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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1

คานิยาม
เหล่ำนีเ้ ป็ นกฎ และข้อบังคับด้ำนเทคนิคของกำรแข่งขันรุ่น Thailand Touring Car ประจำปี 2021 ซึ่งทีมแข่ง
และผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถกู กำหนดโดยข้อบังคับด้ำน
เทคนิคฉบับปัจจุบนั อำจจะอนุญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนัน้ ถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ทัง้ ในช่วงเวลำกำรซ้อม (Official Practice) / จับเวลำรอบคัดเลือก หรือระหว่ำงกำร
แข่งขัน จะต้องอยู่ในสภำพพร้อมทำกำรแข่งขัน และถูกต้องตำมข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี ้ หากรถแข่งคัน
ใดที่ปฎิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎข้ อบังคับด้ านเทคนิค ผู้จัดฯ มีสิทธิห้ามรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
ร่วมลงทาการซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก หรือลงทาการแข่งขันได้

B.2

การตรวจสภาพ
ผูร้ ว่ มกำรแข่งขัน ต้องดำเนินกำรนำรถแข่ง พร้อมอุปกรณ์ตำมรำยกำรดังต่อไปนี ้ เพือ่ เข้ำรับกำรตรวจกับ
คณะกรรมกำรตรวจสภำพ
 Logbook

 ชุดนักแข่ง (Racing Suit)

 หมวกกันน็อค (Helmet)

 ถุงคลุมหน้ำ (Balaclava)

 ถุงมือ (Racing Gloves)

 รองเท้ำแข่ง (Racing Boots)

 ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)

 เสือ้ และกำงเกงกันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

 อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS)

 ยำงรถแข่ง (ยำงที่ผจู้ ดั กำรแข่งขันกำหนดเท่ำนัน้ )

ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อ ควำมปลอดภัยตำมข้อ บังคับของ รำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ สมำคมกีฬำ (ร.ย.ส.ท.) นักแข่งจะต้องทำกำรติ ดตัง้ อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ตลอดทำ
กำรแข่งขัน ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจำเป็ นต้องติดหมำยเลขรถ,ป้ำยสติ๊กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผจู้ ัดกำรแข่งขัน
กำหนดเอำไว้ ให้ถกู ต้องก่อนให้คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ัดกำรทีมจะต้องนำรถแข่งและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นทั้งหมดนี ้ ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจ
ตำมสถำนที่และเวลำที่กำหนด กรณีที่นกั แข่ง/ทีมแข่ง ไม่สำมำรถนำรถแข่งและอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่
กำหนด อำจถูกปรับโทษ หำกมีควำมจำเป็ นต้องนำรถแข่งเข้ำตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ดั กำรทีมจะต้อ งทำ
หนังสือคำร้องยื่นต่อคณะกรรมกำรเพื่อขอตรวจสภำพล่ำช้ำ นักแข่ง/ผูจ้ ดั กำรทีม ต้อง ทำเอกสำรก่อนหมดเวลำ
ตรวจสภำพไม่นอ้ ยกว่ำ 60 นำที ถ้ำหำกพ้นเวลำโดยไม่ได้ยื่นคำร้องไว้ อำจไม่อนุญำตให้รถแข่งคันนัน้ ลงทำกำร
ซ้อม/จับเวลำรอบคัดเลือก
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B.2.1 รถทุกคันที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ในรุ่น Thailand Touring Car จะต้องเจำะรูที่เครื่องยนต์
อย่ำงน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู้ ัดฯ สำมำรถใส่ที่ซีลได้ ถ้ าซีลถูกตัด หรือปรากฏรอยแกะในช่วงเวลาที่มีการ
แข่งขัน หรือ ระหว่างอีเว้ นท์ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะมีโทษปรับตามกติกาใน
Thailand Super Series Sporting Regulations นอกจากนีค้ ณะกรรมการอาจจะปรับโทษนักแข่ งของ
รถคันดังกล่าว ด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนั้น และขอเรียกถ้ วยรางวัลคืน
B.2.2 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องนำส่งรถแข่ง เพื่อกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎและกติกำหรือไม่ ซึ่งกำรตรวจสภำพ
นีอ้ ำจจะเกี่ยวข้องกับ
B.2.2.1 ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
B.2.2.2 ตรวจสอบนำ้ หนักของรถแข่ง ซึ่งรถแข่งอำจจะถูกเรียกตรวจสภำพ หรือ ชั่งนำ้ หนัก:
a) ระหว่ำง หรือหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
b) หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันในรุน่ ที่ลงทำกำรแข่งขัน
B.2.3 Thailand Touring Car ประจำปี 2021 ผูจ้ ดั กำรแข่งขันแบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 2 รุน่ ดังต่อไปนี ้
a) Thailand Touring Car I
b) Thailand Touring Car II
หมายเหตุ : รายละเอียดรถที่สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ให้ อ้างอิงตามกติกาข้ อ B.4.4 เครื่องยนต์

B.3 ความปลอดภัยขณะทาการซ้อม(Practice),จับเวลารอบคัดเลือก(Qualify)และการแข่งขัน(Race)
B.3.1 กรณีมรี ถแข่งได้รบั อุบตั ิเหตุ หรือจอดเสียอยูใ่ นสนำม ทัง้ ในระหว่ำงกำรซ้อม จับเวลำรอบคัดเลือก หรือ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรือภำยหลังสัญญำณธง
เขียว ห้ามมิให้ผู้ใดลงไปในสนามแข่งขันก่อนได้รับอนุญาต ยกเว้นกรรมการที่มีหน้าที่คอย
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยเท่านั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบตั ิเหตุจะถูกนำเข้ำสู่จุดปลอดภัย หรือจุดพัก
รถเพื่อรอตรวจสภำพ (Parc Ferme’)
B.3.2 กรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันกำหนดให้รถแข่งใช้ควำมเร็วใน Pit Lane ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง จะมีการประกาศเพิ่มเติมให้ทราบ)
หำกฝ่ ำฝื น รถแข่งที่ฝ่ำฝื นจะถูกบทลงโทษตัง้ แต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้ทำกำรซ้อม/
จับเวลำรอบคัดเลือก และระหว่ำงกำรแข่งขัน
B.3.3 กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมกำรซ้อม(Practice),จับเวลำในรอบคัดเลือก(Qualify) และ
กำรแข่งขัน (Race) เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสุงสุดต่อนักแข่ง/ทีมแข่ง โดยทีมแข่ง / นักแข่งจะต้องปฏิบัติ
ตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (Marshal)
B.3.4 กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรือละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่ง อำจถูกพิจำรณำถอดถอน
ออกจำกกำรแข่งขัน
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B.4 ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Touring Car
B.4.1 คุณสมบัติรถแข่ง
B.4.1.1 กำรก ำหนดประเภทรถที่ ส ำมำรถใช้ แ ข่ ง ใน Thailand Touring Car ได้ ให้ ถื อ เป็ นสิ ท ธิ์ ข อง
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน โดยคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันขอสงวนสิทธิ์กรณีมีขอ้ โต้แย้ง ให้ถือคำ
ตัดสินกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
B.4.1.2 เป็ นรถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจำนวนประตูไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ประตู
B.4.1.3 ห้ำมรถยนต์ที่ไม่มีหลังคำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
B.4.1.4 ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ของรถแข่งลงใน Logbook ของรถแข่ง ทีมจะต้อง
แสดงเอกสำร Logbook และเอกสำร Homologation (ถ้ำมี) ของรถคันที่จะเข้ำร่วมกำรแข่ง ขัน ต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสภำพเมื่อมีกำรร้องขอ
B.4.1.5 ต้องมีจำนวนที่น่งั เดิมอย่ำงน้อย 2 ที่น่งั และตำแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรถรุน่ นัน้
B.4.1.6 ต้องเป็ นรุน่ ที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่ำนัน้

B.4.2 ตัวถัง
B.4.2.1 อนุญำตให้ใช้รถที่ผลิตออกจำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป ปี ละไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คัน
B.4.2.2 ต้องรักษำรูปทรงภำยนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณีขอบล้อ และยำงเกินออกจำกตัวรถ สำมำรถ
จัดทำโป่ งคลุมล้อ และยำงที่เกินออกจำกตัวรถได้ โดยมองจำกแนวดิ่ง
B.4.2.3 สำมำรถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่ำงอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคณ
ุ ภำพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
B.4.2.4 กระจกบังลมหน้ำต้องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่ำนัน้
B.4.2.5 ควำมกว้ำงสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
B.4.2.6 ต้องคงรูปแบบและวัสดุของโครงตัวถัง ภำยในห้องโดยสำรห้ำมดัดพืน้ เปลี่ยนโครงสร้ำงของตัวรถ และ
ห้ำมเปลี่ยนวัสดุของหลังคำ
B.4.2.7 ประตูดำ้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจำกโรงงำนผูผ้ ลิต ไม่อนุญำตวัสดุไฟเบอร์
B.4.2.8 ห้ำมทำกำรเสริมโครงเหล็กบริเวณกันชนหน้ำ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลง/แก้ไข จะต้องแจ้งให้กรรมการ
ตรวจสภาพทราบ หากฝ่ าฝื นหรือตรวจพบภายหลังจะมีการปรับโทษตามดุลยพินิจของกรรมการ
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B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 นำ้ หนักต่ำสุด ซึ่งเป็ นนำ้ หนักที่รวมนักแข่งไว้ดว้ ยแล้ว ตำมตำงรำงดังต่อไปนี ้
ความจุกระบอกสูบ (cc)

น้าหนัก (kg)

เบนซิน N/A

ไม่เกิน 2000

1150

เบนซิน Turbo

ไม่เกิน 1530

1150

ดีเซล

ไม่เกิน 2240

1175

B.4.3.2 หำกนักแข่งแจ้งควำมจุของเครื่องยนต์ไม่ตรงตำมที่รถลงทำกำรแข่งขัน (ซึ่งมีผลต่อเรื่องนำ้ หนักถ่วง)
หำกตรวจพบจะมีโทษปรับตำมดุลยพินิจของกรรมกำร
B.4.3.3 น้ำหนักต่ำสุด จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมกำรฯ โดยใช้เกณฑ์ Balance of Performance (BOP)
ทั้งนี ้ นำ้ หนักต่ำสุดอำจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดฤดูกำรแข่งขัน โดยนักแข่ง / ทีมแข่งต้องติดตำม
กำรเปลี่ยนแปลงขนำด Restrictor เองบน Official Notice Board และรถแข่งที่มีร ะบบดังต่อไปนี ้
จะต้องถูกถ่วงนำ้ หนักเพิ่มคือ
ถ่วงนำ้ หนักเพิ่ม (kg)
Sequential

30 kg

Rear wheel drive

30 kg

B.4.3.4 อนุญำตให้ถ่วงนำ้ หนักเพิ่ม เพื่อให้มีนำ้ หนักต่ำสุดตำมที่ กำหนดไว้ได้ แต่วัสดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรู ป
บล็อก โดยกำรยึดนำ้ หนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 10 มม.
โดยคำนึงถึงควำมแข็งแรงเพียงพอต่อแรงกระแทกจำกกำรชน หรือกำรหมุนของนำ้ หนักถ่วง
B.4.3.5 “นำ้ หนักถ่วงเพิ่มจำกผลกำรแข่งขัน ” (Success Ballast) ต้องยึดไว้ในบริเวณห้อ งโดยสำร(บริ เวณ
เบำะนั่งผูโ้ ดยสำร)อย่ำงแน่นหนำและปลอดภัย นักแข่ง / ทีมแข่ง จำเป็ นต้องสำแดงต่อกรรมกำร
ตรวจสภำพว่ำก้อนนำ้ หนักก้อนใดคือ “นำ้ หนักถ่วงเพิ่มจำกผลกำรแข่งขัน” (Success Ballast) ก่อน
เริ่มกำรแข่งขันและก้อนนำ้ หนักนัน้ อำจจะถูกซีล เพื่อตรวจสอบหลังกำรแข่งขันอีกครัง้
กำรยึดนำ้ หนักถ่วงจำกผลกำรแข่งขันกับตัวรถต้อ งยึดให้ปลอดภัยสำหรับนักแข่ง โดยต้องยึดด้วย
ตัวน็อ ต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อ ย 12 มม. จ ำนวน 2 ตัวขึน้ ไป อย่ำงสมมำตรโดยมี plate โลหะ
ประกบบนล่ำง หนำอย่ำงน้อย 2 มม. ถ้ำนำ้ หนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม แต่ถำ้
มำกกว่ำ 20 กิโลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่มีขนำดอย่ำงน้อย 12 มม. จำนวน 5 ตัวขึน้ ไป
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< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

B.4.3.6 กำรเพิ่มนำ้ หนัก กรณีรถแข่งมีผลกำรแข่งขันครัง้ ล่ำสุด ในรุน่ Thailand Touring Car 1 และ Thailand
Touring Car 2 สำหรับกำรแข่งขันสนำมต่อไป มีดงั นี ้
ผลการแข่งขัน
Overall

อันดับที่ 1
+30 กิโลกรัม

อันดับที่ 2
+ 20 กิโลกรัม

อันดับที่ 3
+ 10 กิโลกรัม

Class B

+30 กิโลกรัม

+ 20 กิโลกรัม

+ 10 กิโลกรัม

Class C

+30 กิโลกรัม

+ 20 กิโลกรัม

+ 10 กิโลกรัม

B.4.3.7 ถ่วงนำ้ หนักได้มำกสุดไม่เกิน 60 กิโลกรัม
B.4.3.8 กรณี ร ถแข่ ง ที่ มี ผ ลกำรแข่ ง ขัน จบเกิน กว่ ำ อัน ดับ 3 / DNF (DID NOT FINISH) / DNS (DID NOT
START) ให้เอำนำ้ หนักที่ถ่วงหนักที่สดุ ออกสำหรับกำรแข่งสนำมต่อไป
หมายเหตุ : สาหรับน้าหนักของรถแข่ง ซึ่งมาสมัครแข่งหลังจากสนาม 1 เสร็จสิ้นไปแล้ วนั้น ต้ องถูกถ่วง
น้าหนัก (Success Ballast) ให้ เท่ากับน้าหนักของรถแข่งที่มีน้าหนักถ่วงสูงสุดใน Class ที่สมัคร

B.4.4 เครื่องยนต์
Thailand Touring Car I

เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี
B.4.4.1
B.4.4.2
B.4.4.3
B.4.4.4
B.4.4.5

ต้องเป็ นเครื่องยนต์ที่มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,040 ซีซี
ขนำด Restrictor ไม่เกิน 75 มม. โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่ำงจำกแกนลิน้ ปี กผีเสือ้ ไม่เกิน 10 ซม.
กำรปรับแต่งภำยในเครื่องยนต์อิสระ
ต้องคงไว้ซึ่งวัสดุจำกโรงงำนของเสือ้ สูบ และฝำสูบ
ตำแหน่งของเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตำมแบบของรถยนต์รุน่ นั้นๆ จุดยึด เครื่องยนต์ หรือแท่นเครื่องยนต์
ต้องเป็ นจุดเดียวกับโรงงำนผูผ้ ลิต ห้ำมเลื่อนตำแหน่ง ห้าม Reverse ฝาสูบเครื่องยนต์
B.4.4.6 ห้ำมติดตัง้ ระบบอัดอำกำศเพิ่มไม่ว่ำจะเป็ นรูปแบบใด และห้ำมใช้ไนตรัส หรืออื่นๆ ที่มีอ็อกซิเจนสูงกว่ำ
บรรยำกำศ และไม่ผ่ำนอุปกรณ์ระบำยควำมร้อนใดๆ
B.4.4.7 อำกำศที่ผสมกับนำ้ มันเชือ้ เพลิงต้องเป็ นอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนั้น
B.4.4.8 ห้ำมมีลนิ ้ ควบคุมปริมำณไอดี ภำยในคอไอดี
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B.4.4.9 คอไอดีอิสระ
B.4.4.10 ห้ำมระบบ Dry Sump
B.4.4.11 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนำ้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผำไหม้อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจำก Catch tank
ทำหน้ำที่ดักนำ้ มันที่ไหลออกมำลงพืน้ สนำมและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ติดตัง้ แบบชั่วครำว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกำวสองหน้ำแปะ แต่ตอ้ ง
ติดตัง้ ให้แน่นหนำแข็งแรง และต้องมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่ำนัน้ ส่วนตำแหน่ง
ติดตัง้ โดยมำตรฐำนมักติดตัง้ ภำยในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภำยนอกห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ระบบอัดอากาศ
B.4.4.12 เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ต้องเป็ นเครื่องยนต์ที่มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี
B.4.4.13 อนุญำตให้ใช้ Turbo จำนวน 1 ลูก
B.4.4.14 สำมำรถเปลี่ยนขนำดของหม้อนำ้ ได้ แต่จุดยึดของหม้อนำ้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่ำงน้อยจำนวน 2 จุด
ล่ำงและต้องอยู่ในตำแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ำมเพิ่มจำนวนหม้อนำ้
B.4.4.15 ไม่อนุญำตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงกำรฉีดเข้ำหม้อนำ้ และ Intercooler)
B.4.4.16 อนุญำตให้ใช้ชุดระบำยควำมร้อน (Intercooler) ชนิด “อำกำศสู่อำกำศ (Air - To - Air) เท่ำนัน้
B.4.4.17 ขนำด Restrictor ไม่เกิน 35 มม.โดยจุดที่แคบที่สดุ จะต้องมีระยะห่ำงจำกยอดใบเทอร์โบไม่เกิน 10 ซม.
และขนำดของ Restrictor สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดฤดูกำลกำรแข่งขัน ซึ่งจะประกำศตำม BOP
B.4.4.18 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนำ้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผำไหม้อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจำก Catch tank
ทำหน้ำที่ดักนำ้ มันที่ไหลออกมำลงพืน้ สนำมและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ติดตัง้ แบบชั่วครำว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกำวสองหน้ำแปะ แต่ตอ้ ง
ติดตัง้ ให้แน่นหนำแข็งแรง และต้องมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่ำนัน้ ส่วนตำแหน่ง
ติดตัง้ โดยมำตรฐำนมักติดตัง้ ภำยในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภำยนอกห้องเครื่องยนต์
B.4.4.19 อนุญ ำตให้เปลี่ยนจำกเครื่อ งยนต์ที่ไ ม่มีร ะบบอัด อำกำศ เป็ นเครื่อ งยนต์ 1,500 ซีซี แบบมีร ะบบอัด
อำกำศจำกผูผ้ ลิตเดียวกันได้

เครื่องยนต์ดีเซล ระบบอัดอากาศ
B.4.4.20 ต้องเป็ นเครื่องยนต์ที่มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,240 ซีซี
B.4.4.21 อนุญำตให้ใช้ Turbo จำนวนไม่เกิน 1 ตัว
B.4.4.22 สำมำรถเปลี่ยนขนำดของหม้อนำ้ ได้ แต่จุดยึดของหม้อนำ้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่ำงน้อยจำนวน 2 จุด
ล่ำงและต้องอยู่ในตำแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ำมเพิ่มจำนวนหม้อนำ้
B.4.4.23 อนุญำตให้ใช้ชุดระบำยควำมร้อน (Intercooler) ชนิด “อำกำศสู่อำกำศ (Air - To - Air) เท่ำนัน้
B.4.4.24 ไม่อนุญำตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงกำรฉีดเข้ำหม้อนำ้ และ Intercooler)
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B.4.4.25 ขนาด Restrictor ไม่เกิน 34 มม.(แต่ทงั้ นีใ้ ห้ทางทีม แข่งจัดเตรียม Restrictor ขนาด 33 มม. ไว้ดว้ ย)
โดยจุดทีแ่ คบทีส่ ดุ จะต้องมีระยะห่างจากแกนลิน้ ปี กผีเสือ้ ไม่เกิน 10 ซม.
B.4.4.26 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนำ้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผำไหม้อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจำก Catch tank
ทำหน้ำที่ดักนำ้ มันที่ไหลออกมำลงพืน้ สนำมและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจำเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ติดตัง้ แบบชั่วครำว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกำวสองหน้ำแปะ แต่ตอ้ ง
ติดตัง้ ให้แน่นหนำแข็งแรง และต้องมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่ำนัน้ ส่วนตำแหน่ง
ติดตัง้ โดยมำตรฐำนมักติดตัง้ ภำยในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภำยนอกห้องเครื่องยนต์
Thailand Touring Car II

Toyota Corolla Altis OMR
B.4.4.27
B.4.4.28
B.4.4.29
B.4.4.30
B.4.4.31

อ้ำงอิงกติกำตัวรถตำม Corolla Altis One Make Race ก่อนปี 2020
สำมำรถเปลี่ยนท่อไอเสียหลังจำก Header ลงไปได้
กล่องควบคุมเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นกล่อง Standard
กล่องควบคุมเครื่องยนต์ สำมำรถปรับแต่งโปรแกรมได้
อนุญำตให้ใช้กรองเปลือย

B.4.5 ระบบส่งกาลัง และขับเคลื่อน (Thailand Touring Car I)
B.4.5.1 อนุญำตให้ใช้ระบบเกียร์ Sequential โดยจะต้องเพิ่มนำ้ หนักขั้นต่ำ ตำมกติกำข้อ B.4.3.3 และทีมแข่ง
จะต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงำนตรวจสภำพเอง หำกตรวจพบในภำยหลังจะมีโทษปรับจำกคณะกรรมกำรฯ
B.4.5.2 ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรือระบบอื่นที่มีระบบแบบกำรทำงำนใกล้เคียงกับ Traction Control
B.4.5.3 อนุญำตให้ใช้รถยนต์ขบั เคลื่อนล้อหลัง โดยจะต้องเพิ่มนำ้ หนักขัน้ ต่ำตำมกติกำข้อ B.4.3.3 และทีมแข่ง
จะต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงำนตรวจสภำพเอง หำกตรวจพบในภำยหลังจะมีโทษปรับจำกคณะกรรมกำรฯ

B.4.6 ระบบช่วงล่าง

(Thailand Touring Car I)

B.4.6.1 จุดยึดของช่วงล่ำง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
B.4.6.2 โช๊คอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลี่ยนได้อิสระ
B.4.6.3 ตำแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพหน้ำตัวบน สำมำรถเคลื่อนที่ได้รอบจุดยึดเดิมภำยในรัศมี 5 เซนติเมตร
จำกจุดยึดเดิม และสำมำรถเปลี่ยนเป็ น Ball Joint ได้
B.4.6.4 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยำง เป็ นวัสดุอื่นได้ และอนุญำตให้ใช้ Ball Joint ได้
B.4.6.5 ห้ำมใช้ระบบช่วงล่ำงแบบ Push Rod และ Pull Rod ทัง้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง
B.4.6.6 ปี กนกล่ำง และคอม้ำ ต้องเป็ นของเดิมจำกโรงงำน
B.4.6.7 ปี กนกบน สำมำรถใช้ After Market เพือ่ กำรปรับเซ็ทช่วงล่ำงได้
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B.4.7 ระบบเบรค
B.4.7.1 ห้ำมใช้ระบบเบรค ABS
B.4.7.2 ระบบระบำยควำมร้อนของเบรคให้ใช้ได้เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้

B.4.8 ล้อและยาง
B.4.8.1 ขนำดล้อ 17 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.2 ยำงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ผจู้ ดั กำร
แข่งขันอนุญำต ดังนี ้
B.4.8.2.1 สำหรับรุน่ Thailand Touring Car I
▪ ยำง Slick ยี่หอ้ HANKOOK F200 ขนำด 240/610 R17
▪ ยำง Wet ยี่หอ้ HANKOOK Z207 ขนำด 240/610 R17
B.4.8.2.2 สำหรับรุน่ Thailand Touring Car II
▪ ยำง Radial ยี่หอ้ HANKOOK Z232 RS4 ขนำด 215/45 R17
B.4.8.3 กรณีผจู้ ดั กำรแข่งขันประกำศเป็ น Wet Race อนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันใช้ยำงสำหรับกำรแข่งขัน
ในทำงวิ่งเปี ยกได้
B.4.8.4 กำรสั่ง จองยำง จะต้อ งท ำกำรสั่ง จองยำงจำกตัว แทนจ ำหน่ ำ ยที่ ผู้จัด กำรแข่ ง ขัน อนุญ ำตเท่ ำ นั้ น
(บริษัท 55K Racing) และชำระเงินค่ำยำงให้เรียบร้อยก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่มขึน้ ถ้ำนักแข่ง /
ทีม แข่งใด สั่งจองยำงและช ำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่ผู้จัดกำรแข่งขันกำหนด ซึ่งทำงผู้จัดกำรแข่งขันจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึน้
B.4.8.5 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้นต่อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตัง้ แต่กำรจับเวลำรอบคัดเลือก (Qualify) จนถึง
กำรแข่งขัน(Race) วันสุดท้ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
หมายเหตุ: สาหรับรุ่น Thailand Touring Car I นักแข่งจะต้องมียาง Wet จานวน 4 เส้นเพื่อ
ใช้ในการแข่งขัน และต้องเป็ นยางที่มีสัญลักษณ์จากตัวแทนจาหน่ายที่ผู้จัดการแข่งขันอนุญาต
เท่านั้น
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B.4.9 อากาศพลศาสตร์
B.4.9.1 อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ หมำยถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์หน้ำ/หลัง
ลิน้ หน้ำ
แผ่นเพลตปลำยปี ก
สเกิรต์ ข้ำง
ครีบขอบหลังคำ

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครีบข้ำงกันชนหน้ำ
ลิน้ หลัง
ปี กหลัง
ขอบฉำกบนปี กหลัง

B.4.9.2 สำมำรถติดตั้งสปลิทเตอร์(ลิน้ )หน้ำ แต่ต้อ งไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังหรือ กันชนทำงด้ำนหน้ำเกิน 50
มิลลิเมตร ทั้งนีจ้ ะต้องมีรูปทรงที่เป็ นส่วนเว้ำหรือส่วนโค้ง และต้องไม่ทำให้เป็ นเหลี่ยม รวมถึงต้องลบ
มุมแหลมคม เนื่องจำกมีโอกำสทำให้เกิดอันตรำยต่อบุคคลอื่น ทั้งนีก้ ำรติดตัง้ ลิน้ หน้ำจะต้องมีควำม
แข็งแรง แน่นหนำ ไม่สำมำรถหลุดได้เองในระหว่ำงทำกำรแข่งขัน
บริเวณที่เรียกว่ำ สปอยเลอร์หน้ำนัน้ หมำยถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่งจะต้องไม่สูง
เกิน 300 มม. เมื่อ วัดจำกระดับพืน้ โดยจะเป็ นชิน้ ต่อ ใต้กันชนเดิม หรือ สำมำรถเปลี่ ยนได้ทั้ง กัน ชน
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทั้งหมดที่ติดตัง้ อยู่ในด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรูปของกัน
ชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบ
ข้ำงล่ำงนี)้
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B.4.9.3 สำมำรถติดตัง้ อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ดำ้ นหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
• ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์หลัง/ปี กหลัง จะต้องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจำก
ด้ำนข้ำง
• ส่วนที่สูงที่สดุ ของสปอยเลอร์หลังจะต้องไม่สงู เกินหลังคำรถ เมื่อมองจำกด้ำนข้ำง
• ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์กว้ำงหรือยื่นออกมำเกินกว่ำซุม้ ล้อหลั งเมื่อ
มองจำกด้ำนหลัง

B.4.9.4 สเกิรต์ ข้ำง จะต้องติดตัง้ ให้ต่อเนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้มข้ำง (Fender) และจะต้องไม่มีส่วนคม หรือ
แหลมยื่นออกมำ ซึ่งอำจจะไปทำอันตรำยต่อผูอ้ ื่น หรือบำดยำงของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิรต์ ข้ำงจะต้องไม่
ยื่นออกมำเกินควำมกว้ำงของแก้มข้ำง กำรขยำยซุม้ ล้อด้วยกำรเสริมคิว้ หรือเปลี่ยนแก้มข้ำงเป็ นขนำดที่
กว้ำงกว่ำเดิม สำมำรถทำได้ แต่ตอ้ งทำตำมข้อกำหนดข้อ B.4.2.2 และ B.4.2.5 ด้วย (ตัวอย่ำงภำพภำพ
ข้ำงล่ำงนี)้

B.4.9.5 ส่วนที่ยื่นออกมำมำกที่สุดของ Diffuser ที่ดำ้ นหลัง จะต้องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัด
จำกขอบกันชนหลัง
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B.4.9.6 อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ทกุ ชิน้ ต้องผลิตจำกวัสดุที่มีเส้นใย เช่นไม้, พลำสติก, พลำสติกคอมโพสิท (เช่น
ไฟเบอร์กลำส คำร์บอนไฟเบอร์ เคฟลำร์) Aluminium Honeycomb สำมำรถใช้ได้แต่จะต้องหุม้ ด้วยไฟ
เบอร์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรำยจำกส่วนคมต่ำง ๆ
B.4.9.7 ขำของปี กหลังสำมำรถผลิตจำกวัสดุอะไรก็ได้
B.4.9.8 อุปกรณ์อ ำกำศพลศำสตร์ทุก ๆ ชิน้ จะต้อ งลบคมขอบทุกด้ำน และไม่มีส่วนแหลมคมที่จะก่อ ให้เกิด
อันตรำยต่อ ผู้อื่นได้ ชิน้ ส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่ำงแข็งแรง และยึดด้วยน๊อ ตตัวผู้+ตัวเมีย หรือ รีเวท
เท่ำนัน้

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ปลำยท่อไอเสีย ที่อยู่ใกล้พนื ้ ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
B.4.10.2 ท่อไอเสียต้องออกด้ำนหลังเท่ำนัน้ และไม่เกินแนวดิ่งของตัวถังด้ำนหลัง
B.4.10.3 ไม่มีกำรวัดระดับควำมดังเสียง

B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อปุ กรณ์เพื่อควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎที่กำหนด
▪ หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2010 และ SA2010 ขึน้ ไป (อ้ำงอิงตำม
เอกสำร TECHNICAL LIST N°25) ซึ่งอุปกรณ์ตอ้ งอยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน ไม่มีกำรเจำะรู
เพิ่มเติมจำกโรงงำนเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่อยู่ใน TECHNICAL LIST ตำมที่ FIA กำหนด ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบได้จำกเว๊บไซต์ https://www.fia.com/regulation/category/761
▪ HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 ขึน้ ไป
▪ ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ำแข่ง (Racing
socks) ต้องเป็ น วัสดุกนั ไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพดี ไม่มี
ร่องรอยฉีกขำด หรือตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
▪ ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสือ้ แขนยำวกันไฟชัน้ ใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุง
เท้ำแข่ง (Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex,
Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2016 ขึน้ ไป
▪ โลโก้ทกุ ชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ำมเย็บทะลุถึงชัน้ กันไฟโดยเด็ดขำด
▪ เครื่องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เครำะห์ที่สำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
*** บังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก และระหว่างการแข่งขัน ***
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B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงอย่ำงน้อย 1 ระบบ ตำมมำตรฐำนของ FIA ที่กำหนดไว้
• ระบบไฟฟ้ำ หรือ
• ระบบถังดับเพลิงติดตัง้ ในรถ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ จุดฉีดนำ้ ยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่บริเวณศีรษะของนัก
แข่งโดยตรง
• จุดที่ 1 ฉีดเข้ำสู่ที่น่งั คนขับ
• จุดที่ 2 ฉีดเข้ำสู่บริเวณเครื่องยนต์
• จุดที่ 3 ฉีดเข้ำสู่บริเวณจุดติดตัง้ ถังนำ้ มัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้
งำน และมีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี ้
• ถัง ดับ เพลิ ง ในรถต้อ งติ ด ตั้ง ในต ำแหน่ ง ที่ เ หมำะสม และหยิ บ ใช้ไ ด้ทัน ที โดยไม่ ต้อ งลุก จำกที่น่ ัง
อุปกรณ์ยึดถังดับเพลิงต้องทำจำกวัสดุประเภทโลหะ โดยสำมำรถปลดถังดับเพลิงออกได้อย่ำงสะดวก
• ระบบกำรทำงำน หรือสภำพของถังอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หำกถังภำยนอกมีรอ่ งรอยเสียหำย ต้อง
เปลี่ยนใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
B.4.11.6 ท่อนำ้ ยำดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่ำง ๆ ของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตัง้ ด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น
ลวดโลหะ และส่วนปลำยท่อฉีดจะต้องติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดับเพลิง และสวิตช์ตัดไฟ ที่ติดตัง้ อย่ำงแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้จำกบริเวณ
ห้องคนขับ และบริเวณภำยนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่ง
ท่ำนั่งขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน ดังรูปตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตัดไฟ ดับเพลิง
• สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ มีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนำ้ เงิน

หรือ
• สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 นิว้ เส้นขอบตัวอักษรสีแดงพืน้ หลังสีขำว
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B.4.11.8 ท่อต่ำง ๆ ที่ผ่ำนบริเวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพำะนำ้ มันเชือ้ เพลิง ต้อง
คำนึงถึงกำรป้อ งกันควำมเสียหำยเนื่อ งจำกกำรเสีย ดสี , แตก, หัก, พับ หรือ งอ หำกติดตั้งใต้ห้อ ง
โดยสำร ควรคำนึงถึงกำรครูด หรือลำกกับผิวทำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่น
บริเวณซุม้ ล้อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิรภัยต้องมีไม่ต่ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน SFI Specification 16.1, SFI Specification
16.5, หรื อ FIA Specification 8853/98 และจะต้อ งยั ง ไม่ ห มดอำยุ ก ำรใช้ ง ำน และเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนที่ FIA กำหนดไว้เท่ำนั้น กำรติดตัง้ ปลำยของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง
เข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่
ที่อยู่ดำ้ นหลังเบำะนักแข่งจะต้องอยู่ในช่วง 0-30 ต่ำกว่ำแนวระดับ สำยคำดเอวและเป้ำต้องไม่ดึงไป
ด้ำนหน้ำรถ
B.4.11.10 เบำะที่น่ ังคนขับต้อ งเป็ นเบำะที่อ อกแบบมำเพื่อใช้ในกำรแข่งขันเท่ำนั้น และจะต้อ งมีกันกระแทก
ศีรษะด้ำนข้ำงด้วย มี มำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและ
เบำะถูกติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ำ และฝำท้ำยต้องทำกำรติดตัง้ กิ๊บล็อคเช่น (Bonnet Pin) อย่ำงน้อย 2 ตัว และ
ต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ด ได้อิสระด้วยกำรติดตัง้
ตัวล็อ ค 2 ตัวขึน้ ไป เพื่อ ให้สำมำรถเปิ ดได้จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่ ง ดังรู ป
ตัวอย่ำง ให้ถอดกลไกกำรล็อคฝำกระโปรงเดิมออกทัง้ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง

B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบำร์ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่ำ 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจำกมุมบนของ Main
Hoop ลงไปยังจุดยึดที่พืน้ ด้วยกำรเชื่อม กรรมกำรตรวจสภำพอำจขอตรวจเอกสำร Homologation
รับรอง Roll Cage โดย ASN สำหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้ำงมำ
จำกท่อ ไร้ร อยต่อ มีขนำดเส้นผ่ำ นศูนย์ก ลำงผิว นอกไม่ต่ ำกว่ำ 40 มม. โครงสร้ำงของ Roll cage
จะต้อ งเชื่อ มต่อ กันด้วยกำรเชื่อ มอย่ำงถูกต้อ ง จุด ที่ดัดโค้งจะต้อ งไม่คอด หรือ หักงอบริเวณ Main
Hoop จะต้องเชื่อมเข้ำกับ B-pillar ด้วยกำรเชื่อม หรือยึดด้วยน๊อต
ในกรณียึด Roll cage เข้ำกับตัวถังของรถด้วยกำรยึดน๊อต จำเป็ นต้องเสริมควำมแข็งแรงด้วยกำรเชื่อม
แผ่นเหล็กที่มีควำมหนำอย่ำงน้อย 4 มม. และมีพนื ้ ที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ Roll cage อย่ำงน้อย 30%
ทัง้ ด้ำนใน และด้ำนนอกของตัวถังในบริเวณที่จะนำ Roll cage เข้ำมำยึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้อง
ยึดด้วยน๊อต M10 อย่ำงน้อย 4 ตัว นอกจำกนีป้ ระตูดำ้ นคนขับต้องมีคำนกันกระแทกด้ำนข้ำง
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B.4.11.13 แบตเตอรี่ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทำขึน้ โดยวัสดุกนั ไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่อง
เหล็ก, วัสดุคำร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำจะติดตั้งอยู่ในห้อ งโดยสำร จะต้อ งติดตั้ง ตรงฝั่ งผู้โ ดยสำร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนำ้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตัง้ และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นีห้ มำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำ
อย่ำงเดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้องสำมำรถทำงำนได้ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยไฟภำยในห้องโดยสำรออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหลู ำกจูงติดไว้ทงั้ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของ
หูลำกต้อ งมีเส้นผ่ำ ศูนย์กลำงเล็ก สุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม. สติ๊กเกอร์บอก
ตำแหน่งหูลำก สีลูกศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่ำนั้น กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้ยำก ให้ตัดขอบลูกศร
ด้วยสีเหลือง(ควำมกว้ำง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังนำ้ มัน ต้องเป็ นถังนำ้ มันตำมที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรือสำมำรถใช้ถงั นำ้ มันเดิมที่ติด
มำกับรถได้ แต่ตอ้ งอยู่ในตำแหน่งเดิม
B.4.11.19 ถังนำ้ มัน ถ้ำหำกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงที่แข็งแรง เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยจำกกำรกระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติดตัง้ ผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟ
ลำมจำกบริเวณถังนำ้ มันมำยังห้องโดยสำร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีควำมแข็งแรง
และติดตัง้ อย่ำงมั่นคงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไปทำงคนขับ
หำกช่องเล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่ำงๆ ที่สำมำรถติดไฟได้ เช่น
นำ้ มันเครื่อง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ที่อยู่ในห้องโดยสำร
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B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
▪ สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญำตให้มีช่องเปิ ดได้
โดยจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
▪ กระจกฝั่ งคนขับสำมำรถเปิ ด หรือ ถอดออกได้ แต่ทั้งสองกรณีนี ้ จ ำเป็ นจะต้อ งติดตั้งตำข่ ำ ย
(Window Net) ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
▪ กระจกฝั่งคนนั่งสำมำรถเปิ ดหรือถอดออกได้
▪ ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริเวณทัง้ คนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร
ถ้ำหำกเกินจำเป็ นจะต้องติดตัง้ ตำข่ำย(Window Net) กรณีที่ไม่ติดตัง้ ตำข่ำย ห้ำมเปิ ดเกิน 10
เซนติเมตร หำกเปิ ดเกินตำมที่กำหนดในขณะทำกำรแข่งขัน จะมีกำรปรับโทษตำมดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำร
▪ ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบำร์ให้แน่นหนำ

B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เครื่องยนต์เ บนซิน เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผู้จัดฯ กำหนดให้ใช้นำ้ มัน เชือ้ เพลิง E20 เท่ำนั้น
ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม
B.4.12.2 เครื่ อ งยนต์ดี เ ซล เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่ งขัน ผู้จัดฯ กำหนดให้ใช้น้ำมัน เชือ้ เพลิ งดี เซล เท่ำนั้น
ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มันจะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม

B.4.13 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องมี อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตัง้ ภำยในตัวรถ
และต้องบันทึกภำพทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหำอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 กรณีที่คณะกรรมกำรควบคุม กำรแข่งขัน ,นำยสนำม หรือผูจ้ ัดกำรแข่งขัน เรียกนักแข่ง/ทีม แข่ง ให้นำ
กล้อ งวิดีโอ (Onboard Video Camera) มำสำแดงต่อ คณะกรรมกำรฯ นักแข่ง/ทีม แข่ง จะต้อ งมีภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อ คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรแข่งขัน นำยสนำม หรือผูจ้ ัดกำรแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นักแข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์ก ล้อ งวี ดีโอบัน ทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ตำมเวลำที่
กำหนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน 10,000.00 บำท

B.4.14 อุปกรณ์จับเวลา (Transponder)
นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้อง ซือ้ อุปกรณ์จบั เวลำ (Transponder) เอง
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B.5 สัญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบัติตำมสัญญำณธงที่ได้รบั ในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทัง้ หมดจะ
เป็ นไปตำมกติกำสำกลดังนี ้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรำยอยู่ในบริเวณที่ให้สญ
ั ญำณหรือบริเวณถัดไปให้ลดควำมเร็ว
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด
ธงเหลืองคู่
อันตรำยมำก มีสิ่งกีดขวำงทำงแข่งมำกจนอำจผ่ำนไปได้ไม่สะดวก
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด
ธงเหลืองพร้อมป้ าย SC
มีอนั ตรำยมำกเกิดขึน้ และรถ SAFETY CAR จะออกนำขบวน
เตรียมพร้อมในกำรหยุดและขับตำมรถ SAFETY CAR
ห้ำมแซงโดยเด็ดขำด

ธงเขียว
เส้นทำงแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ำมแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีนำ้ มันบนพืน้ สนำม หรือผิวทำงกำรแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนัน้

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งที่วิ่งด้วยเร็วกว่ำใกล้เข้ำมำ
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วิ่งด้วยควำมเร็วกว่ำกำลังจะแซงในไม่ชำ้

ธงขาว
มีรถช้ำ หรือรถพยำบำล หรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนำม
หรือมีรถควำมเร็วต่ำวิ่งผ่ำนจุดดังกล่ำว

ธงขาวดา และเบอร์รถ
เตือนรถเบอร์นนั้ ขับรถในเรื่องมำรยำทในสนำม (เพือ่ เป็ นกำรเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์รถ
ตัวรถแข่งขันตำมเบอร์ มีปัญหำ กรรมกำรเรียกเข้ำพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
กำรแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดกำรแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์รถ
รถแข่งเบอร์นนั้ ต้องออกจำกกำรแข่งขัน
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Part – C ตาแหน่งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ ่น Thailand Touring Car I – Class A,B,C
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C.2

รุ ่น Thailand Touring Car II – Class A,B,C
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