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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1 คานิยาม
เหล่ำนีเ้ ป็ นกฎ และข้อบังคับด้ำนเทคนิคของกำรแข่งขันรุน่ Thailand Super Compact ประจำปี 2021 ซึ่งทีมแข่ง
และผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน จะต้อ งปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรปรับแต่งใดๆที่ไ ม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อ บั งคับด้ำน
เทคนิคฉบับปั จจุบันอำจจะอนุญ ำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนั้นถูกต้อ งตำมข้อ กำหนด และมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ทัง้ ในช่วงเวลำกำรซ้อม (Official Practice) / จับเวลำรอบคัดเลือก (Qualify) หรือระหว่ำง
กำรแข่งขัน (Race) จะต้องอยู่ในสภำพพร้อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้องตำมข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี ้ หากรถแข่ง
คัน ใดที่ มี ข้ อ ปฎิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎข้ อ บั ง คับ ด้ านเทคนิ ค ผู้ จั ด ฯ มี สิ ท ธิห้ ามรถแข่ งที่ ไม่ เ ป็ นไปตาม
ข้ อบังคับนี้ ร่วมลงทาการซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก หรือลงทาการแข่งขันได้

B.2 การตรวจสภาพ
ผูร้ ว่ มกำรแข่งขัน ต้องดำเนินกำรนำรถแข่ง และอุปกรณ์ตำมรำยกำรดังต่อไปนีเ้ พื่อเข้ำรับกำรตรวจกับคณะกรรมกำร
ตรวจสภำพ
• Logbook

• ชุดนักแข่ง (Racing Suit)

• หมวกกันน็อค (Helmet)

• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclava)

• ถุงมือ (Racing Gloves)

• รองเท้ำแข่ง (Racing Boots)

• ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)

• เสือ้ กันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

• อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS)

• ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผจู้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเท่ำนัน้ )

ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยตำมข้อบังคับของ รำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมกีฬำ (ร.ย.ส.ท.) ที่ติดตัง้ เพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจำเป็ นต้องติดหมำยเลขรถ, ป้ำย
สติ๊กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผู้จัดกำรแข่งขันกำหนดเอำไว้ ให้ถูกต้อ งก่อ นให้คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพ
รถแข่ง
ผูจ้ ัดกำรทีมจะต้อ งนำรถแข่งและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นทั้งหมดนี ้ ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำม
สถำนที่และเวลำที่กำหนด กรณีที่นักแข่ง/ทีมแข่ง ไม่สำมำรถนำรถแข่งและอุปกรณ์ เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่กำหนด
อำจถูกปรับโทษ หำกมีควำมจำเป็ นต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ดั กำรทีมจะต้องทำหนังสือคำร้อง
ยื่นต่อคณะกรรมกำรเพื่อขอตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ดั กำรทีม ต้อง ทำเอกสำรก่อนหมดเวลำตรวจสภำพไม่นอ้ ย
กว่ำ 60 นำที ถ้ำหำกพ้นเวลำโดยไม่ไ ด้ยื่นคำร้องไว้ อำจไม่อ นุญ ำตให้รถแข่งคันนั้นลงทำกำรซ้อ ม/จับเวลำรอบ
คัดเลือก
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B.2.1 รถทุกคันที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรุน่ Thailand Super Compact จะต้องเจำะรูที่เครื่องยนต์
อย่ำงน้อย 3 รู เพือ่ ให้ผจู้ ดั ฯ สำมำรถใส่ที่ซีลได้ ถ้ าซีลถูกตัด หรือปรากฏรอยแกะในช่วงเวลาที่มีการ
แข่งขัน หรือ ระหว่างอีเว้ นท์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะมีการปรับโทษตามกติกา
ใน Thailand Super Series Sporting Regulations นอกจากนีค้ ณะกรรมการอาจจะปรับโทษนักแข่ง
ของรถคันดังกล่าวด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนั้นและขอเรียกถ้ วยรางวัลคืน
B.2.2 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องนำรถแข่ง มำทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎและกติกำหรือไม่ 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(Official Practice)/จับเวลารอบคัดเลือก(Qualify)และการแข่งขัน (Race)
B.3.1 กรณีมีรถแข่งได้รบั อุบัติเหตุ หรือ จอดเสียอยู่ในสนำม ทั้งในระหว่ำงกำรซ้อม, จับเวลำรอบคั ดเลือก, หรือ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรือภำยหลังสัญ ญำณธง
เขี ย ว ห้ า มมิ ให้ ผ้ ู ใ ดลงไปในสนามแข่ ง ขั น ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าต ยกเว้ น กรรมการที่ มี ห น้ าที่ ค อย
ปฏิบัติงานของหน่ วยกู้ภัยเท่านั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตจะถูกนำเข้ำสู่จุดพักรถเพื่อ รอตรวจ
สภำพ (Parc Ferme)
B.3.2 กรรมกำรควบคุม กำรแข่งขันกำหนดให้ร ถแข่งใช้ควำมเร็วใน Pit Lane ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประกาศเพิ่มเติมให้
ทราบ) หำกฝ่ ำฝื น รถแข่งที่ฝ่ำฝื นจะถูกบทลงโทษตัง้ แต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้ทำกำร
ซ้อม / จับเวลำรอบคัดเลือก หรือ ลงทำกำรแข่งขัน
B.3.3 กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมกำรซ้อม(Official Practice) / จับเวลำรอบคัดเลือก (Qualify)
หรือ ระหว่ำงกำรแข่งขัน (Race) เพื่อ ให้เกิดควำมปลอดภัย สูงสุดต่อนักแข่ง/ทีมแข่ง โดยนักแข่ง/ทีม แข่ง
จะต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (Marshal)
B.3.4 กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรือละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่งอำจถูกพิจำรณำถอดถอนออก
จำกกำรแข่งขัน
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B.4 ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Super Compact
B.4.1 คุณสมบัติรถแข่ง
B.4.1.1 กำรก ำหนดประเภทรถที่ ส ำมำรถใช้ แ ข่ ง ใน Thailand Super Compact ได้ ให้ ถื อ เป็ นสิ ท ธิ์ ข อง
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน โดยคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันขอสงวนสิทธิ์กรณีมีขอ้ โต้แย้ง ให้ถือคำ
ตัดสินกำรพิจำรณำของคณะ กรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
B.4.1.2 รถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจำนวนประตูไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ประตู
B.4.1.3 ห้ำมรถยนต์ที่ไม่มีหลังคำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
B.4.1.4 ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ของรถแข่งลงใน Logbook ของรถแข่ง ทีมจะต้อง
แสดงเอกสำร Logbook และเอกสำร Homologation (ถ้ำมี ) ของรถคัน ที่ จ ะเข้ำ ร่วมกำรแข่ ง ขัน ต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสภำพเมื่อมีกำรร้องขอ
B.4.1.5 ต้องมีจำนวนที่น่งั เดิมอย่ำงน้อย 2 ที่น่งั และตำแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรถรุน่ นัน้
B.4.1.6 ต้องเป็ นรุน่ ที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่ำนัน้
B.4.1.7 อนุญำตให้รถ Toyota Yaris / Honda Brio / Suzuki Swift สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเครื่องยนต์ 1500 -1600
cc. (เครื่องยนต์จะต้องไม่ตอ้ งรุน่ เกิน 1 รุน่ นับจำกปัจจุบนั ) เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้และต้องทำ BOP
เช่นกัน
B.4.1.8 หำกข้อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รุน่ ใหม่ทมี่ ีสมรรถนะสูงกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ ให้นกั แข่ง / ทีมแข่ง ทำ
กำรแจ้งกรรมกำรตรวจสภำพเพือ่ ทำกำรตรวจสอบข้อมูล อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉีด, ช่วงล่ำง ball
joint ฯลฯ

B.4.2 ตัวถัง
B.4.2.1 ให้ใช้รถที่ผลิตออกจำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป ปี ละไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คัน
B.4.2.2 ต้องรักษำรูปทรงภำยนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณีขอบล้อ และยำงเกินออกจำกตัวรถ สำมำรถ
จัดทำโป่ งคลุมล้อ และยำงที่เกินออกจำกตัวรถได้ โดยมองจำกแนวดิ่ง
B.4.2.3 สำมำรถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่ำงอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคณ
ุ ภำพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
B.4.2.4 กระจกบังลมหน้ำต้องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่ำนัน้
B.4.2.5 ควำมกว้ำงสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
B.4.2.6 ต้องคงรูปแบบ และวัสดุของโครงตัวถังภำยในห้องโดยสำร ห้ำมดัดพืน้ ,เปลี่ยนโครงสร้ำงของตัวรถและ
ห้ำมเปลี่ยนวัสดุของหลังคำ
B.4.2.7 ห้ำมทำกำรเสริมโครงเหล็กบริเวณกันชนหน้ำ
B.4.2.8 ประตูดำ้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจำกโรงงำนผูผ้ ลิตไม่อนุญำตวัสดุไฟเบอร์
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B.4.2.9 พิกดั ควำมสูงต่ำสุดของรถจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมกำรฯ โดยใช้เกณฑ์ Balance of Performance
(BOP) ทัง้ นี ้ พิกดั ควำมสูงต่ำสุดของรถอำจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งฤดูกำรแข่งขัน โดยนักแข่ง /
ทีมแข่ง ต้องติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของพิกดั ควำมสูงต่ำสุดของรถแข่งเองบน Official Notice Board
B.4.2.10 อนุญำตให้ใช้ Air Jack ได้ในกำรเปลี่ยนยำง

B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 นำ้ หนักต่ำสุดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้ เป็ นน้าหนักรถเปล่า ไม่รวมนำ้ หนักของนักแข่ง หลังจำกเสร็จสิน้ กำร
จับเวลำรอบคัดเลือ กและกำรแข่งขัน นั กแข่งจะต้องนารถเข้ามาชั่งน้าหนั กตามสถานที่ๆ ผู้จัดฯ
กาหนดไว้

น้าหนักขั้นต่า (kg)
CC.ของเครื่องยนต์

เบนซิน
N/A

ไม่เกิน 1030
ไม่เกิน 1230
ไม่เกิน 1330
ไม่เกิน 1530
ไม่เกิน 1630

ดีเซล
Turbo
950
980
995

N/A

930
980

Turbo

1050

B.4.3.2 รถแข่งทีม่ ีระบบตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี ้ จะต้องถูกเพิ่มนำ้ หนักดังนี ้

Direct injection

25 Kg

ลิน้ ไอดีมากกว่า 1 ลิน้

25 Kg

แคมชาร์ฟ 2 เส้น

25 Kg

เกียร์ Sequential

20 Kg

B.4.3.3 น้ำหนัก รถจะถูก ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรฯ โดยใช้เกณฑ์ Balance of Performance (BOP) ทั้ง นี ้
นำ้ หนักต่ำสุดของรถอำจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทัง้ ฤดูกำรแข่งขัน โดยนักแข่ง / ทีมแข่งต้องติดตำม
กำรเปลี่ยนแปลงของนำ้ หนักรถแข่งเองบน Official Notice Board
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B.4.4 เครื่องยนต์
B.4.4.1 เครื่อ งยนต์ต้อ งเป็ น ยี่ห้อ เดียวกันกับตัวรถ กรณี เครื่อ งยนต์ที่ไม่มีร ะบบอัดอำกำศจำกโรงงำน ผู้จัดฯ
อนุญำตให้ติดตัง้ เพิ่มเติมได้ หากมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ จะต้ องทาเอกสารแจ้ งต่อกรรมการเป็ น
ลายลักษณ์อักษร นักแข่ง/ทีม แข่ง ที่ไม่ทำกำรแจ้งข้อ มูลให้ทรำบ จะมีบทลงโทษตำมดุลยพินิจของ
กรรมกำร
B.4.4.2 เครื่องยนต์เบนซินไม่มีระบบอัดอำกำศ มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,630 ซีซี
B.4.4.3 เครื่องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,330 ซีซี
B.4.4.4 เครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบอัดอำกำศ มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี
B.4.4.5 ตำแหน่งของเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตำมแบบของรถยนต์รุน่ นัน้ ๆ จุดยึด เครื่องยนต์ หรือแทนเครื่องยนต์
ต้องเป็ นจุดเดียวกับโรงงำนผูผ้ ลิต ห้ำมเลื่อนตำแหน่ง ห้าม Reverse ฝาสูบเครื่องยนต์
B.4.4.6 ขนำด Restrictor
Restrictor (mm)

ขนาดของ
เครื่องยนต์

ิ
เบนซน

N/A

ดีเซล

Turbo

ไม่เกิน 1030

27

ไม่เกิน 1230

27

ไม่เกิน 1330

27

ไม่เกิน 1530
ไม่เกิน 1630

N/A

Turbo

36
x

X

B.4.4.7 อำกำศที่ผสมกับนำ้ มันเชือ้ เพลิง ต้องเป็ นอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
B.4.4.8 อนุญำตให้มีลนิ ้ ควบคุมปริมำณไอดีที่ทำงำนได้จริงไม่เกิน 4 ลิน้ และต้องเพิ่มนำ้ หนักขัน้ ต่ำตำมกติกำข้อ
B.4.3.2 ซึ่งทีมแข่งจะต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงำนตรวจสภำพเอง หำกตรวจพบในภำยหลังจะมีโทษปรับ
จำกทำงผูจ้ ดั กำรแข่งขัน
B.4.4.9 เครื่อ งยนต์ที่ มีร ะบบจ่ ำยน้ำมัน แบบฉี ดตรงเข้ำสู่ห้อ งเผำไหม้ อ นุญ ำตให้มีลิน้ ควบคุม ปริม ำณไอดี ที่
ทำงำนได้จริง 1 ลิน้ เท่ำนั้น และต้อ งเพิ่ม นำ้ หนัก ขั้นต่ำตำมกติกำข้อ B.4.3.2 ทำงทีม แข่งจะต้องแจ้ง
ข้อมูลกับทีมงำนตรวจสภำพเอง หำกตรวจพบในภำยหลังจะมีโทษปรับจำกทำงผูจ้ ดั กำรแข่งขัน
B.4.4.10 ห้ำมมีลนิ ้ ควบคุมปริมำณไอดี ภำยในคอไอดี
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B.4.4.11
B.4.4.12
B.4.4.13
B.4.4.14

อนุญำตให้ใช้คอไอดีอิสระ
กล่องควบคุมเครื่องยนต์อิสระ
ห้ำมระบบ Dry Sump
ต้องติดตัง้ ถังดักไอนำ้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิง
Blow by Gas และวนกลับไปเผำไหม้อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจำก Catch
tank ทำหน้ำที่ดักนำ้ มันที่ไหลออกมำลงพืน้ สนำมและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้อ ง
ติดตัง้ ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ติดตัง้ แบบชั่วครำว เพียงใช้ลวดพันหรือใช้เทปกำวสองหน้ำแปะ แต่
ต้อ งติดตั้งให้แน่นหนำแข็งแรง และต้อ งมีควำมจุไม่น้อ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุที่ใช้ต้อ งเป็ นโลหะเท่ำนั้น
ต ำแหน่ งติ ด ตั้ง ที่ ม ำตรฐำนมัก ติ ด ตั้งภำยในห้อ งเครื่ อ งยนต์ และมี ท่ อ ปล่ อ ยทิ ้งออกภำยนอกห้อ ง
เครื่องยนต์

B.4.5 ระบบส่งกาลังและขับเคลื่อน
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
ห้ำมใช้ระบบเกียร์แบบ Semi – Auto หรือเกียร์ระบบไฟฟ้ำ
ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรือระบบอื่นที่มีระบบแบบกำรทำงำนใกล้เคียงกับ Traction Control
เสือ้ เกียร์ ต้องเป็ นเสือ้ เกียร์เดิม ภำยในปรับแต่งได้อิสระ แต่ตอ้ งมีจำนวนเกียร์เดินหน้ำไม่เกิน 6 เกียร์
อนุญ ำตให้ใช้ระบบเกียร์ Sequential โดยจะต้อ งเพิ่มนำ้ หนักขั้นต่ำ ตำมกติกำข้อ B.4.3.2 และทีมแข่ง
จะต้องแจ้งข้อมูลให้ทีมตรวจสภำพทรำบ หำกคณะกรรมกำรตรวจพบในภำยหลังจะมีโทษปรับจำกทำง
ผูจ้ ดั กำรแข่งขัน

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

จุดยึดของช่วงล่ำง ต้องเป็ นจุดเดิมทัง้ หมด
โช๊คอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลี่ยนได้อิสระ
โช๊คอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลี่ยนได้อิสระ
สำมำรถเปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยำงเป็ นวัสดุอื่นได้

B.4.7 ระบบเบรค
B.4.7.1 ห้ำมใช้ระบบเบรค ABS
B.4.7.2 ระบบระบำยควำมร้อนของเบรคให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
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B.4.8 ล้อและยาง
B.4.8.1 ล้อขนำด 15 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.2 ยำงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คือ
▪ ยำง Slick ยี่หอ้ HANKOOK F200 ขนำด 190/570R15 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.3 กรณีผจู้ ัดกำรแข่งขันประกำศเป็ น Wet Race อนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันใช้ยำงสำหรับกำรแข่งขัน
ในทำงวิ่งเปี ยกได้ โดยให้ใช้ยำงเฉพำะที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คือ
▪ ยำง Wet ยี่หอ้ HANKOOK Z207 ขนำด 190/580R15 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.4 กำรสั่งจองยำง จะต้อ งสั่งจองจำกตัวแทนจ ำหน่ ำยที่ ผู้จัด กำรแข่งขัน อนุญ ำตเท่ ำนั้น (บริษั ท 55K
Racing)และช ำระเงิ น ค่ ำ ยำงให้เรี ย บร้อ ยก่ อ นกำรแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะสนำมจะเริ่ ม มี ก ำรแข่ ง ขั น ขึ ้น
ถ้ำนักแข่ง / ทีมแข่งใดสั่งจองยำงและชำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่ผจู้ ัดกำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ัดกำรแข่งขัน
จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึน้
B.4.8.5 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้น ต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตั้งแต่การจับเวลารอบคัดเลือกจนถึงการ
แข่งขันวันสุดท้าย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
หมายเหตุ: นักแข่งจะต้ องมียาง Wet สาหรับการแข่งขัน จานวน 4 เส้ น ต้ องเป็ นยางที่มีสัญลักษณ์ จากตัวแทน
จาหน่ายที่ผ้ จู ัดการแข่งขันอนุญาตเท่านั้น

B.4.9 อากาศพลศาสตร์
B.4.9.1 อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ หมำยถึง
- Spoiler (สปอยเลอร์หน้ำ/หลัง)
- Splitter (ลิน้ หน้ำ)
- Wing End Plate (แผ่นเพลตปลำยปี ก)
- Side Skirt (สเกิรต์ ข้ำง)
- Vortex Generator (ครีบขอบหลังคำ)

- Canard (ครีบข้ำงกันชนหน้ำ)
- Diffuser (ลิน้ หลัง)
- Rear Wing (ปี กหลัง)
- Gurney Flap (ขอบฉำกบนปี กหลัง)

B.4.9.2 สำมำรถติ ดตั้งสปลิทเตอร์(ลิน้ )หน้ำ แต่ ต้อ งไม่ยื่น ออกมำจำกตัวถังหรือ กันชนทำงด้ำนหน้ำเกิน 50
มิลลิเมตร ทั้งนีจ้ ะต้องมีรูปทรงที่เป็ นส่วนเว้ำหรือส่วนโค้ง และต้องไม่ทำให้เป็ นเหลี่ยม รวมถึงต้องลบ
มุมแหลมคม เนื่องจำกมีโอกำสทำให้เกิดอันตรำยต่อบุคคลอื่น ทั้งนีก้ ำรติดตัง้ ลิน้ หน้ำจะต้องมีควำม
แข็งแรง แน่นหนำ ไม่สำมำรถหลุดได้เองในระหว่ำงทำกำรแข่งขัน
บริเวณที่เรียกว่ำสปอยเลอร์หน้ำนั้น หมำยถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่งจะต้องไม่สูง
เกิน 300 มม. เมื่ อ วัด จำกระดับ พื ้น โดยจะเป็ นชิ ้นต่ อ ใต้กัน ชนเดิม หรือ สำมำรถเปลี่ย นได้ทั้งกันชน
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทงั้ หมดที่ติดตัง้ อยู่ในด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรูปของกัน
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ชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบ
ข้ำงล่ำงนี)้

B.4.9.3 สำมำรถติดตัง้ อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ดำ้ นหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
▪ ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์หลัง/ปี กหลัง จะต้องไม่ยนื่ เลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจำก
ด้ำนข้ำง
▪ ส่วนที่สูงที่สดุ ของสปอยเลอร์หลังจะต้องไม่สงู เกินหลังคำรถ เมื่อมองจำกด้ำนข้ำง
▪ ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์กว้ำงหรือยื่นออกมำเกินกว่ำซุม้ ล้อหลังเมื่อ
มองจำกด้ำนหลัง
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B.4.9.4 สเกิรต์ ข้ำง จะต้องติดตัง้ ให้ต่อเนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้มข้ำง (Fender) และจะต้องไม่มีส่วนคม หรือ
แหลมยื่นออกมำ ซึ่งอำจจะไปทำอันตรำยต่อผูอ้ ื่น หรือบำดยำงของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิรต์ ข้ำงจะต้องไม่
ยื่นออกมำเกินควำมกว้ำงของแก้มข้ำง กำรขยำยซุม้ ล้อด้วยกำรเสริมคิว้ หรือเปลี่ยนแก้มข้ำงเป็ นขนำดที่
กว้ำงกว่ำเดิม สำมำรถทำได้แต่ต้อ งทำตำมข้อ ก ำหนดข้อ B.4.2.2 และ B.4.2.5 ด้วย (ตัวอย่ำงภำพ
ข้ำงล่ำงนี)้

B.4.9.5 ส่วนที่ยื่นออกมำมำกที่สุดของ Diffuser ที่ดำ้ นหลัง จะต้องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัด
จำกขอบกันชนหลัง
B.4.9.6 อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทกุ ชิน้ ต้องผลิตจำกวัสดุที่มีเส้นใย เช่นไม้, พลำสติก, พลำสติกคอมโพสิท (เช่น
ไฟเบอร์กลำส คำร์บอนไฟเบอร์ เคฟลำร์) Aluminium Honeycomb สำมำรถใช้ได้แต่จะต้องหุม้ ด้วยไฟ
เบอร์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรำยจำกส่วนคมต่ำง ๆ
B.4.9.7 ขำของปี กหลังสำมำรถผลิตจำกวัสดุอะไรก็ได้
B.4.9.8 อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทุกๆ ชิน้ จะต้อ งลบคมขอบทุกด้ำน และไม่มีส่วนแหลมคมที่จ ะก่อให้เกิด
อันตรำยต่อ ผูอ้ ื่นได้ ชิน้ ส่วนทั้งหมดต้อ งติดตั้งอย่ำงแข็งแรง และยึดด้วยน๊อ ตตัวผู+้ ตัวเมีย หรือ รีเวท
เท่ำนัน้ ห้ำมใช้น็อตเกลียวปล่อย

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ท่อไอเสียต้องออกด้ำนหลังเท่ำนัน้
B.4.10.2 ปลำยท่อไอเสีย ที่อยู่ใกล้พนื ้ ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
B.4.10.3 ไม่มีกำรวัดระดับควำมดังเสียง
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B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อปุ กรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
• หมวกกันน็อ ค (Helmet) ต้อ งเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2010 และ SA2010 ขึน้ ไป (อ้ำงอิงตำม
เอกสำร TECHNICAL LIST N°25) ซึ่งอุป กรณ์ต้อ งอยู่ในสภำพสมบู ร ณ์พ ร้อ มใช้งำน ไม่ มี ก ำรเจำะรู
เพิ่ม เติม 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 ไม่มีรอ่ งรอย
ฉีกขำด หรือตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสือ้ แขนยำวกันไฟชัน้ ใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุงเท้ำ
แ ข่ ง (Racing Socks) ต ำ ม ม ำ ต รฐ ำ น FIA Standard 8 8 5 6 -2000 ผ ลิ ต ด้ ว ย วั ส ดุ กั น ไฟ เช่ น
Nomex,Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
• โลโก้ทกุ ชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ำมเย็บทะลุถึงชัน้ กันไฟโดยเด็ดขำด
• เครื่องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เครำะห์ที่สำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม,จับเวลารอบคัดเลือก และระหว่างการแข่งขัน **
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงไฟฟ้ำ
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 ถังดับเพลิงต้อ งมีควำมจุของสำรเคมี ดับเพลิง โดยบรรจุพร้อมใช้ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม
ตัวถังที่บ่งบอกวันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี ้
• ถังดับเพลิงในรถ ต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่เหมำะสม และสำมำรถหยิบใช้ได้ทันที โดยไม่ตอ้ งลุก
จำกที่น่ ัง อุปกรณ์ยึดถังดับเพลิงต้อ งทำจำกวัสดุประเภทโลหะ โดยสำมำรถปลดถังดับเพลิง
ออกได้อย่ำงสะดวก
• ระบบกำรท ำงำน หรือ สภำพของถัง อยู่ในสภำพพร้อ มใช้งำน หำกสภำพของถั งดับ เพลิ ง
ภำยนอกมีรอ่ งรอยควำมเสียหำย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
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B.4.11.5 คณะกรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
B.4.11.6 ท่อนำ้ ยำดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่ำง ๆ ของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตัง้ ด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น
ลวดโลหะ และส่วนปลำยท่อฉีดจะต้องติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 ท่อต่ำง ๆ ที่ผ่ำนบริเวณห้องคนขับต้องเป็ น ท่อโลหะ โดยเฉพำะนำ้ มันเชือ้ เพลิงหรือของเหลวที่สำมำรถ
ติดไฟได้ เช่น นำ้ มันเครื่อ ง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ต้องคำนึงถึงกำรป้องกันควำมเสียหำย
เนื่องจำกกำรเสียดสี, แตก, หัก, พับ หรืองอ หำกติดตัง้ ใต้ห้องโดยสำร ควรคำนึงถึงกำรครูด หรือลำก
กับผิวทำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่น บริเวณซุม้ ล้อ
B.4.11.8 เข็มขัดนิรภัยต้องมีไม่ต่ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน SFI Specification 16.1, SFI Specification
16.5 หรือ FIA Specification 8853/98 จะต้องยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
FIA กำหนดไว้เท่ำนั้น กำรติดตัง้ ปลำยของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัย
สำหรับคำดไหล่สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่ที่อยู่ดำ้ นหลัง
เบำะนักแข่งจะต้องอยู่ในช่วง 0 – 30 ต่ำกว่ำแนวระดับ
B.4.11.9 เบำะที่น่งั คนขับต้องเป็ นเบำะที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรแข่งขันเท่ำนัน้ และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะ
ด้ำนข้ำงด้วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและเบำะถูก
ติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
B.4.11.10 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ตดั ไฟบริเวณห้องคนขับ และบริเวณภำยนอกโดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็น
โดยชัดเจน และแข็งแรง สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่งท่ำนั่งขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ดัง
รูปตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง หูลำกหน้ำ และหลัง
▪ สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนำ้ เงิน

หรือ
▪ สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) เส้นขอบตัวอักษรสีแดง พืน้ หลังสีขำว
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▪ สติ๊กเกอร์บอกตาแหน่งหูลาก สีลกู ศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่ำนัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้
ยำก ให้ตดั ขอบลูกศรด้วยสีเหลือง (ควำมกว้ำง 10 มม.)

B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรง (Bonnet Pin) ต้องทำกำรติดตัง้ กิ๊บล็อคฝำกระโปรง (Bonnet Pin) อย่ำงน้อย 2 ตัว
และต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด -ปิ ดได้อิสระด้วยกำร
ติดตัง้ ตัวล็อค 2 ตัวขึน้ ไป เพื่อให้สำมำรถเปิ ดได้จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่ง ดัง รูป
ตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี ้ ให้นักแข่ง / ที ม แข่ง ถอดกลไกกำรล็อ คฝำกระโปรงเดิม ออกทั้งด้ำนหน้ำ และ
ด้ำนหลัง

B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 จุด จุดยึดตัวถังของโรลบำร์แบบร้อยน็อตต้องมี plate เหล็ก
ด้ำนล่ำงควำมหนำไม่ต่ำกว่ำ 4 มม. รองรับ ซึ่งต้องมีพนื ้ ที่มำกกว่ำ plate ด้ำนบน และประตูดำ้ นคนขับ
ต้องมีโรลบำร์กนั กระแทกด้ำนข้ำง โดยตัวน๊อต (Bolt) ต้องมีขนำดอย่ำงน้อย 10 มม. อย่ำงน้อย 4 ตัว
ต่อจุด และยึดอย่ำงแน่นหนำ

B.4.11.13 แบตเตอรี่ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทำขึน้ โดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่อง
เหล็ ก ,วัส ดุ ค ำร์บ อนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำ จะติ ด ตั้ง อยู่ในห้อ งโดยสำรจะต้อ งติ ด ตั้งตรงฝั่ งผู้โดยสำร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนำ้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกยึดติด และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นีห้ มำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำ
อย่ำงเดียว
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B.4.11.15 สัญ ญำณไฟต่ำงๆ ยกเว้นไฟถอยหลัง ต้องสำมำรถทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน โดยต้องรักษำรูปทรง
ภำยนอกของไฟหน้ำ และไฟท้ำยรถไว้ตำมรูปแบบของรถ
B.4.11.16 อุปกรณ์ หรือวัสดุที่เป็ นเชือ้ ไฟภำยในบริเวณห้องคนขับ ต้องถอดออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหลู ำกจูงติดไว้ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของ
หูลำกต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.สำมำรถใช้ได้ทงั้ ห่วง
เหล็ก และแบบเข็มขัดผ้ำ
B.4.11.18 ถังนำ้ มัน ต้องเป็ นถังนำ้ มันตำมที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรือสำมำรถใช้ถังนำ้ มันเดิมที่ติด
มำกับรถได้ แต่ตอ้ งอยู่ในตำแหน่งเดิม
B.4.11.19 ถังนำ้ มัน ถ้ำหำกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้อง ถูกล้อมโดยโครงสร้ำงกันกระแทก
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 และอนุญ ำตให้มีช่อ งเปิ ดได้
โดยจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
• กระจกฝั่ งคนขับ สำมำรถเปิ ด หรือ ถอดออกได้ แต่ ทั้งสองกรณี นี ้ จ ำเป็ น จะต้อ งติ ด ตั้งตำข่ ำ ย
(Window Net) ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
• กระจกฝั่งคนนั่งสำมำรถเปิ ดหรือถอดออกได้
• ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริเวณทั้งคนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร
(ถ้ำ เกิ น จ ำเป็ น จะต้อ งติ ด ตั้ง ตำข่ ำ ย (Window Net) กรณี ที่ ไ ม่ ติ ด ตั้ง ตำข่ ำ ย ห้ำ มเปิ ด เกิ น 10
เซนติเมตร ขณะทำกำรแข่งขัน หำกเปิ ดเกินที่กำหนดจะมีปรับโทษตำมดุลยพินิจของกรรมกำร
• ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบำร์ให้แน่นหนำ
B.4.11.22 กรณี ติดตั้งถังเชือ้ เพลิงร่วมภำยในห้องโดยสำร ต้องติดตั้งแผ่นกั้นให้แยกตัวถัง น้ำมันเชือ้ เพลิงกับ
บริเวณห้องโดยสำรอย่ำงชัดเจน โดยวัสดุตอ้ งเป็ นโลหะ และให้ติดตัง้ มั่นคงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้อง
มีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม
และรวมไปถึงของเหลวต่ำงๆที่สำมำรถติดไฟได้ เช่น นำ้ มัน เครื่อง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ที่
อยู่ในห้องโดยสำร
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B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เครื่องยนต์เบนซิน เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผู้จัดฯ กาหนดให้ใช้น้ามันเชื้อเพลิง E20 เท่ำนั้น
ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม
B.4.12.2 เครื่องยนต์ดีเซล เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผูจ้ ัดฯ กาหนดให้ใช้น้ามั นเชื้อเพลิ งดีเซล เท่ำนั้น
ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม

B.4.13 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องมี อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตัง้ ภำยในตัวรถ
หรือนอกรถบริเวณหลังคำ แต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ของนักแข่ง /ทีม แข่งต้อ งจัดหำอุปกรณ์กล้อ งวีดีโอบันทึ กภำพ (Onboard Video Camera)
และบันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 กรณีที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขัน, นำยสนำม หรือผูจ้ ัดกำรแข่งขัน เรียกนักแข่ง / ทีมแข่ง ให้นำ
กล้องวิดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำสำแดงต่อคณะกรรมกำร นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้อง
มี ภ ำพบัน ทึ ก กำรแข่ง ขัน จำกอุป กรณ์ กล้อ งวีดี โอบัน ทึ ก ภำพ (Onboard Video Camera) มำยื่ น ต่ อ
คณะกรรมกำรควบคุม กำรแข่งขัน / นำยสนำม หรือ ผูจ้ ัดกำรแข่งขัน เสมอ ในกรณีที่นักแข่ง/ทีม แข่งไม่
สำมำรถนำภำพบันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้
ตำมเวลำที่กำหนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน 10,000.00 บาท
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B.4.14

สัญญาณธง

นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รบั ในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทัง้ หมดจะ
เป็ นไปตำมกติกำสำกลดังนี ้
ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรำยอยู่ในบริเวณที่ให้สญ
ั ญำณ หรือบริเวณถัดไปให้ลดควำมเร็ว
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองคู่
อันตรำยมำก มีสิ่งกีดขวำงทำงแข่งมำกจนอำจผ่ำนไปได้ไม่สะดวก
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

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

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 (เพือ่ เป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์รถ
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรียกเข้ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์รถ
รถแข่งเบอร์นนั้ ต้องออกจำกกำรแข่งขัน
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Part C – ตาแหน่งสติ๊กเกอร์
C.1

Thailand Super Compact Class A,B,C
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