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Part B – ข้ อบังคับด้ านเทคนิค
B.1

คานิยาม

เหล่ ำนี้ เป็ นกฎ และข้อ บังคับ ด้ำนเทคนิ ค ของกำรแข่ งขัน รุ่ น Thailand Super Compact ประจำปี 2019 ซึ่ งที ม แข่งและ
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิ บตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด กำรปรับแต่งใดๆที่ ไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อบังคับด้ำนเทคนิ คฉบับปั จจุบนั
อำจจะอนุ ญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนั้นถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์
นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่ เข้ำร่ วมกำรแข่งขัน, กำรซ้อมในช่วง Official Practice จะต้องอยู่ในสภำพพร้ อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้องตำม
ข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี้ ผูจ้ ดั ฯ มีสิทธิหำ้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้ ร่ วมลงทำกำรซ้อม หรื อร่ วมแข่งขันได้
B.2

การตรวจสภาพ
•
•
•
•
•

ผูร้ ่ วมกำรแข่งขัน ต้องดำเนินกำรนำรถแข่ง และอุปกรณ์ต่อไปนี้ เพื่อเข้ำตรวจสภำพโดยกรรมกำรตรวจสภำพ
Log book
• ชุดนักแข่ง (Racing Suit)
หมวกกันน็อค (Helmet)
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas)
ถุงมือ (Racing Glove)
• รองเท้ำแข่ง (Racing Boot)
ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)
• เสื้ อกันไฟชั้นใน (Base Liner/Underwear)
อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS)
• ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด)

ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยตำมข้อบังคับของ ร.ย.ส.ท. ที่ติดตั้งเพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
จำเป็ นต้องติดหมำยเลขรถ, ป้ ำยสติ๊กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเอำไว้ ให้ถูกต้องก่อนให้คณะกรรมกำรทำกำร
ตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ดั กำรทีมจะต้องนำรถและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวเอำไว้ท้ งั หมด เพื่อให้ตรวจที่หอ้ งตรวจสภำพตำมเวลำที่กำหนดเอำไว้
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันอำจถูกปรับ หรื อลงโทษหำกไม่สำมำรถนำรถ และอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่กำหนด
หำกมีควำมจำเป็ นต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจล่ำช้ำ จะต้องทำหนังสื อคำร้องยื่นต่อหัวหน้ำกรรมกำรตรวจสภำพ เพื่อขอตรวจ
สภำพล่ำช้ำ ก่อนหมดเวลำตรวจสภำพไม่นอ้ ยกว่ำ 60 นำที ถ้ำหำกพ้นเวลำโดยไม่ได้ยื่นคำร้องไว้ จะไม่อนุญำตให้รถแข่งคันนั้นลง
ซ้อม / จับเวลำรอบคัดเลือก
B.2.1

B.2.2

รุ่น Thailand Super Compact
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมกำรแข่งขันจะต้องเจำะรู ที่ เครื่ องยนต์, อย่ำงน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู ้ ดั สำมำรถใส่ ที่
ซี ลได้ ถ้ำซี ลถูกตัด หรื อปรำกฏรอยแกะ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรฯ จะถูกปรับเป็ นจำนวนเงิน
50,000 บำท และรับโทษต่อท้ำยแถวในกริ ดสตำร์ ท (Back of the Grid) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรอำจจะปรับ
โทษนักแข่งของรถคันดังกล่ำว ด้วยกำรตัดคะแนนสะสมที่ ได้รับในสนำมนั้น, ขอเรี ยกถ้วยรำงวัล และเงิ น
รำงวัลคืน
นักแข่งต้องส่งรถแข่ง เพื่อกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฏและกติกำหรื อไม่ ซึ่งกำรตรวจสภำพนี้อำจจะ
เกี่ยวข้องกับ
 ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
 ตรวจสอบน้ ำหนักของรถแข่ง
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ซึ่งรถแข่งอำจจะถูกตรวจสภำพ หรื อชัง่ น้ ำหนัก
 ระหว่ำง หรื อหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
 หลังสิ้นสุดกำรแข่งขันของรถคันนั้น
B.3

ความปลอดภัยขณะทาการซ้ อม(Practice) และแข่ งขัน (Race)
B.3.1

B.3.2

B.3.3
B.3.4
B.4

กรณี มีรถแข่งได้รับอุบัติเหตุ หรื อจอดเสี ยอยู่ในสนำม ทั้งในระหว่ำงกำรซ้อม, จับเวลำรอบคัดเลื อก, หรื อ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรื อภำยหลังสัญญำณธงเขียว
ห้ ำมมิ ใ ห้ ผูใ้ ดลงไปในสนำมแข่ ง ขัน ก่ อ นได้รั บ อนุ ญ ำต ยกเว้น กรรมกำรที่ มี ห น้ ำที่ ค อยปฏิ บัติ ง ำนของ
หน่วยกูภ้ ยั เท่ำนั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบตั ิเหตจะถูกนำเข้ำสู่จุดพักรถเพื่อรอตรวจสภำพ (Parc Ferme)
กรรมกำรควบคุ ม กำรแข่งขัน กำหนดให้รถแข่งใช้ควำมเร็ วใน Pit Lane ได้ไม่เกิ น 60 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง จะมีกำรประกำศเพิ่มเติมให้ทรำบ) หำก
ฝ่ ำฝื น รถแข่งที่ฝ่ำฝื นจะถูกบทลงโทษตั้งแต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิ ทธิมิให้ทำกำรซ้อมแข่งขัน
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยูใ่ นช่วงโปรแกรมกำรแข่งขัน / ซ้อม เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย ทีมแข่ง / นักแข่ง
จะต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (OFFICIAL)
กรณี เกิดกำรฝ่ ำฝื น หรื อละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่งอำจถูกพิจำรณำถอดถอนออกจำก
กำรแข่งขัน

ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่น Thailand Super Compact
B.4.1

คุณสมบัตริ ถแข่ ง

B.4.1.1

กำรกำหนดประเภทรถที่ สำมำรถใช้แข่งใน Thailand Super Compact ได้ ให้ถือเป็ นสิ ทธิ์ ของคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขัน โดยคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ กรณี มีขอ้ โต้แย้ง ให้ถือคำตัดสิ นกำรพิจำรณำ
ของคณะ กรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุด
รถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจำนวนประตูไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ประตู
ห้ำมรถยนต์ที่ไม่มีหลังคำเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันจะต้องแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ของรถแข่งลงใน Log Book ของรถแข่ง ทีมจะต้องแสดง
เอกสำร Log book และเอกสำร Homologation (ถ้ำมี) ของรถคันที่จะเข้ำร่ วมกำรแข่งขันต่อคณะกรรมกำรตรวจ
สภำพเมื่อมีกำรร้องขอ
ต้องมีจำนวนที่นงั่ เดิมอย่ำงน้อย 2 ที่นงั่ และตำแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตำแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
ต้องเป็ นรุ่ นที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่ำนั้น
อนุ ญ ำตให้ ร ถ Toyota Yaris / Honda Brio / Suzuki Swift สำมำรถเปลี่ ย นเป็ นเครื่ อ งยนต์ 1500 -1600 cc.
(เครื่ องยนต์จะต้องไม่ตอ้ งรุ่ นเกิน 1 รุ่ น นับจำกปั จจุบนั ) เพื่อเข้ำร่ วมกำรแข่งขันได้ และต้องทำ BOP เช่นกัน
หำกข้อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสูงกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ให้ทำกำรแจ้งทีมตรวจสภำพ
เพื่อตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉี ด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ

B.4.1.2
B.4.1.3
B.4.1.4

B.4.1.5
B.4.1.6
B.4.1.7
B.4.1.8
B.4.2
B.4.2.1
B.4.2.2

ตัวถัง
ให้ใช้รถที่ผลิตออกจำหน่ำยในท้องตลำดทัว่ ไป ปี ละไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คัน
ต้องรักษำรู ปทรงภำยนอกของรถไว้เป็ นหลัก
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B.4.2.3
B.4.2.4
B.4.2.5
B.4.2.6
B.4.2.7
B.4.2.8
B.4.2.9

B.4.3
B.4.3.1
B.4.3.2

B.4.4
B.4.4.1
B.4.4.2

B.4.4.3

B.4.4.4
B.4.4.5

ต้องรักษำรู ปทรงภำยนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณี ขอบล้อ และยำงเกินออกจำกตัวรถ สำมำรถจัดทำ
โป่ งคลุมล้อ และยำงที่เกินออกจำกตัวรถได้ โดยมองจำกแนวดิ่ง
สำมำรถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่ำงอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคุณภำพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
กระจกบังลมหน้ำต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่ำนั้น
ควำมกว้ำงสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
ต้องคงรู ปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภำยในห้องโดยสำร ห้ำมดัดพื้น หรื อเปลี่ยนโครงสร้ำงของตัวรถ
ประตูดำ้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจำกโรงงำนผูผ้ ลิต ไม่อนุญำตวัสดุไฟเบอร์
พิกัดความสู งต่าสุ ดของรถจะถู กกาหนดโดยคณะกรรมการฯ โดยใช้ เกณฑ์ Balance of Performance (BoP)
ทั้งนี้ พิกัดความสู งต่าสุ ดของรถอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดทั้งฤดูการแข่ งขัน โดยนักแข่ ง / ทีมแข่ งต้ อง
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของพิกดั ความสู งตา่ สุ ดของรถแข่ งเองบน Official Notice Board
นา้ หนัก
น้ ำหนักต่ำสุ ดที่ระบุไว้ เป็ นน้ ำหนักรถเปล่ำหลังจบกำรจับเวลำในรอบคัดเลือกและจบกำรแข่งขันโดยไม่รวม
น้ ำหนักของนักแข่ง (ตำมกฎข้อ B.4.4.2 และB.4.4.3)
นา้ หนักรถจะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการฯ โดยใช้ เกณฑ์ Balance of Performance (BoP) ทั้งนีน้ า้ หนักตา่ สุ ด
ของรถอาจจะถูกเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดทั้งฤดูการแข่ งขัน โดยนักแข่ ง / ทีมแข่ งต้ องติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
นา้ หนักรถแข่ งเองบน Official Notice Board
เครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นยี่ห้อเดี ยวกัน กับตัวรถ เครื่ องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอำกำศจำกโรงงำน อนุ ญ ำตให้ ติดตั้ง
เพิ่มเติมได้ หากมีการเปลีย่ นเครื่ องยนต์ จะต้ องทาเอกสารแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เครื่ องยนต์เบนซินไม่มีระบบอัดอำกำศ
มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,630 ซีซี ต้องมีน้ ำหนักไม่ต่ำกว่ำ 980 กิโลกรัม
มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี ต้องมีน้ ำหนักไม่ต่ำกว่ำ 930 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ำยน้ ำมันแบบฉี ดตรงเข้ำสู่หอ้ งเผำไหม้ ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีลิ้นควบคุมปริ มำณไอดีมำกกว่ำ 1 ลิ้น ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีแคมชำร์ฟ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
เครื่ องยนต์เบนซิ นที่มีระบบอัดอำกำศ
มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,330 ซีซี ต้องมีน้ ำหนักเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 995 กิโลกรัม
มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,230 ซีซี ต้องมีน้ ำหนักเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 980 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ำยน้ ำมันแบบฉี ดตรงเข้ำสู่หอ้ งเผำไหม้ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีลิ้นควบคุมปริ มำณไอดีมำกกว่ำ 1 ลิ้น ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีแคมชำร์ฟ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ให้บวกน้ ำหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
เครื่ องยนต์ดีเซลที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซี ซี ต้องมีน้ ำหนักเป็ นไปตำม
กฎข้อ B.4.3.2
ตำแหน่งของเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตำมแบบของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ จุดยึด เครื่ องยนต์ หรื อแทนเครื่ องยนต์ตอ้ ง
เป็ นจุดเดียวกับโรงงำนผูผ้ ลิต ห้ำมเลื่อนตำแหน่ง ห้ำม Reverse ฝำสูบเครื่ องยนต์
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B.4.4.6

B.4.4.7
B.4.4.8
B.4.4.9
B.4.4.10
B.4.4.11
B.4.4.12
B.4.4.13
B.4.4.14

ขนาด Restrictor
เครื่ องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสู บไม่เกิน 1,330 ซี ซี กำหนดขนำด restrictor
ไม่เกิน 27 mm
เครื่ องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสู บไม่เกิน 1,230 ซี ซี กำหนดขนำด restrictor
ไม่เกิน 27 mm
เครื่ องยนต์ดีเซลที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี กำหนดขนำด restrictor ไม่
เกิน 36 mm
อำกำศที่ผสมกับน้ ำมันเชื้อเพลิง ต้องเป็ นอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนั้น
อนุญำตให้มีลิ้นควบคุมปริ มำณไอดีที่ทำงำนได้จริ งไม่เกิน 4 ลิ้น
เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ำยน้ ำมันแบบฉี ดตรงเข้ำสู่ ห้องเผำไหม้อนุ ญำตให้มีลิ้นควบคุมปริ มำณไอดีที่ทำงำนได้
จริ ง 1 ลิน้ เท่ำนั้น
ห้ำมมีลิ้นควบคุมปริ มำณไอดี ภำยในคอไอดี
อนุญำตให้ใช้คอไอดีอิสระ
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์อิสระ
ห้ำมระบบ Dry Sump
จะต้องติดตั้งถังดักไอน้ ำมันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิง Blow
by Gas และวนกลับไปเผำไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่ องจำก Catch tank ทำหน้ำที่
ดักน้ ำมันที่ ไหลออกมำลงพื้นสนำมและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน
โดยไม่อนุญำตให้ติดตั้งแบบชัว่ ครำว เพียงใช้ลวดพันหรื อใช้เทปกำวสองหน้ำแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนำ
แข็งแรง และต้องมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่ำนั้น ส่วนตำแหน่งติดตั้งโดยมำตรฐำนมัก
ติดตั้งภำยในห้องเครื่ องยนต์ และมีท่อปล่อยทิ้งออกภำยนอกห้องเครื่ องยนต์

B.4.5
B.4.5.1
B.4.5.2
B.4.5.3
B.4.5.4

ระบบส่ งกาลังและขับเคลื่อน
ต้องรักษำรู ปแบบกำรเปลี่ยนเกียร์ใน รู ปแบบ “H” Pattern ไว้
ห้ำมระบบเกียร์ Sequential ห้ำมใช้ระบบเกียร์แบบ Semi – Auto หรื อเกียร์ระบบไฟฟ้ำ
ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีระบบแบบกำรทำงำนใกล้เคียงกับ Traction Control
เสื้ อเกียร์เดิม ภำยในปรับแต่งอิสระ แต่ตอ้ งมีจำนวนเกียร์เดินหน้ำไม่เกิน 6 เกียร์

B.4.6
B.4.6.1
B.4.6.2
B.4.6.3
B.4.6.4

ระบบช่ วงล่ าง
จุดยึดของช่วงล่ำง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
โช๊คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลี่ยนได้อิสระ
ตำแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพหน้ำตัวบน สำมำรถเคลื่อนที่ได้รอบจุดยึดเดิมภำยในรัศมี 5 เซนติเมตรจำกจุด
ยึดเดิม และสำมำรถเปลี่ยน Joint เป็ น Ball Joint ได้
เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยำง เป็ นวัสดุอื่นได้

B.4.7
B.4.7.1
B.4.7.2

ระบบเบรค
ห้ำมใช้ระบบเบรค ABS
ระบบระบำยควำมร้อนของเบรคให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนั้น
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B.4.8 ล้ อและยาง
B.4.8.1 ล้อขนำด 15 นิ้ว เท่ำนั้น
B.4.8.2 ยำงที่ ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่ มีสัญ ลักษณ์ และจัดจำหน่ ำยโดยผูจ้ ัดกำรแข่งขัน คื อ ยำง Slick ยี่ห้อ
MICHELIN ขนำด 18/58-15 S9L นิ้วเท่ำนั้น
B.4.8.3 กรณี ผจู ้ ดั กำรแข่งขันประกำศเป็ น Wet Race อนุญำตให้ผเู ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันใช้ยำงสำหรับกำรแข่งขันในทำง
วิ่งเปี ยกได้ โดยให้ใช้ยำงเฉพำะที่ มีสัญ ลักษณ์ และจัดจำหน่ ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คื อ ยำง Wet Slick ยี่ห้อ
MICHELIN ขนำด 18/58-15 P2L นิ้วเท่ำนั้น
B.4.8.4 กำรสัง่ จองยำง จะต้องสัง่ จองจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันอนุญำตเท่ำนั้น (SCW) และชำระเงินค่ำยำง
ให้เรี ยบร้อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่ มขึ้น ถ้ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจองยำง และชำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่
ผูจ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ดั กำรแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึ้น
B.4.8.5 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้น ต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตั้งแต่กำรจับเวลำรอบคัดเลือกจนถึงกำรแข่งขันวัน
สุดท้ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
B.4.9
B.4.9.1

อากาศพลศาสตร์
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์หมำยถึง

- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์หน้ำ/หลัง
ลิ้นหน้ำ
แผ่นเพลตปลำยปี ก
สเกิร์ตข้ำง
ครี บขอบหลังคำ

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้ำงกันชนหน้ำ
ลิ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉำกบนปี กหลัง

B.4.9.2 สำมำรถติดตั้งสปอยเลอร์หน้ำ แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังทำงด้ำนหน้ำเกิน 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่ำ สปอย
เลอร์ หน้ำนั้น หมำยถึ งตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้ำจนถึ งช่ องล้อหน้ำ ซึ่ งจะต้องไม่สูงเกิ น 300 มม. เมื่ อวัดจำก
ระดับพื้น โดยจะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชนเดิมหรื อสำมำรถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ท้ งั หมด
ที่ติดตั้งอยูใ่ นด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่ำควำม
กว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบข้ำงล่ำงนี้)
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B.4.9.3

สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ดำ้ นหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์หลัง/ปี กหลัง จะต้องไม่ยนื่ เลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจำก
ด้ำนข้ำง
 ส่วนที่สูงที่สุดของสปอยเลอร์หลังจะต้องไม่สูงเกินหลังคำรถ เมื่อมองจำกด้ำนข้ำง
 ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์กว้ำงหรื อยืน่ ออกมำเกินกว่ำซุม้ ล้อหลังเมื่อมองจำก
ด้ำนหลัง

B.4.9.4

สเกิร์ตข้ำง จะต้องติดตั้งให้ต่อเนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้มข้ำง (Fender) และจะต้องไม่มีส่วนคม หรื อแหลม
ยืน่ ออกมำ ซึ่งอำจจะไปทำอันตรำยต่อผูอ้ ื่น หรื อบำดยำงของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิร์ตข้ำงจะต้องไม่ยนื่ ออกมำ
เกินควำมกว้ำงของแก้มข้ำง กำรขยำยซุม้ ล้อด้วยกำรเสริ มคิ้ว หรื อเปลี่ยนแก้มข้ำงเป็ นขนำดที่กว้ำงกว่ำเดิม
สำมำรถทำได้ แต่ตอ้ งทำตำมข้อกำหนดข้อ B.4.2.2 และ B.4.2.5 ด้วย (ตัวอย่ำงภำพภำพข้ำงล่ำงนี้)
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B.4.9.5
B.4.9.6

B.4.9.7
B.4.9.8

ส่วนที่ยนื่ ออกมำมำกที่สุดของ Diffuser ที่ดำ้ นหลัง จะต้องไม่ยนื่ เลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัดจำก
ขอบกันชนหลัง
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ ทุกชิ้นต้องผลิตจำกวัสดุที่มีเส้นใย เช่นไม้, พลำสติก, พลำสติกคอมโพสิ ท (เช่น ไฟ
เบอร์ กลำส คำร์ บอนไฟเบอร์ เคฟลำร์ ) Aluminium Honeycomb สำมำรถใช้ได้แต่จะต้องหุ ้มด้วยไฟเบอร์ ให้
เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันอันตรำยจำกส่วนคมต่ำง ๆ
ขำของปี กหลังสำมำรถผลิตจำกวัสดุอะไรก็ได้
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทุก ๆชิ้น จะต้องลบคมขอบทุกด้ำน และไม่มีส่วนแหลมคมที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
ผูอ้ ื่นได้ ชิ้นส่ วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่ำงแข็งแรง และยึดด้วยน๊อตตัวผู+้ ตัวเมีย หรื อรี เวทเท่ำนั้น ห้ำมใช้น็อต
เกลียวปล่อย

B.4.10
B.4.10.1
B.4.10.2
B.4.10.3

ท่ อไอเสีย
ท่อไอเสี ยต้องออกด้ำนหลังเท่ำนั้น
ปลำยท่อไอเสี ย ที่อยูใ่ กล้พ้นื ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
ไม่มีกำรวัดระดับควำมดังเสี ยง

B.4.11

ระบบความปลอดภัย

B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
• หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้
งำน 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) ต้อง
เป็ นวัสดุกนั ไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภำพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขำด หรื อตะเข็บขำด
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
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาทีล่ งทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงไฟฟ้ำ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดน้ ำยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่ บริ เวณศี รษะของนักแข่ง
โดยตรง
 จุดที่ 1 ฉี ดเข้ำสู่ที่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉี ดเข้ำสู่บริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉี ดเข้ำสู่บริ เวณจุดติดตั้งถังน้ ำมัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีควำมจุ สำรดับเพลิงพร้อมใช้ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม ตัวถังที่ บ่งบอกวันหมดอำยุ
และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
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B.4.11.5
B.4.11.6
B.4.11.7

B.4.11.8

B.4.11.9

B.4.11.10



 ถังดับเพลิงในรถต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ เหมำะสม และหยิบใช้ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลุกจำกที่นงั่ อุปกรณ์
ยึดถังดับเพลิงต้องทำจำกวัสดุประเภทโลหะ โดยสำมำรถปลดถังดับเพลิงออกได้อย่ำงสะดวก
 ระบบกำรทำงำน หรื อสภำพของถังอยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน หำกถังภำยนอกมีร่องรอยเสี ยหำย ต้องเปลี่ยน
ใหม่ทนั ที
คณะกรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
ท่อน้ ำยำดับเพลิงที่ ส่งไปยังจุดต่ำง ๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น ลวด
โลหะ และส่วนปลำยท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉี ด
ท่อต่ำง ๆ ที่ผำ่ นบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ น ท่อโลหะ โดยเฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงหรื อของเหลวที่สำมำรถติดไฟ
ได้ เช่น น้ ำมันเครื่ อง น้ ำมันไฮโดรลิค น้ ำมันเบรค ฯลฯ ต้องคำนึ งถึงกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยเนื่ องจำกกำร
เสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หำกติดตั้งใต้ห้องโดยสำร ควรคำนึ กถึงกำรครู ด หรื อลำกกับผิวทำง หรื อควำม
เสี ยหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
เข็มขัดนิ รภัยต้องมีไม่ต่ ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน SFI Specification 16.1, SFI Specification 16.5 หรื อ
FIA Specification 8853/98 จะต้องยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ FIA กำหนด
ไว้เท่ ำนั้น กำรติ ดตั้งปลำยของเข็มขัดนิ รภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิ รภัยสำหรั บคำดไหล่
สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตั้งของเข็มขัดนิ รภัยสำหรับคำดไหล่ที่อยู่ดำ้ นหลังเบำะนักแข่งจะต้องอยู่
ในช่วง 0 – 30 ต่ำกว่ำแนวระดับ
เบำะที่ นั่งคนขับ ต้องเป็ นเบำะที่ ออกแบบมำเพื่อ ใช้ในกำรแข่งขัน เท่ ำนั้น และจะต้องมี กัน กระแทกศี รษะ
ด้ำนข้ำงด้วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภำพใช้งำน รำงเบำะและเบำะถูกติดตั้งอย่ำง
แน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ตดั ไฟบริ เวณห้องคนขับ และบริ เวณภำยนอกโดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดย
ชัดเจน และแข็งแรง สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่งท่ำนัง่ ขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ดังรู ปตัวอย่ำง
สติ๊กเกอร์ ขนำด รู ปร่ ำง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง หูลำกหน้ำ และหลัง
สติก๊ เกอร์ สวิทช์ ตดั ไฟ ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิ้ว (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ ำเงิน

หรื อ



สติก๊ เกอร์ ดบั เพลิง ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิ้ว (กว้ำง x ยำว) เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขำว



สติก๊ เกอร์ บอกตาแหน่ งหูลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่ำนั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยำก ให้ตดั ขอบ
ลูกศรด้วยสี เหลือง (ควำมกว้ำง 10 มม.)
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B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรง (Bonnet Pin) ต้องทำกำรติดตั้งกิ๊บล็อคฝำกระโปรง (Bonnet Pin) อย่ำงน้อย 2 ตัว และต้อง
ติดตั้งในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร
สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยกำรติดตั้งตัวล็อค 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้สำมำรถเปิ ดได้
จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่ง ดังรู ปตัวอย่ำง

ให้ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง
B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 จุด จุดยึดตัวถังของโรลบำร์แบบร้อยน็อตต้องมี plate เหล็กด้ำนล่ำง
ควำมหนำไม่ต่ำกว่ำ 4 มม. รองรับ ซึ่งต้องมีพ้นื ที่มำกกว่ำ plate ด้ำนบน และประตูดำ้ นคนขับต้องมีโรลบำร์กนั
กระแทกด้ำนข้ำง โดยตัวน๊อต (Bolt) ต้องมีขนำดอย่ำงน้อย 10 มม. อย่ำงน้อย 4 ตัวต่อจุด และยึดอย่ำงแน่นหนำ

B.4.11.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทำขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่องเหล็ก,
วัสดุคำร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสำร จะต้องติดตั้งตรงฝั่ งผูโ้ ดยสำร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ ง
เป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกยึดติด และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่น้ ีหมำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำอย่ำง
เดียว
B.4.11.15 สัญญำณไฟต่ำงๆ ยกเว้นไฟถอยหลังต้องสำมำรถทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน โดยต้องรักษำรู ปทรงภำยนอก
ของไฟหน้ำ และไฟท้ำยรถไว้ตำมรู ปแบบของรถ
B.4.11.16 อุปกรณ์ หรื อวัสดุที่เป็ นเชื้อไฟภำยในบริ เวณห้องคนขับ ต้องถอดออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลำกจูงติดไว้ท้ งั ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของหู ลำก
ต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุ ดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.สำมำรถใช้ได้ท้ งั ห่วงเหล็ก และแบบ
เข็มขัดผ้ำ
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B.4.11.18 ถังน้ ำมันต้องเป็ นถังน้ ำมันตำมที่ FIA รับรอง และต้ องไม่ หมดอายุ หรื อถังน้ ำมันเดิมที่ติดมำกับรถ
B.4.11.19 ถังน้ ำมันถ้ำไม่ได้อยูใ่ นตำแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงกันกระแทก
B.4.11.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลำมจำก
บริ เวณถังน้ ำมันมำยังห้องโดยสำร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีควำมแข็งแรง และติดตั้ง
อย่ำงมัน่ คงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ
ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนี ยม รวมไปถึงของเหลวต่ำงๆ ที่สำมำรถติดไฟได้ เช่น น้ ำมันเครื่ อง น้ ำมันไฮโดร
ลิค น้ ำมันเบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้องโดยสำร
B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
 สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุ ญำตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้อง
เป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสำมำรถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จำเป็ นจะต้องติดตั้งตำข่ำย(Window Net)
ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art253.11)
 กระจกฝั่งคนนัง่ สำมำรถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนัง่ ) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้ำเกิน
จำเป็ นจะต้องติดตั้งตำข่ำย (Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตำข่ำย ห้ำมเปิ ดเกิ น 10 เซนติเมตร หำกเปิ ด
เกินขณะทำกำรแข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบำร์ให้แน่นหนำ
B.4.11.21 กรณี ติดตั้งถังเชื้อเพลิงร่ วมภำยในห้องโดยสำร ต้องติดตั้งแผ่นกั้นให้แยกตัวถัง น้ ำมันเชื้ อเพลิงกับบริ เวณห้อง
โดยสำรอย่ำงชัด เจน โดยวัส ดุ ที่ เป็ นโลหะ และติ ด ตั้งมั่น คงแข็งแรง หำกมี ช่ อ งว่ำง ต้องมี ข นำดไม่เกิ น 2
เซนติเมตร และไม่หันไปทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนี ยม และรวมไปถึงของเหลว
ต่ำงๆที่สำมำรถติดไฟได้ เช่น น้ ำมันเครื่ อง น้ ำมันไฮโดรลิค น้ ำมันเบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้องโดยสำร
B.4.12 เชื้อเพลิง
B.4.12.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน กำหนดให้ใช้น้ ำมัน E 20 จำกสถำนีบริ กำรที่ผจู ้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนั้น
B.4.12.2 เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน กำหนดให้ใช้น้ ำมันดีเซล จำกสถำนีบริ กำรที่ผจู ้ ดั ฯ กำหนดเท่ำนั้น
B.4.13 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอปุ กรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภำยในตัวรถ หรื อนอก
รถบริ เวณหลังคำ แต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำ ที่ ข องนั ก แข่ ง/ที ม แข่ ง ต้อ งจัด หำอุ ป กรณ์ ก ล้อ งวีดี โ อบัน ทึ ก ภำพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขัน ทุกครั้งที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่งถูกเรี ยกจำกกรรมกำร นำยสนำม หรื อผูจ้ ดั กำรแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภำพบันทึก
กำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
หรื อนำยสนำม หรื อผูจ้ ดั กำรแข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นักแข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพบันทึกกำรแข่งขันจำก
อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ตำมเวลำที่กำหนด นักแข่ ง/ทีมแข่ งจะถูกปรับ
เป็ นเงิน ไม่ เกิน 10,000.00 บาท
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B.4.14 สั ญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รับในสนำมอย่ำงเคร่ งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทั้งหมดจะเป็ นไปตำมกติกำ
สำกลดังนี้
ธงเหลืองเดีย่ ว
มีอนั ตรำยอยูใ่ นบริ เวณที่ให้สญ
ั ญำณ หรื 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 ด้วยเร็ วกว่ำใกล้เข้ำมำ

ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้วยควำมเร็ วกว่ำกำลังจะแซงในไม่ชำ้
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ธงขาว
มีรถช้ า หรื อรถพยาบาล หรื อรถช่วยเหลืออยูใ่ นสนาม
หรื อมีรถความเร็ วตา่ วิง่ ผ่านจุดดังกล่าว

ธงขาวดา และเบอร์ รถ
เตือนรถเบอร์น้ นั ขับรถในเรื่ องมำรยำทในสนำม (เพื่อเป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์ รถ
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรี ยกเข้ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์ รถ
รถแข่งเบอร์น้ นั ต้องออกจำกกำรแข่งขัน
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Part C – ตาแหน่ งสติ๊กเกอร์
C.1

Thailand Super Compact Class A,B,C
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