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2019 Honda Eco Mileage Challenge
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562

กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน



ประกาศอย�างเป�นทางการ

ชื่อการแข�งขัน :  ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงปที่ 22 ปการศึกษา 2562
กำหนดการแข�งขัน :  11 พฤศจิกายน 2562 (จันทร) ซอมอยางเปนทางการ
 12 พฤศจิกายน 2562 (อังคาร) รอบชิงชนะเลิศ
ผู�จัดการแข�งขัน : บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จำกัด 
ผู�สนับสนุน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
 บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัท บุรีรัมย ยูไนเต็ด อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จำกัด
 บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จำกัด (มหาชน)
 บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทย สปอรตติ้งกูดส จำกัด
สถานที่จัดแข�งขัน : สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต, บุรีรัมย (BRIC)
กำหนดรับสมัคร : 15 สิงหาคม 2562 ถึง 25 กันยายน 2562
จำนวนรับสมัคร : 500 ทีม

กลุม 1.1 รถประดิษฐระดับอาชีวศึกษา (High School College and Vocational School Class)
กลุม 1.2 รถประดิษฐระดับอุดมศึกษา (University Class)
กลุม 1.3 รถประดิษฐระดับประชาชนทั่วไป (General Class)
กลุม 2 รถตลาด (Motorcycle Class)

<รุ�นการแข�งขัน>
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การแข�งขันฮอนด�าประหยัดเชื้อเพลิง (Honda Eco Mileage Challenge) เป�นรายการแข�งขัน บนพ�้นฐานความคิดที่ว�า
“น้ำมันหนึ่งลิตร จะว��งได�ไกลแค�ไหน”

โดยมีเป�าหมายให�ทุกคนได�สนุกสนานไปกับการประดิษฐ� คิดค�นเทคโนโลยีที่มีคุณค�าอย�างต�อเนื่อง ด�วยจ�ตว�ญญาณแห�งความท�าทาย
พร�อมกับคำนึงถึงการเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม



หลังจากที่รถแขงทั้งหมดจบการแขงขัน และหลังจากไดมีการประกาศผลเบื้องตนไปแลว จะมีการประกาศผลอยางเปนทางการ 
ทีมที่ชนะเลิศแตละรุนจะไดรับการประกาศขึ้นรับรางวัล

ขั้นตอนเขารวมการแขงขัน

1) ใบสมัคร Application

2) ลงทะเบียนและตรวจสภาพ Registration and Inspection

3) จ�ายเชื้อเพลิง Fuel Supply

4) การชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิงก�อนแข�ง Initial Fuel Measurement

5) การปรับระดับเชื้อเพลิง Fine Adjustment

6) การขับข�่ Driving

8) พ�ธีมอบรางวัล Award Ceremony

เขาสูหนาเว็บไซตอยางเปนทางการ http://www.hondaeconothai.com
ลงทะเบียนสมาชิก คลิกที่ชื่อรายการนี้ โปรดทำตามขั้นตอนตามแบบฟอรมการสมัครผานเว็บ 
หลังจากไดรับการยืนยันการเขารวมแขงขันแลว จะถือวาไดรับการยอมรับอยางเปนทางการหลังจากจากสงหนังสือรับรอง
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับหนาเว็บเพจโปรดติดตอไปยัง สายดวน ติดตอสอบถามไดที่  092-890-3665 หรือ Line ID: hondaecoth
Email : hondaecono@hotmail.com

ลงทะเบียน:  หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลวทีมของคุณถือวาเปนผูเขารวมการแขงขันและเมื่อจัดสงเอกสารครบถวนจึงจะถือวา
 เปนทีมแขงอยางเปนทางการ
ตรวจสภาพ:  เพื่อใหมั่นใจถึงความปลอดภัย การตรวจสภาพรถแขงจะดำเนินการตามกฎกติกา

มีหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงที่เปนทางการ 2 ขนาดคือ 180 ซีซี กับ แบบทนแรงดัน 100 ซีซี และจะจายใหทีมที่เขารวมแขงขันทั้งหมด
พรอมกับจะไดรับเชื้อเพลิงอยางเปนทางการ แกสโซฮอล E20

น้ำหนักของเชื้อเพลิงที่จายใหจะถูกวัดกอนการใชงาน ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบโดยทั้งเจาหนาที่และผูจัดการทีม

กอนที่รถจะวิ่งทดสอบอยางเปนทางการหรือแขงขันจริง เจาหนาที่จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชระหวางการอุนเครื่องอีกครั้ง ฯลฯ 
จากนั้นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกปรับจนกระทั่งถึงเสนอางอิงตามเครื่องหมายบนหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงและมีการตรวจสอบ
ระดับโดยทั้งเจาหนาที่กับผูจัดการทีม.

เจาหนาที่จะปลอยรถแขงลงวิ่งครั้งละ 1 คัน รถแขงจะตองวิ่งใหไดตามจำนวนรอบที่กำหนด ตองมีความเร็วเฉลี่ยไมต่ำกวา 30 กม. / ชม.

เมื่อรถแขงขามเสนประตูฟนิช ธงตราหมากรุกจะโบก การวิ่งเสร็จสิ้น การวัดคาเชื้อเพลิงจะดำเนินการหลังจากจบการวิ่ง น้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ใช 
จะทำการวัดและตรวจสอบโดยเจาหนาที่กับผูจัดการทีมในจุดนี้รถแขงบางคันจะถูกกักไวเพื่อทำการตรวจสอบ

7) การวัดปร�มาณเชื้อเพลิง หลังจากเข�าเส�นชัย
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สารบัญ

ภาพรวมการแข�งขัน 
ภาพรวมการแข�งขัน
ประมวลผลขั้นตอนการแข�งขัน
สารบัญ

บทที่ 1
การเข�าร�วมการแข�งขัน

บทที่ 2
กติกาการแข�งขัน 

บทที่ 3
กติการถแข�ง

ส�วนที่ 1
ข�อ 1 ประเภทการแข�งขัน
ข�อ 2 กำหนดการรับสมัคร
ข�อ 3 การเปลี่ยนแปลงใบสมัคร
ข�อ 4 การยอมรับการสมัคร
ข�อ 5 กำหนดการ ตารางเวลา
ข�อ 6 รายงานโครงสร�างรถ
ข�อ 7 การลงทะเบียนรายงานตัว
ข�อ 8 ตรวจสภาพและอุปกรณ�
ข�อ 9 เช็คความพร�อมก�อนสตาร�ท
ข�อ 10 อุปกรณ�การขับข�่
ข�อ 11 การสนับสนุนทีมแข�ง

ส�วนที่ 1
กติกาการแข�งขัน

ส�วนที่ 1
กติการถแข�ง

ส�วนที่ 2
ระบบเชื้อเพลิง

ข�อ 1 ข�อกำหนดในการว��ง
ข�อ 2 การจัดหาเชื้อเพลิง
ข�อ 3 การชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิงก�อนแข�ง
ข�อ 4 การสตาร�ท
ข�อ 5 การหยุดรถระหว�างการว��ง
ข�อ 6 การเข�าเส�นชัย
ข�อ 7 การชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิงหลังแข�ง
ข�อ 8 ไม�ออกสตาร�ท/ไม�จบการแข�งขัน
ข�อ 9 การตัดสิทธิ์
ข�อ 10 การจัดอันดับ
ข�อ 11 รางวัล
ข�อ 12 การประท�วง
ข�อ 13 สิทธิ์ผู�จัดงาน
ข�อ 14 สัญญาณธง

ข�อ 1 รถประดิษฐ�
ข�อ 2 รถตลาด
ข�อ 3 หมายเลขรถ / สติกเกอร�
ข�อ 4 เคร�่องยนต�
ข�อ 5 เบรก
ข�อ 6 มอเตอร�สตาร�ท
ข�อ 7 แบตเตอร�ร�่
ข�อ 8 ว�สัยทัศน�ด�านหน�า
ข�อ 9 ว�สัยทัศน�ด�านหลัง
ข�อ 10 ความปลอดภัย

ข�อ 1 เชื้อเพลิง
ข�อ 2 หลอดแก�วบรรจ�เชื้อเพลิง
ข�อ 3 ขายึดหลอดแก�ว
ข�อ 4 ระบบจ�ายเชื้อเพลิง
ข�อ 5 ใบรายงานโครงสร�างระบบเชื้อเพลิง
ข�อ 6 ตัดสายน้ำมัน
ข�อ 7 ท�อเชื้อเพลิง
ข�อ 8 ข�อห�าม
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บทที่ 1
การเข�าร�วมการแข�งขัน

กลุมนี้สำหรับนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนมัธยม หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ส�วนที่ 1 การเข�าร�วมการแข�งขัน 
            Participation Rules 

ข�อ 1 ประเภทการแข�งขัน Group Categories
กลุ�ม 1.1 ระดับอาชีวศึกษาหร�อต่ำกว�า (มัธยม, ปวช., ปวส.) 

กลุมนี้สำหรับนักเรียนที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยวิทยาลัย หรือโรงเรียน
อาชีวศึกษา ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี

กลุ�ม 1.2 ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง ปทส. (มหาว�ทยาลัย)

กลุมนี้สำหรับผูเขารวมทั่วไป กลุมครอบครัวและเพื่อนหรือกลุมเพื่อนรวมงาน
สามารถมีสวนรวมในประเภทนี้ได ผูจัดการทีมตองมีอายุอยางนอย 20 ป

กลุ�ม 1.3 ระดับประชาชนทั่วไป

รุนนี้เหมาะสำหรับทีมที่ตองการใชรถจักรยานยนต ที่มีจำหนายในทองตลาด
ปจจุบัน โดยใชรถจักรยานยนตฮอนดาแบบสี่จังหวะหัวฉีดขนาด 110 ซีซี

กลุ�ม 2 ประเภทรถตลาด

1) ระยะเวลาการสมัครเริ่มตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 กันยายน 
 และจำกัดจำนวนในแตละรุน มีรายละเอียดดังนี้
    กลุม 1.1 ระดับอาชีวศึกษาหรือต่ำกวา (มัธยม, ปวช.)・・・・・・200 ทีม
    กลุม 1.2 ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง ปวส.ปทส.・・・・・・・・・・・100 ทีม
    กลุม 1.3 ระดับประชาชนทั่วไป・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ทีม
    กลุม 2 ประเภทรถตลาด・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180 ทีม

ข�อ 2 กำหนดการรับสมัคร
        Application

2) วิธีการสมัคร Application method 
 เขาสูเว็บไซต www.hondaeconothai.com และลงทะเบียนสมัคร

รวม 500 ทีม

 กำหนดเวลาคือ เมื่อเต็มจำนวนในแตละรุน หรือตามกำหนดเวลา
   ใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่สงมากอนหรือหลังระยะเวลาที่กำหนดอาจ
 ไมไดรับการพิจารณา 
   จำนวนทีมที่ไดรับการพิจารณาในแตละรุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะ
 ของผูเขาแขงขันแตละกลุม รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไดรับ
 การแจงผานทางประกาศสาธารณะ

 รถแขง 1 คัน สามารถลงแขงไดเพียง 1 ทีมเทานั้น
 สมาชิก 1 คน สามารถลงแขงขันได 1 ทีม 1 ตำแหนงเทานั้น
 กรณีสมัครแขงประเภทรถประดิษฐกลุม 1.1 ระดับอาชีวศึกษา และ
 กลุม 1.2 ระดับอุดมศึกษา ผูจัดการทีม จะตองเปนอาจารยประจำใน
 สถาบันการศึกษานั้น และสมาชิกที่เหลืออีก 4 คนจะตองเปนนักศึกษา
 ในสถาบันเดียวกัน
 ผูจัดการทีมตองมีอายุไมนอยกวา 20 ป

3) โครงสรางของทีมควรเปนดังนี้ 
 ผูจัดการทีม   1 คน
 ผูขับขี่    1 คน
 ชางเครื่อง / ผูชวย  3 คน
 ทีมตองประกอบดวยสมาชิกหาคนดังกลาวขางตน

ข�อจำกัดอายุของผู�ขับข�่
ผูขับขี่ตองมีอายุอยางนอย 15 ป ในวันแขงขัน ผูขับขี่ที่มีอายุต่ำกวา 20 ป
ตองไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูปกครองและตองแนบหลักฐานแสดง
อายุ (สำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ) ในขณะที่ยื่นคำขอ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชน ชื่อทีม หรือ สมาชิกในทีม หลังจากที่ยื่น
ใบสมัครแลวสามารถเปลี่ยนไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทาง
หนาเว็บไซต www.hondaeconothai.com หรือติดตอเจาหนาที่สายดวน
ติดตอสอบถามไดที่  092-890-3665 หรือ Line ID: hondaecoth

ข�อ 3 การเปลี่ยนแปลงใบสมัคร
        Changes to Application 

(ชื่อทีม, สมาชิกทีม, ชื่อรถ) 

เมื่อผูจัดการแขงขันไดบันทึกแบบฟอรมการสมัครเรียบรอยแลว จะไดรับ
แบบฟอรมยืนยันการแขงขันโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือวาเปนการสมัครเขารวม
การแขงขันแลว แตยังไมสมบูรณ จนกวาผูจัดจะไดรับเอกสารหลักฐานของ

ข�อ 4 การยอมรับการสมัคร 
        Application Acceptance

สมาชิกทีมแขง และ หนังสือยืนยันที่ลงนามโดยผูบริหารสถานศึกษา 
กรณีที่ทีมแขงไมสามารถรวมการแขงขันได จะตองสงหนังสือยกเลิกการแขงขัน
มายังผูจัด มิฉะนั้น จะเสียคาดำเนินการจัดเตรียมงาน 1,000 บาท 

ผูจัดการแขงขันจะแจงกำหนดการอยางเปนทางการของตารางเวลา 
และจะถูกสงไปยังผูเขารวมหลังจากกำหนดเวลาการรับสมัคร

ข�อ 5 ตารางเวลา Schedule 

ทุกทีมตองกรอกใบรายงานสภาพรถแขงและการปรับแตงทั้งหมดผานหนา
เว็บไซดตามหมายเลขทีมที่ไดรับ กอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ไดมีการบันทึกไปแลว ทีมแขงควร
 มีการปรับเปลี่ยนและแกไขตามขั้นตอนกอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
 ทีมแขงจะตองพิมพเอกสารและถือไปรายงานตัวในวันลงทะเบียนดวย

ข�อ 6 รายงานสภาพรถ 
        Declaration of Vehicle Structure 

1) ลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน ณ.จุดลงทะเบียน บริเวณพิทรถแขง
 หมายเลข 16 ตัวแทนแตละทีมที่เขารวมแขงในแตละกลุมตองลงทะเบียน
 ในเวลาที่กำหนด

ข�อ 7 การลงทะเบียน  
        Participant Registration 
        (ในสถานที่แข�งขัน) 

สถานที่และเวลาในการตรวจสภาพจะไดรับการแจงอยางเปนทางการ
1) ทุกทีมที่เขารวมจะตองนำรถไปตรวจสภาพภายในเวลาที่กำหนด
2) การตรวจสภาพจะตองดำเนินการภายใตเงื่อนไขเดียวกันและมีอุปกรณเดียว
 กันสำหรับรถแขงและผูขับขี่ จะมีผลทันทีกอนเริ่มลงวิ่ง ในชวงนี้ตองมีบุคคล
 ที่สามารถตอบคำถามของเจาหนาตรวจสภาพเกี่ยวกับโครงสรางยานพาหนะ
 ไดอยางถูกตอง

ข�อ 8 การตรวจสภาพรถแข�งและอุปกรณ� 
        Inspection of the Vehicle and 
        Equipment 

กำหนดการตรวจสภาพครั้งที่สองจะประกาศแจงอยางเปนทางการในสนาม
1) รถแขงที่ไมผานการตรวจสภาพ อาจไมถูกตองตามกฎระเบียบหรือไมความ
 ปลอดภัย สามารถเขารับการตรวจสอบครั้งที่สอง หลังจากที่ทีมงานไดทำ
 การซอมแซมหรือแกไข หากรถไมผานการตรวจสอบครั้งที่สองจะไมสามารถ
 เขารวมการแขงขันได ในบางกรณีอาจจะมีการทดสอบการวิ่งของรถแขงที่
 ผานการตรวจสอบครั้งที่สองดวย
2) เมื่อทีมที่เขารวมแขงขันตองใชเวลาในการซอมแซมหรือแกไข และการ
 ตรวจสอบครั้งที่สองไมสามารถดำเนินการไดกอนที่จะมีการวิ่งในรอบฝกซอม
 ผูจัดการแขงขันอาจแจงและใหการตรวจสภาพครั้งที่สองในวันแขงรอบ
 ชิงชนะเลิศ
3) ในระหวางการแขงขันผูควบคุมการแขงขันหรือผูจัดงานสามารถดำเนิน
 การตรวจสภาพ (การผาเครื่อง) หรือเก็บรถไดตลอดเวลา

การตรวจสภาพอีกครั้ง [Reinspection]

ข�อ 9 เช็คความพร�อมก�อนสตาร�ท
        Prestart Checks
ในวันฝกซอมและแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมที่เขารวมจะตองเขาเช็คความ
พรอมกอนสตารทในเวลาที่กำหนด

ข�อ 10 อุปกรณ�สำหรับผู�ขับข�่ 
          Driver Equipment

2) สำหรับรถแขงที่เขารวมการแขงขันจะตองติดสติกเกอรการแขงขันอยางเปน
 ทางการ ซึ่งไดรับจากจุดลงทะเบียน ไวที่ดานหนาของรถใกลกับแผนปาย
 หมายเลขที่ระบุไวในกติกา

1) ผูขับขี่ตองสวมหมวกนิรภัย
 หมวกกันน็อกจะตองเปนแบบเต็มใบ (full-face) ที่ไมเสียหาย หรือเปนแบบ
 เปดหนา  (jet-type) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มอก. หรือจะเปนหมวกนิรภัย
 ที่ออกแบบมาเพื่อใชในการแขงขันรถยนต 

2) ผูขับขี่ตองสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือ ถุงเทาและรองเทา
 การขับขี่โดยไมสวมรองเทาเปนสิ่งตองหาม นอกจากนี้เครื่องแตงกาย
 จะตองเปนชนิดที่สวมใสเพื่อความปลอดภัย
  ผูขับขี่ตองระวังไมใหขอเทาโผลในขณะขับขี่

การใชหมวกกันน็อกที่ไมครอบคลุมทั้งศีรษะ หมวกกันน็อกที่ไดรับผลกระทบ
จากภายนอกทำใหเกิดรอยแตกราว รอยหยัก หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน หรือหมวก
ที่ขาดสายรัดคาง จะไมอนุญาตใหใชงาน หรือไมใหเขารวมการแขงขัน
ดวยเหตุผลดานความปลอดภัยเชนความทนทานที่ลดลงเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
เราขอแนะนำใหใชหมวกกันน็อกที่มีอายุไมเกิน 10 ป นับจากวันผลิต
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บทที่ 2
ขั้นตอนการแข�งขัน Contest Rules

ในการแขงขันนี้รถที่เขารวม จะตองวิ่งภายในเวลาที่กำหนดและจะวัดผล
จากปริมาณการใชเชื้อเพลิง

การฝกซอมไมถือวาเปนการแขงขัน แตจะปฏิบัติตามกฎตอไปนี้ รายละเอียด
ของกฎเหลานี้จะถูกแจกจายผานทางการแจงใหทีมที่เขารวมแขงขันทราบ
กอนการแขงขัน
 กรณีไมสามารถดำเนินการแขงขันได ในวันแขงขันจริง จะพิจารณาผล
 การแขงขันในวันซอมอยางเปนทางการ

ส�วนที่ 1 เง�่อนไขการแข�งขัน
Contest Regulations

1) ความเร็วในการวิ่ง: ตองมีความเร็วเฉลี่ยไมต่ำกวา 30 กม. / ชม.
2) การคำนวณการใชเชื้อเพลิง : 

3) ระยะทางที่ใชวิ่ง /ระยะ เวลาที่ใชวิ่ง:

ข�อ 1 ข�อกำหนดในการว��ง

จำนวนรอบ 2 รอบ (8,893เมตร)

กำหนดเวลา 17 นาที 47.16 ว�นาที

รถประดิษฐ�ทุกกลุ�ม
จำนวนรอบ 4 รอบ (18,001 เมตร)

กำหนดเวลา 36 นาที 00.12 ว�นาที

รถตลาด

 ระยะทางที่ใชวิ่งนี้ สำหรับการแขงขัน ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 
 เซอรกิต จ.บุรีรัมย เทานั้น
 กฎพื้นฐานเมื่อวิ่งในสนามคือ "รถที่วิ่งดวยความเร็วต่ำตองวิ่งไปทาง
 ดานซายของทางวิ่ง" รถแขงจำนวนมากอาจกำลังวิ่งในเสนทางและใน
 เวลาเดียวกัน และคนขับตองปฏิบัติตามกฎพื้นฐานนี้ตลอดเวลาที่สามารถ
 ทำได และตองใหความสำคัญของความปลอดภัยซึ่งกันและกัน
 ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหยึดตามประกาศในวันแขงขันเปนสำคัญ

ข�อ 2 การจัดหาเชื้อเพลิง 
        Fuel Supply
ในวันซอมอยางเปนทางการและในวันแขงขันรอบชิงชนะเลิศจะมีการจัด
หาหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงรวมทั้งจัดหาเชื้อเพลิงอยางเปนทางการโดย
ผูจัดการการแขงขัน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงสำหรับ
การแขงขันอยางเปนทางการโปรดดูที่บทที่ 3, สวนที่ 2, ขอ 2)

ข�อ 3 การชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิง
        Initial Fuel Measurement
ทีมที่เขารวมการแขงขันจะตองทำการชั่งน้ำหนักเชื้อเพลิง เมื่อถึงจุดนี้ 
ผูจัดการทีมจะตรวจสอบคาที่ชั่งไดและลงนามในใบนำทาง

1) ในแตละรุน รถแขงจะเริ่มตนทีละขั้นตอนตามเวลาที่กำหนดของแตละกลุม
2) ตองหยุดรถที่เสนสตารท กดเบรกไว และจะสตารทเครื่องยนตเพื่อทำการวิ่ง
 เมื่อมีการตีธง 
3) การจับเวลาเริ่มตนเมื่อรถขามเสนซึ่งอยูขางหนาเสนสตารท 2 เมตร
4) ถารถไมสามารถสตารทไดภายใน 10 วินาที หลังจากตีธงแลว จะตองทำ
 การสตารทใหม (restarts)

ข�อ 4 การสตาร�ท Start

เมื่อรถไมสามารถสตารทไดภายใน 10 วินาที หรือถารถหยุดกอน "เสนสีแดง
"ซึ่งอยูหางจากเสนสตารทไป 20 เมตร อนุญาตใหทำการสตารทใหมไดอีก 
1 ครั้งเทานั้น ในกรณีดังกลาวเจาหนาที่จะประกาศให "รีสตารท" และตอง
เคลื่อนยายรถออกทันทีตามคำแนะนำของเจาหนาที่ เวลาที่สามารถทำการ
สตารทใหมจะตองอยูภายใน 20 นาที นับจากที่ทำการสตารทในครั้งแรก
 หากรถแขงหยุดเลยเสนสีแดง (เสน 20 เมตร) จะไมสามารถรีสตารทได

สตาร�ทใหม� [Restarts]

ข�อ 5 หยุดรถระหว�างการแข�งขัน
        Stopped Vehicles during Contest 

 
1) หากตองหยุดรถลงในระหวางการแขงขันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิด
 การชำรุดเสียหาย ผูขับขี่ตองยายรถไปดานขางเพื่อความปลอดภัยในทางวิ่ง
2) ในบางกรณีเพื่อความปลอดภัย เจาหนาที่สามารถบังคับใหหยุดวิ่งเพื่อทำ
 การซอมแซมได
3) ในกรณีที่เกิดการชำรุด รถแขงสามารถจะกลับไปแขงตอได คนขับสามารถ
 ซอมรถไดอยางอิสระ
4) เมื่อไมสามารถขับรถไดตอไป ทีมงานตองแจงยกเลิกใหเจาหนาที่ทราบทันที
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการวิ่งโปรดดูบทที่ 2 ขอ 8)

ข�อ 6 การเข�าเส�นชัย   Goal
1) เวลาจะถูกบันทึกเมื่อรถวิ่งผานเสนชัยโดยอุปกรณจับเวลาที่ติดตั้งบนรถแขง
 แตละคัน
2) ผูขับขี่สามารถดับเครื่องยนตและปลอยไหลเขาเสนได แตตองระวังความเสี่ยง
 ตอการชนกบัรถคันท่ีตามมาขางหลังท่ีอาจวิ่งเร็วกวา รถแขงที่เสร็จสิ้นการแขงขัน
 แลวจะตองถูกกักไวยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบโดยไมกีดขวางทางวิ่ง 
 บริเวณระหวางเสนชัยไปจนถึงจุดตัดสายเปนพื้นที่ที่แออัด เต็มไปดวยรถแขง
 และผูคน ดังนั้นผูขับขี่ตองชลอความเร็วและเคลื่อนรถอยางระมัดระวัง
3) ผูจัดการทีมหรือตัวแทนทีมตองทำการไลฟองอากาศ ปดกอกหลอดบรรจุ
 เชื้อเพลิงและปลดทอเชื้อเพลิงออก ถอดหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงออกตาม
 คำแนะนำของเจาหนาที่ หากไมมีเจาหนาที่ประจำอยู หามดำเนินการ
 ขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
4) ในบางกรณีรถแขงจะถูกกักไวเพื่อการตรวจสภาพหลังแขง บนพื้นฐานของ
 การตัดสินของกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ์ในการตรวจสอบรถหลังการแขง
 ทุกคัน แมจะไดหรือไมไดรับรางวัลก็ตาม การตัดสินของคณะกรรมการถือ
 เปนที่สิ้นสุด

ข�อ 7 การชั่งน้ำหนักหลังแข�ง 
        Fuel Measurement after 
        Reaching Goal 
เมื่อหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงถูกถอดออกจากรถแขงแลว จะตองชั่งน้ำหนัก
ทันที น้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ใชไปจะคำนวณโดยการหักน้ำหนักของเชื้อเพลิง
จากน้ำหนักกอนแขง

หากรถแขงไมสามารถออกสตารทได จะถูกกำหนดใหเปน "ไมออกสตารท" 
และเมื่อรถแขงอยูในสนาม แตไมสามารถวิ่งตอจนเขาเสนชัยได จะถูกกำหนด
ใหเปน “ไมจบการแขงขัน”

ข�อ 8 ไม�ออกสตาร�ท/ไม�จบการแข�งขัน  
        Nonstarters/Withdrawal 
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 พื้นที่และจุดขนยายสำหรับรถแขงที่ขอถอนตัว จะระบุไวในปาย
 ประกาศอยางเปนทางการ

ข�อ 9 การตัดสิทธิ์ 
        Disqualification 
เมื่อรถกำลังวิ่งอยูในสนาม การฝาฝนขอหามใดๆ ที่อธิบายไวใน บทที่ 3 
หรือเมื่อมีเหตุการณตอไปนี้ในระหวางรอบชิงชนะเลิศทีมจะถูกตัดสิทธิ์
1) เมื่อใชเชื้อเพลิงอื่นที่ไมใชเชื้อเพลิงที่ผูจัด จัดเตรียมไว
2) เมื่อเชื้อเพลิงถูกเติมเพิ่มในระหวางการแขงขัน
3) เมื่อรถแขงจงใจเบียดแซงรถคันอื่นในระหวางการแขงขัน
4) เมื่อใชแรงขับเคลื่อนดวยวิธีอื่นที่ไมใชเชื้อเพลิงอยางเปนทางการ 
 ตัวอยางเชน มีการสะสมพลังงานไวลวงหนาและใชพลังงานที่ไมใชเชื้อเพลิง 
 หรือการใชกำลังคน
5) เมื่อเกินจำนวนรอบหรือวิ่งไมครบรอบ
6) เมื่อไมสามารถเขาถึงเสนชัยไดภายในเวลาที่กำหนด
7) เมื่อทีมจงใจเลื่อนเวลาสตารท
8) เมื่อรถวิ่งเขาสนามโดยไมผานจุดเช็คความพรอมกอนสตารท
9) เมื่อกอกหลอดแกว, ทอเชื้อเพลิง, ฯลฯ ถูกสัมผัสโดยเจตนาในระหวางวิ่ง.
 การละเลยคำแนะนำอื่นๆ จากผูจัดหรือเจาหนาที่ สามารถที่จะนำไปสู
 การถูกตัดสิทธิ

การจัดอันดับจะพิจารณาตามเงื่อนไขตอไปนี้
1) มีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำสุด
2) เมื่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทากัน รถที่มีความเร็วเฉลี่ยสูงกวา
3) เมื่อความเร็วเฉลี่ยยังเทากันกัน รถที่ขับเคลื่อนดวยคนขับที่หนักกวา
 จะเปนผูชนะ

ข�อ 10 การจัดอันดับ 
          Determining the Rankings

รางวัลตอไปนี้จะไดรับการคัดเลือกจากผูเขารวมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
 การจัดอันดับรางวัลสำหรับแตละรุน
 แมวาทีมจะถูกตัดสิทธิ์หลังจากพิธีมอบรางวัล ทีมอื่นๆ ก็จะไมเลื่อนขึ้นใน
 การจัดอันดับ
 ในบางกรณีจำนวนการจัดอันดับของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ
 จำนวนของทีมที่เขารวมในแตละรุน

ข�อ 11 รางวัล
          Awards

1) ผูจัดการทีมอาจสงหนังสือประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอมกับฝาก
 หนังสือไปยังสำนักงานใหญของการแขงขัน (ไมสามารถประทวงเจาหนาที่
 หรือกรรมการแตละบุคคลได)
2) การคัดคานสามารถยื่นภายใน 20 นาที จากการประกาศผลแขงอยาง
 ไมเปนทางการ
3) ขอพิพาทกับทีมอื่นๆ จะไมไดรับการจัดการอยางเปนทางการ การประทวงที่
 ถือวาเปนการใสรายกับทีมอื่นหรือมีเหตุผลที่ไมเพียงพอจะไมไดรับการพิจารณา
4) ไมสามารถอุทธรณการตัดสินได
5) จะไมไดรับการคืนเงินประกันการประทวง 500บาท หากการประทวงไมเปนผล

ข�อ 12 การประท�วง
          Objections

1) ผูจัดงานมีสิทธิ์ดังตอไปนี้. 
ก. สิทธิ์ในการหยุดยกเลิกหรือเลื่อนการแขงขันเนื่องจากสถานการณที่ไมคาดฝน
 รวมทั้งสภาพอากาศ
ข. สิทธิในการกำหนดบทลงโทษเชนการตัดสิทธิผูเขารวมการแขงขัน
 ผูที่ถูกตัดสินวาไดรับผลประโยชนที่ไมเปนธรรมโดยการละเมิดกฎการแขงขัน
 หรือกติการถแขง
 ผูเขารวมที่ตั้งใจจะทำลายยานพาหนะอื่นในระหวางการแขงขัน
 ผูเขารวมที่จงใจวิ่งตางไปจากเสนทางปกติที่กำหนด 
 ผูเขารวมที่บิดเบือนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง 
 และผูที่ดำเนินการอื่นๆ ที่เปนสิ่งตองหามในระหวางการแขงขัน
ค.  ผูจัดงานสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเขารวมทีมไดโดยไมตองแจงเหตุผล
ง.  การตัดสินเกี่ยวกับกฎการแขงขันและกติการถแขงทั้งหมดจะกระทำโดย
 คณะกรรมการตรวจสอบการแขงขัน หากในกติกาที่ไมไดระบุไว
 ในสวนนี้จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือกฎที่ผูจัดจะคิดขึ้นเพื่อตัดสินได
2)  ผูเขารวมการแขงขันตองรับผิดชอบตอการบาดเจ็บสวนบุคคลและความ
 เสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการแขงขัน
3)  รายละเอียดของกฎกติกาหรือการวิ่งที่เกี่ยวกับการแขง ที่ไมไดอธิบายไว
 ในกฎเหลานี้ และคำแนะนำสำหรับผูเขารวมรายการใดๆ ที่จำเปนตองมี
 การแนะนำที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพรกฎเหลานี้ หรือรายการแกไข
 ที่อาจมีขึ้น ไดอธิบายไวในปายประกาศ 
 หนึ่งในวิธีการตอไปนี้ใชเพื่อสงการแจงเตือนอยางเปนทางการไปยังผูเขารวม:
ก. สงไปยังที่อยูของผูจัดการทีม
ข. ติดบนปายประกาศแจงในวันแขงขัน
ค. แจงในที่ประชุมสำหรับผูเขารวมประชุม
ง. ประกาศฉุกเฉิน ภายในสนามแขงขัน 
 ผูฝาฝนกฎที่จัดสงโดยการแจงเตือนอยางเปนทางการ อาจตองถูกตัดสิทธิ์
 ในบางกรณี

ข�อ 13 สิทธิผู�จัดงาน / อื่นๆ 
          Organizer Rights / Other 

อัตราสิ�นเปลือง (กม./ลิตร) ระยะทางในการว��ง (เมตร) X ค�าความหนาแน�นเชื้อเพลิง (กรัม)=
น้ำหนักเชื้อเพลิงที่ใช�(กรัม)  
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ธงหมากรุก การแขงขันเสร็จสิ้น

ข�อ 14 ธงที่ใช�ในการแข�งขันครั้งนี้
          Flags used in this Contest 
ธงที่ใชในการแขงขันครั้งนี้ไดอธิบายไวดานลาง
สมาชิกในทีมทุกคนตองเขาใจถึงความหมายของธงเหลานี้และปฏิบัติตามกฎ
ในระหวางการวิ่ง

[Start Flag]

[White Flag]

[Yellow Flag]

[Blue Flag]

[Black Flag]

[Red Flag]

[Checkered]

ธง Econo เริ่มการสตารทรถแขง ตองสตารท
ภายใน 10 วินาทีเมื่อธงนี้โบกขึ้น

ธงขาว รถแขงจะตองขับขี่ดวยความระมัดระวังเพราะ
รถฉุกเฉิน (รถพยาบาล ฯลฯ) หรือรถตรวจ สนาม 
(ยานพาหนะที่ใชในการตรวจสอบความปลอดภัยของสนาม) 
ไดวิ่งเขาไปในทางวิ่งแขง

ธงเหลือง เตือนภัย / ยืนยันความปลอดภัย / 
ดำเนินการดวยความระมัดระวัง
คำเตือนอันตรายเชน มีอุบัติเหตุขางหนา ผูขับขี่ตองขับขี่
ดวยความระมัดระวังและหามแซง

ธงฟา ผูขับขี่ตองไมเปลี่ยนเสนทางและตองหลีกทาง
ใหกับรถแขงคันที่อยูดานหลังเนื่องจากรถเร็วกวาอาจ
อยูระหวางการแซง

ธงดำ ธงนี้ใชรวมกับบอรดที่แสดงหมายเลขของรถแขง
รถแขงของทีมที่มีหมายเลขดังกลาวตองหยุดวิ่งในสนาม
ทันทีและออกจากการแขงขัน และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของผูจัด (ตัดสิทธิ์)

ธงแดง แสดงการยกเลิกหรือการยกเลิกการแขงขัน
ผูขับขี่ตองมุงหนาไปยังเสนชัย และรอการแจงใหทราบ
ถึงการเริ่มตนการแขงขันอีกครั้ง

บทที่ 3
กฎข�อบังคับ

กฎขอบังคับตอไปนี้ใชกับกลุม 1.1, 1.2 และ 1.3 และควรสังเกต กฎบางอยาง
ซึ่งแตกตางไปจากรถตลาด กฎเกี่ยวกับเครื่องยนตระบุไวในขอ 5 ของบทนี้

ส�วนที่ 1
กติการถแข�ง

1 รถประดิษฐ�ทุกระดับ
1.1 รถประดิษฐที่เขารวมตองมีอยางนอยสามลอสัมผัสพื้นทางวิ่งและตอง
 ตั้งไดดวยโครงสรางของตัวรถเอง และเมื่อรถวิ่ง ลอทั้งหมดตองแตะพื้น
 บนพื้นผิวราบปกติ

ข�อ1 ตัวถังรถประดิษฐ�
       Frame

a. ความสูงของรถ วัดจากพ�้นไม�เกิน 180 เซนติเมตร

b. ระยะห�างของล�อหน�ากับล�อหลัง วัดจากด�านข�างไม�ต่ำกว�า 100 เซนติเมตร

c. ความยาวของตัวรถวัดจากหน�าสุดถึงหลังสุด ยาวสุดไม�เกิน 350 เซนติเมตร

d. ระยะห�างของล�อซ�ายกับล�อขวา ห�างไม�น�อยกว�า 50 เซนติเมตร

e. ความกว�างของรถวัดจากซ�ายสุดถึงขวาสุด กว�างไม�เกิน 170 เซนติเมตร

f. ท�อไอเสียจะต�องยื่นออกนอกตัวรถ ยื่นไม�เกิน 5 เซนติเมตร

g. ความสูงจากพ�้นถึงใต�ท�องรถ  ห�างไม�น�อยกว�า 5 เซนติเมตร

 (เมื่อผู�ขับข�่เข�าประจำตำแหน�ง)

1.2 โครงสรางตัวถัง ควรออกแบบและสรางขึ้นเองโดยทีมแขงแตละทีม

2 ความปลอดภัย Safety
・ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ควรสรางตัวถัง ที่ดานหนาของหมวกนิรภัยอยู
 ขางหลังเพลาลอหนา นอกจากนี้ยังหามมิใหมีโครงสรางใดๆ ที่จะกระทบ
 โดยตรงกับศีรษะของผูขับขี่ในกรณีเกิดการชนกัน
・ เมื่อขับรถโครงสรางรถควรมีลักษณะเชนที่กลาวนี้คือ
 ในตำแหนงที่ขับขี่ ขาของผูขับขี่ตองไมยื่นเกินกรอบดานหนาของรถ (พื้น) 
 โครงสรางใดๆ ที่จะสงผลโดยตรงตอรางกายผูขับขี่ ในกรณีเกิดการชนกัน
 เปนสิ่งตองหาม นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยตอรางกายและขาของ
 ผูขับขี่ ควรมีพื้นดานใตทองรองรับเพื่อแยกออกจากผิวถนนอยางสมบูรณ
 ปลายเทาหางจากสวนหนาสุดของตัวถัง ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร

3) การติดตั้งหลอดแก�วบรรจ�เชื้อเพลิง Mounting the fuel tank
 การติดตั้งหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงที่จัดเตรียมโดยผูจัดจะตองเปนไปตาม
 กฎขอบังคับในสวนที่ 2 ขอ 3
 ควรจัดเตรียมตำแหนงติดตั้งหลอดแกวเพื่อใหสามารถปรับระดับเชื้อเพลิง
 ไดโดยไมตองถอดฝาครอบออก

ข�อ 2 รถตลาด 
        Vehicle Body
ใชรถฮอนดาลงทำการแขงขันได 3 รุน คือ Wave110i, CZ-I และ Dream110i 
เทานั้น ตามกฎกติกาหามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวรถตามสภาพ
ที่จำหนายในทองตลาดจะไมมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนและรายการดังกลาว
ตามขอมูลจำเพาะที่ไดอธิบายไวในแค็ตตาล็อกคูมืออะไหลและขาวประชาสัมพันธ
ที่ออกโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จำกัด  
 แบบตัวถัง   ชิ้นสวนระบบรองรับน้ำหนัก
 มอเตอรสตารท   ขนาดลอและยางหนา/หลัง
 ระบบสงกำลัง   ชิ้นสวนระบบเบรกหนา/หลัง

ชิ้นสวนที่อนุญาตใหถอดออกไดมีดังนี้
  ชิ้นสวนบังลม    เหล็กกันตก   คันสตารท
  กลองเครื่องมือประจำรถ    ซีลลอหนา/หลัง   ฝาปดชองมองโซ

ชิ้นสวนที่อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงไดมีดังนี้
  ทอไอเสีย         ชุดหมอกรองอากาศและลิ้นเรง     อัตราทดขั้นสุดทาย(สเตอร)
  ผาหุมเบาะ      สติกเกอรลวดลาย

 เมื่อรถจักรยานยนตพลิกคว่ำไฟสองสวาง (ไฟหนา, ไฟเลี้ยว ฯลฯ) 
 อาจแตกทำใหเกิดเศษแกวแตกกระจาย เปนตน ดังนั้นจึงตองคาดเทปปด 
 ยกเวนไฟเบรกตองใชงานไดปกติ
 หามมิใหมีการติดตั้งกระจกบังลมหรือฝาครอบ

ข�อ 3 แผ�นป�ายหมายเลข 
        Numbers

(สติกเกอรบังคับ 15 cm × 10 cm)

[ประเภทรถตลาด]
ตองติดแผนปายหมายเลข ไวในตำแหนงที่ไมไดซอนไวเมื่อผูขับขี่อยูใน
ตำแหนงขับขี่

10cm

1. ดานหนารถ 2. ดานขวาของตัวรถ

3. ดานซายของตัวรถ

3. ดานซายของตัวรถ

ดานหนารถ

รถแขงที่เขารวมควรมีรัศมีวงเลี้ยวไมเกิน 5 เมตร หรือนอยกวา

ทุกทีมจะตองติดแผนปายหมายเลข ที่จัดโดยผูจัดงานใหอยูในตำแหนงที่มอง
เห็นไดสามจุดคือ ดานขางซาย ดานขางขวาและดานหนาของรถ สติกเกอร
การแขงขันอยางเปนทางการตองติดดานหนาของรถไวใกลกับปายหมายเลข 
หามใชแบบตัวเลขและสติกเกอรที่ใชในการแขงขันอื่นๆ ในพื้นที่สำหรับ
ติดหมายเลข นอกจากนี้หากแผนปายหมายเลขหายไปในระหวางการแขงขัน
ดวยเหตุผลบางประการ รถคันนั้นอาจไมไดรับการบันทึกขอมูล
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ข�อ 4 เคร�่องยนต�
         Engine
[รถประดิษฐ�]
กำหนดใหใชเครื่องยนตเบนซินสี่จังหวะฮอนดาขนาด 110 ซีซี รุนหัวฉีด จาก 
Wae110i, Dream110i และ CZ-I เทานั้น สามารถปรับแตงได แตตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้

 ตองเปนเครื่องยนตที่มีระบบดูดอากาศปกติ naturally aspirated (NA) 
 กำหนดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 108 ซีซี และไมเกิน 114 ซีซี
 โครงสรางของระบบน้ำมันหลอลื่นตองปองกันไมใหสัมผัสกับยางหรือเบรก
 ควรติดตั้งถาดรองเพื่อปองกันไมใหน้ำมันหลอลื่นไหลออกจากตัวรถ
 ถาดควรมีขนาดใหญพอที่จะรองรับน้ำที่ไหลในขณะฝนตก เผื่อการสั่น
 สะเทือนในขณะเคลื่อนที่ และควรติดตั้งโดยใชวิธีการที่เหมาะสม 
 มีปริมาตรไมนอยกวา 1 ลิตร
                  
[รถตลาด]
ตามกฎกติกาจะตองใชเครื่องยนตตามรุนที่กำหนด ปรับแตงไดอิสระ 
แตตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ดัดแปลงชิ้นสวนของชุดคลัตชได แตหามเปลี่ยนระบบ
2. ฝาครอบเครื่องยนตทุกชิ้น เชน ฝาครอบคลัตช ฝาครอบจานไฟ 
 ฝาครอบฝาสูบ ฝาครอบสเตอร เสื้อสูบและหองแครงคไมสามารถกลึง 
 เจาะหรือถอดออก
 
[ว�ธีการคำนวณปร�มาตรกระบอกสูบ]
วิธีการทั้งหมดจะคำนวณตามสูตรทางเรขาคณิตเพื่อวัดปริมาตรกระบอกสูบ
กลาวคือ วัดขนาดเสนผาศูนยกลางของกระบอกสูบ กับระยะชักที่วัดได
จากศูนยตายบนไปยังศูนยตายลางของลูกสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ = (DxD x 3.1416 x L) 
                          4

D = เสนผาศูนยกลางของกระบอกสูบ
L = ระยะทางจากศูนยตายบนของลูกสูบไปยังศูนยตายลางของลูกสูบ

สูตรในการคำนวณปร�มาตรกระบอกสูบ 

ข�อ 5 ระบบห�ามล�อ
        Brakes
[รถประดิษฐ�]
รถแขงตองติดตั้งระบบเบรก 2 ชุด แยกชุดควบคุมโดยสิ้นเชิง ระบบเบรก
แตละชุดตองเปนอิสระจากกัน และเบรกตองทำงานไดอยางปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพทุกลอ
ในทุกลอตองมีเบรกและใชเบรกชนิดจานเทานั้น (Disk brake) 

[การตรวจสอบที่ปฏิบัติในจ�ดตรวจสภาพ]
จะตองดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเบรกโดยใชแผนกระดานเอียง
ทดสอบในขณะที่ทำการตรวจสภาพ

3) ยืนยันวารถไมเคลื่อนที่ขณะอยูในสภาพเอียง

[รถตลาด] เข็นไปบนพื้นราบ ผูขับขี่บีบคันเบรกและ เจาหนาที่ตรวจสภาพ
ยืนยันวาเบรกทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความปลอดภัย

ข�อ 6 อุปกรณ�สตาร�ทเคร�่องยนต�
        Starter Device
1) รถแขงทุกคันตองมีอุปกรณสตารทเครื่องยนตซึ่งชวยใหผูขับขี่สามารถ
 สตารทเครื่องยนตไดจากตำแหนงการขับขี่
2) หามใชอุปกรณสตารทซึ่งเปนผลทำใหรถเคลื่อนที่ ในทางปฏิบัติควร
 จะทำงานไดก็ตอเมื่อมีการบีบคลัตชหรือตัดระบบสงกำลัง
3) หามใชอุปกรณอื่นใดเพิ่มเติมเขาไปในระบบสตารท
4) ใชมอเตอรสตารทประจำรุน หามทำการปรับแตงใดๆ ทั้งสิ้น
5) หามปรับอัตราทดเฟองมอเตอรสตารท (9/55-14/55ฟน)

ใชแบตเตอรี่ที่มีจำหนายทั่วไปในทองตลาดไดเพียง 1 ลูก เทานั้น มีขนาด
แรงเคลื่อน 12 โวลต 5 แอมป กำหนดใหใชยี่หอ Yuasa รุน YTZ6V 
หรือ ยี่หอ Furukawa รุน FTZ6V เทานั้น 

ข�อ 7 แบตเตอร�่ 
        Battery
รถประดิษฐ�

รถตลาด
ใชแบตเตอรี่มาตรฐานเดิมประจำรุนหรือที่มีจำหนายทั่วไปในทองตลาดได
เพียง 1 ลูกเชนกัน มีขนาดแรงเคลื่อน 12 โวลต 3 แอมป ใหใช ยี่หอ Yuasa 
รุน YTZ4V หรือ ยี่หอ Furukawa รุน FTZ4V เทานั้น 

ข�อ 8 ทัศนว�สัยด�านหน�า
        Front Field of Vision
ผูขับขี่ตองสามารถมองเห็นไดไมนอยกวา 90 °หรือมากกวาเมื่ออยูในตำแหนง
ขับขี่ปกติ และหามใชกระจก,ปริซึมหรือปริทรรศน ในสภาวะเชน สภาพ
อากาศที่ฝนตก แผนกันลมดานหนามีฝาขึ้นควรดำเนินการอยางเหมาะสม
เชน ถอดแผนกันลมดานหนาออก

ข�อ 9 ว�สัยทัศน�ด�านหลัง 
          Rear Field of Vision
เพื่อใหแนใจวาทัศนวิสัยในการมองเห็นดานหลัง ทุกคันตองมีกระจกมองหลัง
พรอมกรอบทั้งสองขางทั้งดานขวาและดานซาย พื้นที่ผิวกระจกของกระจก
มองหลังแตละดานตองมีขนาด 40 ตารางเซนติเมตร (เชน 5 × 8 ซม.) 
หรือใหญกวา
ผูขับขี่ตองสามารถมองเห็นทายรถไดจากตำแหนงการขับขี่ตามปกติ
นอกจากนี้หากแผนบังลมมีฝาเกาะในขณะที่มีฝนตกหรือสิ่งอื่นๆ ตองดำเนิน
มาตรการที่เหมาะสม เชน การถอดออกหรือการเจาะรูระบาย
(รถตลาด) ตองใชกระจกมองหลังฮอนดาของแทมาตรฐานเดิมประจำแบบ

ข�อ 10 ยาง
          Tire
ใชยางไดโดยอิสระ แตตองเปนยางที่จำหนายในประเทศไทย ยางตองมี
สภาพที่สมบูรณ มั่นใจไดวาสามารถใชแขงไดจนจบการวิ่ง
(รถตลาด) เปลี่ยนไดแตตองใชยางขนาดเทาเดิมประจำรุน ผลิตและ
จำหนายในประเทศไทย และมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันผลิตจนถึงวันแขง
ดอกยางไมต่ำกวา 1 มิลลิเมตร

1) ทั้งหมดหรือบางสวนของรถแขงสามารถครอบดวยชิ้นสวนที่ถอดออกได 
 แตตองสามารถถอดออกไดงายและรวดเร็วทั้งจากดานในและดานนอก
 ของรถ
ผูขับขี่ตองสามารถถอดฝาครอบออกดวยตนเองโดยไมใชเครื่องมือเพื่อออก
จากรถทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ
หามใชยานพาหนะที่มีโครงสรางซึ่งไมสามารถใหผูขับขี่ออกจากรถไดทันที
เพื่อความปลอดภัยของผูขับขี่ หามใชเทปกาวปดจากดานนอก

ข�อ 11 การสร�างความมั่นใจด�านความปลอดภัย 
          Ensuring Safety

นอกจากนี้เจาหนาที่และสมาชิกในทีมจะตองสามารถถอดฝาครอบออกทันที
และชวยคนขับรถจากรถในกรณีฉุกเฉินเชนอุบัติเหตุ

สีหรือสติกเกอรที่ใชควรมีความแตกตางจากสีของพื้นตัวรถแขง

2) ควรติดตั้งแผนกั้นระหวางหองผูขับขี่กับเครื่องยนตเพื่อปองกันผูขับขี่
ในกรณีฉุกเฉิน เชน ไฟไหมในขณะรถวิ่ง แผนกั้นควรจะสูงกวาดานบน
ของเครื่องยนตและควรมีขนาดใหญพอที่จะปองกันคนขับถาเกิดเพลิงไหม
ในหองเครื่องยนต แผนกั้นควรทำจากวัสดุกันไฟ

ดังนั้นควรมีจุดชี้แนะ (ลูกศร) ชี้ตำแหนงของรัด
และทิศทางการเปดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ
นี้โดยใชสีหรือสติกเกอรเพื่อใหทุกคนสามารถ
ถอดฝาครอบออกจากดานนอกไดอยางรวดเร็ว

อนุญาตใหใชแผนกั้นที่เปนสวนหนึ่งของที่นั่ง

3) ทีมตองมั่นใจวารถแขงไมมีขอบคม, จุดแหลมคมหรือสวนที่ยื่นออกมาซึ่ง
 อาจเปนอันตรายตอผูเขารวมรายอื่น
4) รถแขงทุกคันตองมีโครงสรางที่แข็งแรงเพียงพอ
 ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษหากใชลอจักรยานเพราะโดยทั่วไปมี
 ความแข็งแรงไมเพียงพอตอแรงกระทำจากดานขางและอาจแตกหักไดงาย
 เมื่อมีการหักเลี้ยวแรงๆ
5)  ติดตั้งแตรสัญญาณเสียงตามมาตรฐานของรถจักรยานยนตฮอนดา

(รถตลาด) ขับขี่ในทาหมอบได โดยเทาทั้งสองขางจะตองวางบนพักเทาหนา

3cm

3cm

เทปผา

《ว�ธีการตรวจสอบ》
1) ผูขับขี่นั่งอยูในตำแหนงที่นั่ง เข็นรถขึ้นบนแผนทดสอบ
2) ผูขับขี่กดเบรกทีละชุด และสมาชิกในทีมจะยกดานหลังของแผนทดสอบ
จนไดถึง 11º องศา

90 degree
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ส�วนที่ 2 
ระบบเชื้อเพลิง 

ข�อ 1 เชื้อเพลิง
        (Fuel) 
ในระหวางการแขงขัน (รอบชิงชนะเลิศ) ทีมที่เขารวมการแขงขันจะตองใช
เชื้อเพลิงอยางเปนทางการจากผูจัดงานเทานั้น กำหนดใหใชเชื้อเพลิง
แกสโซฮอล E20

ข�อ 2 หลอดแก�วบรรจ�เชื้อเพลิง
        (Fuel Tank)
ในระหวางการแขงขัน ผูเขาแขงขันจะตองใชหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงที่จัด
ใหโดยผูจัด การกำหนดคาของหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงไว 2แบบ 
ดังตัวอยางดานลาง
1. หลอดแกวแบบทนแรงดัน                 2. หลอดแกวแบบไมทนแรงดัน

เมื่อหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงที่กลาวขางตนไดรับความเสียหาย ผูเขาแขงขัน
จะตองชำระคาเสียหายใหกับผูจัดงานโดยไมคำนึงถึงสาเหตุของความเสียหาย
ดวยจำนวนเงินตามแบบของหลอดแกว

ข�อ 3 การติดตั้งหลอดแก�วบรรจ�เชื้อเพลิง
1) การติดตั้งหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงเปนการประดิษฐของแตละบุคคล
 ในขณะที่วิธีการติดตั้งทำไดไมจำกัด การใชเทปกาวหรือเทปกาวประเภท
 อื่นนั้นเปนสิ่งตองหาม และอุปกรณตองออกแบบเพื่อใหการถอดเปนเรื่อง
 งายดวยแถบยางหรือสายรัด หลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงจะตองติดตั้งในแนว
 ตั้งฉากกับพื้นโลกเพื่อใหเสนอางอิงอยูในแนวนอน
2) หลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงจะมองเห็นไดจากดานขางทันทีกอนเริ่มแขง 
 และตองเปนเชนนี้เพื่อใหการปรับระดับเชื้อเพลิงขั้นสุดทายสามารถทำได
 โดยไมตองถอดฝาครอบออก
3) ระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดตองออกแบบโดยมีโครงสรางที่ผูขับขี่ไมสามารถ
 เขาถึงหรือสัมผัสระบบเชื้อเพลิงในขณะขับขี่ได

4) ทอจากหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงไปยังปมเชื้อเพลิงตองเปนทอโปรงใสที่
 ทนตอการกัดกรอนของเชื้อเพลิง และความยาวของทอตองสั้นที่สุด
 โครงสรางจะตองปองกันการสะสมของฟองอากาศ ไอระเหย กาซและ
 สิ่งอื่นๆ ที่คลายคลึงกันในทอ และตองทำใหงายตอตอการไลฟองอากาศ
 ทอเชื้อเพลิงที่ตอจากหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงแบบไมทนแรงดันจะตองมี
 คลิปหนีบทอ สายเคเบิลหรือสิ่งอื่นๆ ที่คลายคลึงกันเพื่อไมใหทอน้ำมัน
 เชื้อเพลิงหลุดออก
  ทอเชื้อเพลิงที่ใชกับหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงแบบทนแรงดันใหใชชนิด PU
 ขนาด 5 x 8 มม. รวมกับขอตอแบบถอดใสงาย (One touch tube       )
5)  ชิ้นสวนในระบบเชื้อเพลิงจะตองมองเห็นไดทุกชิ้น เมื่อถอดหลอดแกว
 บรรจุเชื้อเพลิงออกหลังจากถึงเสนชัยแลว 

ข�อ 4 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
        (Injection)

4.2 โครงสรางที่ใชหลอดแกวแบบไมทนแรงดัน
ใชทอยางทนแรงดันสูงเฉพาะจุดที่มีแรงดันสูงเทานั้น สวนในยานแรงดัน
ปกติ ใหใชทอยางใสธรรมดาและทอทั้ง 2 แบบ ตองสั้นที่สุดเทาที่จะทำได

ภาพประกอบทั้งสองแบบเปนเพียงแนวทาง ทีมแขงสามารถออกแบบ
โครงสรางตามแนวความคิดของทีม แตตองมีการแจงการออกแบบระบบ
ปอนเชื้อเพลิงไปยังผูจัดฯกอนการแขงขัน 30วัน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
โครงสรางวาถูกตองหรือไม อยางไร จะไดมีการปรับเปลี่ยนแกไขกอนถึง
วันแขงจริง

ข�อ 5 การแจ�งรูปแบบ วงจรระบบป�อนเชื้อเพลิง
    (Application to Modify the Fuel System)
รถประดิษฐ�
โครงสรางของรถแขงทุกคัน (ใบรายงานสภาพรถ) จะตองสงไปยังผูจัดงาน 
รวมทั้งเอกสารรายงานวงจรระบบปอนเชื้อเพลิง ตามกฎขอ 6 นอกจากนี้หาก
มีการใชวาลวขดลวดแมเหล็กไฟฟา (โซลินอยดวาลว) ในวงจรระบบปอน
เชื้อเพลิง จะตองมีการระบุไวในรายงานโครงสรางยานพาหนะอยางชัดเจน

รถตลาด
หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบจายเชื้อเพลิงตางไปจากสถานะรถที่มี
จำหนายในทองตลาด โครงสรางดังกลาวและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
(ไมรวมปมไดอะแฟรมแรงดันอากาศที่จัดเตรียมโดยผูจัด) จะตองสงรายงาน
ไปยังผูจัดพรอมเอกสารรายงานวงจรระบบปอนเชื้อเพลิง ตามกฎขอ 6 
นอกจากนี้หากใชวาลวขดลวดแมเหล็กไฟฟา (โซลินอยดวาลว) 
ในวงจรระบบปอนเชื้อเพลิง จะตองมีการระบุไวในรายงานโครงสรางยาน
พาหนะอยางชัดเจน

ถามีการใชวาลวขดลวดแมเหล็กไฟฟา (solenoid valve) เปนอุปกรณใน
การปด วงจรสวิตชตองเปนแบบที่เปดทอเชื้อเพลิงโดยเปดสวิตชกุญแจ
ในสถานะ ON
[สำหรับกรณีของปมอัดฉีดแรงดันอากาศ]
วงจรตองเปนเชนนี้คือ เมื่อสวิตชจุดระเบิดอยูในสถานะปด (OFF) แรงดัน 
/ วาลวควบคุมแรงดัน ยังปดอยู อากาศจะเปดออกสูชั้นบรรยากาศและ
เชื้อเพลิงจะไหลจากถังเชื้อเพลิง

ข�อ 6 การตัดเชื้อเพลิง
        (Fuel Cutoff)

ข�อ 7 ท�อเชื้อเพลิง 
        (Fuel Pipe)
・ ปริมาณการไหลของระบบเชื้อเพลิงจะตองไมเปลี่ยนแปลงในระหวาง
 การแขงขัน
・ ทอแรงดันสูงของระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะตองเปนสายทนแรงดัน
 หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความตานทานความดันเพียงพอเพื่อใหทอไมขยายตัว
・ โครงสรางในระบบจายเชื้อเพลิงตองมั่นใจวา อากาศหรือไอน้ำมันเชื้อ
 เพลิงไมสะสมอยูในทอเชื้อเพลิง
・ ปมเชื้อเพลิงในระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงจะตองไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ 
 และทำงานไดอยางอิสระ และโครงสรางตองเปนเชนนี้เพื่อใหเชื้อเพลิง
 ภายในทอเชื้อเพลิงดานแรงดันสูงสามารถดันไปได
อยางไรก็ตาม, จะไมสามารถใชกับปมไดอะแฟรมแรงดันอากาศได
[สำหรับกรณีของปมอัดฉีดแรงดันอากาศ]
・ ทอน้ำมันเชื้อเพลิงตองสั้นที่สุดเทาที่จำเปน และการตอทอตองยึดดวย
 คลิปทอสายรัด เข็มขัดหรือสิ่งอื่นๆ

ข�อ 8 รายการต�องห�าม 
        (Prohibited Items)
1) หามทำเชื้อเพลิงใหเย็นลงกวาอุณหภูมิปกติ
2)  ใชเชื้อเพลิงอยางเปนทางการที่ผูจัดเตรียมไวใหเทานั้น เชื้อเพลิงอื่นๆ 
 เปนสิ่งตองหาม หามใชสารเติมแตงใดๆ
3)  หามเพิ่มและลดความดันในหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิง
4)  หามใชแรงดันโดยตรงและโดยออมของหลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิง
5)  หามติดตั้งกอกลดความดันเพื่อลดการไหลของเชื้อเพลิงในระบบ
6)  หลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงตองติดตั้งอยูในแนวตั้งฉากกับพื้นโลก
7)  ตองไมติดตั้งมอเตอรไฟฟาที่ใหแรงขับเคลื่อน
8)  โครงสรางและการกระทำอื่นๆ ที่สรางความเบี่ยงเบนในการวัดเปนสิ่งตองหาม

อุปกรณทั้งหมดหามอยูภายใน

หองโดยสารและตองอยูในตำแหนง

ที่ผูขับขี่ ไมสามารถเอื้อมมือถึง

กำหนดใหรถแขงทุกคันใชระบบปอนเชื้อเพลิงดวยหัวฉีดสามารถเลือกใช
หลอดแกวบรรจุเชื้อเพลิงตามโครงสรางระบบเชื้อเพลิงที่ออกแบบตาม
แนวคิดของแตละทีม
4.1 โครงสรางที่ใชหลอดแกวแบบทนแรงดัน
 1) กำหนดใหใชขอตอที่สามารถถอดออกจากอุปกรณไดโดยงายและ
  ทอชนิดใสทนแรงดันไดสูง
 2) กำหนดแรงดันในระบบไมเกิน 3 บาร (0.3 MPa.)
 3) ถังสรางแรงดันมีขนาดไมเกิน 2ลิตร มีตาขายหุมถังสรางแรงดัน 
  ติดตั้งเกจวัด แรงดันในถังไมเกิน 5 บาร (5 kg/cm = 0.5 MPa.)
 4) หามหอหุมวาลวกันกลับ (one way valve) ซึ่งเปนตัวควบคุมระดับ
  เชื้อเพลิงในหลอดแกว หากระดับเชื้อเพลิงไมคงที่ จะไมอนุญาตให
  รถแขงลงทำการวิ่ง

2

หลอดแกวแบบทนแรงดัน

ขนาดบรรจุ 100 cc

PU5x8 mm.

PU 4 x6 mm.

หลอดแกวแบบไมทนแรงดัน

ขนาดบรรจุ 180 cc
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เบ
อร

�รถ

 วันซ�อม
ใบนำทาง

1.1 อาชีวศึกษา
1.2 อุดมศึกษา
1.3 ประชาชนทั่วไป

ประเภทการแข�งขัน
รถประดิษฐ

รถตลาด

ขอกำหนดตามระเบียบการแขงขัน

1. ใบนำทางนี้จะต�องสมบูรณ� โดยมีข�อมูลพร�อม
 ลายเซ็นเจ�าหน�าที่และทีมครบถ�วนทุกขั้นตอน
2. กรณีมีการแก� ไขต�องลงลายมือชื่อกำกับโดย
 ผู�จัดการทีมและเจ�าหน�าที่เท�านั้น
3. ทีมแข�งจะต�องลงลายมือชื่อรับทราบทั้งใน
 ใบนำทาง และเอกสารของเจ�าหน�าที่
4. เมื่อสิ�นสุดการแข�งขันให�ทีมแข�งนำหลอดแก�วคืน 
 และเก็บเอกสารนี้ไว�เพ�่อใช�อ�างอิงการตัดสิน

ชั่งน้ำหนัก
“หลังซอม”

ชั่งน้ำหนัก
“กอนซอม”

1 ลงทะเบียนรายงานตัว 1 ลงทะเบียนรายงานตัว

2 

3  รับหลอดแกว / 
 น้ำมันเชื้อเพลิง 

เบอรหลอดแกว

ติดตั้งอุปกรณจับเวลา เบอรอุปกรณ

ผาน

ไมผาน

4  ชั่งน้ำหนักน้ำมันเชื้อเพลิง 
 กอนซอม

5  เช็คความพรอม
 กอนสตารท

ปรับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

6  เริ่มการวิ่งซอมจับสถิติ 
 ณ เสนสตารท  

Re-Start เวลา

7  ตัดสายน้ำมัน
 หลังสิ้นสุดการวิ่งซอม

8  ชั่งน้ำหนักน้ำมันเชื้อเพลิง
 หลังซอม

9

สละสิทธิ์
สละสิทธิ์การซอม
สละสิทธิ์การจัดลำดับ

คืนหลอดแกว
(บริเวณจุดรับหลอดแกว)

สมบูรณ

ไมสมบูรณ

หมายเหตุจ�ด ขั้นตอน ลายเซ็น
เจ�าหน�าที่ ทีมแข�ง

เบ
อร

�รถ

 วันแข�ง
ใบนำทาง

1.1 อาชีวศึกษา
1.2 อุดมศึกษา
1.3 ประชาชนทั่วไป

ประเภทการแข�งขัน
รถประดิษฐ

รถตลาด

ขอกำหนดตามระเบียบการแขงขัน

1. ใบนำทางนี้จะต�องสมบูรณ� โดยมีข�อมูลพร�อม
 ลายเซ็นเจ�าหน�าที่และทีมครบถ�วนทุกขั้นตอน
2. กรณีมีการแก� ไขต�องลงลายมือชื่อกำกับโดย
 ผู�จัดการทีมและเจ�าหน�าที่เท�านั้น
3. ทีมแข�งจะต�องลงลายมือชื่อรับทราบทั้งใน
 ใบนำทาง และเอกสารของเจ�าหน�าที่
4. เมื่อสิ�นสุดการแข�งขันให�ทีมแข�งนำหลอดแก�วคืน 
 และเก็บเอกสารนี้ไว�เพ�่อใช�อ�างอิงการตัดสิน

ชั่งน้ำหนัก
“หลังแขงขัน”

ชั่งน้ำหนัก
“กอนแขงขัน”

ผานการตรวจสภาพซอม เจาหนาที่

3  รับหลอดแกว / 
 น้ำมันเชื้อเพลิง 

เบอรหลอดแกว

4  ชั่งน้ำหนักน้ำมันเชื้อเพลิง 
 กอนซอม

5  เช็คความพรอม
 กอนสตารท

ปรับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

6  เริ่มการวิ่งซอมจับสถิติ 
 ณ เสนสตารท  

Re-Start เวลา

7  ตัดสายน้ำมัน
 หลังสิ้นสุดการวิ่งซอม

8  ชั่งน้ำหนักน้ำมันเชื้อเพลิง
 หลังซอม

9 คืนหลอดแกว
(บริเวณจุดรับหลอดแกว)

สละสิทธิ์
สละสิทธิ์การแขงขัน
สละสิทธิ์การจัดลำดับ

สมบูรณ

ไมสมบูรณ

หมายเหตุจ�ด ขั้นตอน ลายเซ็น
เจ�าหน�าที่ ทีมแข�ง

ตรวจสภาพรถแขง



บันทึก
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