
 

งานแข่งขนัประกวดเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ 

Thailand Carshow Audio Contest 

TCAC 

จดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 29 สิงหาคม 2558 

ณ สนามแข่งรถมอเตอร์ครอส ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

มีการอบรมกติกางานแข่งขนั ณ สวนนอ้ยหน่ารีสอร์ท ปากช่อง 

ในวนัเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2558  เร่ิมเวลา 13:00-16:00 น.  ไม่มีค่าใชจ่้าย 

เปิดรับนกัแข่งทุกค่ายทุกคนั  โดยกติกาท่ีเป็นกลางและโปร่งใสท่ีสุด 

มีขอ้สงสยัสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้เบอร์ 089-8011230 , 081-8903800 



 

Thailand Carshow Audio Contest (TCAC) 
งานแข่งขนัเคร่ืองเสียงติดรถยนตท่ี์มีมาตรฐานการแข่งขนัในแบบของคนไทย จดัข้ึนเพื่อคนไทย ใหมี้มาตรฐาน

เท่าเทียมระดบัสากล  โดยไม่มีสปอนเซอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเสียงติดรถยนต ์มามีส่วนในงานแข่งขนั 

รุ่นทีจั่ด    

SQL จะมีทั้งหมด   8 รุ่น    ค่าสมัคร 2,000  บาท 

TSQL  Consumer  Sedan 1 

TSQL  Consumer Pickup 1 

TSQL  Consumer Van 1 

TSQL  Consumer  Sedan 2 

TSQL  Consumer Pickup 2 

TSQL  Consumer Van 2 

TSQL Professional Sedan 

TSQL Professional Pickup 

Bass Hitting จะมีทั้งหมด 4 รุ่น   ค่าสมัคร 1,500 บาท 

119.99 

129.99 

134.99 

139.99 



 

 

SPL จะมีทั้งหมด 20 รุ่น    ค่าสมัคร 2,000 บาท 

Carshow Standard Sedan 10”  1 คู่  แอมป์ 1,500 watts 

Carshow Standard Pickup 10”  1 คู่  แอมป์ 1,500 watts 

Carshow Standard Sedan 12”  1 คู่  แอมป์ 2,500 watts 

Carshow Standard Pickup 12”  1 คู่  แอมป์ 2,500 watts 

Carshow Pro Sedan 10” 1 คู่ แอมป์ 2,500 watts 

Carshow Pro Pickup 10” 1 คู่ แอมป์ 2,500 watts 

Carshow Pro Sedan 12” 1 คู่ แอมป์ 3,500 watts 

Carshow Pro Pickup 12” 1 คู่ แอมป์ 3,500 watts 

Carshow Pro Sedan 15” 1 คู่ แอมป์ 4,500 watts 

 Carshow Pro Pickup 15” 1 คู่ แอมป์ 4,500 watts 

Carshow Open Sedan  

Carshow Open Pickup 

Carshow Outlaw 12” 2 คู่ 

Carshow Outlaw 15” 2 คู่ 

Carshow Sedan ลงพื้น 12” 1 คู่ 

Carshow Pickup ลงพื้น 15” 1 คู่ 

Carshow Sedan ลงพื้น 12” 2 คู่ 

Carshow Pickup ลงพื้น 15” 2 คู่ 



Carshow Open Sedan ลงพื้น 

Carshow Open Pickup ลงพื้น 

 

กตกิาในรุ่น SQL 

เป็นการแข่งขนัแบบเสียงดงัฟังเพราะ  โดยจะมีเซ็นเซอร์ติดท่ีหนา้กระจกและวดัความดงัแบบ

เรียลทาม โดยตอ้งมีความดงัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ท่ี 120 เดซิเบล (ในรุ่น Consumer) และ 125 เดซิเบล (ในรุ่น 

Professional) และจะมีกรรมการยนืฟังห่างจากทา้ยรถ ระยะ 5 เมตร ในรุ่นConsumer อนุญาตใหเ้ปิด

เพลงจากดอกล าโพงท่ีติดตั้งอยูท่ี่แผงประตูเท่านั้น  ในรุ่น Professional สามารถท่ีจะเปิดเพลงจากท่ีแผง

ประตูหรือจากทา้ยรถก็ได ้และจะมีกรรมการยนืฟังห่างจากทา้ยรถ ระยะ 8 เมตร โดยจะปิดตาตัดสินเพือ่

เป็นการไม่ให้เกดิความได้เปรียบหรือเสียเปรียบของนักแข่ง โดยจะมีเพลงบงัคบัใหเ้ปิด 1 เพลง ช่ือเพลง 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

และนกัแข่งเลือกมาเอง 1 เพลงเป็นเพลงแนวไหนก็ได ้ ยกเวน้เพลงของสถาบนัแข่งขนัของทุกรายการท่ี

มีการจดัข้ึนในประเทศไทย โดยจะใหเ้วลาเปิดไดไ้ม่เกิน 2 นาที   เม่ือกรรมการเรียกเขา้เลนแข่งขนัแลว้ 

สามารถมีเวลา เซ็ตเสียงไดไ้ม่เกิน 1 นาที เม่ือหมดเวลาเซ็ตเสียง ตอ้งท าการเปิดเพลงท่ีแข่งขนัทนัที ทั้ง

เพลงบงัคบัและเพลงเลือก 

ในรุ่น Consumer ก าหนดให้มีขนาดล าโพงไดด้งัน้ี 

ล าโพงเสียงแหลมไม่เกิน 2 คู่   

ล าโพงขนาด ไม่เกิน 6’5” 1 คู่ 

ล าโพงขนาด ไม่เกิน 8” 1 คู่ 

ล าโพงซบัวฟูเฟอร์ ขนาดไม่เกิน 10” 1 คู่  ในรุ่น Consumer 1  และขนาดไม่เกิน 12”  คู่ในรุ่น 

 Consumer 2 

ในรุ่น Professional  ไม่มีการก าหนดขนาดของดอกล าโพงทุกขนาด 

 



 

 

 

 

วธีิการตดัสินของกรรมการ มีดงัน้ี 

1. คะแนนจากกรรมการจะท าการฟังโดยจะเนน้ท่ีความสมดุลของเสียงคือ เสียงสูง(High) เสียงกลาง

(Midrange) เสียงกลางต ่า(Midbass) เสียงต ่า(Bass)  เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ แนวดนตรี คือเนน้ท่ีมี

ความสนุกสนาน และความเป็นธรรมชาติของดนตรี  

2. คะแนนจากการวดัความดงัจากค่าเฉล่ีย ท่ีมีการติดเซ็นเซอร์ไวท่ี้กระจกดา้นหนา้ ท่ีระยะสูงจาก

คอนโซล 4” และห่างจากเสา A 12” (4x12) 

ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากนั  ทางคณะกรรมการจะดูท่ีคะแนนดิบ คือ นกัแข่งท่ีท าคะแนนในเพลงบงัคบัได้

ดีกวา่ถือเป็นผูช้นะ 

 

ทุกรุ่นถ้าสมัครล่วงหน้าลด 15% โดยช าระค่าสมัครไม่เกนิวนัเสาร์ที ่15 สิงหาคม 2558  โดยติดต่อมาที ่

081-8903800 ได้เลยครับ  โดยทางคณะกรรมการ จะไม่มีการเปิดเผยว่านักแข่งท่านใดสมัครล่วงหน้ารุ่น

ใดบ้าง 

 

 

 

 

 

 



 

กตกิาในรุ่น Carshow Standard มีดงันี ้

1. ตอ้งเป็นรถท่ีมีสภาพใชง้านไดต้ามปกติ  มีทะเบียนและสามารถต่อทะเบียนได ้

2. สามารถติดตั้งไดใ้นแบบท่ีสวยงาม แต่ตอ้งมีความเรียบร้อย แผงซาวดค์อนเซ็ปหลงัสามารถตกแต่งใหมี้

ความสวยงามได ้

3. สามารถท าการติดตั้งอุปกรณ์ซบัเสียงได ้แต่ไม่อนุญาตให้มีการฉาบหรือเทปูนเพื่อใหเ้กิดความแขง็แรง 

4. ตอ้งมีเบาะนัง่ ทั้ง 2 ฝ่ัง  หา้มมิใหมี้การถอดหวัหมอนของเบาะออก 

5. หา้มพบัเบาะในแนวนอน แต่ถา้พบัมาในลกัษณะท่ีพบัมาดา้นหนา้สามารถท าได ้

6. แผงประตูท่ีมีการดดัแปลงตอ้งมีพื้นท่ีของเดิมจากโรงงานไม่นอ้ยกวา่ 60% 

7. ในรุ่นรถเก๋ง ใหส้ามารถมีช่องพอร์ทไดไ้ม่เกิน 10x15” จะวดัในดา้นใดก็ได ้พอร์ทตอ้งไม่ยืน่เกินความ

หนาของเบาะ และตอ้งท าการหุม้ปากพอร์ทใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย  หา้มเปลือยเด็ดขาด ตูซ้บัวฟูเฟอร์

และงานซาวดค์อนเซ็ป ตอ้งมีการหุม้เก็บงานให้เรียบร้อย 

ส่วนในรุ่นรถกระบะ ตู้พืน้ตอ้งสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร และโดยวดัจากดา้นล่างของตูแ้ละถึงส่วนท่ีสูง

ท่ีสุดของตู ้โดยทั้งน้ีนบัรวมถึงขอบของล าโพงซบัวฟูเฟอร์ดว้ย ส่วนความกวา้งตอ้งไม่ยืน่เกินขอบเสา B  

และรถทีม่ีตู้ลกัษณะตู้ข้างแค๊ป ตอ้งสูงไม่เกินขอบล่างของกระจกขา้งแคป๊ และมีพื้นท่ีนัง่ความกวา้ง

ดา้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 60 ซม  และ ความกวา้งดา้นหนา้ 90 ซม หา้มมีการวางปากพอร์ทข้ึนดา้นบนของ

เพดานรถ ไม่วา่จะเป็น ตูพ้ื้นหรือตูข้า้ง  ส่วนในกรณีรถหวัเดียว ตูต้อ้งอยูห่ลงัเบาะนัง่เท่านั้น และไม่

อนุญาตใหว้างปากพอร์ทข้ึนดา้นบน ตูล้  าโพงตอ้งมีการหุ้มเก็บงานท่ีเรียบร้อย 

8. เคร่ืองเล่นแผน่ซีดี ตอ้งอยูใ่นช่องเดิมท่ีมากบัรถเท่านั้น และตอ้งมีการติดตั้งท่ีแน่นหนา ใหมี้ทีมงาน

ผูช่้วยไดไ้ม่เกิน 4 คนเท่านั้น  โดยก าหนดดงัน้ี  ผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเพลง  ผูช่้วยผูท้  าหนา้ท่ีเปิด ผูช่้วยท่ีจะยนื

จบัประตูทั้ง 2 ฝ่ัง   

9. ลกัษณะซาวดค์อนเซ็ป ตอ้งสามารถเปิดเพื่อเสียบมิเตอร์วดัไฟท่ีขั้วของเพาเวอร์แอมป์ขบัล าโพงซบัได้

อยา่งสะดวก 

10. การติดตั้งเคร่ืองวดัความดงั โดยจะท าการติดตั้งท่ีดา้นหนา้กระจกรถทางดา้นซา้ย โดยมีความสูงจาก 

แดชบอร์ดข้ึนมา 4 น้ิว และห่างจากเสา A  12 น้ิว ในกรณีท่ีเป็นรถพวงมาลยัซา้ย ใหท้  าการติดตั้ง

เซ็นเซอร์ในฝ่ังตรงขา้ม 

11. ตลอดการแข่งขนัตอ้งเปิดประตูและกระจกทุกบาน โดยกรรมการจะมีตวัค ้าประตูใหท้ั้ง 2 ฝ่ัง 



12. ในกรณีท่ีอุปกรณ์ในรถมีปัญหา  ไม่วา่กรณีใดๆ ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถใชเ้วลาแกไ้ขไดไ้ม่เกิน 5 นาที เม่ือ 

หมดเวลาแกไ้ขแลว้ ตอ้งรับแผน่จากกรรมการเพื่อเปิดและท าการแข่งขนัในทนัที ถา้ยงัไม่สามารถท า

การแข่งขนัได ้คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคืนค่าสมคัร และถือสกอร์ท่ีนกัแข่งท าไดเ้ท่านั้น 

13. จะท าการวดัไฟตลอดการแข่งขนัในระหวา่งเปิดเพลง 

14. กรณีท่ีมีการผดิพลาดเกิดข้ึน เช่น เซ็นเซอร์หลุด เม่ือผูแ้ข่งขนัหรือกรรมการเห็นจะตอ้งส่งสัญญาณให้

กรรมการทราบ และจะตอ้งหยดุการวดัความดงัเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่อีกคร้ัง แต่ถา้ยงัเกิดปัญหาอีกให้

อยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ผูต้ดัสินเท่านั้น 

15. เพลงท่ีใชเ้ปิดจะใชเ้พลงจากแผน่ของ dB Drag Bass Race Track 1,2,7,8 โดยจะใหน้กัแข่งจบัสลากเพลง

วา่ตอ้งเปิดเพลงไหนเพื่อใชแ้ข่งขนั จะท าการวดัเทสโทนดว้ยแทร็ก 10 เพื่อตรวจสอบความดงัสูงสุดของ

ตูซ้บั 

16. การเปิดเพลง ตอ้งนัง่เปิดจากฝ่ังคนขบัเท่านั้น และเคร่ืองเล่นตอ้งอยูใ่นช่องติดวทิยเุดิมท่ีใหม้ากบัรถ

เท่านั้น เวน้แต่มิไดเ้ปล่ียนวทิยเุดิมออก ใหส้ามารถติดตั้งในจุดอ่ืนไดแ้ต่ตอ้งสามารถเปิดไดโ้ดยท่ียงันัง่

เปิดในท่าปกติเท่านั้น 

ระบบไฟและความปลอดภยั 
1. ตอ้งมีการติดตั้งฟิวส์และมีการห่อหุม้ปลายสายรวม ถึงมีการสร้างตวัป้องกนัขั้วแบตเตอร่ีเพื่อมิใหเ้กิด

ความเสียหายกบัตวัรถและเพื่อความปลอดภยั 

2. แบตเตอร่ีมีได ้2 ลูก จะเป็นแบตแหง้หรือน ้าก็ได ้

3. ไดร์ชาร์จไม่เกิน 1 ลูก 

4. แรงดนัไฟไม่เกิน 14.7 V  โดยท าการวดัตลอดการเปิดเพลงแข่งขนั 

5. Capacitor ไม่เกิน 5 ฟารัด  ห้ามใชเ้ซลส์ 2V เด็ดขาด 

6. ก าลงัของเพาเวอร์แอมป์ใหใ้ชก้ าลงัไม่เกินตามรุ่นท่ีก าหนดโดยวดัก าลงัท่ีโหลด 1 โอห์ม 

7. ตอ้งมีคู่มือของเพาเวอร์แอมป์ในรุ่นนั้นๆ มาเพื่อยนืยนัก าลงัวตัตข์องเพาเวอร์แอมป์ ถา้ไม่มีมายนืยนัตอ้ง

หาเพาเวอร์แอมป์ตวัใหม่มาเปล่ียนโดยตอ้งมีก าลงัวตัตต์ามท่ีกรรมการก าหนดเท่านั้น 

8. รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 2,000 รอบ/นาที ในกรณีท่ีรอบเคร่ืองใชไ้ม่ไดห้รือไม่มี หา้มเร่งเคร่ืองเด็ดขาด 

คณะกรรมการไม่จ าเป็นต้องรับผดิชอบต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินของผู้เข้าแข่งขันในกรณทีีเ่กดิความ

เสียหาย ในขณะท าการแข่งขัน 

 



 

กตกิาในรุ่น Carshow Pro มีดงันี ้

       1.   ตอ้งเป็นรถท่ีมีสภาพใชง้านไดต้ามปกติ  มีทะเบียนและสามารถต่อทะเบียนได ้

1. สามารถติดตั้งไดใ้นแบบท่ีสวยงาม สามารถท าการติดตั้งอุปกรณ์ซบัเสียงได ้แต่ไม่อนุญาตใหมี้การฉาบ

หรือเทปูนเพื่อใหเ้กิดความแขง็แรง 

2. ตอ้งมีเบาะนัง่ อยา่งนอ้ย 1 ขา้ง 

3. หา้มพบัเบาะในแนวนอน แต่ถา้พบัมาในลกัษณะท่ีพบัมาดา้นหนา้สามารถท าได ้

4. แผงประตสูามารถดดัแปลงไดต้ามความสวยงาม 

5. ในรุ่นรถเก๋ง  ตูล้  าโพงซบัวฟูเฟอร์ สามารถอยูใ่นหอ้งโดยสารได ้แต่ตอ้งสูงไม่เกินขอบล่างของกระจก

ขา้ง และยืน่มาไม่เกินเสา B รวมถึงปากพอร์ทดว้ย และหา้มหนัปากพอร์ทข้ึนทางเพดานหลงัคา 

6. ในส่วนรถแวน ตูล้  าโพงซบัวฟูเฟอร์ สามารถอยูใ่นหอ้งโดยสารได ้แต่ตอ้งสูงไม่เกินขอบล่างของกระจก

ขา้ง และยืน่มาไม่เกินเสา C รวมถึงปากพอร์ทดว้ย และหา้มหนัปากพอร์ทข้ึนทางเพดานหลงัคา 

7. ส่วนในรุ่นรถกระบะ ตู้พืน้ ความสูงของตูต้อ้งไม่เกินขอบกระจกดา้นหลงั ส่วนความกวา้งตอ้งไม่ยืน่เกิน

ขอบเสา B  หา้มหนัปากพอร์ทข้ึนทางเพดานหลงัคา 

8. ในรุ่นรถเจาะกระบะ ตอ้งสูงไม่เกินขอบของกระบะ และมีความยาวไม่เกินสุดของซุม้ลอ้หลงั ส่วนปาก

พอร์ทตอ้งเสมอกบัตวัแคป๊ ห้ามยืน่เกินเขา้มาในตวัแคป๊ 

9. สามารถเปิดแผน่เคร่ืองเล่นไดท้ั้งภายในและภายนอก ใหมี้ทีมงานรวมผูช่้วยไดไ้ม่เกิน 4 คนเท่านั้น  โดย

ก าหนดดงัน้ี  ผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเพลง  ผูช่้วยผูท้  าหนา้ท่ีเปิด ผูช่้วยท่ีจะยนืจบัประตูทั้ง 2 ฝ่ัง   

10. ตวัของเพาเวอร์แอมป์ ตอ้งสามารถเสียบมิเตอร์วดัไฟท่ีขั้วของเพาเวอร์แอมป์ขบัล าโพงซบัไดอ้ยา่ง

สะดวก 

11. การติดตั้งเคร่ืองวดัความดงั โดยจะท าการติดตั้งท่ีดา้นหนา้กระจกรถทางดา้นซา้ย โดยมีความสูงจาก 

แดชบอร์ดข้ึนมา 4 น้ิว และห่างจากเสา A  12 น้ิว ในกรณีท่ีเป็นรถพวงมาลยัซา้ย ใหท้  าการติดตั้ง

เซ็นเซอร์ในฝ่ังตรงขา้ม 

12. ตลอดการแข่งขนัตอ้งเปิดประตูและกระจกทุกบาน โดยกรรมการจะมีตวัค ้าประตูใหท้ั้ง 2 ฝ่ัง  

13. ในกรณีท่ีอุปกรณ์ในรถมีปัญหา  ไม่วา่กรณีใดๆ ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถใชเ้วลาแกไ้ขไดไ้ม่เกิน 5 นาที เม่ือ 

หมดเวลาแกไ้ขแลว้ ตอ้งรับแผน่จากกรรมการเพื่อเปิดและท าการแข่งขนัในทนัที ถา้ยงัไม่สามารถท า

การแข่งขนัได ้คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคืนค่าสมคัร และถือสกอร์ท่ีนกัแข่งท าไดเ้ท่านั้น 



14. จะท าการวดัไฟตลอดการแข่งขนัในระหวา่งเปิดเพลง 

15. กรณีท่ีมีการผดิพลาดเกิดข้ึน เช่น เซ็นเซอร์หลุด เม่ือผูแ้ข่งขนัหรือกรรมการเห็นจะตอ้งส่งสัญญาณให้

กรรมการทราบ และจะตอ้งหยดุการวดัความดงัเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่อีกคร้ัง แต่ถา้ยงัเกิดปัญหาอีกให้

อยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ผูต้ดัสินเท่านั้น 

17. เพลงท่ีใชเ้ปิดจะใชเ้พลงจากแผน่ของ dB Drag Bass Race Track 1,2,7,8 โดยจะใหน้กัแข่งจบัสลากเพลง

วา่ตอ้งเปิดเพลงไหนเพื่อใชแ้ข่งขนั จะท าการวดัเทสโทนดว้ยแทร็ก 10 เพื่อตรวจสอบความดงัสูงสุดของ

ตูซ้บั 

ระบบไฟและความปลอดภยั 
1. ตอ้งมีการติดตั้งฟิวส์และมีการห่อหุม้ปลายสายรวม ถึงมีการสร้างตวัป้องกนัขั้วแบตเตอร่ีเพื่อมิใหเ้กิด

ความเสียหายกบัตวัรถและเพื่อความปลอดภยั 

2. แบตเตอร่ีมีได ้4 ลูกสามารถใชเ้ซลส์ 2V ไดไ้ม่เกิน 2 ลูก 

3. ไดร์ชาร์จไม่เกิน 2 ลูก 

4. แรงดนัไฟไม่เกิน 16 V  โดยท าการวดัตลอดการเปิดเพลงแข่งขนั 

5. Capacitor ไม่เกิน 10 ฟารัด   

6. ก าลงัของเพาเวอร์แอมป์ใหใ้ชก้ าลงัไม่เกินตามรุ่นท่ีก าหนดโดยวดัก าลงัท่ีโหลด 1 โอห์ม 

7. ตอ้งมีคู่มือของเพาเวอร์แอมป์ในรุ่นนั้นๆ มาเพื่อยนืยนัก าลงัวตัตข์องเพาเวอร์แอมป์ ถา้ไม่มีมายนืยนั

ตอ้งหาเพาเวอร์แอมป์ตวัใหม่มาเปล่ียนโดยตอ้งมีก าลงัวตัตต์ามท่ีกรรมการก าหนดเท่านั้น 

8. รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 2,000 รอบ/นาที ในกรณีท่ีรอบเคร่ืองใชไ้ม่ไดห้รือไม่มี หา้มเร่งเคร่ืองเด็ดขาด 

คณะกรรมการไม่จ าเป็นต้องรับผดิชอบต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินของผู้เข้าแข่งขันในกรณทีีเ่กดิความ

เสียหาย ในขณะท าการแข่งขัน 

 

กตกิาในรุ่น Carshow Open 
ไม่มีการจ ากดัใดๆในการสร้างรถทั้งส้ิน  เพลงท่ีใชเ้ปิดจะใชเ้พลงจากแผน่ของ dB Drag Bass 

Race Track 1,2,7,8 โดยจะใหน้กัแข่งจบัสลากเพลงวา่ตอ้งเปิดเพลงไหนเพื่อใชแ้ข่งขนั จะท าการวดัเทส

โทนดว้ยแทร็ก 10 เพื่อตรวจสอบความดงัสูงสุดของตูซ้บั ใหมี้ทีมงานผูช่้วยไดไ้ม่เกิน 4 คนเท่านั้น  โดย

ก าหนดดงัน้ี  ผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเพลง  ผูช่้วยผูท้  าหนา้ท่ีเปิด ผูช่้วยท่ีจะยนืจบัประตูทั้ง 2 ฝ่ัง   ตลอดการ

แข่งขนัตอ้งเปิดประตูและกระจกทุกบาน โดยกรรมการจะมีตวัค ้าประตูใหท้ั้ง 2 ฝ่ัง  การติดตั้งเคร่ืองวดั

ความดงั โดยจะท าการติดตั้งท่ีดา้นหนา้กระจกรถทางดา้นซา้ย โดยมีความสูงจาก แดชบอร์ดข้ึนมา 4 น้ิว 



และห่างจากเสา A  12 น้ิว ในกรณีท่ีเป็นรถพวงมาลยัซา้ย ใหท้  าการติดตั้งเซ็นเซอร์ในฝ่ังตรงขา้ม 

แรงดนัไฟไม่เกิน 18V รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 2,000  รอบ/นาที  

 

กตกิาในรุ่น Carshow Outlaw มีดงัน้ี 

ไม่มีการจ ากดัใดๆในการสร้างรถทั้งส้ิน ตรวจสอบหนา้ตดัของดอกล าโพงตามรุ่นท่ีเปิดแข่งขนั 

เพลงท่ีใชเ้ปิดจะใชเ้พลงจากแผน่ของ dB Drag Bass Race Track 1,2,7,8 โดยจะใหน้กัแข่งจบัสลากเพลง

วา่ตอ้งเปิดเพลงไหนเพื่อใชแ้ข่งขนั จะท าการวดัเทสโทนดว้ยแทร็ก 10 เพื่อตรวจสอบความดงัสูงสุดของ

ตูซ้บั ใหมี้ทีมงานผูช่้วยไดไ้ม่เกิน 4 คนเท่านั้น  โดยก าหนดดงัน้ี  ผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเพลง  ผูช่้วยผูท้  าหนา้ท่ี

เปิด ผูช่้วยท่ีจะยนืจบัประตูทั้ง 2 ฝ่ัง   ตลอดการแข่งขนัตอ้งเปิดประตูและกระจกทุกบาน โดยกรรมการ

จะมีตวัค ้าประตูใหท้ั้ง 2 ฝ่ัง  การติดตั้งเคร่ืองวดัความดงั โดยจะท าการติดตั้งท่ีดา้นหนา้กระจกรถ

ทางดา้นซา้ย โดยมีความสูงจาก แดชบอร์ดข้ึนมา 4 น้ิว และห่างจากเสา A  12 น้ิว ในกรณีท่ีเป็นรถ

พวงมาลยัซา้ย ใหท้  าการติดตั้งเซ็นเซอร์ในฝ่ังตรงขา้ม ใชแ้หล่งจ่ายไฟจากไดร์ชาร์ตและแบตเตอร่ี

เท่านั้น หา้มมิใหใ้ชส้วชิช่ิงหรือเคร่ืองป่ันไฟโดยเด็ดขาด  แรงดนัไฟไม่เกิน 18V รอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 

2,000  รอบ/นาที  

 

กตกิาในรุ่น Carshow ลงพืน้  มีดงัน้ี 

 ไม่มีการจ ากดัใดๆในการสร้างรถทั้งส้ิน ตรวจสอบหนา้ตดัของดอกล าโพงตามรุ่นท่ีเปิดแข่งขนั

เพลงท่ีใชเ้ปิดจะใชเ้พลงจากแผน่ของ dB Drag Bass Race Track 1,2,7,8 โดยจะใหน้กัแข่งจบัสลากเพลง

วา่ตอ้งเปิดเพลงไหนเพื่อใชแ้ข่งขนั จะท าการวดัเทสโทนดว้ยแทร็ก 10 เพื่อตรวจสอบความดงัสูงสุดของ

ตูซ้บัโดยผูต้ดัสินจะท าการวางเซ็นเซอร์ไว ้2 จุด คือถา้ตอ้งการวดัดา้นขา้ง กรรมการจะท าการวาง

เซ็นเซอร์ไวท้ั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา  แต่ถา้วดัทา้ย  กรรมการจะท าการวางเซ็นเซอร์ไวท่ี้ทา้ยรถและหนา้

รถ  โดยจะท าการวางเซ็นเซอร์ห่างจากช้ินส่วนสุดทา้ยของรถ ระยะ 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร หา้มมิให้

มีการท าปากพอร์ทเอียงหาเซ็นเซอร์ หา้มมิใหมี้การท าการเอียงรถทุกกรณี ไม่วา่จะเป็นการใส่ลอ้รถ

รวมถึงยางรถยนตท่ี์ต่างขนาดกนั  ใชอุ้ปกรณ์แม่แรงยกรถ หรือรวมถึงส่ิงใดๆท่ีส่อใหเ้ห็นถึงการเอา

เปรียบนกัแข่งท่านอ่ืน  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจพบจะท าการตดัสิทธ์ิแข่งขนัทนัทีและจะไม่มีการคืน

เงินค่าสมคัร ใชแ้หล่งจ่ายไฟจากไดร์ชาร์ตและแบตเตอร่ีเท่านั้น หา้มมิใหใ้ชส้วชิช่ิงหรือเคร่ืองป่ันไฟ

โดยเด็ดขาด 

 



กตกิา Bass Fitting มีดงัน้ี 

การแข่งขนัประเภทน้ี เป็นการแข่งขนัท่ีรถผูบ้ริโภคทัว่ไปสามารถเขา้แข่งขนัไดโ้ดยอาศยัการ

เปิดท่ีแม่นย  า ใหมี้สกอร์ความดงัใกลเ้คียงไม่เกิน หรือพอดีกบัท่ี คณะกรรมการก าหนด ในแต่ละรุ่น โดย

นกัแข่งสามารถเลือกเพลงท่ีใชแ้ข่งขนั จากแผน่ Bass Race ของสถาบนั dB Drag ในแทร็คท่ี 1-8 แทร็

คไหนก็ได ้ใชเ้วลาเปิด 45 วนิาที  โดยกรรมการจะตั้งค่าเคร่ืองวดัเป็นแบบ Peak Hold (เทสโทน) ถา้ใน

กรณีท่ีเปิดความดงัเกินกวา่ท่ีก าหนดคะแนนเป็น 0 สามารถเปิดวดัได ้2 คร้ัง กรรมการจะเอาคร้ังท่ีดีท่ีสุด

เท่านั้น การติดตั้งเคร่ืองวดัความดงั โดยจะท าการติดตั้งท่ีดา้นหนา้กระจกรถทางดา้นซ้าย โดยมีความสูง

จาก แดชบอร์ดข้ึนมา 4 น้ิว และห่างจากเสา A  12 น้ิว ในกรณีท่ีเป็นรถพวงมาลยัซา้ย ใหท้  าการติดตั้ง

เซ็นเซอร์ในฝ่ังตรงขา้ม  ยกเวน้ในรุ่น 139.99 จะติดเซ็นเซอร์ไวต้รงไหนก็ได ้ ไม่มีขอ้จ ากดัใดๆทั้งส้ิน 

ทั้งก าลงัของเพาเวอร์แอมป์ หนา้ตดัล าโพง รอบเคร่ืองยนต ์ 

 

หมายเหตุ 

 ในการแข่งขนัทุกรุ่นใหน้กัแข่งตอ้งเปิดเพลงตั้งแต่ตน้เพลง  หา้มกรอเพลง  ในการแข่งขนัหา้ม

มิใหมี้เคร่ืองเล่นเสียงจากแหล่งอ่ืนเช่น Flash Drive  หรือ USB  ทุกรุ่นท่ีเป็นการแข่งขนัแบบ Carshow  

นกัแข่งตอ้งท าการจบัสลากเพลงเพื่อเป็นการมิไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัข้ึน และกรรมการจะท าการให้เปิด

แทร็คแข่งขนัท่ีเป็น Test Tone  ท่ีนกัแข่งคิดวา่ดงัท่ีสุดส าหรับรถท่าน  โดยจะมีเวลาใหไ้ม่เกิน 30 วนิาที  

หลงัจากนั้นจึงท าการเปิดเพลงท่ีนกัแข่งจบัสลากได ้โดยใชเ้วลาเปิด 90 วนิาที 

การประท้วง  

หากนกัแข่งท่ีคิดวา่มีการโกง หรือไม่เป็นไปตามกติกา  ใหท้  าการประทว้งภายในรุ่นท่ีก าลงั

แข่งขนัเท่านั้น และผูป้ระทว้งตอ้งเป็นผูเ้ขา้แข่งขนัในรุ่นนั้นๆเท่านั้น ถา้ท าการประทว้งหลงัจากเสร็จ

ส้ินรุ่นท่ีแข่งไปแลว้  คณะกรรมการจะไม่กลบัไปตรวจสอบหรือรับค าประทว้งไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องการจัดการแข่งขันทีม่ีความเทีย่งตรงเพือ่เป็นการพฒันาวงการเคร่ือง

เสียงรถยนต์ของเมือไทย  มิได้จัดขึน้เพือ่ เอือ้ประโยชน์ให้กบัองค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


