กติกากีฬาแข่ งรถยนต์ แห่ งชาติ พ.ศ. 2558
NATIONAL COMPETITION RULES 2015
กีฬ าแข่ งรถยนต์ เป็ นหนึง่ กิจกรรมกีฬาที่นานาประเทศและประเทศไทยให้ ความสําคัญ
และใช้ เป็ นมาตรการทางเศรษฐกิจเสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนและประเทศ เป็ นเครื่ องมือสร้ างภูมิค้ มุ กัน
ทางสังคม ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การรับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศ และปั ญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยส่งเสริ มการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครอบครัวและสังคม ผ่าน
กิจกรรมแข่งกีฬาในช่วงเวลาว่างให้ เกิดประโยชน์สขุ ร่ วมกัน ตลอดจนฝึ กฝนจากการปฏิบตั ิ ให้ พฒ
ั นาเรี ยนรู้
ด้ านศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดี ให้ ร้ ูจกั คําว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ตลอดจนเป็ นศูนย์รวมความร่ วมมือของ
หน่วยงานต่างๆที่แสดงพลังทางสังคม โดยร่ วมสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ และความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์เชิงธุรกิจ และคํานึงถึงการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม
กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ จัดทําภายใต้ วตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมการแข่งขัน
กีฬายานยนต์ สนับสนุนคุณภาพกีฬาแข่งรถยนต์ ยกระดับคุณภาพชีวิตนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแข่งรถยนต์
ส่งเสริ มความปลอดภัยในชีวตและทรั
ิ
พย์สนิ พัฒนาการบริ หารจัดการกีฬาแข่งรถยนต์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเพื่อใช้ ควบคุมระบบการกีฬารถยนต์ในประเทศไทยให้ มีมาตรฐาน สอดคล้ องกับกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของกติกากีฬาแข่งรถยนต์ระดับชาติ FIA กฎหมายว่าด้ วยการกีฬา และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของ
ประเทศ ซึง่ การพิจารณาตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่ระบุหรื อไม่ได้ ระบุในกติกแข่
า งรถยนต์แห่งชาติ ตลอดจน
ระเบียบข้ อบังคับหรื อประกาศอื่นใด ให้ พิจารณาตามแนวทางของกติกานานาชาติโดยอนุโลม
กฎ ระเบียบหรื อกติกาอื่นใดที่ประกาศมาก่อนและขัดแย้ งกับกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติฉบับนี ้
ให้ ถือว่ายกเลิก
กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที1่ มกราคม พ.ศ.2558 เป็ นต้ นไป

หมวดที่ 1
ข้ อกําหนดทั่วไป
(GENERAL PRESCRIPTIONS)
1.1 องค์ กรและอํานาจควบคุมกีฬายานยนต์
1.1.1 ข้ อบังคับกีฬายานยนต์ นานาชาติ (International Regulations of Motor Sport)

“สหพันธ์ ยานยนต์ นานาชาติ” มีช่ือเรี ยก (เป็ นภาษาฝรั่งเศส) ว่า “Federation Internationale de l’ Automobile”
ใช้ อกั ษรย่อว่า “FIA” เป็ นองค์กรนานาชาติทค่ี วบคุมกีฬายานยนต์ เป็ นผู้ทรงอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการ
แข่งขันบันทึกสถิตกิ ารแข่งขัน และดําเนินการแข่งขัน World Championship และ FIA International
Championship ทุกประเภท รวมทังการพิ
้
จารณาข้ อพิพาทจากการอุทธรณ์โดยคณะกรรมการอุทธรณ์
นานาชาติ (International Court of Appeal) ซึง่ ถือเป็ น ทีส่ ิ ้นสุด (ในกรณีรถคาร์ ท FIA สามารถมอบอํานาจให้
องค์กรหนึง่ ใดเป็ นผู้ควบคุมกีฬาแข่งรถคาร์ ทนานาชาติ ภายใต้ข้อบังคับกีฬายานยนต์นานาชาติของ FIA)

1.1.2 ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกักีบฬายานยนต์ นานาชาติ(International Sporting Code)
FIA เป็ นผู้ทรงอํานาจในการออกข้ อบังคับ หรื อ ระเบียบ หรื อ แนวทางที่เกี่ยวข้ องกับกีฬายานยนต์นานาชาติ
เพื่อควบคุมให้ การแข่งขันกีฬายานยนต์มีความเป็ นกีฬา ตลอดจนเป็ นไปด้ วยความปลอดภัย และ ยุติธรรม

1.1.3 การควบคุมกีฬายานยนต์ ระดับชาติ (National Control of Motor Sport)

ตัวแทนของ FIA ประจําประเทศ มี ได้ เพียงแห่งเดียว เรี ยกชื่อ (เป็ นภาษาฝรั่งเศส ) ว่า “Authorit Sportif
Nationale” จึงใช้ อกั ษรย่อว่า “ASN” เป็ นผู้ควบคุม การแข่งขันกีฬายานยนต์ในอาณาเขตแห่งประเทศ ให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับ กีฬายานยนต์นานาชาติ
1.1.3.1 การควบคุมกีฬายานยนต์ ประเทศไทย
ราชยานยนต์ สมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ อกั ษรย่อเป็ นภาษาไทย ว่า
“ร.ย.ส.ท.” มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Royal Automobile Association of Thailand under the Royal
Patronage“ จึงมีอกั ษรย่อ เป็ นภาษาอังกฤษ ว่า “RAAT” เป็ นผู้ มีอํานาจหน้ าที่ ในฐานะ ASN แต่เพียงผู้เดียวใน
ราชอาณาจักรไทย ในการควบคุมการแข่งขัน กีฬายานยนต์

1.1.4 อาณาเขตในการควบคุมกีฬายานยนต์
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทย

1.1.5 การมอบอํานาจในการควบคุมกีฬายานยนต์
ASN สามารถมอบอํานาจในการควบคุมกีฬายานยนต์ส่วนหนึง่ ส่วนใดตามข้ อบังคับกีฬายานยนต์นานาชาติให้ กบั
องค์กรหนึง่ องค์กรใดได้ ภายใต้ การอนุมตั จิ าก FIA

1.1.6 การยกเลิกการมอบอํานาจในการควบคุมกีฬายานยนต์
ASN สามารถแสดงความจํานงสละสิทธิ์อํานาจในการควบคุมกีฬายานยนต์ตามข้ อบังคับกีฬายานยนต์นานาชาติ
ด้ วยการยื่นขอต่อ FIA

1.1.7 กติกากีฬาแข่ งรถยนต์ แห่ งชาติ (National Competition Rules)
ASN เป็ นผู้ทรงอํานาจในการออกกติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติ

1.2 บทนิยามและคําจํากัดความ
1.2.1 บทนิยามและคําจํากัดความ ในกติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติเป็ นสิ่งที่นําไปอ้ างอิงเพื่อการกําหนด

หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง การตีความด้ านกีฬายานยนต์ทกุ ประเภทให้ อยูภ่ ายใต้ ดลุ ยพินจิ และคําตัดสินชี ้ขาด
ของ ASN ประเทศไทย

1.2.2 FIA หมายถึง สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (Federation Internationale de l’ Automobile)
1.2.3 ASN หมายถึง องค์กรทีไ่ ด้ รับการรับรองจาก FIA ให้ เป็ นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬายานยนต์ในอาณาเขต
แห่งประเทศ ซึง่ ในกติกาแข่งรถยนต์แห่งชาตินี ้ หมายถึง ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หรื อเมื่ออ้ างถึงว่า “สมาคมฯ”

1.2.4 คณะกรรมการกีฬายานยนต์ (Commission Sportif) ใช้ อั กษรย่ อว่ า “CS”

หมายถึง คณะบุคคลซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
หารสมาคม เป็ น "กรรมการกีฬายานยนต์"
โดยเป็ นคณะกรรมการทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ ทาํ หน้ าทีบ่ ริหารจัดการเกี่ยวกับกีฬาแข่งรถยนต์ หรื อกีฬายานยนต์

1.2.5 องค์ ประกอบคณะกรรมการกีฬายานยนต์

คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตัง้ ประธานกรรมการกีฬายานยนต์1 ตําแหน่ง และกรรมการกีฬายานยนต์
ในจํานวนทีเ่ หมาะสมประกอบด้ วยผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมดังต่อไปนี ้
1.2.5.1 ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
1.2.5.2 ผู้แทนจากผู้จดั การแข่งขัน และผู้ดําเนินการแข่งขัน
1.2.5.3 ผู้แทนจากสนามแข่ง
1.2.5.4 ผู้แทนจากนักแข่งและทีมแข่ง

1.2.5.5 ผู้แทนจากผู้ผลิตรถยนต์ และส่วนประกอบยานยนต์
1.2.5.6 ผู้แทนจากผู้สนับสนุนวงการแข่งขันกีฬารถยนต์
1.2.5.7 ผู้แทนจากสื่อมวลชน
1.2.5.8 ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านกฎหมาย
1.2.5.9 ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านการแพทย์

1.2.6 คุณสมบัตขิ องกรรมการกีฬายานยนต์ มีดงั นี ้

1.2.6.1 เป็ นสมาชิกสมาคมฯ
1.2.6.2 เป็ นผู้ที่มีความสนใจและมีความรู้ในวงการกีฬายานยนต์
1.2.6.3 ไม่เคยเป็ นผู้ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดอันได้ แก่การ
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ

1.2.7 การพ้ นตําแหน่ งของกรรมการกีฬายานยนต์

1.2.7.1 พ้ นตามวาระ
1.2.7.2 ตาย
1.2.7.3 ลาออก
1.2.7.4 ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอันควรติดต่อกัน 3 ครัง้ หรื อ ขาดการประชุมโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควรในระหว่างปี ปฏิทนิ รวมแล้ วมากกว่า 5 ครัง้
1.2.7.5 ขาดคุณสมบัตขิ องกรรมการกีฬายานยนต์

1.2.8. วาระกรรมการกีฬายานยนต์

กรรมการกีฬายานยนต์ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับการแต่งตังครั
้ ง้ แรก การแต่งตัง้
เพิ่มเติมในระหว่างวาระ ให้ผ้ ซู งึ ่ ได้ รับการแต่ง ตังเพิ
้ ่มมีวาระเท่าทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการกีฬายานยนต์ซง่ึ ได้ แต่ง ตังไว้
้ แล้ว
1.2.8.1 กรณีทย่ี งั ไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการกี
้
ฬายานยนต์ชดุ ใหม่เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้
คณะกรรมการกีฬายานยนต์ชดุ เดิมรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังใหม่
้

1.2.9 องค์ ประกอบคณะกรรมการกีฬายานยนต์

ให้ แต่งตังกรรมการกี
้
ฬายานยนต์ เพื่อทําหน้ าที่ รองประธาน, เลขานุการ, ผู้ชว่ ยเลขานุการ, ประชาสัมพันธ์,
ผู้ชว่ ยประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมคณะกรรมการกีฬายานยนต์ อาจแต่งตังตั
้ วแทนนักแข่ง
ที่ปรึกษา และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ องกับกีฬาแข่งรถยนต์
เพื่อร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีสิทธิในการลงมติ
ได้

1.2.10 อํานาจหน้ าที่รับผิดชอบคณะกรรมการกีฬายานยนต์

คณะกรรมการกีฬายานยนต์ ในฐานะผู้ทรงอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแข่งขันกีฬายานยนต์
ของ
ประเทศไทยมีอํานาจหน้ าทีร่ ับผิดชอบด้ านกีฬาแข่งรถยนต์ของประเทศไทย ดังต่อไปนี ้

1.2.10.1 พิจารณากําหนด“กติกากีฬ าแข่ งรถยนต์ แห่ งชาติประจําปี ”และ “อัตราค่ าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้ อง” เพื่อให้ คณะกรรมการบริหรารับรอง โดยมีนายกสมาคมฯ ลงนามประกาศ
1.2.10.2 กํากับ ควบคุม ดูแล เผยแพร่ ส่งเสริม พัฒนา และติดตามประเมินผล กฎ ระเบียบ
มาตรฐาน กติกากีฬาแข่ งรถยนต์ แห่ งชาติ ให้ เทียมเท่ามาตรฐานสากล รวมถึง ลงโทษ
หน่วยงาน องค์กร ผู้จดั การแข่งขัน นักแข่ง ทีมแข่งและกรรมการ ผู้ซง่ึ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกติกา
แข่งรถยนต์แห่งชาติ (NCR) ตามกฎนานาชาติและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.2.10.3 ประกาศปฏิทนิ การแข่ งขันประจําปี บันทึกสถิตกิ ารแข่ งขัน บริหารจัดการสถิตขิ ้ อมูล
จัดทําทะเบียนกีฬาแข่ งรถยนต์ ของประเทศไทย และรั บรอง
การเก็บคะแนนสะสม
ตําแหน่ งแชมป์ประจําปี
1.2.10.4 กํากับ ควบคุม ดูแล อนุมตั ิ อนุญาต ตรวจสอบ เพิกถอน ลงโทษ ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรกีฬาแข่ งรถยนต์ ของประเทศไทย ได้ แก่ กรรมการกีฬาแข่งรถยนต์ ผู้จดั การ
แข่งขัน นักแข่ง ทีมแข่ง และบุคลากรกีฬาแข่งรถยนต์ทกุ ประเภท เพื่อให้ ปฏิบตั งิ านตามกติกา
กีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ (NCR) ตลอดจนการปฏิบตั ิตามกฎนานาชาติ
1.2.10.5 กํากับ ควบคุม ดูแล อนุมตั ิ อนุญาต เพิกถอน และยกเลิก การจัดแข่ งขันรถยนต์
(Organising Permit) ทุกรูปแบบการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ, ระดับ National
Championship, ระดับ Series Championship, ระดับ Annual Event, ระดับ Endurance
Event, และระดับ Club Event
1.2.10.6 กํากับ ดูแล อนุมตั ิ อนุญาต แต่งตัง้ รับรอง และเพิกถอน
ด้ านกีฬาแข่ งรถยนต์ และที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่
1.2.10.6.1 หนังสือรับรองอนุญาตให้ นกั แข่ง, ทีมแข่งเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ (VISA)
1.2.10.6.2 ใบรับรองแพทย์สําหรับกีฬาแข่งรถยนต์ของประเทศไทย
1.2.10.6.3 งานทะเบียนนักแข่ง ทีมแข่ง ผู้จดั การแข่งขัน ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านกีฬาแข่งรถยนต์
ของประเทศไทย
1.2.10.6.4 กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Steward) และกรรมการควบคุมมาตรฐาน
(Observer) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในรายการที่สมาคมให้ การรับรอง หรื ออนุญาต
1.2.10.6.5 รับรองกติกาการแข่งขันเพิม่ เติม “SR” (Supplementary Regulations) และ
ประกาศ (Bulletin) ของผู้จดั การแข่งขัน (กรณีทผ่ี ้ จู ดั การแข่งขันออกกติกาการ
แข่งขันเพิ่มเติมในระหว่างการแข่งขัน ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากกรรมการควบคุมการ
แข่งขัน และกรรมการควบคุมมาตรฐาน (ถ้ ามี) จึงมีผลใช้ บงั คับ)
1.2.10.6.6 รับรองรุ่นและอุปกรณ์ชิ ้นส่วนรถยนต์ (Homologation) สําหรับรถรุ่นทีม่ ีการผลิต
และหรื อการจําหน่ายภายในประเทศ

1.2.10.6.7 รับรองคุณสมบัตอิ ปุ กรณ์ป้องกันภัยเพื่ออนุญาตให้ ใช้ ในการแข่งรถยนต์
ภายในประเทศ
1.2.10.6.8 รับรองสนามแข่งและอุปกรณ์แข่งกีฬายานยนต์
1.2.10.6.9 รับรอง หน่วยงาน องค์กรใดในรูปแบบสมาคม หรื อสโมสร หรื อ สมาพันธ์ หรื อ
ชมรม ทีม่ ีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับกีฬายานยนต์เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการ
กีฬายานยนต์มอบหมาย
1.2.10.7 ตัดสินคําอุทธรณ์ หรื อการประท้ วงที่ยงั ไม่ยตุ ิ (Appeal or Unsettled Protest) ในฐานะ
National Court of Appeal ในกรณีทก่ี รรมการควบคุมการแข่งขันตัดสินไปแล้ วหรื อยังตัดสิน
ปั ญหาไม่ได้
1.2.10.8 ยกระดับระบบการจัดแข่ งขันกีฬายานยนต์ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน คุณภาพการกีฬา การประหยัดพลังงาน การใช้ พลังงานทดแทน การรักษา
สิ่งแวดล้ อม การสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และประโยชน์สขุ ทางสังคมและ
ครอบครัว ควบคูก่ บั การพัฒนาโดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1.2.10.9 ส่ งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้ านกีฬายานยนต์อาทิ ระบบสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากร
กีฬายานยนต์ ระบบแฟนคลับ ระบบผู้จดั การแข่งขัน ระบบผู้สนับสนุนกีฬา ระบบการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬายานยนต์ การสร้ างระบบคุณธรรมจ
ริยธรรม เป็ นต้ น
1.2.10.10 ส่ งเสริมการจัดแข่ งขันกีฬาแข่ งรถยนต์ ในประเทศไทยทุกประเภท อาทิ World
Championship, FIA International Championship และ Asia Pacific Championship
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศไทย
1.2.10.11 ศึกษา วิจยั พัฒนา ให้ คําปรึกษา และข้ อเสนอแนะ
ทางวิชาการ เทคนิดค้ านกีฬาแข่งรถยนต์และ
ที่เกี่ยวข้ อง
1.2.10.12 กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนแผนแม่ บทกีฬาแข่ งรถยนต์ แห่ งชาติ แผนยุทธศาสตร์
พัฒนากีฬายานยนต์ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สมาคม องค์กร
ชมรม คณะบุคคล และบุคคลทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพื่อพัฒนากีฬายานยนต์
1.2.10.13 แต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรื อที่ปรึกษา ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
1.2.10.14 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ FIA กกท. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

1.2.11 การประชุมของคณะกรรมการกีฬายานยนต์

ให้ จดั ประชุมสามัญขึ ้นอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรื ออาจเรี ยกประชุมวิสามัญได้ ตามความจําเป็ นด้ วย
การแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 3 วัน

1.2.12 คณะกรรมการบริหาร

หมายถึง คณะกรรมการบริหาร ซึง่ ได้ รับการเลือกตังจากสมาชิ
้
กตามระเบียบข้ อบังคับของ ราชยานยนต์
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1.2.13 กรรมการควบคุมการแข่ งขัน (Steward)

หมายถึง บุคคลผ้ ทู รงคุณวุฒทีิ ไ่ ด้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการกี
้
ยานยนต์
ฬา
เป็ นผู้แทนของสมาคมไปควบคุม
การแข่งขันทีไ่ ด้ รับการรับรอง หรื ออนุญาตให้ จดั การแข่งขันจากสมาคม เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง

1.2.14. กรรมการกํากับมาตรฐาน (Observer)

หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ทีไ่ ด้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการกี
้
ฬายานยนต์ เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดการแข่งขันให้ เป็ นไปตามทีก่ ําหนด

1.2.15 ผู้จัดการแข่ งขัน (Promoter) และ ผู้ดาํ เนินการแข่ งขัน (Organiser)

หมายถึง ผู้จดั การแข่งขัน หรื อ ผู้ดําเนินการแข่งขัน โดยเป็ นผู้ทม่ี ีความพร้ อมในการจัดแข่งขัน โดยความ
รับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ สนับสนุนวงการกีฬายานยนต์ และดําเนินการเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียง ภาพพจน์ท่ี
ดีตอ่ การกีฬาแข่งรถยนต์และสมาคมฯ จําแนกเป็ น
1.2.15.1 ผู้จดั การแข่งขัน (Promoter) หมายถึง เจ้ าของรายการแข่งขันใดๆ ทีไ่ ด้ รับการรับรองหรื ออนุญาต
จากคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ให้ เป็ นผู้จดั การแข่งขันรายการนันๆ
้
1.2.15.2 ผู้ดําเนินการแข่งขัน (Organiser)
หมายถึง ผู้ดําเนินการแข่งขันให้ กบั รายการแข่งขันทีไ่ ด้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกีฬายานยนต์

1.2.16. ข้ อกําหนดในรายการแข่ งขันที่สมาคมฯรับรอง อนุญาต หรือรับทราบ

สมาคมฯ โดยคณะกรรมการกีฬายานยนต์ จะให้ การรับรอง การอนุญาต และการรับทราบ
รายการแข่งขัน ดังนี ้
1.2.16.1 “การรั บรอง” (Sanction) จะให้ ตอ่ รายการ ทีส่ มาคมฯ โดยคณะกรรมการกีฬายานยนต์ บันทึก
และประกาศปฏิทนิ การแข่งขันประจําปี โดยถือว่าเป็ นรายการ ทีผ่ ้ จู ดั การแข่งขันดําเนินการตาม
กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ ระบบมาตรฐานของสมาคมฯและนานาชาติกําหนด โดยจะ
สามารถบันทึกสถิตกิ ารแข่งขัน และเก็บคะแนนสะสมตําแหน่งแชมป์ประจําปี ได้ แก่ รายการ
แข่งขันในรูปแบบ Circuit Racing, Karting, Rally, Cross-country Rally, Rallycross,
Autocross, Drag Racing และ Gymkhana
1.2.16.2 “การอนุญาต” (Approve) จะให้ ตอ่ รายการ ทีส่ มาคมฯ โดยคณะกรรมการกีฬายานยนต์ บันทึก
และประกาศปฏิทนิ การแข่งขันประจําปี โดยถือว่าเป็ นรายการทีผ่ ้ จู ดั การแข่งขันดําเนินการโดย
คํานึงถึงมาตรฐาน และระบบการแข่งขัน ที่ให้ ความสําคัญเรื่ องความปลอดภัย และความ
ยุตธิ รรม ได้ แก่ รายการแข่งขันในรูปแบบ Circuit Racing, Karting, Rally, Cross-country Rally,
Rallycross, Autocross, Drag Racing และ Gymkhana

1.2.16.3 “การรั บทราบ” (Acknowledge) จะให้ ตอ่ รายการ สําหรับผู้จดั ทีป่ ระสงค์จะจัดขึ ้นเป็ นกิจกรรม
กีฬายานยนต์อย่างไม่เต็มรูปแบบ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.2.16.3.1 เป็ นกิจกรรมแข่งขันกีฬายานยนต์ทน่ี อกเหนือไปจากรูปแบบที่ ร.ย.ส.ท. ให้ การรับรอง
หรื อให้ การอนุญาต
1.2.16.3.2 เป็ นกิจกรรมกีฬายานยนต์ทก่ี ําลังพัฒนา เนือ่ งจากยังไม่มีแบบแผนทีช่ ดั เจน
1.2.16.3.3. เป็ นกิจกรรมกีฬายานยนต์ทไ่ี ม่มีการสะสมคะแนนเพื่อความชนะเลิศประจําปี
1.2.16.3.4. เป็ นกิจกรรมกีฬายานยนต์ทไ่ี ม่ขดั แย้ งหรื อเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ รายการแข่งขันทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง หรื อการอนุญาตจาก ร.ย.ส.ท.
1.2.16.3.5. เป็ นกิจกรรมกีฬายานยนต์ทไ่ี ด้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ให้ จดั ขึ ้นใน
สถานภาพ“รับทราบ” เป็ นคราวๆไป
(กิจกรรมกีฬายานยนต์ภายใต้ขอบเขตความหมายนีไ้ ด้แก่ Racing School, Track Day, Time Trial,
Speed Trial, Time Attack, Hill-climb, Land Speed Record, Oval Track, Twin Track, Dirt Track, Rally
Sprint, Super Special, Drift, ฯลฯ)

1.2.17 ยานบก (LAND VEHICLE) หมายถึง ยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยพลังงานของตนเอง โดยมีส่วนสัมผัสกับพื ้น

ไม่วา่ จะขับเคลื่อนด้ วยพลังเครื่ องจักรโดยตรงหรื อการถ่ายทอดพลังขับเคลื่อนลงสู่พื ้น มีระบบการบังคับควบคุมจาก
ผู้ขบั ขี่ซงึ่ ประจําอยูบ่ นยานนัน้

1.2.18 รถยนต์ (Automobile) หมายถึง ยานบกที่มีการขับเคลื่อนด้ วยพลังงานของตนเองผ่านล้ อจํานวน

อย่างน้ อย 4 ล้ อ ซึง่ ทังหมดไม่
้
อยูใ่ นแนวเส้ นตรงเดียวกัน และสัมผัสผิวพื ้นตลอดเวลา มีระบบการบังคับควบคุมและ
การขับเคลื่อนด้ วยล้ อจํานวนอย่างน้ อย 2 ล้ อ

1.2.19 การแบ่ งรุ่น (Classification) ได้ แก่ การแบ่งรุ่นตามปริมาตรกระบอกสูบ หรื อ ตามลักษณะเฉพาะอื่น
ตามกติกาเทคนิค หรื อ การจําแนกคุณสมบัตติ ามหลักการบันทึกสถิตขิ อง FIA APPENDIX-B

1.2.20 การแข่ งขัน (Competition) หมายถึง รายการทีร่ ถยนต์ขบั เคลื่อน โดยมีวตั ถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อ

บันทึกสถิติ จัดอันดับและมีการประกาศผลการแข่งขันต่อสาธารณะ แบ่งระดับออกเป็ นระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ซึง่ อาจเป็ นรายการทีม่ ีข้อจํากัด (Restricted or Closed) ด้ วย

1.2.21 รายการ (Event) หมายถึง รายการทีม่ ีผลการแข่งขัน อาจประกอบไปด้ วยการซ้ อม การคัดเลือก และ

การแข่งขันทีแ่ ยกเป็ นช่วงๆ (Heats and Final) หรื อการแข่งรวมกลุม่ เดียวกัน (Race) ซึง่ รถแข่งทุกคันถูกปล่อยตัว
พร้ อมกัน (Mass-start)
1.2.21.1 “รายการ” เริ่มต้ นตังแต่
้ การตรวจสอบเอกสาร (Administrative Checking) และ/หรื อ การ
ตรวจสภาพ (Scrutineering) รวมถึงการซ้ อม การคัดเลือก และการแข่งขัน

1.2.21.2 การแข่งขันสิ ้นสุดลงเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาประท้ วง หรื อ อุทธรณ์ หรื อ การรับฟั งข้ อเท็จจริง
1.2.21.3 ห้ ามนํารายการระดับนานาชาติที่ไม่ได้ รับรองจาก FIA บันทึกในปฏิทนิ นานาชาติและปฏิทนิ
การแข่งขันประจําปี
1.2.21.4 ห้ ามไม่ให้ รถแข่งทีม่ ีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านเทคนิคแตกต่างไปจากกติกาเทคนิคของ FIA ร่วมรายการ
เดียวกันกับรถแข่งตามกติกาเทคนิคของ FIA (รวมทังการดั
้
ดแปลงกติกาเทคนิคของ ASN)
ก่อนได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก FIA

1.2.22 Circuit Race หมายถึง การแข่งขันในสนามปิ ด ระหว่างยานยนต์จํานวนมากกว่า 2 คัน ภายใต้ เวลาและ

เส้ นทางเดียวกัน ตัดสินชัยชนะเมื่อผู้ทอ่ี ยูใ่ นตําแหน่งนํากลุม่ วิง่ ครบระยะทางหรื อระยะเวลาทีก่ ําหนด

1.2.23 Drag Race หมายถึง การแข่งขันระหว่างยานยนต์ 2 คัน แข่งขันอัตราเร่งจากหยุดนิง่ บนเส้ นทางตรง

คู่ขนานยาว 1/4 ไมล์ หรื อ 1/8 ไมล์ คันแรกทีผ่ า่ นเส้ นปลายทางก่อนเป็ นผู้ชนะการแข่งของคูน่ นั ้

1.2.24 Hill Climb หมายถึง การแข่งขันโดยทีผ่ ้ สู มัครแข่งถูกปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้ นทีละคัน วิง่ บนเส้ นทาง

เดียวกันโดยจุดปลายทางอยูส่ งู กว่าจุดเริ่มต้ น เวลาที่ใช้ ระหว่างจุดทังสอง
้ (Elapsed Time) ของผู้สมัครแข่งแต่ละ
รายจะถูกนํามาเรี ยงลําดับเป็ นผลของการแข่งขัน

1.2.25 รายการระดับนานาชาติ (International Event) หมายถึง รายการทีม่ ีการจัดแข่งขันตามกติกา

กีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ และกติกาของ FIA ซึง่ เปิ ดให้ นกั แข่งจากประเทศต่างๆ นอกเหนือจากประเทศทีจ่ ดั การ
แข่งขันเข้ าร่วมการแข่งขัน โดยสัญชาติของนักแข่งถือตามประเทศผู้ออกใบอนุญาตแข่
ทังนี
้ ง ้ ห้ ามจัด การแข่งขันรายการ
ระดับนานาชาติใดๆ ที่ไม่ได้ รับการบรรจุเข้ าปฏิทนิ การแข่งขันนานาชาติ แม้ มีการจํากัดคุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่วมการ
แข่งขันก็ตาม สําหรับการยื่นขออนุญาตเพื่อบรรจุเข้ าปฎิทนิ การแข่งขันระดับนานาชาติ ต้ องยื่นผ่าน ASN เพื่อให้
FIA พิจารณา

1.2.26. รายการระดับภาคพืน้ ระหว่ างประเทศ (Zone Event) หมายถึง รายการทีเ่ ปิ ดให้ นกั แข่งจาก

ประเทศต่างๆในเขตภาคพื ้น (Zone) ที่ FIA กําหนดเข้ าร่วมการแข่งขัน สัญชาติของนักแข่งถือตามประเทศผู้ออก
ใบอนุญาตแข่ง ทังนี
้ ้ ห้ ามจัดการแข่งขันรายการระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศทีไ่ ม่ได้ รับการบรรจุเข้ าปฏิทนิ การ
แข่งขันนานาชาติ แม้ มีการจํากัดคุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันก็ตาม สําหรับการยืน่ ขออนุญาตเพื่อบรรจุเข้ าปฎิทนิ
การแข่งขันระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศต้ องยืน่ ผ่าน ASN เพื่อให้ FIA พิจารณา

1.2.27. รายการระดับชาติ (National Event) หมายถึง รายการทีอ่ นุญาตให้ เฉพาะนักแข่งทีถ่ ือ
ใบอนุญาตของประเทศผู้จดั เข้ าร่วมแข่งขัน (ในกลุม่ ประเทศสหพันธ์ยโุ รป หรื อในกลุม่ ประเทศที่ FIA อนุญาต นัก
แข่งอาชีพสามารถใช้ ใบอนุญาตของประเทศในกลุ่มดังกล่าวเข้ าร่วมการแข่งขันได้ )

1.2.28. รายการระดับชาติทีนักแข่ งต่ างชาติร่วมแข่ งได้ (National Event Authorised for
Foreign Participation---N.E.A.F.P.) หมายถึง รายการทีจ่ ดั ขึ ้นในประเทศใดประเทศหนึง่ โดยไม่ได้ มี
สถานะภาพเป็ นรายการระดับนานาชาติ หรื อระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศ แต่สามารถอนุญาตให้ นกั แข่งที่ถือ
ใบอนุญาตของประเทศอื่น ร่วมแข่งได้ โดยมีเงื่อนไขสําคัญว่า
--- รายการนันจะต้
้ องจัดขึ ้นบนสนามแข่งทีไ่ ด้ รับ Track License จาก FIA หรื อจาก ASN
--- นักแข่งต่างชาติร่วมแข่งได้ เฉพาะเพียงในรุ่นรถแข่งที่กําหนดตาม Grade ของ Track License
--- นักแข่งต่างชาติทร่ี ่วมแข่งไม่สามารถเก็บคะแนนสะสมของรายการในประเทศเจ้ าภาพ

1.2.29. รายการแบบมีเงื่อนไข (Restricted Event) หมายถึง รายการระดับนานาชาติหรื อระดับชาติที่มี

เงื่อนไขแตกต่างไปจากข้ อ 1.2.25 หรื อ 1.2.26 หรื อ 1.2.27 หรื อ 1.2.28 โดย FIA บรรจุเข้ าปฏิทนิ นานาชาติด้วยการ
ยกเว้ นเงื่อนไขให้ เป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับ Appendix-O การยื่นขอต้ องยื่นผ่าน ASN เช่นเดียวกัน

1.2.30. รายการจํากัดเงื่อนไข (Closed Event) หมายถึง รายการทีร่ ะบุเฉพาะให้ สมาชิกของสโมสร หรื อ

องค์กรภายใน ASN เข้ าร่วมกิจกรรม โดยเน้ นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเป็ นหลัก

1.2.31. แรลลี่และครอสคันทรี่ (Rally and Cross-country Rally) หมายถึง รายการแข่งขันทีใ่ ช้ พื ้นที่

ถนนสาธารณะเป็ นส่วนหนึง่ ของเส้ นทางแข่งขัน

1.2.32. การชุมนุม (Meeting) หมายถึง การรวมตัวระหว่างนักแข่งและกรรมการเพื่อประลองสถิติ
1.2.33. ขบวน (Parade) หมายถึง การแสดงขบวนรถแข่งเป็ นกลุม่ ด้ วยความเร็วพอสมควร ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1.2.33.1 มีรถกรรมการซึง่ ขับโดยผู้ทม่ี ีประสบการณ์และความสามารถ นําและปิ ดท้ ายขบวน
1.2.33.2 ห้ ามแซงในขบวน
1.2.33.3 ห้ ามการจับเวลา
1.2.33.4 ห้ ามติด หมายเลขรถแข่ง ยกเว้ นหมายเลขทีม่ ีความสัมพันธ์กบั รถแข่งในทางประวัตศิ าสตร์
ผู้จดั อาจติ ดสัญลักษณ์ (เช่น อักษร หรื อ หมายเลขข้ างกระจก) เพื่อการควบคุม แต่ต้องลอก
ออกเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ ้น
1.2.33.5 เอกสารกําหนดการแข่งขันต้ องระบุรายละเอียดของกําหนดการและรายละเอียดของรถทีร่ ่วม
กิจกรรม

1.2.34. การสาธิต (Demonstration) หมายถึง การแสดงสมรรถนะของรถแข่ง

1.2.34.1 การสาธิตรถแข่งจํานวนเกิน 5 คัน ต้ องมีรถนํากลุม่ ทีข่ บั โดยผู้ทม่ี ีประสบการณ์และ
ความสามารถ ภายใต้ การควบคุมของนายสนาม

1.2.34.2 กรรมการธงต้ องประจําจุด
1.2.34.3 ผู้เข้ าร่วมสาธิตทุกคนต้ องแต่งกายและใช้ อปุ กรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
1.2.34.4 รถที่เข้ าร่วมสาธิตทุกคันต้ องผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย
1.2.34.5 ต้ องพิมพ์รายชื่อรถที่เข้ าร่วมสาธิตที่ผ่านการตรวจสภาพ
1.2.34.6 ห้ ามมีผ้ โู ดยสารในรถทีเ่ ข้ าร่วมสาธิต
1.2.34.7 ห้ ามแซงหากไม่มีสญ
ั ญาณธงฟ้าจากกรรมการธง
1.2.34.8 ห้ ามจับเวลา
1.2.34.9 กติกาเพิม่ เติมและกําหนดการต้ องระบุรายละเอียดกิจกรรมสาธิต
1.2.34.10 ห้ ามรถทีเ่ ข้ าร่วมสาธิตติดหมายเลข ยกเว้ นหมายเลขทีม่ ีความสัมพันธ์กบั รถแข่งในทาง
ประวัติศาสตร์
1.2.34.11 ผู้จดั อาจติดสัญลักษณ์ (เช่น อักษร หรื อ หมายเลขข้ างกระจก) เพื่อการควบคุม แต่ต้องลอก
ออกเมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรม

1.2.35 การทดสอบ (Test) หมายถึง การทดสอบสถิตภิ ายใต้ เงื่อนไขทีก่ ําหนดในกติกา
1.2.36 Championship หมายถึง การแข่งขันระดับชาติ ระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศ หรื อ ระดับนานาชาติ ซึ่ง

อาจแข่งขันครัง้ เดียวหรื อต่อเนื่อง ASN เป็ นผู้อนุญาตการแข่งขันระดับชาติ ส่วน FIA เป็ นผู้อนุญาตการแข่งขันระดับ
ภาคพื ้นระหว่างประเทศ หรื อระดับนานาชาติ

1.2.37 Cup, Trophy, Challenge, Series ได้ แก่ การแข่งขันทีเ่ กิดขึ ้นในรายการภายใต้ กติกากลางเดียวกัน

การแข่งขันระดับนานาชาติ หรื อระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันต่อเนื่องต้ องได้ รับการอนุญาตจาก FIA
ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1.2.37.1 กติกาการแข่งขัน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
1.2.37.2 ปฏิทนิ การแข่งขัน
1.2.37.3 ASN ประเทศทีจ่ ดั การแข่งขันให้ ความยินยอม
1.2.37.4 สถานที่จดั การแข่งขันมีมาตรฐานความปลอดภัย
(FIA อาจอนุญาตให้ จดั การแข่งขันระดับชาติ นอกเขตของ ASN ได้ ตามความเหมาะสม)

1.2.38 คณะกรรมการดําเนินการแข่ งขัน Organising Committee หมายถึง คณะบุคคลจํานวน 3
คนขึ ้นไป ที่ ASN ให้ การรับรองเพื่อดําเนินให้ การแข่งขันเป็ นไปตามกติกา

1.2.39 กติกาเพิ่มเติม (Supplementary Regulations) หมายถึง กติกาเพิ่มเติมที่ออกโดยผู้จดั การ

แข่งขัน ซึง่ ต้ องไม่มีส่วนหนึง่ ส่วนใดขัดแย้ งกับกติกากีฬาแข่งรถนานาชาติ กติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติ (NCR) และ

กติกามาตรฐานของสมาคมฯ รวมทังต้
้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากสมาคมฯโดยคณะกรรมการกีฬายานยนต์ หรื อ
กรรมการควบคุมการแข่งขัน (การกําหนดกติกาเพิม่ เติมต้ องทําเป็ นประกาศ Bulletin)
1.2.40 กําหนดการแข่ งขัน (Programme) หมายถึง เอกสารทีค่ ณะกรรมการดําเนินการแข่งขันให้
รายละเอียดกําหนดการแข่งขัน เผยแพร่อย่างทัว่ ถึงและเป็ นทางการ
1.2.41 เส้ นทาง (Course) หมายถึง เส้ นทางที่ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขัน ต้ องใช้ ระหว่างการแข่งขัน
1.2.42 สนามแข่ งแบบ Circuit หมายถึง สนามแข่งซึง่ กําหนดเส้ นทางวนบรรจบครบรอบ (โดยปกติจะมี
จุดเริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุดทีเ่ ดียวกัน) อาจเป็ นสนามถาวร หรื อ ชัว่ คราว หรื อ กึ่งถาวร
1.2.43 สนามแข่ งแบบ Speedway หมายถึง สนามแข่งถาวรทีม่ ีโค้ งเอียง (Banking) ไม่เกิน 4 โค้ ง ทีเ่ ลี ้ยวใน
ทิศทางเดียวกัน
1.2.44. การบันทึกสถิติ (Record) หมายถึง ผลที่ดีที่สดุ ในช่วงเวลาที่กติกากําหนด
1.2.45. สถิตทิ ้ องถิ่น (Local Record) หมายถึง ผลที่ดีที่สดุ ที่ ASN รับรองภายใต้ เงื่อนไขทีก่ ําหนด
1.2.46. สถิติระดับชาติ (National Record) หมายถึง ผลที่ดีที่สดุ ในระดับชาติที่ ASN รับรองภายใต้ เงื่อนไขที่
กําหนด
1.2.47. สถิติระดับนานาชาติ (International Record) หมายถึง ผลที่ดีที่สดุ ในระดับนานาชาติที่ FIA
รับรองภายใต้ เงื่อนไขทีก่ ําหนด
1.2.48. สถิติโลก (World Record) หมายถึง ผลที่ดีที่สดุ ในระดับโลกที่ FIA รับรองภายใต้ เงื่อนไขทีก่ ําหนด
1.2.49. ผู้ครองสถิติ (Holder of the Record) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถด้ านสถิติที่ดีที่สดุ

1.3. กรรมการด้ านกีฬาแข่ งรถยนต์

การจัดแข่งขันทุกรายการในประเทศไทย ต้ องมีกรรมการควบคุมแข่งขันกีฬายานยนต์ทแ่ี ต่งตังโดยคณะกรรมการกี
้
ฬา
ยานยนต์ในจํานวนที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อทําหน้ าที่บริหาร จัดการ ดําเนินการ กํากับ ดูแล และควบคุมให้ การ
แข่งขันมีความปลอดภัย เป็ นธรรม เป็ นไปตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ มาตรฐานที่สมาคมฯและนานาชาติ
กําหนด ตลอดจนกติกาสนับสนุนอื่นๆ

1.3.1 การแต่ งตัง้ กรรมการ (Nomination of Officials)

1.3.1.1 สมาคมฯ ทรงสิทธิ์ในการแต่งตังบุ
้ คคล หรื อคณะบุคคล (ในรูปแบบคณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรื อ คณะทํางาน) กํากับดูแลการแข่งขันรถยนต์ทกุ รูปแบบทุกประเภททีจ่ ดั ขึ ้นใน
ราชอาณาจักรไทย

1.3.1.1.1 การแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับภาคพื ้นระหว่างประเทศ และระดับชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ต้ องมีกรรมการควบคุมการแข่งขัน จํานวนอย่างน้ อย 2 คน
1.3.1.1.2 การแข่งขันระดับ Series Championship รายการ Endurance Event รายการ Annual
Event และระดับสโมสร ต้ องมีกรรมการควบคุมการแข่งขัน จํานวนอย่างน้ อย 1 คน
1.3.1.1.3 การแข่งขันระดับต่างๆ ภายในประเทศไทย ต้ องมีกรรมการควบคุมการแข่งขัน หรื อ
กรรมการสังเกตการณ์การแข่งขัน (Observer) อย่างน้ อย 1 คน
1.3.1.1.4 การแข่งขันหลายการแข่งขันในโปรแกรม สมาคมฯ อาจแต่งตังกรรมการควบคุ
้
มการ
แข่งขันมากกว่า 1 คน ให้ รับผิดชอบร่วมกันหรื อแยกตามการแข่งได้
1.3.1.2 คุณสมบัตกิ รรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ ตามเงื่อนไขของสมาคมรถยนต์
นานาชาติ
(FIA) หรื อ คณะกรรมการกีฬารถคาร์ ทนานาชาติ(CIK-FIA) หรื อ คณะกรรมการกีฬายานยนต์ มีดงั นี ้
1.3.1.2.1 เป็ นผู้ท่ีมีความเข้ าใจในกฎกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติและที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี
1.3.1.2.2 ผ่านการอบรมกรรมการควบคุมการแข่งขัน หรื อมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน โดย
มีการฝี กฝนพัฒนาเพิม่ พูนทักษะความรู้เป็ นประจําต่อเนือ่ งทุกปี
1.3.1.2.3 เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ โปร่งใส สุขภาพสมบูรณ์ และเป็ นมืออาชีพ
1.3.1.2.4 ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังทางตรงและทางอ้
้
อม (Conflict of Interest) กับทีมแข่งและนักแข่ง
ที่ร่วมในการแข่งขัน
1.3.1.2.5 เป็ นสมาชิกและปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสมาคมฯ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมสมาคมฯ กีฬายานยนต์ และสังคมเป็ นอย่างดี
1.3.1.2.6 มีใบอนุญาตเป็ นกรรมการและขึ ้นทะเบียนสมาคมฯ
1.3.1.2.7 เป็ นกรรมการกีฬายานยนต์ หรื ออนุกรรมการ หรื อคณะทํางาน หรื อเป็ นผู้ทม่ี ีประสบการณ์ หรื อ
ผู้ทเ่ี คยดํารงตําแหน่งรับผิดชอบในหน้ าทีเ่ ช่นเดียวกับกรรมการกีฬายานยนต์ได้
1.3.1.3 ผู้จดั การแข่งขัน สามารถแต่งตังกรรมการดํ
้
าเนินการแข่งขันเพิม่ เติม เพื่อให้ การแข่งขันมีความ
ปลอดภัย เป็ นธรรม เป็ นไปตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ มาตรฐานที่สมาคมฯและนานาชาติ
กําหนด โดยให้ คดั เลือกบุคคลากรที่มีความรู้ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามที่สมาคมฯ
กําหนด เพื่อเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ ตังแต่
้ นายสนามลงมาตามลําดับ และสามารถแต่งตังหั
้ วหน้ ากรรมการ
เพื่อควบคุมการปฏิบตั งิ านของกรรมการหลายๆรายทีท่ าํ หน้ าทีเ่ ดียวกัน ทังนี
้ ้สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ใน
การปฏิเสธบุคคลผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่
1.3.1.4 กรรมการ/ผู้ทาํ หน้ าทีส่ ําคัญทุกตําแหน่งตามทีก่ ําหนดในกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ ต้ องเป็ น
สมาชิกและปฏิบตั ติ ามระเบียบของสมาคมฯ มีใบอนุญาตและขึ ้นทะเบียนเป็ นบุคลากรด้ านกีฬายานยนต์
และปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับหลักเกณฑ์ทก่ี ฎระเบียบกติกาหรื อทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด

1.3.1.5 ผู้จดั การแข่งขันสามารถแต่งตังตั
้ วแทนนักแข่ง (Competitors Liaison) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันได้

1.3.2. กรรมการควบคุมการแข่ งขัน (Steward of the Meeting)

1.3.2.1 เป็ นผู้ที่ทํางานเป็ นอิสระ ไม่มีส่วนร่วมใดๆในการจัดการแข่งขัน โดยต้ อง “รายงานควบคุมการ
แข่งขัน” สําหรับทุกรายการและโปรแกรมทีป่ ฏิบตั งิ าน ประกอบด้ วยรายละเอียดการแข่งขัน ผลการ
ตรวจสอบความพร้ อมและความปลอดภัยในการจัดแข่งขัน เพื่อให้ คณะกรรมการกีฬายานยนต์
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีส่ ิ ้นสุดการจัดแข่งขัน
1.3.2.2 เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนสมาคมฯ ในการควบคุม กํากับ ดูแลให้ การแข่งขันกีฬายานยนต์
เป็ นไปตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ (NCR) และมาตรฐานสมาคมฯกําหนด อย่างถูกต้ อง
โปร่งใส และเป็ นธรรม ตลอดจนดําเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดกฎระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.3.2.3 เป็ นผู้มีอํานาจพิจารณา อนุมตั ิ อนุญาต และเพิกถอน ดังนี ้
1.3.2.3.1 แก้ ไขเพิม่ เติมกฎกติกาการแข่งขันในรายการหรื อโปรแกรม
1.3.2.3.2 เปลี่ยนแปลง เลื่อน ระงับ ยกเลิก และยุติ การแข่งขัน นักแข่ง รุ่นการแข่งขัน รอบการ
แข่งขัน กําหนดการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงจุดสตาร์ ทหรื อจุดฟิ นชิ และอื่นๆ รวมถึงกรณี
ได้ รับการร้ องขอจากนายสนาม
1.3.2.3.3 จัดให้ มีการแข่งขันใหม่ เฉพาะกรณีทเ่ี สมอกันและไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันด้ วยวิธีอ่ืนได้
1.3.2.3.4 แต่ง ตังกรรมการ
้
ควบคุมการแข่งขันเพิม่ เติม ในกรณีทม่ี ีจํานวนกรรมการควบคุมการ
แข่งขันปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เพียงพอ โดยต้ องจัดทํารายงานให้ คณะกรรมการกีฬายานยนต์
รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.3.2.3.5 สั่งปรับ และออกใบอนุญาตขับรถแข่งให้ กบั ผู้เข้ าแข่งขันที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตฯ
1.3.2.4 เป็ นผู้ทม่ี ีอํานาจรับรอง หรื อ ปฏิเสธ หรื อ เปลี่ยนแปลง การตัดสินของนายสนาม หรื อ กรรมการ
ดําเนินการแข่งขันทุกตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการดําเนินการแข่งขันทุกตําแหน่ง มีหน้ าทีป่ ระสานงานกับ
กรรมการควบคุมการแข่งขันโดยผ่านนายสนาม
1.3.2.5 เป็ นผู้ที่มีอํานาจพิจารณา รับรอง และให้ ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการจัดแข่งขัน ซึง่ ผู้จดั การ
แข่งขันรายงานต่อคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ตามแบบฟอร์ มและรูปแบบที่สมาคมฯกําหนด
ประกอบด้ วย สถิตผิ ลการแข่งขัน สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน การเกิดอุบตั เิ หตุ การประท้ วง การ
ตัดสินโทษ การให้ ออกจากการแข่งขัน การยึดใบอนุญาต การประเมินผลการจัดงาน การส่งเสริม
สิทธิประโยชน์ การใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีในการแข่งขัน และอื่นๆ ตามทีส่ มาคมฯกําหนด
1.3.2.6 เป็ นผู้มีอํานาจพิจารณา กําหนดโทษ และลงโทษการฝ่ าฝื นกฎกติกาหรื อระเบียบข้ อบังคับ รวมถึง

1.3.2.6.1 ผู้ฝ่าฝื นกฎกติกา ด้ วยการปรับผลการแข่งขัน และหรื อปรับเป็ นเงิน และหรื อระงับใช้
ใบอนุญาตชัว่ คราว หรื อให้ ออกจากการแข่งขัน
1.3.2.6.2 นักแข่ง รถแข่ง หรื อทีมแข่งทีเ่ ป็ นอันตราย หรื ออาจก่อให้ เกิดอันตราย จากการ
สังเกตการณ์ด้วยตนเอง หรื อรับรายงานจากนายสนาม
1.3.2.6.3 นักแข่งทีไ่ ด้ รับโทษจากการแข่งขันในรุ่นหนึง่ และไม่ให้ ร่วมการแข่งขันรุ่นอื่นต่อเนื่องใน
ระหว่างการแข่งขัน หรื อรายการแข่งขันนันๆ
้
1.3.2.6.4 ลงโทษนักแข่งและผู้ที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของกรรมการ
1.3.2.7 มีหน้ าที่ตรวจสอบก่อนการแข่งขัน เพื่อให้ รายการแข่งขันเป็ นไปตามทีไ่ ด้ รับอนุญาตจากสมาคมฯ ดังนี ้
1.3.2.7.1 การอนุญาตจัดแข่งขัน: ใบอนุญาตจัดการแข่งขัน ใบอนุญาตสนามแข่ง หลักฐานการ
ประกันภัย
1.3.2.7.2 คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่งขัน: ต้ องมีใบอนุญาตขับรถแข่งจากสมาคมฯ ใบตรวจโรค (การแข่งขัน
ระดับนานาชาติ) ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองอนุญาตให้ร่วมแข่งขัน (VISA) ในกรณีนกั
แข่งที่ใช้ ใบอนุญาตจากต่างประเทศ
1.3.2.7.3 ความปลอดภัย: แผนงานด้ านความปลอดภัย (Safety Plan) โดยเฉพาะสนามเฉพาะกิจ
สถานปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
1.3.2.7.4 ใบอนุญาตทีมแข่ง ใบอนุญาตผู้จดั การทีมแข่ง
1.3.2.7.5 อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด

1.3.3. นายสนาม (Clerk of the Course)
1.3.3.1 เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ซึง่ แต่งตังโดยผู
้
้ จดั การ
แข่งขัน เพื่อรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ควบคุมการแข่งขัน ให้ เป็ นไปตามที่ได้ รับอนุญาตจัดการ
แข่งขันจากสมาคมฯ กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ มาตรฐานการแข่งขัน กติกาการแข่งขัน และ
กําหนดการแข่งขัน ในกรณีทม่ี ีการแข่งขันหลายการแข่ง อาจมีนายสนามหลายคนก็ได้ ทังนี
้ ้ นายสนาม
สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีแ่ ทนเลขาธิการสนามได้
1.3.3.2 เป็ นผู้มีอํานาจหน้ าทีด่ ําเนินการแข่งขันดังนี ้
1.3.3.2.1 ดําเนินการแข่งขันในรายการหรื อโปรแกรมการแข่งขัน ให้ เป็ นไปตามรายการทีไ่ ด้ รับ
อนุมตั ิ อนุญาตจากสมาคมฯ อย่างถูกต้ องตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ มาตรฐาน
ทีส่ มาคมฯกําหนด และภาพพจน์ทีด่ ีตอ่ การกีฬายานยนต์ โดยเริ่มตังแต่
้ วนั เปิ ดรับสมัคร
วันซ้ อม วันแข่งขัน จนถึงการประกาศผลและรับรองการแข่งขัน

1.3.3.2.2 จัดรักษาความปลอดภัยต่อสาธารณชน ผู้ชมการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาการจัดแข่งขัน
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้ านความมัน่ คง ตํารวจ ทหาร หรื อภาคเอกชนมืออาชีพ
1.3.3.2.3 ตรวจสอบและดําเนินการเพื่อให้ นกั แข่ง ทีมแข่ง ทีเ่ ข้ าแข่งขันในรายการ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วน และปฏิบตั ติ ามกติกาหรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ได้ แก่
1.3.3.2.3.1 การมีใบอนุญาตและการขึ ้นทะเบียนนักแข่ง ทีมแข่งต่อสมาคมฯ อาทิ
ใบอนุญาตขับรถแข่ง ใบอนุญาตทีมแข่ง ใบอนุญาตผู้จดั การทีมแข่ง
1.3.3.2.3.2 ความพร้ อมของนักแข่ง สมรรถนะนักแข่ง ตรวจสอบ
ใบรับรองแพทย์ของนักแข่ง
(Medical Certificate)
1.3.3.2.3.3 ควบคุม ระงับ นักแข่ง และหรื อ รถแข่ง ที่ขาดคุณสมบัติ และหรื อ ที่ขาด
ความปลอดภัยเข้ าแข่งขัน
1.3.3.2.3.4 เสนอลงโทษนักแข่งบนรถแข่งคันทีฝ่ ่ าฝื นสัญญาณธงต่อกรรมการควบคุม
การแข่งขัน
1.3.3.2.3.5 เสนอลงโทษหรื อตักเตือน นักแข่งและทีมแข่ง โดยการใช้ สญ
ั ญาณธง
ระหว่างการจับเวลาหรื อระหว่างการแข่งขันต่อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.3.3.2.3.6 ทําหนังสือแจ้ งนักแข่งที่ได้ รับสัญญาณธงดํา
1.3.3.2.3.7 จัดทํารายงานความประพฤติ การลงโทษนักแข่งและทีมแข่งทุกกรณี
1.3.3.2.4 ตรวจสอบและดําเนินการเพื่อให้ มีการแข่งขันทีป่ ลอดภัย ถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นธรรม
1.3.3.2.4.1 ตรวจสอบรถแข่งว่ามีสมรรถนะ ถูกต้ องตามกติกาเทคนิค มีความปลอดภัย
สมบูรณ์พร้ อมต่อการแข่งขัน โดยรับรายงานจากหัวหน้ าตรวจสภาพ
ตลอดจนมีหมายเลขประจํารถแข่งทีถ่ กู ต้ องตรงกับรายชื่อทีส่ มัครแข่ง
1.3.3.2.4.2 จัดรถแข่งเข้ าตําแหน่งสตาร์ ทที่ถกู ต้ อง และให้ สญ
ั ญาณสตาร์ ท
1.3.3.2.4.3 ยกเลิกผลการจับเวลา ผลการแข่งขัน
1.3.3.2.4.4 จัดทําสรุปรายงานผลการแข่งขัน สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ ้น และการเกิดอุบตั เิ หตุ รับรองโดยผู้จดั การแข่งขัน และกรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกีฬายานยนต์ทราบ
1.3.3.2.4.5 ตรวจสอบว่ากรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าประจําจุด และรายงานต่อ
กรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.3.3.2.5 สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของของกรรมการ ผู้ปฏิบตั งิ านในการแข่งขัน ให้ คณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วน มีความรู้ความเข้ าใจ สามารถปฏิบตั ิงานให้ การแข่งขัน เป็ นไปตามกติกา และ
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกีฬายานยนต์ อย่างถูกต้ อง มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็ นธรรม

1.3.3.2.5.1 แต่งตังผู
้ ้ ช่วยที่มีคณ
ุ สมบัติเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการแข่งขันตามความจําเป็ น
1.3.3.2.5.2 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ข้ อมูล และเอกสารทีจ่ ําเป็ น เพื่อคุณภาพการแข่งขัน
1.3.3.2.5.3 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม (ก่อน
และหลังการแข่งขัน เพื่อเตรี ยมการและเพื่อสรุปสถานการณ์)
1.3.3.2.5.4 ตรวจสอบและรับรองรายงานประมวลผลการแข่งขัน ได้ แก่ รายงานการจับเวลา
รายงานการตรวจสภาพนักแข่ง สนามแข่ง และอุปกรณ์ รายงานการควบคุม
ทางแข่งจุดต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อประกอบเป็ นรายงานควบคุมการแข่งขัน
1.3.3.2.6 เป็ นผู้รับคําประท้ วง และสนับสนุนข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของกรรมการ
ควบคุมการแข่งขันในทันที
1.3.3.2.7 ออกกติกาแข่งขันเพิม่ เติมเฉพาะกาล (Additional Supplementary Regulations) ทีไ่ ม่
ขัดแย้ งกับกติกามาตรฐาน ประกาศเป็ น Bulletin เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน และดําเนินการด้ านเอกสาร เพื่อปรับปรุงกําหนดการแข่งขันหรื อ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับกติกาต่างๆ
1.3.3.2.8 จัดทํารายละเอียดประกอบการรายงานควบคุมการแข่งขัน เพื่อให้ ผ้ จู ดั การแข่งขันรับรอง
และเสนอต่อคณะกรรมการกีฬายานยนต์

1.3.4. เลขาธิการ (Secretary of the Meeting)

1.3.4.1 เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติกรรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ซึง่ แต่งตังโดยผู
้
้ จดั การ
แข่งขัน เพื่อรับผิดชอบงานสารบัญ เอกสาร ข้ อมูล ประกาศ การรับรองการจัดตําแหน่งกรรมการใน
หน้ าที่ต่างๆ การจัดเตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่จําเป็ นในการแข่งขัน โดยเริ่ม
ปฏิบตั ิงานตังแต่
้ วนั ซ้ อม วันแข่งขัน จนถึงการประกาศผลและรับรองการแข่งขัน
1.3.4.2 เป็ นกรรมการทีม่ ีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี ้
1.3.4.2.1 เป็ นผู้ชว่ ยนายสนาม และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้
การแข่งขันดําเนินไปอย่างถูกต้ อง
1.3.4.2.2 ตรวจสอบดําเนินการด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทังหมดโดยถู
้
กต้ องครบถ้ วน
ได้ แก่ การสมัครแข่งขัน การกําหนดหมายเลขรถแข่ง การเผยแพร่กติกา ประกาศต่างๆ
1.3.4.2.3 ตรวจสอบดําเนินการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขัน (Competitor และ Entrant) มีคณ
ุ สมบัติ
ได้ รับอนุญาตและขึ ้นทะเบียนของสมาคมฯ มีสมรรถนะและสุขภาพที่พร้ อมเข้ าร่วมแข่งขัน
อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง และลงนามในใบสมัคร

1.3.4.2.4 ตรวจสอบดําเนินการให้ กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ นักแข่ง ผู้จดั การทีมแข่ง และผู้เกี่ยวข้ องมี
คุณสมบัติ ได้ รับอนุญาตและขึ ้นทะเบียนของสมาคมฯ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และจัดให้ มีการ
แสดงหลักฐานพร้ อมต่อการตรวจสอบของกรรมการควบคุมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
1.3.4.2.5 จัดเตรี ยมความพร้ อมอุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารทีเ่ อื ้อประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของ
กรรมการควบคุมการแข่งขัน คณะกรรมการกีฬายานยนต์ คณะกรรมการบริหารสมาคม
นายสนาม คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบตั งิ านในการแข่งขัน รวมถึงจัดการประชุม
กรรมการจัดการแข่งขันในสนามนันๆ
้ ก่อนและหลังการแข่งขัน
1.3.4.2.6 เลขาธิการต้ องแจ้ งหมายเลขรถแข่งของนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งผู้มีข้อจํากัด
(Handicapped) ให้ กรรมการทังหมดทราบ
้
โดยเฉพาะกรรมการกู้ภยั

1.3.5.กรรมการจับเวลา (Time-keepers)

1.3.5.1 เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ เพื่อรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจับเวลา บันทึกสถิติ จัดทําเอกสาร และรายงานข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นต่อการประกาศผล
แข่งขัน และการทดสอบให้ กบั นายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.3.5.2 เป็ นกรรมการทีม่ ีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี ้
1.3.5.2.1 ศึกษากติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ กติกาการแข่งขัน กฎระเบียบ มาตการ
กําหนดการแข่งขัน เทคนิคการจับเวลา เทคนิคการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์การจับเวลา
และอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
1.3.5.2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่ องจับเวลาให้ มีความพร้ อมก่อนการแข่งขัน โดยอุปกรณ์
เครื่ องมือต้ องมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานที่ได้ รับอนุมตั ิจากสมาคมฯ หรื อเครื่ องบันทึกเวลาที่
มีความละเอียดขันตํ
้ ่า1/100 ของวินาที ตามมาตรฐาน (FIA, CIK-FIA Approved)
1.3.5.2.3 ดําเนินการจับเวลาเมื่อการแข่งขัน หรื อการซ้ อมเริ่มขึ ้น
1.3.5.2.4 ดําเนินการบันทึกและจัดทํารายงานด้ านการจับเวลา ดังนี ้
1.3.5.2.4.1 เวลาทีผ่ ้ เู ข้ าแข่งขันแต่ละรายทําได้ ในสนามแข่ทุงกรอบ (Circuit) หรื อทุกช่วง
(Sector)
1.3.5.2.4.2 ลําดับรถแข่งที่วิ่งผ่านจุดตรวจสอบ หรื อเส้ นสตาร์ ท/ฟิ นชิ ระหว่างการ
แข่งขัน
1.3.5.2.4.3 ผู้ที่ทําเวลาได้ ดีที่สดุ (Fastest Lap หรื อ Fastest in Session)
1.3.5.3 ห้ ามเปิ ดเผยผลการจับเวลาต่อผู้อ่ืน ยกเว้ นได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ เปิ ดเผยได้ จาก
กรรมการควบคุมการแข่งขัน หรื อนายสนาม

1.3.6. กรรมการตรวจสภาพและเทคนิค (Scrutineers)
1.3.6.1. เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติกรรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ เพื่อรับผิดชอบด้ าน
การตรวจสอบสมรรถนะ คุณสมบัตทิ างเทคนิคของรถแข่ง โดยสามารถเสนอแต่งตังผู
้ ้ ชว่ ย
กรรมการตรวจสภาพและเทคนิคทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อช่วยปฏิบตั งิ านได้
1.3.6.2. การแข่งขันทุกประเภทต้ องมีหวั หน้ าตรวจสภาพเป็ นผู้ควบคุมการตรวจสอบสภาพและเทคนิค
ศึกษาข้ อมูลด้ านเทคนิค จัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ จัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ และประสานกับนายสนาม (ในกรณีทก่ี ติกาเทคนิคระบุไว้ ให้ ตรวจสอบเอกสาร
Homologation Papers ของรถแข่งซึง่ จัดหามาโดยผู้สมัครเข้ าแข่งขัน)
1.3.6.3 เป็ นกรรมการทีม่ ีหน้ าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี ้
1.3.6.3.1 ศึกษากติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ กติกาแข่งรถ กติกาเพื่อความปลอดภัย กติกา
เทคนิคสําหรับรถแข่งทุกประเภท ทุกรุ่น และกฎกติกาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.3.6.3.2 ดําเนินการตรวจสภาพรถแข่งตามเวลากําหนด ทังก่
้ อนแข่ง ระหว่างแข่ง หลังแข่ง หรื อ
เมื่อได้ รับแจ้ งจากนายสนาม หรื อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.3.6.3.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของหมายเลข สติ๊กเกอร์ บงั คับ การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
กติกาแข่งขัน
1.3.6.3.4 รายงานการตรวจสอบสภาพ เทคนิค และความพร้ อมของ
รถแข่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยระบุ
รายละเอียดรถแข่งทีผ่่ านการตรวจสภาพและไม่ผา่ นการตรวจสภาพพร้ อมเหตุผล
1.3.6.4 ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลในการตรวจสภาพรถแข่งต่อผู้อ่ืน ยกเว้ นได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ เปิ ดเผยได้ จากกรรมการควบคุมการแข่งขัน หรื อนายสนาม

1.3.7. กรรมการพิท (Pit Observers)

1.3.7.1. เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติกรรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ เพื่อรับผิดชอบ
ควบคุมรถแข่งที่อยูใ่ นพื ้นที่พิทและแพดด็อก (Pit & Paddock) ทังหมดในวั
้
นทําการแข่งขัน เพื่อ
ป้องกันการละเมิดต่อกติกาการแข่งขัน
1.3.7.2. จัดทําข้ อเสนอแนะ รายงาน และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามคําสัง่ ของนายสนาม
1.3.7.3. รายงานนายสนามทันทีเมื่อมีผ้ เู ข้ าแข่งขันทําผิดกฎกติกาทีร่ ะบุไว้
1.3.7.4. เมื่อสิ ้นสุดการแข่งขันให้ รายงานต่อนายสนามด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร

1.3.8. กรรมการควบคุมทางวิ่งและกรรมการธง (Track Observers & Flag Marshals)

1.3.8.1 เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติกรรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ เพื่อกํากับดูแลทางวิ่ง

พื ้นที่การแข่งขัน ให้ อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมและมีความปลอดภัยตลอดรายการแข่งขัน

1.3.8.2 ป้องกันเหตุการณ์ใดๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ หรื อทาํ ให้ เกิดอันตรายต่อกรรมการ นักแข่ง
ทีมแข่ง และผู้ที่เกี่ยวข้ องตลอดการแข่งขัน
1.3.8.3 ป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ไ่ี ม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเข้ าไปในเขตหวงห้ าม หรื อ เขตอันตราย
1.3.8.4 กู้ภยั จากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ ้นระหว่างการแข่งขัน
1.3.8.5 นํารถแข่งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุให้ พ้นการกีดขวางจากอันตราย
1.3.8.6 มีความรู้ สามารถให้ ความช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลให้ กบั กรรมการ นักแข่ง ทีมแข่ง และ
ผู้เกี่ยวข้ องที่ได้ รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน
1.3.8.7 การแข่งขันในสนามแข่ง (Track) พื ้นที่ในลู่แข่งทังหมดเป็
้
นความรับผิดชอบของกรรมการฯ โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบเป็ นจุดๆ (Marshals Post) ตามทีก่ รรมการควบคุมการแข่งขัน หรื อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้ จดั ตําแหน่งหรื อให้ คําแนะนําไว้ และปฏิบตั หิ น้ าทีภ่ ายใต้ คําสัง่ ของนายสนาม ดังนี ้
1.3.8.7.1 ใช้ สายตาดูสนาม และคอยฟั งนายสนาม หรื อผู้ทน่ี ายสนามมอบหมายให้ สง่ั การในพื ้นที่
ความรับผิดชอบของตน
1.3.8.7.2 เมื่อเข้ าประจําจุดแล้ ว รายงานนายสนามด้ วยเครื่ องมือสื่อสาร และแจ้ งให้ จดุ อื่นทราบผ่
ๆ าน
ไปถึงหัวหน้ ากรรมการธง
1.3.8.7.3 ปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดร่วมกับทีมงาน รายงานเหตุการณ์ต่อนาย
สนามทันทีเมื่อมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น(ใช้ วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, บันทึก ฯลฯ)
1.3.8.7.4 รับผิดชอบและตัดสินใจจากคําชี ้แนะของนายสนาม เพื่อหยุดการแข่งขัน เมื่อมีอบุ ตั ิเหตุ
ร้ ายแรง หรื อมีเหตุการณ์ทอ่ี าจจะก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรง
1.3.8.7.5 เมื่อจบการแข่งขันหรื อการจับเวลาแต่ละรายการ ให้ เขียนรายงานเหตุการณ์แอุละบตั เิ หตุท่ี
เกิดขึ ้นส่งให้ นายสนาม
1.3.8.8 การแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษของรูปแบบแรลลี่ ทีเ่ รี ยกว่า SS (Special Stage) นัน้ ทางวิง่ หรื อ
พื ้นที่การแข่งขันเป็ นความรับผิดชอบของชุดกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ Safety Marshals โดยทํางาน
ร่วมกับชุดกรรมการจุดควบคุมเวลา (Time Controls) ซึ่งประจําอยู่ ณ ตําแหน่งที่มีป้ายสัญลักษณ์
สากล ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30x20 นิ ้ว (เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70 ซม.) แสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัด
1.3.8.9 การปั กติดเครื่ องหมายบอกทาง (Arrows) ในเส้ นทางการแข่งขันแรลลี่จะต้ องมีลกั ษณะทีช่ ดั เจน
(พร้ อมทังมี
้ เจ้ าหน้ าทีป่ ิ ดเส้ นทาง ณ จุดเครื่ องหมายห้ ามเข้ า)

1.3.9. กรรมการเส้ นปล่ อยรถและเส้ นชัย (Start/Finish-line Judges)

1.3.9.1 เป็ นกรรมการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติกรรมการที่ปฏิบตั ิงานในการแข่งขันกีฬายานยนต์ เพื่อจัดรถเข้ าตําแหน่ง

สตาร์ ท Dummy Grid และ Starting Grid
1.3.9.2 เป็ นกรรมการทีม่ ีหน้ าทีด่ ําเนินการ และปฏิบตั ติ ามคําสัง่ นายสนาม ดังนี ้

1.3.9.2.1 ให้ สญ
ั ญาณปล่อยรถตามคําสัง่ นายสนาม โดยประสานกับหัวหน้ ากรรมการจับเวลา
1.3.9.2.2 ให้ สญ
ั ญาณแจ้ งจํานวนรอบต่อนักแข่ง (Lap to go) ณ เส้ นปล่อยรถ/เส้ นชัย
1.3.9.2.3 จัดทําบันทึกการแข่งขัน (Lap Chart) รถแข่งผ่านเส้ นสตาร์ ท/ฟิ นชิ หรื อจุดตรวจสอบใดๆ
ในระหว่างการแข่งขัน
1.3.9.2.4 รายงานนายสนามทันทีเมื่อรถแข่งคันใดออกสตาร์ ทไม่ถกู ต้ อง (False-start)
1.3.9.2.5 ตรวจสอบลําดับการเข้ าเส้ นชัยของรถแข่งทังกลุ
้ ม่
1.3.9.2.6 รายงาน และตรวจสอบรถแข่งทีเ่ ข้ าเส้ นชัย (Finish) ส่งให้ นายสนามตามที่กติการะบุ (เช่น
จํานวนรอบครบระยะ 75% รถแข่งทีเ่ ข้ าเส้ นชัยหลังคันแรกเกิน 3 นาที รถแข่งทีไ่ ม่ได้ รับ
สัญญาณธงตาหมากรุก ฯลฯ) หรื อตรวจสอบผลการแข่งขันของรถทีเ่ ข้ าเส้ นชัยพร้ อมกัน
ที่ต้องใช้ ภาพถ่ายหรื อวิดีทศั น์ตดั สิน (กรรมการควบคุมการแข่งขัน อาจใช้ วดิ ีทศั น์ หรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนตรวจสอบข้ อเท็จจริง กรรมการควบคุมการแข่งขันสามารถ
วินจิ ฉัยลบล้ างคําสัง่ ของกรรมการอื่นได้ )
1.3.9.3 ห้ ามรับการประท้ วงใดๆ ทีเ่ กิดขึ ้นในการปล่อยรถหรื อการตีธงจบการแข่งขัน หากกรรมการเส้ น
ปล่อยรถ/เส้ นชัยทําการผิดพลาดขึ ้น เป็ นหน้ าทีข่ องนายสนามต้ องรายงานกับกรรมการควบคุมการ
แข่งขันเพื่อตัดสินชี ้ขาด
1.3.9.4 การตัดสินทีเ่ กี่ยวกับกรรมการเส้ นชัยไม่สามารถประท้ วงได้

1.3.10. กรรมการยืนยันข้ อเท็จจริง (Judges of Fact)
ในรูปแบบการแข่งขันที่ต้องระวังมิให้ ผ้ รู ่วมแข่งขันกระทบ คร่อม ลํ ้า หรื อข้ ามแนวกําหนดที่ระบุไว้ จําเพาะเจาะจงใน
กติกาเพิม่ เติม (SR) คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถแต่งตังบุ
้ คคลหนึง่ หรื อหลายบุคคลขึ ้นรับหน้ าทีเ่ ป็ น
กรรมการยืนยันข้ อเท็จจริง (Judges of Fact) โดยแจ้ งรายนามไว้ บนป้ายประกาศอย่างเป็ นทางการ

1.3.11 กรรมการฝ่ ายการแพทย์ (Medical Officers)
1.3.11.1 เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ มีความรู้และประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ซึง่ แต่งตังโดย
้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบภายใต้ คําสัง่ นายสนาม
1.3.11.2 มีอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1.3.11.2.1 ให้ คําปรึกษา แนะนํา รักษา หรื อปฐมพยาบาล กรรมการ นักแข่ง ทีมแข่ง และผู้ท่ี
เกี่ยวข้ องที่ได้ รับความบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในระหว่างการแข่งขัน
1.3.11.2.2 ตรวจวินจิ ฉัยสุขภาพนักแข่ง หากตรวจพบข้ อผิดปกติ หรื อมีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่ หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขัน ให้ กรรมการแจ้ งผลการวินจิ ฉัย
ต่อนายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขัน เพื่อระงับไม่ให้ นกั แข่งทําการแข่งขันทันที

1.3.11.2.3 ตรวจสอบเบื ้องต้ นต่อการใช้ สารกระตุ้นและสิง่ เสพติด มีอํานาจในการสัง่ ระงับไม่ให้
นักแข่งทําการแข่งขัน
1.3.11.2.4 รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ การปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อนายสนาม

1.3.12 ตัวแทนนักแข่ ง (Drivers’ Liaison)
1.3.12.1 เป็ นผู้ประสานงานระหว่างนักแข่งและผู้จดั การแข่งขันด้ วยการถ่ายทอดข้ อมูลระหว่างนักแข่งและ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1.3.12.2 ปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามกําหนดการทีผ่ ้ จู ดั การแข่งขันกําหนด

1.3.13 ผู้อาํ นวยการแข่ งขัน (Event Director)
สําหรับรายการแข่งขันที่มีความสําคัญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจแต่งตังผู
้ ้ อํานวยการแข่งขัน (Event
Director หรื อ Race Director หรื อ Rally Director) เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานด้ านการประสานงานกับ
ทางราชการ การประชาสัมพันธ์ การจัดการด้ านสิทธิประโยชน์และการเงิน ฯลฯ เพิ่มเติมจากมิติของการกีฬา เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแข่งขันที่จะจัดขึ ้นภายใต้ ข้อบังคับที่ระบุไว้

1.4 สนามแข่ งรถ
1.4.1 สนามแข่ งรถมาตรฐาน
สนามแข่งรถมาตรฐานที่ใช้ ทําการแข่งขันระดับนานาชาติ ต้ องมีใบอนุญาตของ FIA หรื อ CIK-FIA (International
Track License) ตามระเบียบและข้ อบังคับขององค์กรนันๆ
้ โดยยื่นขออนุญาตและดําเนินการ ตามที่สมาคมฯกําหนด

1.4.2 สนามแข่ งรถถาวร(Permanent Race Track) หรือ สนามแข่ งชั่วคราว(Temporary Race Track)
สนามแข่งรถที่จะใช้ ทําการแข่งขันระดับ NC, SC, EE, AE หรื อ CE จะต้ องได้ รับการตรวจรับรองด้ านความ
ปลอดภัยจากผู้แทนคณะกรรมการกีฬายานยนต์ และได้ รับอนุญาตฯ จาก .รย.ส.ท. ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า 60
วัน ทังนี
้ ้ ขันตอน
้
ค่าธรรมเนียม และหลักฐานการขออนุญาตให้ เป็ นไปตามคณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด
1.4.2.1 การแข่งขันรถยนต์ใดๆที่จะใช้ สนามแข่งชัว่ คราวผู้จดั การแข่งขันต้ องแนบผังสนามและแผนงานด้ าน
ความปลอดภัย(Safety Plan) มาให้คณะกรรมการกีฬายานยนต์พจิ ารณาตรวจสอบล่ว งหน้ า
1.4.2.2 การแข่งขันแรลลี่ระบบช่วงทดสอบพิเศษ(Special Stages) ผู้จดั การแข่งขันต้ องแนบผังเส้ นทางของ
สนามและแผนงานด้ านความปลอดภัย(Safety Plan) มาให้คณะกรรมการกีฬายานยนต์พจิ ารณา
ตรวจสอบล่วงหน้ า

1.4.3 การขอใบอนุญาตสนามแข่ภง ายใต้ การรับรองของ ร.ย.ส.ท.
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขันตอน
้
ค่าธรรมเนียม และแสดงหลักฐาน ตาม
ที่คณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด

1.4.4 การขอใบอนุญาตสนามแข่ งระดับนานาชาติ
FIA หรือ CIK-FIA
ให้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทFIA
ี่ กําหนดในAPPENDIX-O และดําเนินการยืน่ ขออนุญาตตามที่สมาคมฯกําหนด

1.5. อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของนักแข่ ง
1.5.1 อุปกรณ์ใช้ ในการแข่งขันรถทุกประเภท ต้ องเป็ นเครื่ องมืออุปกรณ์มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยสูง และผ่านการรับรองโดยสมาคมฯ
1.5.2 นักแข่งทุกคนที่เข้ าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติตามปฏิทนิ ของFIA หรื อ CIK-FIA (เช่น ใน Circuit Events,
Hill Climbs, Rally Special Stages) ต้ องสวมหมวกกันน็อคทีรั่ บรองโดย FIA หรื อ CIK-FIA
1.5.3 นักแข่งทุกคนที่เข้ าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติตามปฏิทนิ ของFIA หรื อ CIK-FIA ต้ องสวมชุดแข่งชุด
ชันใน
้ ถุงเท้ า รองเท้ าและถุงมือ ชนิดกันไฟมาตรฐานสากลFIA หรื อ CIK-FIA
1.5.4 ให้ นาํ มาตรฐานในข้ อ1.5.1 1.5.2 และ 1.5.3 มาใช้ บงั คับกับการแข่งขันรถยนต์ระดับชาติโดยอนุโลม
1.5.5 การแข่งขันรถคาร์ ททุกระดับ นักแข่งทุกคนต้ องสวมหมวกกันน็อคชนิดเต็มหน้(Full-face)
า
ตามมาตรฐาน
การรับรองของCIK-FIA
1.5.6 ชุดแข่ง ถุงมือ รองเท้ า สําหรับการแข่งรถคาร์ ท ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์CIK-FIA
ท่ี
รับรองมาตรฐาน

1.6. อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของรถแข่ ง
1.6.1 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของรถแข่งทีใ่ ช้แข่งขันระดับนานาชาติทกุ ประเภท ให้เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
Article-253 ของ FIA-Appendix-J ประจําปี ทีม่ ีการแข่งขัน
1.6.2 ให้ นาํ มาตรฐานในข้ อ1.6.1 มาใช้ บงั คับกับการแข่งขันรถยนต์ระดับชาติโดยอนุโลม
1.6.3 กติกาเพื่อความปลอดภัย สามารถแก้ ไขปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

1.7. บทลงโทษ และ การอุทธรณ์ (Penalties and Appeal)

กรรมการควบคุมการแข่งขันทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์แต่งตัง้ เป็ นผู้มีอํานาจหน้ าทีแ่ ละทรงสิทธิ์ในการใช้
ดุลยพินจิ การเรี ยกหลักฐานข้ อมูลและบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเหตุการกระทําผิด โดยมีอํานาจ
กําหนดโทษ และลงโทษการกระทําทีฝ่ ่ าฝื นได้ ทนั ที
1.7.1 เหตุแห่ งการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิบัติ ตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ กฎระเบียบมาตรฐาน
การแข่งขันทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนดโดยเจตนาหรื อไม่เจตนา หรื อแม้ เพียสงว่ นหนึง่ ส่วนใด
จะถือเป็ นเหตุของการกระทําผิดตามกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ ดังนี ้
1.7.1.1 การกระทําที่ฝ่าฝื นคําสั่ งของกรรมการซึ่งปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในกติกาการแข่งขัน
1.7.1.2 การกระทําหรื อการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ
แม้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดหรื อต่อคําสัง่ ของกรรมการควบคุมการแข่งขัน นายสนาม และ
กรรมการที่
ปฏิบตั งิ านในการแข่งขันกีฬายานยนต์ ซึ่งสั่งการในหน้ าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ ในกติกาการแข่งขัน
1.7.1.3 การเสี่ยงทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการแข่งขัน และวงการกีฬาแข่งรถโดยส่วนรวม
1.7.1.4 การเสี่ยงทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อเสียชื่อเสียงของ.ย.ส.ท.
ร
โดยเจตนา
1.7.1.5 การขับรถแข่งอย่างอันตราย(Dangerous Driving)
1.7.1.6 การขับขี่รถแข่งอย่างขาดความระมัดระวัง(Careless Driving)
1.7.1.7 การไม่ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นวิญ�ูชน แสดงกิริยาวาจาไม่สภุ าพ หยาบคาย ไม่เหมาะสม ระหว่าง
การแข่งขัน ในจุดควบคุมการแข่งขัน หรื อในบริเวณสถานที่จดั งานของผู้จดั แข่งขัน
1.7.1.8 การใช้ สารกระตุ้นหรื อสารเสพติดทีค่ ณะกรรมการโอลิมปิ กสากล
(IOC) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดห้ ามในระหว่างการแข่งขัน
1.7.1.9 การไม่ชําระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังทีร่ ะบุไว้ ในกติกาการแข่งขั(อาจถู
น กเพิกถอน
ใบอนุญาตหรื อระงับการแข่งขันไว้ จนกว่าจะดําเนินการให้ เป็ นทีเ่ รี ยบร้ อ)ย
1.7.2 การลงโทษผู้เกี่ยวข้ องกับการแข่ งขัน
การลงโทษทุกกรณี จะถูกบันทึกเป็ นประวัตขิ องผู้ถกู ลงโทษในฐานข้ อมูลสมาคมฯ
1.7.2.1 บุคคล, นิติบคุ คล, ผู้จดั การแข่งขัน, ผู้ร่วมการแข่งขัน, ผู้มีส่วนร่วมกับการแข่งขัน รวมทังผู
้ ้
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ซึง่ มิได้ ดําเนินการภายใต้ กฎกติกาการแข่งรถยนต์แห่งชาติ อาจ
ถูกพิจารณาโทษ ดังนี ้
1.7.2.1.1 ว่ากล่าว ตักเตือนด้ วยวาจา

1.7.2.1.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.7.2.1.3 ภาคทัณฑ์
1.7.2.1.4 เพิกถอนใบอนุญาตขับรถแข่ง (Competition License) ใบอนุญาตทีมแข่ง
(Entrant License) ใบอนุญาตผู้จดั การทีมแข่ง (Team-manager License)
ใบอนุญาตกรรมการ (Official License) และ/หรื อ ใบอนุญาตจัดแข่งขัน
(Organising Permit)
1.7.2.1.5 พิจารณาห้ ามเกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน (โดยมีกําหนดเวลา)
1.7.2.1.6 อื่นๆ ตามความเหมาะสม
1.7.2.2. ผู้จดั การแข่งขัน, กรรมการใดๆ, นักแข่ง, ผู้ร่วมรถ, ผู้ช่วยเหลือ และรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ซึง่
ได้ กระทําผิดหรื อฝ่ าฝื นต่อกติกาฉบับนี ้ จะได้ รับโทษดังนี ้
1.7.2.2.1 ว่ากล่าว ตักเตือนด้ วยวาจา
1.7.2.2.2 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.7.2.2.3 ภาคทัณฑ์
1.7.2.2.4 ปรับเป็ นเวลาในการแข่งขัน (เฉพาะกรณีเป็ นความผิดในระหว่างการแข่งขัน)
1.7.2.2.5 ปรับเป็ นตําแหน่งในผลการแข่งขัน
1.7.2.2.6 ปรับยกเลิกผลการแข่งขัน และ/หรื อ คะแนนสะสมบางส่วนหรื อทังหมด
้
1.7.2.2.7 ปรับเป็ นเงินสด ไม่ตํ่ากว่า5,000 บาท ซึง่ ต้ องชําระภายใน14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ ตดั สิน
1.7.2.2.8 ปรับห้ ามร่วมการแข่งขัน และ/หรื อ ห้ ามจัดแข่งขัน (ระยะเวลาของผลบังคับให้ อยู่
ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการกีฬายานยนต์)
1.7.2.2.9 ไล่ออกหรื อให้ ออกจากการแข่งขัน และ/หรื อ ห้ ามเกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน
1.7.2.2.10 อื่นๆ ตามความเหมาะสม

1.7.3 การยื่นประท้ วง หรืออุทธรณ์

1.7.3.1 ผู้ทม่ี ีสทิ ธิ์ยน่ื ประท้ วงหรื ออุทธรณ์ ได้ แก่ ผู้ถือใบอนุญาตขับรถแข่ง ผู้ถือใบอนุญาตผู้จดั การทีมแข่ง
หรื อผู้ถือใบอนุญาตทีมแข่ง ซึง่ ได้ รับการอนุญาตและขึ ้นทะเบียนกับสมาคมฯอย่างถูกต้ อง
1.7.3.2 การอุทธรณ์สามารถแสดงเจตจํานงโดยวาจาต่อกรรมการควบคุมการแข่งขันทีแ่ ต่งตังโดย
้
คณะกรรมการกีฬายานยนต์ โดยยืน่ หนังสืออุทธรณ์พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (ถ้ ามี)
และชําระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด ภายใน
2 วันทําการจึงจะมีผล
1.7.3.3 การประท้ วง หรื ออุทธรณ์เรื่ องเทคนิคของรถ
แข่ง ไม่สามารถประท้ วงโดยระบุคณ
ุ สมบัโดยรวม
ติ
แต่ต้ องระบุ
เป็ นเรื่ องๆที่ชดั เจน(เช่นเรื่ องเครื่ องยนต์, ระบบขับเคลื่อน, ระบบพวงมาลั,ยระบบเบรก, ระบบไฟฟ้า ฯลฯ)
และต้ องชําระเงินคา่ ธรรมเนียมเป็ นเรื่ องๆ
ในอัตราทีค่ ณะกรรมการกีฬายานยนต์กําหนด

1.7.3.4 ผู้ยน่ื ประท้ วง หรื ออุทธรณ์ผลการแข่งขัน ต้ องยื่นหนังสือต่อกรรมการควบคุมการแข่งขันภายในเวลา
ที่คณะกรรมการกีฬายานยนต์ กําหนด นับตังแต่
้ การประกาศผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ น
ทางการ พร้ อมชําระเงินค่าธรรมเนียมในอัตราทีก่ ําหนด
1.7.3.5 คณะกรรมการกีฬายานยนต์อาจตังคณะอนุ
้
กรรมการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แห่งชาติ(National Court of Appeal) เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ ออุทธรณ์ได้ ตามความเหมาะสม
1.7.3.6 คณะกรรมการกีฬายานยนต์ ต้ องพิจารณาคําร้ องภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ได้ รับเรื่ อง
เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น คณะกรรมการกีฬายานยนต์ อาจเสนอขอให้ คณะกรรมการบริหารอนุมตั ิให้
ขยายระยะเวลาได้ ครัง้ ละ 15 วัน
1.7.3.7 การชําระเงินค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ ให้ ชําระโดยตรงต่อฝ่ ายการเงินสมาคมฯ โดยเงินค่าธรรมเนียม
จะไม่มีการคืนให้ กบั ผู้ยน่ื อุทธรณ์ ไม่วา่ กรณีใดๆ

1.8. อื่นๆ

1.8.1 การยืน่ ขอใบอนุญาตใดๆ ทีก่ ําหนดในกฎกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติฉบับนี ้ เป็ นการแสดง
เจตจํานงยอมรับ และปฏิบตั ติ ามกฎกติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติ
1.8.2 กติกากีฬาแข่งรถยนต์แห่งชาติฉบับนี ้ ได้ กําหนดขึ ้นตามแนวทางของกติกาแข่งรถยนต์นานาชาติ
กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ ให้ พิจารณาวินจิ ฉัยตามแนวทางของกติกาแข่งรถยนต์นานาชาติใน
รูปแบบ (Discipline) ของกีฬายานยนต์ทเ่ี กี่ยวข้ องเป็ นสําคัญ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

(นาย สมใจนึก เองตระกูล)
นายกสมาคม
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

