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Part B – ข้ อบังคับด้ านเทคนิค
B.1

คานิยาม
เหล่ำ นี เ้ ป็ น กฎ และข้ อ บัง คับ ด้ ำ นเทคนิ ค ของกำรแข่ งขัน รุ่ น Thailand Super Eco ประจ ำปี 2019 ซึ่ง ที ม แข่ง และ
ผู้เข้ ำร่ วมกำรแข่งขันจะต้ องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ ถูกกำหนดโดยข้ อบังคับด้ ำนเทคนิคฉบับปั จจุบนั
อำจอนุญ ำตให้ ทำได้ ถ้ ำกำรปรับแต่งนันถู
้ กต้ องตำมข้ อกำหนด และมำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยของสหพันธ์ แข่งขันรถยนต์
นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ ำร่วมกำรแข่งขัน, กำรซ้ อมในช่วง Official Practice จะต้ องอยูใ่ นสภำพพร้ อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้ องตำม
ข้ อบังคับด้ ำนเทคนิคฉบับนี ้ ผู้จดั ฯ มีสทิ ธิห้ำมรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตำมข้ อบังคับนี ้ ร่วมลงทำกำรซ้ อม หรื อแข่งขันได้
B.2

การตรวจสภาพ
ผู้ร่วมกำรแข่งขัน ต้ องดำเนินกำรนำรถแข่ง และรำยกำรดังต่อไปนี ้เข้ ำรับกำรตรวจสภำพโดยคณะกรรมกำรตรวจสภำพ


Log book



ชุดนักแข่ง (Racing Suit)



หมวกกันน็อค (Helmet)



ถุงคลุมหน้ ำ (Balaclavas)



ถุงมือ (Racing Glove)



รองเท้ ำแข่ง (Racing Boot)



ถุงเท้ ำแข่ง (Racing Socks)



เสื ้อ และกำงเกงกันไฟชันใน
้ (Base Liner/Underwear)



อุปกรณ์ประคองปล้ องกระดูกลำคอ (HANS)



ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผ้ จู ดั กำรแข่งขันกำหนด)

ตลอดจนอุปกรณ์ เพื่อควำมปลอดภัยตำมข้ อบังคับของ ร.ย.ส.ท. ที่ติดตังเพื
้ ่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ผู้เข้ ำร่ วมกำร
แข่ ง ขัน จ ำเป็ นต้ องติ ด หมำยเลขรถ, ป้ ำ ยสติ๊ ก เกอร์ ต่ ำ งๆ บนต ำแหน่ ง ที่ ผ้ ู จัด กำรแข่ ง ขัน ก ำหนดเอำไว้ ให้ ถู ก ต้ อ ง ก่ อ นให้
คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผู้จดั กำรทีมจะต้ องนำรถ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้ กล่ำวเอำไว้ ทงหมด
ั้
ไปให้ คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำมสถำนที่ และเวลำที่
กำหนด ผู้เข้ ำร่วมกำรแข่งขันอำจถูกปรับ หรื อลงโทษหำกไม่สำมำรถนำรถ และอุปกรณ์เข้ ำตรวจได้ ตำมเวลำที่กำหนด
หากมีความจาเป็ นต้ องนารถแข่ งเข้ าตรวจล่ าช้ า ผู้จัดการทีมจะต้ องทาหนังสือคาร้ องยื่นต่ อหัวหน้ ากรรมการ
ตรวจสภาพ เพื่อขอตรวจสภาพล่ าช้ า ก่ อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่ น้อยกว่ า 60 นาที ถ้ าหากพ้ นเวลาโดยไม่ ได้ ย่ นื คา
ร้ องไว้ อาจไม่ อนุญาตให้ รถแข่ งคันนัน้ ลงซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก
B.2.1
รุ่น Thailand Super Eco
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้ ำร่วมกำรแข่งขันจะต้ องเจำะรูที่เครื่ องยนต์อย่ำงน้ อย 3 รู เพื่อให้ ผ้ จู ดั สำมำรถใส่ซีลได้
ถ้ ำซีลถูกตัด หรื อปรำกฏรอยแกะ โดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรฯ จะถูกปรับเป็ นจำนวนเงิน 50,000
บำท และรับโทษต่อท้ ำยแถวในกริ ดสตำร์ ท (Back of the Grid) นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรอำจจะปรับโทษนัก
แข่งของรถคันดังกล่ำว ด้ วยกำรตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนำมนัน้ และขอเรี ยกถ้ วยรำงวัลคืน
B.2.2
นักแข่งต้ องส่งรถแข่ง เพื่อทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้ องตำมกฎ และกติกำหรื อไม่ ซึ่งกำรตรวจสภำพนี ้อำจ
เกี่ยวข้ องกับ
 ตรวจสภำพตำมข้ อบังคับทำงด้ ำนเทคนิค
 ตรวจสอบน ้ำหนักของรถแข่ง
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ซึง่ รถแข่งอำจจะถูกตรวจสภำพ หรื อชัง่ น ้ำหนัก
 ระหว่ำง หรื อหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
 หลังสิ ้นสุดกำรแข่งขันของรถคันนัน้
B.3

ความปลอดภัยขณะทาการซ้ อม และแข่ งขัน
B.3.1
กรณี มี รถแข่งได้ รับ อุบัติเหตุ หรื อจอดเสียอยู่ในสนำม ทัง้ ในระหว่ำงกำรซ้ อ ม จับ เวลำรอบคัดเลือ ก หรื อ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสัง่ หยุดกำรแข่งขัน หรื อภำยหลังสัญญำณธงเขียว
ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผ้ ูใ ดลงไปในสนำมแข่ ง ขัน ก่ อ นได้ รั บ อนุญ ำต ยกเว้ น กรรมกำรที่ มี หน้ ำที่ ค อยปฏิ บัติ ง ำนของ
หน่วยกู้ภยั เท่ำนัน้ ซึง่ รถคันที่เกี่ยวข้ องในอุบตั ิเหตุจะถูกนำเข้ ำสูจ่ ดุ ปลอดภัย หรื อจุดพักรถเพื่อรอตรวจสภำพ
(Parc Ferme)
B.3.2
กรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันกำหนดให้ รถแข่งใช้ ควำมเร็ วใน Pit Lane ได้ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ตลอด
ระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (ถ้ ำมีกำรเปลี่ยนแปลง จะมีกำรประกำศเพิ่มเติมให้ ทรำบ) หำกฝ่ ำ
ฝื นรถแข่งที่ฝ่ำฝื นจะถูกบทลงโทษตังแต่
้ กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้ ทำกำรซ้ อมแข่งขัน
B.3.3
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยูใ่ นช่วงโปรแกรมกำรแข่งขัน / ซ้ อม เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัย ทีมแข่ง / นักแข่ง
จะต้ องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (OFFICIAL)
B.3.4
กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรื อละเมิดข้ อบังคับด้ ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่งอำจถูกพิจำรณำถอดถอนออก
จำกกำรแข่งขัน

B.4

ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่ น Thailand Super Eco
B.4.1
B.4.1.1
B.4.1.2
B.4.1.3
B.4.1.4
B.4.1.5
B.4.1.6

คุณสมบัติรถแข่ ง
สำหรับรุ่น Thailand Super Eco ต้ องเป็ นรถรุ่นที่มีขำยในประเทศไทย
เป็ นรถยนต์ทมี่ ีจำนวนประตูไม่น้อยกว่ำ 2 ประตู
ต้ องเป็ นรุ่นที่ถกู ผลิตออกจำหน่ำยในท้ องตลำดทัว่ ไปปี ละไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คัน
ต้ องมีจำนวนที่นงั่ เดิมอย่ำงน้ อย 2 ที่นงั่ และตำแหน่งของผู้ขบั จะต้ องอยูใ่ นตำแหน่งเดียวกันกับรถรุ่นนัน้
ต้ องเป็ นรถทีม่ ีระบบขับเคลือ่ น 2 ล้ อเท่ำนัน้
หำกข้ อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสูงกว่ำทีก่ ติกำกำหนดไว้ ให้ ทำกำรแจ้ งทีมตรวจสภำพเพื่อ
ตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉีด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ

B.4.2
B.4.2.1
B.4.2.2
B.4.2.3
B.4.2.4
B.4.2.5
B.4.2.6

ตัวถัง
ต้ องเป็ นรุ่นปั จจุบนั ที่มีจำหน่ำยอยู่ หรื ออนุญำตให้ ตกรุ่นได้ 1 รุ่น
ต้ องรักษำรูปทรงของรถไว้ เป็ นหลัก ยกเว้ นฝำกระโปรงหน้ ำสำมำรถเปลีย่ นเป็ นวัสดุอื่นได้
กระจกบังลมหน้ ำต้ องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่ำนัน้
ไม่จำกัดควำมสูงของตัวรถแต่อย่ำงใด
ต้ องคงรูปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภำยในห้ องโดยสำร ห้ ำมตัดพื ้น หรื อเปลีย่ นโครงสร้ ำงของตัวรถ
ประตู ต้ องเป็ นประตูเดิมจำกโรงงำนเท่ำนัน้
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B.4.3

นา้ หนัก

B.4.3.1 น ้ำหนักตำ่ สุดที่ระบุไว้ เป็ นน ้ำหนักที่รวมคนขับไว้ ด้วยแล้ ว (ชัง่ น ้ำหนักรถพร้ อมคนขับนัง่ อยูภ่ ำยในรถ)
B.4.3.2 น ้ำหนักรถรวมคนขับ รุ่น Thailand Super Eco ไม่ ต่ากว่ า 950 กิโลกรัม
B.4.3.3 อนุญำตให้ ถ่วงน ้ำหนักเพิ่ม เพื่อให้ มีน ้ำหนักต่ำสุดตำมที่กำหนดไว้ ได้ แต่วสั ดุที่ใช้ ต้องเป็ นวัสดุรูปบล็อก โดย
กำรยึดน ้ำหนักถ่วงกับตัวรถ ต้ องยึดติดด้ วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้ อย 12 มม. จำนวน 5 ตัวขึ ้นไป
โดยมี plate โลหะประกบบนล่ำง และยึดอย่ำงแน่นหนำ
B.4.3.4 น ้ำหนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขัน ต้ องยึดไว้ อย่ำงแน่นหนำ และปลอดภัยในบริ เวณห้ องโดยสำรข้ ำงคนขับ
(บริ เวณเบำะนัง่ ผู้โดยสำร) ทีมจำเป็ นต้ องสำแดงต่อกรรมกำรตรวจสภำพว่ำก้ อนน ้ำหนักก้ อนใดคือ“น ้ำหนัก
ถ่วงเพิ่มจำกผลกำรแข่งขัน” (Success Ballast) ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน และก้ อนน ้ำหนักนันอำจจะถู
้
กซีล เพื่อ
ตรวจสอบหลังกำรแข่งขันอีกครัง้
กำรยึดน ้ำหนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขันกับตัวรถต้ องยึดให้ ปลอดภัยสำหรับนักแข่ง โดยต้ องยึดด้ วยตัวน็อต
(Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้ อย 12 มม. จำนวน 2 ตัวขึ ้นไป อย่ำงสมมำตรโดยมี plate โลหะประกบบนล่ำง หนำ
อย่ำงน้ อย 2 มม. ถ้ ำนำ้ หนักของวัสดุถ่วงก้ อนๆนัน้ ไม่เกิ น 20 กิโลกรัม แต่ถ้ำมำกกว่ำ 20 กิโลกรัม ต้ องยึด
ด้ วยน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้ อย 12 มม. จำนวน 5 ตัวขึ ้นไป

< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

B.4.3.5 เพิ่มน ้ำหนัก กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันครัง้ ล่ำสุด สำหรับกำรแข่งขันสนำมต่อไป
ผลกำรแข่งขัน
Class C+
Class C

อันดับ 1
+ 25 กิโลกรัม
+ 25 กิโลกรัม

อันดับ2
+ 15 กิโลกรัม
+ 15 กิโลกรัม

อันดับ 3
+ 10 กิโลกรัม
+ 10 กิโลกรัม

B.4.3.6 ถ่วงน ้ำหนักได้ มำกสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม
B.4.3.7 กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันในครัง้ ต่อไปจบเกินกว่ำอันดับ 3 / DNF (Did Not Finish) / DNS (Did Not
Start) ให้ เอำน ้ำหนักที่ถว่ งเพิ่มที่หนักที่สดุ ออก
หมายเหตุ สาหรับรุ่น Thailand Super ECO รับสมัครเฉพาะ Series Championship เท่ านัน้
B.4.4

เครื่องยนต์

B.4.4.1 อนุญำตให้ อพั เกรดชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์เป็ นปั จจุบนั ได้ (ปี 2019) ให้ ใช้ อะไหล่มำตรำฐำนจำกโรงงำนผู้ผลิต
เท่ำนัน้ (ทังนี
้ ้นักแข่งและทีมแข่ง จะต้ องแจ้ งผู้จดั กำรแข่งขันก่อนมีกำรเปลีย่ นแปลงชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์)
B.4.4.2 อนุญาตให้ เกียร์ CVT เข้ าร่ วมการแข่ งขันได้ ใน Class C เท่ านัน้
ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,200 CC.
น ้ำหนัก 900 กิโลกรัม
ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบ 1,201 – 1,250 CC.
น ้ำหนัก 915 กิโลกรัม
ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มนา้ หนักขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการ
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ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบ 1,251 – 1,300 CC.
น ้ำหนัก 960 กิโลกรัม
ไม่อนุญำตให้ ใช้ รถที่เครื่ องยนต์มปี ริ มำตรควำมจุกระบอกสูบเกินกว่ำ 1,300 CC. ลงแข่งในรุ่นนี ้
B.4.4.3 ต้ องเป็ นเครื่องยนต์ มาตรฐานโรงงานที่ตดิ ตัง้ มาพร้ อมกับรถรุ่ นนัน้ ๆ
ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,200 CC.
น ้ำหนัก 950 กิโลกรัม
ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบ 1,201 – 1,250 CC.
น ้ำหนัก 965 กิโลกรัม
ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มนา้ หนักขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการ
ปริ มำตรควำมจุกระบอกสูบ 1,251 – 1,300 CC.
น ้ำหนัก 1,010 กิโลกรัม
ไม่อนุญำตให้ ใช้ รถที่เครื่ องยนต์มปี ริ มำตรควำมจุกระบอกสูบเกินกว่ำ 1,300 CC. ลงแข่งในรุ่นนี ้
B.4.4.4
B.4.4.5
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

B.4.4.15
B.4.4.16
B.4.4.17
B.4.4.18
B.4.4.19
B.4.4.20
B.4.4.21
B.4.4.22

กำลังอัดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 11.0: 1
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์อิสระ
วำล์ว และสปริ งวำล์วอิสระ
สำมำรถแต่งช่องไอดี ไอเสียในฝำสูบได้
ต้ องคงไว้ ซงึ่ วัสดุจำกโรงงำนของเสื ้อสูบ และฝำสูบ
ตำแหน่งของเครื่ องยนต์ ต้ องเป็ นไปตำมแบบของรถยนต์ รุ่นนัน้ ๆ ไม่สำมำรถเลื่อนตำแหน่งได้ และจุดยึด
เครื่ องยนต์ หรื อแท่นเครื่ องยนต์ต้องเป็ นจุดเดียวกับโรงงำนผู้ผลิต ห้ ำม Reverse
ห้ ำมติดตัง้ ระบบอัดอำกำศเพิ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นรู ปแบบใด และห้ ำมใช้ ไนตรั ส หรื ออื่นๆ ที่มีอ็ อกซิเจนสูง กว่ำ
บรรยำกำศ และไม่ผำ่ นอุปกรณ์ระบำยควำมร้ อนใดๆ
อำกำศที่ผสมกับน ้ำมันเชื ้อเพลิงต้ องเป็ นอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
หัวฉีดอิสระ
ระบบจุดระเบิดคงเดิมจำกโรงงำนผู้ผลิต ห้ ำมเปลีย่ นแปลง
ท่อไอดีและท่อร่วมไอดี อนุญำตให้ อพั เกรดเป็ นรุ่ นปั จจุบนั ได้ แต่ต้องใช้ จดุ ยึดเดิมของโรงงำนทังหมดโดยไม่
้
มี
กำรดัดแปลงใดๆทังสิ
้ ้น แต่สำมำรถเปลี่ยนลิ ้นไอดีได้ และต้ องมีขนำดไม่เกิน 49 มิลลิเมตร โดยระบบเป็ นไป
ตำมรูปแบบเดิมจำกโรงงำน
กล่องกรองอำกำศต้ องใช้ ของเดิมที่ติดมำกับรถรุ่นนันๆ
้
ห้ ำมระบบ Dry Sump
ชุดสำยไฟอิสระ
สำมำรถติดตังกล่
้ องควบคุมคันเร่งไฟฟ้ำในรถได้
ลูกสูบต้ องเป็ นลูกสูบ Standard ของเครื่ องยนต์รุ่นนัน้ ๆ เท่ำนัน้ โดยจะต้ องตรงกับรุ่ นที่จำหน่ำยในประเทศ
ไทย อนุญาตให้ ปรับแต่ง เพื่อจุดประสงค์ในกำรหลบวำล์วเท่ำนัน้
ชำร์ ปข้ อเหวี่ยง และชำร์ ปก้ ำนสูบสำมำรถ Under Size ได้ ห้ ำมมีร่องรอยของกำรปรับแต่งใด ๆ
Camshaft ต้ องใช้ Camshaft Standard เท่ำนัน้ และจะต้ องตรงกับรุ่ นที่จำหน่ำยในประเทศไทย โดยทำงผู้
จัดฯ จะเป็ นผู้ระบุ part number (ห้ ำมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงใด ๆ ทังสิ
้ ้น)
จะต้ องติดตังถั
้ งดักไอนำ้ มันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้ นกรณี ติดตังระบบเชื
้
อ้ เพลิง
Blow by Gas และวนกลับไปเผำไหม้ อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจำก Catch tank
ทำหน้ ำที่ดกั น ้ำมันที่ไหลออกมำลงพื ้นสนำมและป้องกันไม่ให้ ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้ องติดตัง้ ในรถ
ทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ ติดตังแบบชั
้
่วครำว เพียงใช้ ลวดพันหรื อใช้ เทปกำวสองหน้ ำแปะ แต่ต้องติดตังให้
้
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แน่นหนำแข็งแรง และต้ องมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุต้องเป็ นโลหะเท่ำนัน้ ส่วนตำแหน่งติดตังโดย
้
มำตรฐำนมักติดตังภำยในห้
้
องเครื่ องยนต์ และมีทอ่ ปล่อยทิ ้งออกภำยนอกห้ องเครื่ องยนต์
B.4.4.23 ต้ องใช้ ปั๊มน ้ำหล่อเย็นเดิมจำกโรงงำนเท่ำนัน้
B.4.5

ระบบส่ งกาลังและขับเคลื่อน

B.4.5.1 ห้ ำมระบบเกียร์ Sequential หรื อระบบ Semi – Auto หรื อระบบด๊ อกบ๊ อกซ์ (DogBox) และต้ องรักษำรูปแบบ
กำรเปลีย่ นเกียร์ ในรูปแบบ “H” Pattern ไว้
B.4.5.2 ห้ ำมใช้ ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีรูปแบบกำรทำงำน ใกล้ เคียงกับ Traction Control
B.4.5.3 ฟลำยวีล, คลัช และเฟื องท้ ำยอิสระ
B.4.5.4 อนุ ญ าตเฉพาะเกี ย ร์ Synchromesh H Pattern ทั ้ง ชนิ ด เฟื องตรง และเฟื องเฉี ย งที่ ผ ลิ ต มาเป็ น
อุปกรณ์ มาตรฐานประจารถ ที่ขายในท้ องตลาด สามารถใช้ เกียร์ ข้ามรุ่ น ของยี่ห้อเดียวกันได้ และ
ปรับเปลี่ยนอัตราทดได้
B.4.6

ระบบช่ วงล่ าง

B.4.6.1 จุดยึดของช่วงล่ำง ต้ องเป็ นจุดเดิมทังหมด
้
B.4.6.2 โช็คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลีย่ นได้ อิสระ
B.4.6.3 อนุญาตให้ เปลี่ยนจุดยึดเบ้ าโช๊ คบนเป็ นชนิด Ball Joint สาหรับปรับเปลี่ยน Camber ได้ และต้ อง
เพิ่มนา้ หนัก +10kg นักแข่ งและทีมแข่ งจะต้ องแจ้ งให้ ทีมตรวจสภาพทราบ หากไม่ มีการแจ้ ง
เมื่อตรวจพบภายหลังจะมีบทลงโทษจากผู้จัดการแข่ งขัน
B.4.6.4 เปลีย่ นวัสดุของบู้ชยำง เป็ นวัสดุอื่นได้ แต่ห้ำม Ball Joint ยกเว้ นจุดยึดเบ้ าโช๊ คบน
B.4.6.5 ชิ ้นส่วนของระบบช่วงล่ำงต้ องเป็ นชิ ้นส่วนมำตรฐำนที่ติดมำกับรถรุ่นนัน้ ๆ
B.4.7

ระบบเบรค

B.4.7.1
B.4.7.2
B.4.7.3
B.4.7.4

ห้ ำมใช้ ระบบเบรค ABS
เปลีย่ นจำนเบรค และคำลิปเปอร์ ได้
ระบบระบำยควำมร้ อนของเบรคให้ ใช้ ได้ เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
สำมำรถเปลีย่ นระบบเบรคแบบดรัม เป็ นระบบดิสค์เบรคได้

B.4.8

ล้ อและยาง

B.4.8.1 ต้ องใช้ ล้อขนำด 15” เท่ำนัน้
B.4.8.2 ยำงทีใ่ ช้ ในกำรแข่งขัน ต้ องเป็ นยำงที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผู้จดั กำรแข่งขัน คือ ยำง Radial ยี่ห้อ
MICHELIN Pilot Sport 3 ขนำด 195/50–R15 นิ ้วเท่ำนัน้
B.4.8.3 กำรสัง่ จองยำง จะต้ องสัง่ จองจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ผ้ จู ดั กำรแข่งขันอนุญำตเท่ำนัน้ (SCW) และชำระเงินค่ำ
ยำงให้ เรี ยบร้ อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่ มขึ ้น ถ้ ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสัง่ จองยำง และชำระเงินล่ำช้ ำ
กว่ำที่ผ้ จู ดั กำรแข่งขันกำหนด ทำงผู้จดั กำรแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อควำมล่ำช้ ำ ที่อำจ
เกิดขึ ้น
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B.4.8.4 อนุญำตให้ ใช้ ยำงได้ จำนวน 8 เส้ น ต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตังแต่
้ กำรจับเวลำรอบคัดเลือกจนถึงกำรแข่งขันวัน
สุดท้ ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
B.4.9 อากาศพลศาสตร์
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ หมำยถึง
- Spoiler
สปอยเลอร์ หน้ ำ/หลัง
- Splitter
ลิ ้นหน้ ำ
- Wing End Plate
แผ่นเพลตปลำยปี ก
- Side Skirt
สเกิร์ตข้ ำง
- Vortex Generator ครี บขอบหลังคำ

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้ ำงกันชนหน้ ำ
ลิ ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉำกบนปี กหลัง

B.4.9.1 สำมำรถติดตัง้ สปอยเลอร์ หน้ ำ แต่ต้องไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังทำงด้ ำนหน้ ำเกิ น 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่ำ
สปอยเลอร์ หน้ ำนัน้ หมำยถึงตังแต่
้ บริ เวณกันชนหน้ ำจนถึงช่องล้ อหน้ ำ ซึ่งจะต้ องไม่สงู เกิน 300 มม. เมื่อวัด
จำกระดับพื ้น โดยจะเป็ นชิ ้นต่อใต้ กนั ชนเดิมหรื อสำมำรถเปลีย่ นได้ ทงกั
ั ้ นชน อุ ป ก รณ์ อ ำก ำศ พ ล ศ ำส ต ร์
ทังหมดที
้
่ติดตังอยู
้ ่ในด้ ำนหน้ ำเส้ นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้ งตำมรู ปของกันชนโดยไม่มีสว่ นแหลมคม เกิน
กว่ำควำมกว้ ำงของซุ้มล้ อหน้ ำเมื่อมองจำกด้ ำนหน้ ำ (ตำมภำพประกอบข้ ำงล่ำงนี ้)
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B.4.9.2 ต้ องมีสปอยเลอร์ หลัง แต่ควำมยำวทังอั
้ นจะต้ องไม่เกินเส้ นรอบตัวถังโดยมองจำกด้ ำนบน และมีควำมสูงของ
สปอยเลอร์ หลัง สำหรับรถประเภท Sedan (3 Box Car) จะต้ องมีควำมสูงไม่เกินจุดสูงสุดของแนวกระจก
ด้ ำนบนของกระจกหลัง ส่วนสำหรับรถประเภท Hatch Back (2 Box Car) จะต้ องมีควำมสูงไม่เกินจุดสูงสุด
ของหลังคำ

B.4.10

ท่ อไอเสีย

B.4.10.1 ท่อไอเสียต้ องออกด้ ำนหลังเท่ำนัน้
B.4.10.2 พื ้นผิวตัวถังบริ เวณที่ประชิดกับปลำยท่อไอเสีย จะต้ องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ ด้วย
B.4.10.3 ไม่มีกำรวัดระดับควำมดังเสียง
B.4.11

ระบบความปลอดภัย

B.4.11.1 นักแข่งต้ องใช้ อปุ กรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
• หมวกกันน็อค (Helmet) ต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์พร้ อม
ใช้ งำน ไม่มีกำรเจำะรูเพิ่มเติมจำกโรงงำนเดิม และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
• HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
• ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ ำแข่ง (Racing
socks) ต้ องเป็ นวัสดุกนั ไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภำพดี ไม่มีร่องรอยฉีกขำด
หรื อตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
• ถุงคลุมหน้ ำ (Balaclavas), เสื ้อแขนยำวกันไฟชันใน
้ และกำงเกงขำยำวกันไฟชันใน
้ (Base Liner), ถุงเท้ ำแข่ง
(Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้ วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex, Carbon X,
Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
• โลโก้ ทกุ ชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ ำมเย็บทะลุถึงชันกั
้ นไฟโดยเด็ดขำด
• เครื่ องแต่งกำยภำยใน ไม่มีสว่ นผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เครำะห์ที่สำมำรถละลำยได้ ด้วยควำมร้ อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอย่ำงน้ อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้ำ หรื อ
 ระบบถังดับเพลิงติดตังในรถ
้
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B.4.11.3 รถทุกคันจะต้ องติดตังจุ
้ ดฉีดน ้ำยำดับเพลิงอย่ำงน้ อย 2 จุด และจะต้ องไม่พ่นเข้ ำใส่บริ เวณศีรษะของนักแข่ง
โดยตรง
 จุดที่ 1 ฉีดเข้ ำสูท่ ี่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉีดเข้ ำสูบ่ ริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉีดเข้ ำสูบ่ ริ เวณจุดติดตังถั
้ งน ้ำมัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้ องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้ อมใช้ งำน
และมีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้ งำนชัดเจน ระบบกำรทำงำน หรื อสภำพของถังอยูใ่ นสภำพ
พร้ อมใช้ งำน หำกถังภำยนอกมีรอยเสียหำย ต้ องเปลีย่ นใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
B.4.11.6 ท่อน ้ำยำดับเพลิงที่สง่ ไปยังจุดต่ำงๆของตัวรถ ต้ องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตังด้
้ วยวัสดุทนควำมร้ อน เช่น ลวด
โลหะ และส่วนปลำยท่อฉีดจะต้ องติดตังอย่
้ ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้ องมีสวิทช์ ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตังอย่
้ ำงแข็งแรง สำมำรถใช้ งำนได้ จำกบริ เวณห้ อง
คนขับ และบริ เวณภำยนอก โดยจะต้ องติดสัญลักษณ์ ให้ เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ ได้ ในตำแหน่งท่ำนัง่ ขับ
ปกติ และเข้ ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้ องเห็นได้ อย่ำงชัดเจน ดังรู ป
ตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์ สวิทช์ตดั ไฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 x 3 นิ ้ว (กว้ ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พื ้นหลังสีน ้ำเงิน

หรื อ
- สติ๊กเกอร์ ดบั เพลิง ขนำดเส้ นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 3 นิ ้ว เส้ นขอบตัวอักษรสีแดง พื ้นหลังสีขำว

B.4.11.8 ท่อต่ำงๆ ที่ผำ่ นบริ เวณห้ องคนขับต้ องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพำะน ้ำมันเชื ้อเพลิง ต้ องคำนึงถึง
กำรป้องกันควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเสียดสี, แตก, หัก, พับ หรื องอ หำกติดตังใต้
้ ห้องโดยสำร ควรคำนึกถึง
กำรครูด หรื อลำกกับผิวทำง หรื อควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่น บริ เวณซุ้มล้ อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิรภัยต้ องมีไม่ต่ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA Specification 8853/98, SFI Specification
16.1, SFI Specification 16.5 และจะต้ องยังไม่หมดอำยุกำรใช้ งำน และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ FIA กำหนด
ไว้ เท่ำนัน้ กำรติดตังปลำยของเข็
้
มขัดนิรภัยจะต้ องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่
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สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตังของเข็
้
มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่ที่อยูด่ ้ ำนหลังเบำะนักแข่งจะต้ องอยู่
ในช่วง 0-30 ต่ำกว่ำแนวระดับ สำยคำดเอว และเป้ำต้ องไม่ดงึ ไปด้ ำนหน้ ำรถ
B.4.11.10 เบำะที่นั่งคนขับ ต้ องเป็ น เบำะที่ออกแบบมำเพื่ อใช้ ในกำรแข่งขันเท่ำนัน้ และจะต้ องมี กันกระแทกศีรษะ
ด้ ำนข้ ำงด้ วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึ ้นไป อยู่ในสภำพใช้ งำน รำงเบำะ และเบำะถูกติดตัง้
อย่ำงแน่นหนำ ห้ ำมขยับได้ (ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมกำรผู้ตรวจสภำพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ ำ และฝำท้ ำย ต้ องทำกำรติดตังกิ
้ ๊บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่ำงน้ อย 2 ตัว และต้ อง
ติดตังในต
้ ำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้ องเปิ ด -ปิ ดได้ อิสระด้ วยกำรติดตังตั
้ วล็อค 2
ตัวขึ ้นไป เพื่อให้ สามารถเปิ ดได้ จากภายนอก และให้ ติดสติ๊กเกอร์ บอกตาแหน่ ง ดังรูปตัวอย่ าง

ให้ ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทังด้
้ ำนหน้ ำ และด้ ำนหลัง
B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้ องมี โรลบำร์ ที่มีจดุ ยึดไม่น้อยกว่ำ 6 จุด และจะต้ องมีทอ่ แนวทแยงจำกมุมบนของ Main Hoop
ลงไปยังจุดยึดที่พืน้ ด้ วยกำรเชื่ อม กรรมกำรตรวจสภำพอำจขอตรวจเอกสำร Homologation รั บรอง Roll
Cage โดย ASN
สำหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ ผ่ำนกำรรับรองโดย ASN จะต้ องถูกสร้ ำงมำจำกท่อไร้ รอยต่อ มีขนำดเส้ น
ผ่ำนศูนย์กลำงผิวนอกไม่ต่ำกว่ำ 40 มม. โครงสร้ ำงของ Roll cage จะต้ องเชื่อมต่อกันด้ วยกำรเชื่อมอย่ำง
ถูกต้ อง จุดที่ดดั โค้ งจะต้ องไม่คอด หรื อหักงอบริ เวณ Main Hoop จะต้ องเชื่อมเข้ ำกับ B-pillar ด้ วยกำรเชื่อม
หรื อยึดด้ วยน็อต
ในกรณียดึ Roll cage เข้ ำกับตัวถังของรถด้ วยกำรยึดน็อต จำเป็ นต้ องต้ องเสริ มควำมแข็งแรงด้ วยกำร
เชื่อมแผ่นเหล็กที่มีควำมหนำอย่ำงน้ อย 4 มม. และมีพื ้นที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ Roll cage อย่ำงน้ อย 30%
ทังด้
้ ำนใน และด้ ำนนอกของตัวถังในบริ เวณที่จะนำ Roll cage เข้ ำมำยึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้ องยึด
ด้ วยน็อต M10 อย่ำงน้ อย 4 ตัว นอกจำกนี ้ประตูด้ำนคนขับต้ องมีคำนกันกระแทกด้ ำนข้ ำง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ ต้องยึดติด และล้ อมรอบโดยกล่องที่ทำขึ ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้ อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่องเหล็ก,
วัสดุคำร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ ำจะติดตังอยู
้ ่ในห้ องโดยสำร จะต้ องติดตังตรงฝั
้
่ งผู้โดยสำร แบตเตอรี่ ที่ใช้ ต้อง
เป็ นแบบไม่ต้องเติมน ้ำกลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ ง
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B.4.11.14 สตำร์ ทเตอร์ จะต้ องถูกติดตัง้ และทำงำนได้ ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นี ้หมำยถึง สตำร์ ทเตอร์ ที่เ ป็ นไฟฟ้ำอย่ำง
เดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์สอ่ งสว่ำง และไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้ องสำมำรถทำงำนได้ ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้ องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ ง่ำยไฟภำยในห้ องโดยสำรออกให้ หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้ องมีหลู ำกจูงติดไว้ ทงด้
ั ้ ำนหน้ ำ และด้ ำนหลัง โดยต้ องยึดติดไว้ อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของหูลำก
ต้ องมีเส้ นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์ บอกตำแหน่งหูลำก สีลกู ศรจะต้ องเป็ นสีแดงเท่ำนัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรื อสังเกตได้ ยำก ให้ ตดั ขอบ
ลูกศรด้ วยสีเหลือง(ควำมกว้ ำง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังน ้ำมันต้ องเป็ นถังน ้ำมันตำมที่ FIA รับรอง และต้ องไม่หมดอำยุ หรื อถ้ ำอยู่ในตำแหน่งเดิม ก็สำมำรถใช้ ถงั
น ้ำมันเดิมที่ติดมำกับรถได้
B.4.11.19 ถังน ้ำมันถ้ ำไม่ได้ อยูใ่ นตำแหน่งเดิม จะต้ องถูกล้ อมโดยโครงสร้ ำงที่แข็งแรงเพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกกำร
กระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตังระบบเชื
้
้อเพลิงภำยในห้ องโดยสำร จะต้ องติดตังผนั
้ งกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟลำมจำก
บริ เวณถังน ้ำมันมำยังห้ องโดยสำร โดยผนังกันไฟต้ องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีควำมแข็งแรง และติดตัง้
อย่ำงมัน่ คงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้ องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไปทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ
ให้ ทำกำรปิ ดด้ วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่ำง ๆ ที่สำมำรถติดไฟได้ เช่น น ้ำมันเครื่ อง น ้ำมัน
ไฮโดรลิค น ้ำมันเบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้ องโดยสำร
B.4.11.21 กระจกหน้ ำต่ำง
 สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญ ำตให้ มีช่องเปิ ดได้ โดย
จะต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสำมำรถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ทงสองกรณี
ั้
นี ้ จำเป็ นจะต้ องติดตังตำข่
้ ำย(Window Net)
ที่ได้ มำตรฐำนตำมข้ อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
 ถ้ ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ ำง (บริ เวณทังคนขั
้ บและคนนัง่ ) จะต้ องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้ ำเกิน
จำเป็ นจะต้ องติดตังตำข่
้ ำย(Window Net) กรณีที่ไม่ติดตังตำข่
้ ำย ห้ ำมเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หำกเปิ ด
เกินขณะทำกำรแข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้ องติดตังกั
้ บโรลบำร์ ให้ แน่นหนำ
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B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เชื ้อเพลิงทีใ่ ช้ ในกำรแข่งขัน กำหนดให้ ใช้ น ้ำมัน E20 ตำมที่ผ้ จู ดั ฯ กำหนดเท่ำนัน้
B.4.13 อุปกรณ์ บนั ทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้ องมีอปุ กรณ์กล้ องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตังภำยในตั
้
วรถ หรื อนอก
รถบริ เวณหลังคำ แต่ต้องบันทึกภำพไปทำงด้ ำนหน้ ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ ำที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้ องจัดหำอุปกรณ์กล้ องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มกี ำรแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรี ยกจำกกรรมกำร นำยสนำม หรื อผู้จดั กำรแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้ องมีภำพบันทึก
กำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้ องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมกำรจัดกำร
แข่งขัน หรื อนำยสนำม หรื อผู้จดั กำรแข่งขันเสมอ ในกรณีทนี่ กั แข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพบันทึกกำร
แข่งขันจำกอุปกรณ์กล้ องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ ตำมเวลำทีก่ ำหนด นักแข่ง/ทีม
แข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน 10,000.00 บำท
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B.4.14 สัญญาณธง
นักแข่งต้ องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้ รับในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทังหมดจะเป็
้
นไปตำมกติกำ
สำกลดังนี ้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรำยอยูใ่ นบริเวณทีใ่ ห้ สญ
ั ญำณ หรื อบริ เวณถัดไปให้ ลดควำมเร็ว
ห้ ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองคู่
อันตรำยมำก มีสงิ่ กีดขวำงทำงแข่งมำกจนอำจผ่ำนไปได้ ไม่สะดวก
ห้ ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเหลืองพร้ อมป้ าย SC
มีอนั ตรำยมำกเกิดขึ ้นและรถ SAFETY CAR จะออกนำขบวน
เตรี ยมพร้ อมในกำรหยุดและขับตำมรถ SAFETY CAR
ห้ ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเขียว
เส้ นทำงแข่งขันปลอดภัย, พ้ นข้ อห้ ำมแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีน ้ำมันบนพื ้นสนำม หรื อผิวทำงกำรแข่งขันลืน่ ให้ หลบหลีกและระวังในจุดนัน้

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งทีว่ ิ่งด้ วยเร็ วกว่ำใกล้ เข้ ำมำ
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้ วยควำมเร็วกว่ำกำลังจะแซงในไม่ช้ำ

ธงขาว
มีรถช้ ำ หรื อรถพยำบำล หรื อรถช่วยเหลืออยูใ่ นสนำม
หรื อมีรถควำมเร็ วตำ่ วิง่ ผ่ำนจุดดังกล่ำว

ธงขาวดา และเบอร์ รถ
เตือนรถเบอร์ นนขั
ั ้ บรถในเรื่ องมำรยำทในสนำม (เพือ่ เป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์ รถ
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรี ยกเข้ ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้ นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์ รถ
รถแข่งเบอร์ นนต้
ั ้ องออกจำกกำรแข่งขัน
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Part C – ตาแหน่ งสติก๊ เกอร์
C.1 Thailand Super Eco Class C Plus
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C.2 Thailand Super Eco Class C
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