัน้ กันไฟโดยเด็ดขาด
• เครื่องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เครำะห์ที่สำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และระหว่างการแข่งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงอย่ำงน้อย 1 ระบบ
• ระบบไฟฟ้ำ หรือ
• ระบบถังดับเพลิงติดตัง้ ในรถ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ จุดฉีดนำ้ ยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่บริเวณศีรษะของนัก
แข่งโดยตรง
• จุดที่ 1 ฉีดเข้ำสู่ที่น่งั คนขับ
• จุดที่ 2 ฉีดเข้ำสู่บริเวณเครื่องยนต์
• จุดที่ 3 ฉีดเข้ำสู่บริเวณจุดติดตัง้ ถังนำ้ มัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้
งำน มีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน ระบบกำรทำงำน หรือสภำพของถัง
ดับเพลิงจะต้องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หำกสภำพของถังดับเพลิงภำยนอกมีรอยควำมเสียหำย ต้อง
เปลี่ยนใหม่ทนั ที
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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 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดับเพลิง และสวิตช์ตัดไฟ ที่ติดตัง้ อย่ำงแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้จำกบริเวณ
ห้องคนขับ และบริเวณภำยนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่ง
ท่ำนั่งขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน ดังรูปตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตดั ไฟดับเพลิง
• สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนำ้ เงิน

หรือ
• สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 นิว้ เส้นขอบตัวอักษรสีแดงพืน้ หลังสีขำว

B.4.11.8 ท่อ ต่ำงๆ ที่ผ่ำนบริเวณห้อ งคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพำะน้ำมันเชือ้ เพลิง ต้อ ง
คำนึงถึงกำรป้องกันควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเสียดสี, แตก, หัก, พับหรืองอ หำกติดตัง้ ใต้หอ้ งโดยสำร
ควรคำนึกถึงกำรครูด หรือลำกกับผิวทำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่น บริเวณซุ้ม
ล้อ
B.4.11.9 เข็ ม ขั ด นิ รภั ย ต้ อ งมี ไ ม่ ต่ ำ กว่ ำ 5 จุ ด เป็ น ไปต ำมม ำต รฐำน FIA Specification 8853/98, SFI
Specification 16.1, SFI Specification 16.5 และจะต้อ งยังไม่ ห มดอำยุก ำรใช้งำน และเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนที่ FIA กำหนดไว้เท่ำนั้น กำรติดตัง้ ปลำยของเข็มขัดนิรภัยจะต้อ งยึดอย่ำงแข็งแรงกั บตัวถัง
เข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่ที่
อยู่ด้ำนหลังเบำะนักแข่งจะต้อ งอยู่ในช่วง 0-30 ต่ำกว่ำแนวระดับสำยคำดเอวและเป้ ำต้อ งไม่ดึงไป
ด้ำนหน้ำรถ
B.4.11.10 เบำะที่น่งั คนขับต้องเป็ นเบำะที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรแข่งขันเท่ำนั้น และจะต้องมีกันกระแทกศีรษะ
ด้ำนข้ำงด้วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและเบำะถูก
ติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
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B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ำ และฝำท้ำย ต้องทำกำรติดตัง้ กิ๊บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่ำงน้อย 2 ตัว และ
ต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด -ปิ ดได้อิสระด้วยกำรติดตัง้
ตัวล็อ ค 2 ตัวขึน้ ไป เพื่ อ ให้สำมำรถเปิ ดได้จ ำกภำยนอก และให้ติ ดสติ๊ก เกอร์บ อกตำแหน่ง ดังรู ป
ตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี ้ ให้นกั แข่ง/ทีมแข่ง ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทัง้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง

B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่ำ 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจำกมุมบนของ Main
Hoop ลงไปยังจุดยึดที่พืน้ ด้วยกำรเชื่อม กรรมกำรตรวจสภำพอำจขอตรวจเอกสำร Homologation
รับรอง Roll Cage โดย ASN
สำหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรองโดย ASN จะต้อ งถูกสร้ำงมำจำกท่อไร้รอยต่อ มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงนอกไม่ต่ำกว่ำ 40 มม. โครงสร้ำงของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยกำรเชื่อมอย่ำง
ถูกต้อง จุดที่ดดั โค้งจะต้องไม่คอด หรือหักงอบริเวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ำกับ B-pillar ด้วยกำร
เชื่อม หรือยึดด้วยน้อ ต ในกรณียึด Roll cage เข้ำกับตัวถังของรถด้วยกำรยึดน้อต จำเป็ นต้อ งเสริม
ควำมแข็งแรงด้วยกำรเชื่อมแผ่นเหล็กที่มีควำมหนำอย่ำงน้อย 4 มม. และมีพืน้ ที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ
Roll cage อย่ำงน้อย 30% ทั้งด้ำนใน และด้ำนนอกของตัวถังในบริเวณที่จะนำ Roll cage เข้ำมำยึด
กับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้องยึดด้วยน็อต M10 อย่ำงน้อย 4 ตัว นอกจำกนีป้ ระตูดำ้ นคนขับต้องมีคำน
กันกระแทกด้ำนข้ำง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทำขึน้ โดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่อง
เหล็ ก, วัส ดุคำร์บ อนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำจะติ ด ตั้งอยู่ในห้อ งโดยสำร จะต้อ งติ ดตั้งตรงฝั่ งผู้โดยสำร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนำ้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตัง้ และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นีห้ มำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำ
อย่ำงเดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้องสำมำรถทำงำนได้ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยไฟภำยในห้องโดยสำรออกให้หมด
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B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหลู ำกจูงติดไว้ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของ
หูลำกต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งหูลำก สีลูกศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่ำนั้น กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้ยำก ให้
ตัดขอบลูกศรด้วยสีเหลือง(ควำมกว้ำง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังนำ้ มัน ต้องเป็ นถังนำ้ มันตำมที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรือสำมำรถใช้ถังนำ้ มันเดิมที่ติด
มำกับรถได้ แต่ตอ้ งอยู่ในตำแหน่งเดิม
B.4.11.19 ถังนำ้ มัน ถ้ำไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงที่แข็งแรงเพื่อป้องกันควำมเสียหำย
จำกกำรกระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติดตัง้ ผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟ
ลำมจำกบริเวณถังน้ำมัน มำยังห้อ งโดยสำร โดยผนังกัน ไฟต้อ งวัสดุที่ เป็ นโลหะไม่ ติด ไฟ มี ควำม
แข็งแรง และต้องติดตัง้ อย่ำงมั่นคงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง จะต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่
หันไปทำงด้ำนคนขับ หำกมีช่องเล็กกว่ำ ต้องทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่ำงๆ ที่
สำมำรถติดไฟได้ เช่น นำ้ มันเครื่อง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ที่อยู่ในห้องโดยสำร
B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
▪ สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญำตให้มีช่องเปิ ดได้ โดย
จะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
▪ กระจกฝั่ งคนขับ สำมำรถเปิ ด หรื อ ถอดออกได้ แต่ ทั้ง สองกรณี นี ้ จ ำเป็ น จะต้อ งติ ด ตั้ง 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 นจะต้ อ งติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย(Window Net) กรณี ที่ ไ ม่ ติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย ห้ ำ มเปิ ดเกิ น 10
เซนติ เมตร หำกเปิ ด เกิ น ที่ ก ำหนดในขณะท ำกำรแข่ ง ขัน จะมี ก ำรปรับ โทษตำมดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมกำร
▪ ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบำร์ให้แน่นหนำ
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B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผูจ้ ดั ฯ กาหนดให้ใช้น้ามันเชือ้ เพลิง ดีเซล เท่ำนัน้ ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มัน
จะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม

B.4.13 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องมี อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตัง้ ภำยในตัวรถ
หรือนอกรถบริเวณหลังคำแต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ของนักแข่ง/ทีม แข่ง ต้อ งจัดหำอุป กรณ์กล้อ งวีดีโอบันทึ กภำพ (Onboard Video Camera)
และบันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขันทุกครัง้ ที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 กรณีที่คณะกรรมกำรควบคุม กำรแข่งขัน ,นำยสนำม หรือ ผู้จัดกำรแข่งขัน เรียกนักแข่ง/ทีม แข่ง ให้นำ
กล้อ งวิดี โอ (Onboard Video Camera) มำสำแดงต่อ คณะกรรมกำรฯ นักแข่ง/ทีม แข่ง จะต้อ งมีภ ำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อ คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรแข่งขัน, นำยสนำม หรือ ผูจ้ ดั กำรแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นักแข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพ
บัน ทึก กำรแข่ งขันจำกอุปกรณ์ก ล้อ งวี ดีโอบันทึ กภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ต ำมเวลำที่
กำหนด นักแข่ง/ทีมแข่ง จะถูกปรับเป็ นเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท
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B.4.14 สัญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รบั ในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทัง้ หมดจะ
เป็ นไปตำมกติกำสำกลดังนี ้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรำยอยู่ในบริเวณที่ให้สญ
ั ญำณ หรือบริเวณถัดไปให้ลดควำมเร็ว
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองคู่
อันตรำยมำก มีสิ่งกีดขวำงทำงแข่งมำกจนอำจผ่ำนไปได้ไม่สะดวก
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองพร้อมป้ าย SC
มีอนั ตรำยมำกเกิดขึน้ และรถ SAFETY CAR จะออกนำขบวน
เตรียมพร้อมในกำรหยุดและขับตำมรถ SAFETY CAR
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเขียว
เส้นทำงแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ำมแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีนำ้ มันบนพืน้ สนำม หรือผิวทำงกำรแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนัน้

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งที่วิ่งด้วยเร็วกว่ำใกล้เข้ำมำ
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วิ่งด้วยควำมเร็วกว่ำกำลังจะแซงในไม่ชำ้

ธงขาว
มีรถช้ำ หรือรถพยำบำล หรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนำม
หรือมีรถควำมเร็วต่ำวิ่งผ่ำนจุดดังกล่ำว

ธงขาวดา และเบอร์รถ
เตือนรถเบอร์นนั้ ขับรถในเรื่องมำรยำทในสนำม (เพื่อเป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์รถ
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรียกเข้ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์รถ
รถแข่งเบอร์นนั้ ต้องออกจำกกำรแข่งขัน
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PART C – ตาแหน่งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ่น Thailand Super Pickup Class A,B,C
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