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ข้อบังคับด้านเทคนิค  
 

1. ค านิยาม  
 

เหล่าน้ีเป็นขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคของการแข่งขนั PICKUP TURBO ทมีแข่งจะตอ้งปฏบิตัติาม อย่างเคร่งครดั โดยอา้งอิง
มาตรฐานความปลอดภยั สหพนัธ์แข่งขนัรถยนตน์านาชาต ิ (INTERNATIONAL SPORTING CODE OF F.I.A./F.I.M.) การ
ปรบัแตง่ใด ๆ ทีไ่ม่ไดถู้กก  าหนดโดยขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคปัจจุบนั ให้ถือวา่สามารถท  าได ้ การแข่งขนัของแตล่ะรายการรวมท ัง้
การซอ้ม รถแข่งทกุคนัทีร่่วมการแข่งขนัจะตอ้งอยู่ในสภาพ และรูปทรงทีพ่รอ้มท  าการแข่งขนั ผูจ้ัดฯ มีสิทธิ ห้าม รถแข่งทีไ่ม่
เป็นไป ตามขอ้บงัคบัน้ี ร่วมลงท  าการซอ้ม หรือร่วมแข่งขนัได ้ 

 

 2. ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น PICKUP TURBO 
 

  2.1 คุณสมบตัิรถแข่ง  
2.1.1 ตอ้งเป็นรถกระบะทีป่ระกอบในประเทศไทย และเป็นรุ่นทีม่ีจ าหน่ายในปัจจุบนั หรืออนุญาตให้

ตกรุ่นได ้1 รุ่น สามารถระบไุดว้า่เป็นยี่ห้อใด รุ่นใด  
2.1.2 ตอ้งเป็นเคร่ืองยนตดี์เซล COMMONRAIL เทา่นั้น  
2.1.3  เป็นรถกระบะขบัเคล่ือน 2 ลอ้หรือ 4 ลอ้  
2.1.4  ในความหมายของรถกระบะ จะตอ้งมีตวัถงั CHASSIS และกระบะทา้ย  
2.1.5  ตอ้งเป็นรถกระบะแบบ 2 ประตมูีแคป็ หรือ 4 ประต ูกไ็ด ้ 

 

  B.2.2 ตัวถัง  
2.2.1 ตวัถงัและรูปทรงของรถ หัวเก๋ง ตอ้งเป็นรูปทรงเดิม ห้ามถอดออก และห้ามดดัแปลงหรือใชว้สัดุ

อ่ืนทีต่า่งไปจากโรงงานผูผ้ลิต  
2.2.2 สามารถเปล่ียนวสัดุของฝากระโปรงหน้า, ประต,ู แกม้ซา้ย-ขวา, กนัชนหน้าไดแ้ตต่อ้งเป็นวสัดุที่

มีคณุภาพใกลเ้คยีงวสัดุเดิม  
2.2.3  กระจกบงัลมหน้า ตอ้งเป็นแบบ 2 ช ัน้ (LAMINATED) เทา่นั้น  
2.2.4 ห้ามตดัตอ่ CHASSIS ในชว่งระหวา่งลอ้หน้าถึงลอ้หลงั ห้ามเปล่ียนโครงสรา้งของตวัถงัที ่

ส าคญัเพื่อการลดน ้ าหนัก  
2.2.5  สามารถตดัแตง่ขนาดของกระบะบรรทกุ และสามารถเปล่ียนวสัดุได ้  
2.2.6  กนัชนหลงัตอ้งถอดออก  
2.2.7  ฝาปิดทา้ยกระบะสามารถถอดออกได ้  
2.2.8  ห้ามผา่ซุม้ลอ้หน้า  
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2.3 น า้หนกั  
2.3.1  น ้ าหนักต  า่สุดทีร่ะบไุว ้ เป็นน ้ าหนักทีร่วมนักแข่งไวด้ว้ยแลว้   
2.3.2  น ้ าหนักต  า่สุด 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2000 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,350 กโิลกรมั 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2200 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,410 กโิลกรมั 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2400 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,470 กโิลกรมั 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2500 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,500 กโิลกรมั 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 2800 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,590 กโิลกรมั 
  เคร่ืองยนตไ์ม่เกนิ 3000 ซซี ี ไม่ต  า่กวา่  1,650 กโิลกรมั 
2.3.3 อนุญาตให้ถ่วงน ้ าหนักเพิ่ม เพื่อให้มีน ้ าหนักต  า่สุดตามทีก่  าหนดไวไ้ด ้ แตว่สัดุทีใ่ช ้ ตอ้งเป็นวสัดุ

รูปบล็อก โดยตอ้งยึดตดิดว้ยตวันัท (NUT) กบัพื้นส่วนห้องโดยสาร อย่างแน่นหนา  
 

  2.4 เคร่ืองยนต์  
2.4.1 ตอ้งเป็นยี่ห้อ และรุ่นเดียวกนักบัตวัถงั 
 2.4.2 ตอ้งเป็นเคร่ืองยนตดี์เซลระบบ COMMONRAIL เทา่นั้น  
2.4.3 สามารถเปล่ียนเทอร์โบไดแ้ต ่ ขนาดของรูอากาศเขา้เทอร์โบตอ้งมีขนาดไม่เกนิ 46 มม. โดยจุดที่

แคบทีสุ่ด (46 มม.) จะตอ้งมีระยะห่างจากจุดปลายสุดของยอดใบเทอร์โบไม่เกนิ 5 ซม.ชอ่งของรู
อากาศเขา้เทอร์โบจะตอ้งมีรูเดียวเทา่นั้น 

2.4.5  ไม่อนุญาตให้ใชเ้ทอร์โบ 2 ช ัน้ หรือทีม่ีรูสล๊อคและรูผา่นดา้นขา้งของเทอร์โบ  
2.4.6  ระบบควบคมุเคร่ืองยนต ์ และสายไฟเคร่ืองยนตอิ์สระ  
2.4.7  ห้ามระบบ DRY SUMP  
2.4.8 สามารถตดิต ัง้ INTER COOLER ไดห้ากรุ่นนั้น ๆ ไม่ไดต้ดิต ัง้มาให้ หรือหากตดิต ัง้มาแลว้

สามารถเลือกต  าแหน่งตดิต ัง้, INTER COOLER ไดโ้ดยจะอยู่ทีไ่ดฝ้ากระโปรงหน้าหรือดา้นหน้า
หมอ้น ้ าหน้ารถกไ็ด ้และสามารถเปล่ียนให้มีขนาดใหญข่ึ้นได ้ห้ามเพิ่มจ านวน  

2.4.9 สามารถเปล่ียนขนาดของหมอ้น ้ าได ้ แตจุ่ดยึดของหมอ้น ้ าตอ้งเป็นจุดยึดเดิม และตอ้งอยู่ใน
ต  าแหน่งตดิต ัง้เดิม ห้ามเพิ่มจ านวนหมอ้น ้ า  

2.4.10  ตดิต ัง้พดัลมไฟฟ้าหลงัหมอ้น ้ าไดไ้ม่จ ากดัจ านวน  
2.4.11 ชิน้ส่วนภายในเคร่ืองยนตท์กุชิน้ตอ้งเป็นชิน้ส่วนมาตรฐานของรถรุ่นนั้น ๆ และตอ้งหาซือ้ได้

ตามศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้น ๆ ห้ามเปล่ียนแปลง  
2.4.12 ไม่อนุญาตให้ใช ้“แกส๊ทกุชนิด หรือ ของเหลว คลุกเคลา้กบัอากาศทีผ่า่น INTER COOLER เขา้

สู่ทอ่ร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศ แตส่ามารถใชห้ัวฉดีน ้ าภายนอกเพื่อฉดีระบายความ
รอ้นให้ INTER COOLER ได ้
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2.5 ระบบส่งก าลังและขับเคล่ือน  
2.5.1  ตอ้งใชเ้กยีร์ธรรมดาและรกัษารูปแบบการเปล่ียนเกยีร์ใน รูปแบบ “H” Pattern ไว ้ 
2.5.2  ห้ามระบบเกยีร์ Sequential ห้ามใชร้ะบบเกยีร์แบบ SEMI – AUTO หรือเกยีร์ระบบไฟฟ้า  
2.5.3 ห้ามใชร้ะบบ Traction Control หรือระบบ อ่ืนทีม่ีระบบแบบการท  างานใกลเ้คยีงกบั Traction 

Control  
2.5.4 สามารถใชเ้กยีร์ตา่งรุ่น ตา่งยี่ห้อกนัได ้แตต่อ้งเป็นเกยีร์ทีม่ีจ าหน่ายท ัว่ไป  

 

2.6 ระบบช่วงล่าง  
2.6.1 ดา้นหน้า สามารถเปล่ียนโชค๊และสปริงได ้ จุดยึดชว่งล่างสามารถเล่ือนไดจ้ากต  าแหน่งเดิม 20 

มิลลิเมตร (ในรศัมีวงกลมรอบตวัจากจุดยึดเดิม) ห้ามเพิ่มจ านวนโชค๊อพัและสปริง  
2.6.2  ห้ามผา่หรือเปิดชอ่งซุม้ลอ้หน้า  
2.6.3  ห้ามเปล่ียนระบบการท  างานของชว่งล่าง  
2.6.4  สามารถใชโ้ชค๊ทีม่ีซบัแทง็คไ์ด ้  
2.6.5  ทอร์ซ ัน่บาร์ เหล็กกนัโคลง เปล่ียนได ้รถทีไ่ม่มีเหล็กกนัโคลง 
  อนุญาตให้ตดิต ัง้เพิ่มเตมิได ้ 
2.6.6 ดา้นหลงัตอ้งรกัษาระบบการท  างานชว่งล่างหลงั ตามแบบมาตรฐานจากโรงงาน ของรถรุ่นนั้น ๆ 

แตส่ามารถเปล่ียนโชค๊อพัและแหนบได ้ และห้ามเพิ่มจ านวนโชค๊อพัดา้นหลงั  
2.6.7 จุดยึดของโชค๊อพัหลงั สามารถเล่ือนไดจ้ากต  าแหน่งเดิม 20 มิลลิเมตร(ในรศัมีวงกลมรอบตวัจาก

จุดยึดเดิม)  แตห่้ามผา่หรือเปิดชอ่งพื้นกระบะ  
2.6.8  จุดยึดดา้นบนของโชค๊หน้า สามารถยืดจุดยึดได ้แตห่้ามผา่หรือเปิดชอ่งซุม้ลอ้หน้า  
2.6.9 จุดยึดดา้นบนของโชค๊อพัหลงั สามารถยืดและยา้ยจุดยึดจากหน้าเพลาไปไวห้ลงัเพลาได ้ แตห่้าม

ผา่หรือเปิดชอ่งพื้นกระบะ  
 

  2.7 ระบบเบรก  
2.7.1  อนุญาตให้เปล่ียนคาลิปเปอร์หน้าได ้ไม่จ ากดัจ านวน PORT ของคาลิปเปอร์ 
2.7.2  สามารถใชร้ะบบเบรก ABS ได ้ 

 

  2.8 ล้อและยาง  
2.8.1  ลอ้ขนาด 17 น้ิว เทา่นั้น 
2.8.2  น ้ าหนักของลอ้เปล่า แตล่ะลอ้ตอ้งไม่ต  า่กวา่ 4.5 กโิลกรมั  
2.8.3 ยางทีใ่ชใ้นการแข่งขนัตอ้งเป็นยางจากผูจ้ัดฯ ก  าหนดให้เทา่นั้นโดยจะเป็นยาง HANKOOK 

Z214 ขนาด 245/40-17 เทา่นั้น 
 

2.9 อากาศพลศาสตร์  
2.9.1 ตอ้งใส่สปอยเลอร์หน้า จะเป็นแบบเสริมใตก้นัชนเดิม หรือเป็นแบบเปล่ียนกนัชนพรอ้มสปอย

เลอร์กไ็ด ้  
2.9.2 ตอ้งใส่วงิหลงั ขนาดความยาวท ัง้ชิน้ตอ้งไม่เกนิ 140 เซนตเิมตร และกวา้งไม่เกนิ 25 เซนตเิมตร 

ความสูงของวงิหลงัตอ้งไม่เกนิแนวหลงัคาห้องโดยสาร  
2.9.3 ในกรณีทีล่อ้และยางยืนออกมาเกนิจากตวัถงัรถ จะตอ้งท  าโป่งคลุมลอ้และยางโดยมองจาก

แนวด่ิงวสัดุทีใ่ช ้ อิสระแตต่อ้งมีความคงทนแข็งแรง  
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  2.10 ท่อไอเสีย  
2.10.1 ไอเสียตอ้งออกจากทอ่ดา้นทา้ยเทา่นั้น และห้ามยื่นออกนอกตวัถงัเกนิกวา่ 3 น้ิวในแนวด่ิงจาก

ปลายกระบะ  
2.10.2 ตอ้งไม่มีควนัด าหรือขาวออกจากปลายทอ่ไอเสีย ตลอดการแข่งขนั ฝ่าฝืนมโีทษปรับออกจากการ

แข่งขัน โดยให้ถือค  าตดัสินของนายสนามเป็นทีส้ิ่นสุด 
 

2.11 ระบบความปลอดภยั 
2.11.1  นักแข่งตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยัของนักแข่ง  

- หมวกกนัน็อค (HELMET) 
- ชดุแข่งที ่ (RACING SUIT) 
- ถุงมือแข่ง (RACING GLOVE) 
- รองเทา้แข่ง (RACING BOOT)  
***ใช้ตลอดระยะเวลาที่ลงท าการซ้อมรถ และ แข่งขัน 

2.11.2  ถงัดบัเพลิงตอ้งมีความจุของสารดบัเพลิงข ั้นต  า่ ตอ้งไม่ต  า่กวา่ 2.4 ลิตร หรือ 2 กโิลกรมั 
2.11.3   ทอ่ตา่ง ๆ ทีผ่า่นบริเวณห้องคนขบัตอ้งเป็นชนิดทีท่นไฟ 
2.11.4 เข็มขดันิรภยัตอ้งมีไม่ต  า่กวา่ 5 จุด   
2.11.5 เบาะทีน่ั่งคนขบัตอ้งเป็นเบาะทีอ่อกแบบมาเพื่อใชใ้นการแข่งขนัเทา่นั้นและจะตอ้งมีกนักระแทก

ศีรษะดา้นขา้งดว้ย 
2.11.6 รถแข่งทกุคนัตอ้งมีสวทิชต์ดัไฟบริเวณห้องคนขบัและบริเวณภายนอกโดยจะตอ้งตดิ สญัลกัษณ์

ให้เห็นโดยชดัเจน 
2.11.7  รถแข่งทกุคนัตอ้งมีโรลบาร์ไม่น้อยกวา่ 6 จุด และประตดูา้นคนขบัตอ้งมีโรลบาร์กนักระแทก

ดา้นขา้ง 
2.11.8 แบตเตอร่ีตอ้งยึดตดิและลอ้มรอบโดยกล่องทีท่  าขึ้นโดยวสัดุกนัไฟหรือความรอ้น  ถา้อยู่ในห้อง

คนขบั จะตอ้งอยู่บริเวณ   ผูช้ว่ยคนขบั แบตเตอร่ีทีใ่ชต้อ้งเป็นแบบแห้ง (DRY) 
2.11.9 สตาร์ทเตอร์จะตอ้งถูกยึดตดิและท  างานไดต้ลอดการแข่งขนั ในทีน้ี่หมายถึงสตาร์ทเตอร์ทีเ่ป็น

ไฟฟ้าอย่างเดียว 
2.11.10 อุปกรณ์แสงสวา่งตอ้งสามารถท  างานไดต้ลอดการแข่งขนั โดยตอ้งรกัษารูปทรงภายนอกของไฟ

หน้าและไฟทา้ยรถไวต้ามรูปแบบของรถ 
2.11.11   อุปกรณ์หรือวสัดุทีต่ดิไฟไดภ้ายในบริเวณห้องคนขบั ตอ้งถอดออกให้หมด 
2.11.12 รถแข่งทกุคนัตอ้งมีหูลากจูงตดิไวท้ ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั โดยตอ้งยึดตดิไวอ้ย่างแน่นหนา 

ขนาดของหูลากตอ้งมีเสน้ผา่ศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต  า่กวา่ 80 มม. และสูงสุดไม่เกนิ 100 มม. 
2.11.13 ตอ้งใชถ้งัน ้ ามนัเดิมทีต่ดิมากบัรถเทา่นั้น ห้ามเปล่ียนต  าแหน่งและขนาดของถงัน ้ ามนั 
 

2.12 เช้ือเพลิง 
เชือ้เพลิงทีใ่ชใ้นการแข่งขนั ให้ใชเ้ฉพาะน ้ ามนัดีเซล ทีจ่ าหน่ายท ัว่ไป เทา่นั้น   โดยการซ้ือน  า้มนัเช้ือเพลิงถือเป็น
ความรับผิดชอบของนกัแข่ง/ทีมแข่ง    
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2.13 อ่ืน ๆ  
2.13.1 ส าหรบัการแข่งขนั 2 สนามในสปัดาห์เดียวกนัให้มีการจับเวลารอบคดัเลือก 1 ครั้ง และตอ้งมีเวลาตอ่

รอบอย่างน้อย 2 รอบในการจับเวลารอบคดัเลือก โดยน าเวลาตอ่รอบทีดี่ทีสุ่ดมาจัดเป็นอนัดบัสตาร์ท
ส าหรบัสนาม 1 และให้น าเวลาตอ่รอบทีดี่ทีสุ่ดอนัดบัรองลงมา มาจัดเป็นอนัดบัสตาร์ทส าหรบั 
สนาม 2 

2.13.2 รูปแบบการสตาร์ทจะเป็นการสตาร์ทแบบ ROLLING START 
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