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Part B – ข้ อบังคับด้ านเทคนิค
B.1

คานิยาม
เหล่านี ้เป็ นกฎ และข้ อบังคับด้ านเทคนิคของการแข่งขันรุ่ น Thailand Touring Car ประจาปี 2019 ซึง่ ทีมแข่ง และผู้เข้ าร่วม
การแข่งขันจะต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ ถกู กาหนดโดยข้ อบังคับด้ านเทคนิคฉบับปั จจุบนั อาจจะอนุญาต
ให้ ท าได้ ถ้ า การปรั บ แต่ง นัน้ ถูก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนด และมาตรฐานด้ า นความปลอดภัย ของสหพัน ธ์ แ ข่ง ขัน รถยนต์ น านาชาติ
(International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ าร่ วมการแข่งขัน การซ้ อมในช่วง Official Practice จะต้ องอยู่ในสภาพพร้ อมทาการแข่งขัน และถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับด้ านเทคนิคฉบับนี ้ ผู้จดั ฯ มีสทิ ธิ์ห้ามรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ ร่วมลงทาการซ้ อม หรื อร่วมแข่งขันได้
ทัง้ นีถ้ ้ ามีความแตกต่ างของความหมายในข้ อบังคับฉบับนีซ้ ่ งึ อาจเกิดจากการแปลภาษา ทางผู้จัดฯ ขอกาหนดให้
ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
B.2

การตรวจสภาพ
ผู้ร่วมการแข่งขัน ต้ องดาเนินการนารถแข่ง และรายการต่อไปนี ้ เพือ่ เข้ าตรวจสภาพโดยกรรมการตรวจสภาพ


Log book



ชุดนักแข่ง (Racing Suit)



หมวกกันน็อค (Helmet)



ถุงคลุมหน้ า (Balaclavas)



ถุงมือ (Racing Glove)



รองเท้ าแข่ง (Racing Boot)



ถุงเท้ าแข่ง (Racing Socks)



เสื ้อ และกางเกงกันไฟชันใน
้ (Base Liner/Underwear)



อุปกรณ์ประคองปล้ องกระดูกลาคอ (HANS)



ยางรถแข่ง (ยางที่ผ้ จู ดั การแข่งขันกาหนด)

ตลอดจนอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยตามข้ อบังคับของ ร.ย.ส.ท. ที่ติดตังเพื
้ ่อความปลอดภัยในรถแข่ง ผู้เข้ าร่ วมการ
แข่งขันจาเป็ นต้ องติดหมายเลขรถ, ป้ายสติ๊กเกอร์ ตา่ งๆ บนตาแหน่งที่ผ้ จู ดั การแข่งขันกาหนดเอาไว้ ให้ ถกู ต้ องก่อนให้ คณะกรรมการ
ทาการตรวจสภาพรถแข่ง
ผู้จดั การทีมจะต้ องนารถ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ได้ กล่าวเอาไว้ ทงหมด
ั้
ไปให้ คณะกรรมการฯ ตรวจตามสถานที่ และเวลาที่
กาหนด ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันอาจถูกปรับ หรื อลงโทษหากไม่สามารถนารถ และอุปกรณ์เข้ าตรวจได้ ตามเวลาที่กาหนด
หากมีความจาเป็ นต้ องนารถแข่ งเข้ าตรวจล่ าช้ า ผู้จัดการทีมจะต้ องทาหนังสือคาร้ องยื่นต่ อหัวหน้ ากรรมการ
ตรวจสภาพ เพื่อขอตรวจสภาพล่ าช้ า ก่ อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่ น้อยกว่ า 60 นาที ถ้ าหากพ้ นเวลาโดยไม่ ได้ ย่ นื คาร้ อง
ไว้ อาจไม่ อนุญาตให้ รถแข่ งคันนัน้ ลงซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก
B.2.1

รุ่น Thailand Touring Car
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องเจาะรู ที่เครื่ องยนต์อย่างน้ อย 3 รู เพื่อให้ ผ้ จู ดั สามารถใส่ที่ซีลได้
ถ้ าซีลถูกตัด หรื อปรากฏรอยแกะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะถูกปรับเป็ นจานวนเงิน 50,000
บาท และรับโทษต่อท้ ายแถวในกริ ดสตาร์ ท (Back of the Grid) นอกจากนี ้คณะกรรมการอาจจะปรับโทษนัก
แข่งของรถคันดังกล่าว ด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนัน้ และขอเรี ยกถ้ วยรางวัลคืน

B.2.2 นักแข่งต้ องส่งรถแข่ง เพื่อการตรวจสภาพว่าถูกต้ องตามกฎ และกติกาหรื อไม่ ซึ่งการตรวจสภาพนีอ้ าจจะ
เกี่ยวข้ องกับ
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- ตรวจสภาพตามข้ อบังคับทางด้ านเทคนิค
- ตรวจสอบน ้าหนักของรถแข่ง
ซึง่ รถแข่งอาจจะถูกตรวจสภาพ หรื อชัง่ น ้าหนัก
 ระหว่าง หรื อหลังการจับเวลารอบคัดเลือก
 หลังสิ ้นสุดการแข่งขันของรถคันนัน้
B.3

ความปลอดภัยขณะทาการซ้ อม(Practice), จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify), และแข่ งขัน(Race)
B.3.1
กรณีมีรถแข่งได้ รับอุบตั ิเหตุ หรื อจอดเสียอยูใ่ นสนาม ทังในระหว่
้
างการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก หรื อระหว่าง
การแข่งขัน ถึงแม้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีคาสัง่ หยุดการแข่งขัน หรื อภายหลังสัญญาณธงเขียว ห้ ามมิให้
ผู้ใดลงไปในสนามแข่งขันก่อนได้ รับอนุญาต ยกเว้ นกรรมการที่มีหน้ าที่คอยปฏิบตั ิงานของหน่วยกู้ภยั เท่านัน้ ซึง่
รถคันที่เกี่ยวข้ องในอุบตั ิเหตุจะถูกนาเข้ าสูจ่ ดุ ปลอดภัย หรื อจุดพักรถเพื่อรอตรวจสภาพ (Parc Ferme’)
B.3.2
กรรมการควบคุมการแข่งขันกาหนดให้ รถแข่งใช้ ความเร็ วใน Pit Lane ได้ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ตลอด
ระยะเวลาในโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประกาศเพิ่มเติมให้ ทราบ) หากฝ่ าฝื น
รถแข่งที่ฝ่าฝื นจะถูกบทลงโทษตังแต่
้ การทา STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้ ทาการซ้ อมแข่งขัน
B.3.3
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมการแข่งขัน / ซ้ อม เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย ทีมแข่ง / นักแข่ง
จะต้ องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรรมการประจาจุด (OFFICIAL)
B.3.4
กรณีเกิดการฝ่ าฝื น หรื อละเมิดข้ อบังคับด้ านความปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่งอาจถูกพิจารณาถอดถอนออกจาก
การแข่งขัน

B.4

ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่ น Thailand Touring Car
B.4.1
คุณสมบัติรถแข่ ง
B.4.1.1 การกาหนดประเภทรถที่สามารถใช้ แข่งใน Thailand Touring Car ได้ ให้ ถือเป็ นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการ
แข่ง ขัน โดยคณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน ขอสงวนสิท ธิ์ ก รณี มีข้ อ โต้ แ ย้ ง ให้ ถื อ ค าตัด สิน การพิจ ารณาของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ ้นสุด
B.4.1.2 เป็ นรถยนต์ที่ใช้ จะต้ องมีจานวนประตูไม่น้อยกว่า 2 ประตู
B.4.1.3 ห้ ามรถยนต์ที่ไม่มีหลังคาเข้ าร่วมการแข่งขัน
B.4.1.4 ผู้เข้ าร่ วมการแข่งขันจะต้ องแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรถแข่งลงใน Log Book ของรถแข่ง ทีมจะต้ องแสดง
เอกสาร Log book และเอกสาร Homologation (ถ้ ามี) ของรถคันที่จะเข้ าร่วมการแข่งขันต่อคณะกรรมการตรวจ
สภาพเมื่อมีการร้ องขอ
B.4.1.5 ต้ องมีจานวนที่นงั่ เดิมอย่างน้ อย 2 ที่นงั่ และตาแหน่งของผู้ขบั จะต้ องอยูใ่ นตาแหน่งเดียวกันกับรถรุ่นนัน้
B.4.1.6 ต้ องเป็ นรุ่นที่มีระบบขับเคลือ่ น 2 ล้ อเท่านัน้
B.4.2
ตัวถัง
B.4.2.1 อนุญาตให้ ใช้ รถที่ผลิตออกจาหน่ายในท้ องตลาดทัว่ ไป ปี ละไม่ต่ากว่า 2,500 คัน
B.4.2.2 ต้ องรักษารูปทรงภายนอก และมิติของรถไว้ เป็ นหลัก กรณีขอบล้ อ และยางเกินออกจากตัวรถ สามารถจัดทาโป่ ง
คลุมล้ อ และยางที่เกินออกจากตัวรถได้ โดยมองจากแนวดิ่ง
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B.4.2.3
B.4.2.4
B.4.2.5
B.4.2.6
B.4.2.7

สามารถเปลีย่ นวัสดุเป็ นอย่างอื่นได้ แต่ต้องเป็ นวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกับวัสดุเดิม
กระจกบังลมหน้ าต้ องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่านัน้
ความกว้ างสูงสุดของรถต้ องไม่เกิน 210 ซ.ม.
ต้ องคงรูปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้ องโดยสาร ห้ ามดัดพื ้น หรื อเปลีย่ นโครงสร้ างของตัวรถ
ประตูด้านคนขับต้ องเป็ นวัสดุจากโรงงานผู้ผลิต ไม่อนุญาตวัสดุไฟเบอร์

B.4.3
นา้ หนัก
B.4.3.1 นา้ หนักต่าสุด ต้ องไม่ ต่ากว่ า 1,150 กิโลกรัม เป็ นนา้ หนักที่รวมนักแข่ งไว้ ด้วยแล้ ว
B.4.3.2 น ้าหนักต่าสุดจะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการฯ โดยใช้ เกณฑ์ Balance of Performance (BoP) ทังนี
้ ้ น ้าหนัก
ต่าสุดอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดฤดูการแข่งขัน โดยนั กแข่ ง / ทีมแข่ งต้ องติดตามการเปลี่ยนแปลง
ขนาด Restrictor เองบน Official Notice Board
 ใช้ ระบบเกียร์ Sequential จะต้ องเพิ่มน ้าหนักจากน ้าหนักต่าสุดที่กาหนดไว้ อีก 30 กิโลกรัม
 รถแข่งใช้ เครื่องยนต์ ดีเซล จะต้ องเพิ่มน ้าหนักจากน ้าหนักต่าสุดที่กาหนดไว้ อีก 25 กิโลกรัม
 รถแข่งที่มีระบบขับเคลื่อนล้ อหลัง จะต้ องเพิ่มน ้าหนักจากน ้าหนักต่าสุดที่กาหนดไว้ อีก 30 กิโลกรัม
B.4.3.3 อนุญาตให้ ถ่วงน ้าหนักเพิ่ม เพื่อให้ มีน ้าหนักต่าสุดตามที่กาหนดไว้ ได้ แต่วสั ดุที่ใช้ ต้องเป็ นวัสดุรูปบล็อก โดยการ
ยึดน ้าหนักถ่วงกับตัวรถ ต้ องยึดติดด้ วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้ อย 10 มม. โดยคานึงถึงความแข็งแรง
เพียงพอต่อแรงกระแทกจากการชน หรื อการหมุนของน ้าหนักถ่วง
B.4.3.4 “น า้ หนัก ถ่ วงเพิ่ม จากผลการแข่งขัน ” (Success Ballast) ต้ อ งยึด ไว้ ในบริ เวณห้ องโดยสาร(บริ เ วณเบาะนั่ง
ผู้โดยสาร)อย่างแน่นหนา และปลอดภัย ทีมจาเป็ นต้ องสาแดงต่อกรรมการตรวจสภาพว่าก้ อนน ้าหนักก้ อนใดคือ
“น ้าหนักถ่วงเพิ่มจากผลการแข่งขัน” (Success Ballast) ก่อนเริ่ มการแข่งขัน และก้ อนน ้าหนักนันอาจจะถู
้
กซีล
เพื่อตรวจสอบหลังการแข่งขันอีกครัง้
การยึดน ้าหนักถ่วงจากผลการแข่งขันกับตัวรถต้ องยึดให้ ปลอดภัยสาหรับนักแข่ง โดยต้ องยึดด้ วยตัวน็อต (Bolt)
ที่มีขนาดอย่างน้ อย 12 มม. จานวน 2 ตัวขึ ้นไป อย่างสมมาตรโดยมี plate โลหะประกบบนล่าง หนาอย่างน้ อย
2 มม. ถ้ าน ้าหนักของวัสดุถ่วงก้ อนๆนันไม่
้ เกิน 20 กิโลกรัม แต่ถ้ามากกว่า 20 กิโลกรัม ต้ องยึดด้ วยน็อต (Bolt) ที่
มีขนาดอย่างน้ อย 12 มม. จานวน 5 ตัวขึ ้นไป
< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

B.4.3.5 เพิ่มน ้าหนัก กรณีรถแข่งมีผลการแข่งขันครัง้ ล่าสุด สาหรับการแข่งขันสนามต่อไป ดังนี ้
ผลการแข่งขัน
Overall (B+C)
Class C

อันดับ 1
+30 กิโลกรัม
+30 กิโลกรัม

อันดับ 2
+ 20 กิโลกรัม
+ 20 กิโลกรัม

อันดับ 3
+ 10 กิโลกรัม
+ 10 กิโลกรัม

B.4.3.6 ถ่วงน ้าหนักได้ มากสุดไม่เกิน 60 กิโลกรัม
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B.4.3.7 กรณีรถแข่งที่มีผลการแข่งขันจบเกินกว่าอันดับ 3 / DNF (DID NOT FINISH) / DNS (DID NOT START) ให้ เอา
น ้าหนักที่ถ่วงหนักที่สดุ ออก สาหรับการแข่งสนามต่อไป
หมายเหตุ : สาหรับน ้าหนักของรถแข่ง ซึง่ มาสมัครแข่งหลังจากสนาม 3 เสร็ จสิ ้นไปแล้ วนัน้ ต้ องถ่วงน ้าหนัก Success
Ballast ให้ เท่ากับน ้าหนักของรถแข่งที่มีน ้าหนักถ่วงสูงสุดใน Class ที่สมัคร
: สาหรับรถแข่ งซึ่งมาสมัครแข่ งหลังจากสนาม 3 (Non Series Championship) จะไม่ ได้ รับคะแนน
สะสมประจาปี แต่ ได้ รับถ้ วยรางวัลประจาสนามนัน้ ๆ
B.4.4

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี
B.4.4.1
B.4.4.2
B.4.4.3
B.4.4.4
B.4.4.5
B.4.4.6
B.4.4.7
B.4.4.8
B.4.4.9
B.4.4.10
B.4.4.11

ต้ องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,040 ซีซี
ขนาด Restrictor ไม่ เกิน 75 มม. โดยจุดที่แคบที่สดุ จะต้ องมีระยะห่างจากแกนลิ ้นปี กผีเสื ้อไม่เกิน 10 ซม.
การปรับแต่งภายในเครื่ องยนต์อสิ ระ
ต้ องคงไว้ ซงึ่ วัสดุจากโรงงานของเสื ้อสูบ และฝาสูบ
ตาแหน่งของเครื่ องยนต์ต้องเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่นนันๆ
้ จุดยึด เครื่ องยนต์ หรื อแทนเครื่ องยนต์ต้องเป็ น
จุดเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ห้ ามเลือ่ นตาแหน่ง ห้ าม Reverse ฝาสูบเครื่องยนต์
ห้ า มติ ด ตัง้ ระบบอัด อากาศเพิ่ มไม่ว่าจะเป็ น รู ป แบบใด และห้ า มใช้ ไนตรั ส หรื อ อื่ น ๆ ที่ มี อ็ อ กซิ เ จนสูง กว่า
บรรยากาศ และไม่ผา่ นอุปกรณ์ระบายความร้ อนใดๆ
อากาศที่ผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงต้ องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านัน้
ห้ ามมีลิ ้นควบคุมปริมาณไอดี ภายในคอไอดี
คอไอดีอิสระ
ห้ ามระบบ Dry Sump
จะต้ องติดตังถั
้ งดักไอน ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้ นกรณีติดตังระบบ
้
Blow by Gas
และวนกลับ ไปเผาไหม้ อี ก ครั ง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่ อ งจาก Catch tank ท าหน้ า ที่ ดัก
น ้ามันที่ไหลออกมาลงพื ้นสนามและป้องกันไม่ให้ ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้ องติดตัง้ ในรถทุกคัน โดยไม่
อนุญาตให้ ติดตังแบบชั
้
ว่ คราว เพียงใช้ ลวดพัน หรื อใช้ เทปกาวสองหน้ าแปะ แต่ต้องติดตังให้
้ แน่ นหนาแข็งแรง
และต้ องมีความจุไม่น้อยกว่า 500 ซีซี วัสดุต้องเป็ นโลหะเท่านัน้ ส่วนตาแหน่งติดตังโดยมาตรฐานมั
้
กติดตัง้
ภายในห้ องเครื่ องยนต์ และมีทอ่ ปล่อยทิ ้งออกภายนอกห้ องเครื่ องยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ระบบอัดอากาศ
B.4.4.12 เครื่ องยนต์ 1,500 ซีซี ต้ องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี
B.4.4.13 อนุญาตให้ ใช้ Turbo จานวน 1 ลูก
B.4.4.14 สามารถเปลี่ยนขนาดของหม้ อน ้าได้ แต่จุดยึดของหม้ อน ้าต้ องเป็ นจุดยึด เดิม อย่างน้ อยจานวน 2 จุดล่างและ
ต้ องอยูใ่ นตาแหน่งติดตังเดิ
้ ม ห้ ามเพิ่มจานวนหม้ อน ้า
B.4.4.15 ไม่อนุญาตให้ ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพื ้นแทรค (รวมถึงการฉีดเข้ าหม้ อน ้าและ Intercooler)
B.4.4.16 อนุญาตให้ ใช้ ชดุ ระบายความร้ อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสูอ่ ากาศ (Air - To - Air) เท่านัน้
Thailand Touring Car (Ver.3 Published May 29,2019)

|6

B.4.4.17 ขนาด Restrictor ไม่ เกิน 38 มม. (แต่ ทัง้ นี ใ้ ห้ ทางทีมแข่ งจัดเตรี ยม Restrictor ขนาด 37 มม.ไว้ ด้วย)
โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้ องมีระยะห่ างจากยอดใบเทอร์ โบไม่ เกิน 10 ซม.
B.4.4.18 จะต้ องติดตังถั
้ งดักไอน ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้ นกรณีติดตังระบบ
้
Blow by Gas
และวนกลับ ไปเผาไหม้ อี ก ครั ง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่ อ งจาก Catch tank ท าหน้ า ที่ ดัก
น ้ามันที่ไหลออกมาลงพื ้นสนามและป้องกันไม่ให้ ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้ องติดตัง้ ในรถทุก คัน โดยไม่
อนุญาตให้ ติดตังแบบชั
้
ว่ คราว เพียงใช้ ลวดพัน หรื อใช้ เทปกาวสองหน้ าแปะ แต่ต้องติดตังให้
้ แน่นหนาแข็งแรง
และต้ องมีความจุไม่น้อยกว่า 500 ซีซี วัสดุต้องเป็ นโลหะเท่านัน้ ส่วนตาแหน่งติดตังโดยมาตรฐานมั
้
กติดตัง้
ภายในห้ องเครื่ องยนต์ และมีทอ่ ปล่อยทิ ้งออกภายนอกห้ องเครื่ องยนต์
B.4.4.19 อนุญาตให้ เปลี่ยนจากเครื่ องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศ เป็ นเครื่ องยนต์ 1,500 ซีซี แบบมีระบบอัดอากาศ จาก
ผู้ผลิตเดียวกันได้
เครื่องยนต์ ดเี ซล ระบบอัดอากาศ
B.4.4.20 ต้ องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,240 ซีซี
B.4.4.21 อนุญาตให้ ใช้ Turbo จานวนไม่เกิน 1 ตัว
B.4.4.22 สามารถเปลี่ยนขนาดของหม้ อน ้าได้ แต่จุดยึดของหม้ อน ้าต้ องเป็ นจุดยึดเดิม อย่างน้ อยจานวน 2 จุดล่างและ
ต้ องอยูใ่ นตาแหน่งติดตังเดิ
้ ม ห้ ามเพิ่มจานวนหม้ อน ้า
B.4.4.23 อนุญาตให้ ใช้ ชดุ ระบายความร้ อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสูอ่ ากาศ (Air - To - Air) เท่านัน้
B.4.4.24 ไม่อนุญาตให้ ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพื ้นแทรค (รวมถึงการฉีดเข้ าหม้ อน ้าและ Intercooler)
B.4.4.25 ขนาด Restrictor ไม่ เกิน 34 มม. โดยจุดที่แคบที่สดุ จะต้ องมีระยะห่างจากแกนลิ ้นปี กผีเสื ้อไม่เกิน 10 ซม.
B.4.4.26 จะต้ องติดตังถั
้ งดักไอน ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้ นกรณีติดตังระบบ
้
Blow by Gas
และวนกลับ ไปเผาไหม้ อี ก ครั ง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่ อ งจาก Catch tank ท าหน้ า ที่ ดัก
น ้ามันที่ไหลออกมาลงพื ้นสนามและป้องกันไม่ให้ ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้ องติดตัง้ ในรถทุกคัน โดยไม่
อนุญาตให้ ติดตังแบบชั
้
ว่ คราว เพียงใช้ ลวดพัน หรื อใช้ เทปกาวสองหน้ าแปะ แต่ต้องติดตังให้
้ แน่นหนาแข็งแรง
และต้ องมีความจุไม่น้อยกว่า 500 ซีซี วัสดุต้องเป็ นโลหะเท่านัน้ ส่วนตาแหน่งติดตังโดยมาตรฐานมั
้
กติดตัง้
ภายในห้ องเครื่ องยนต์ และมีทอ่ ปล่อยทิ ้งออกภายนอกห้ องเครื่ องยนต์
B.4.5
ระบบส่ งกาลัง และขับเคลื่อน
B.4.5.1 อนุญาตให้ ใช้ ระบบเกียร์ Sequential โดยจะต้ องเพิ่มน ้าหนักขันต
้ า่ อีก 30 กิโลกรัม และทางทีมแข่งจะต้ องแจ้ ง
กับทางทีมงานตรวจสภาพเอง หากตรวจพบในภายหลังจะมีโทษปรับจากทางผู้จดั การแข่งขัน
B.4.5.2 ห้ ามใช้ ระบบ Traction Control หรื อระบบ อื่นที่มีระบบแบบการทางานใกล้ เคียงกับ Traction Control
B.4.6
B.4.6.1
B.4.6.2
B.4.6.3

ระบบช่ วงล่ าง
จุดยึดของช่วงล่าง ต้ องเป็ นจุดเดิมทัง้ หมด
โช็คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลีย่ นได้ อิสระ
ตาแหน่ง และจุดยึดของโช๊ คอัพหน้ าตัวบน สามารถเคลื่อนที่ได้ รอบจุดยึดเดิมภายในรัศมี 5 เซนติเมตรจากจุด
ยึดเดิม และสามารถเปลีย่ น joint เป็ น Ball Joint ได้
B.4.6.4 เปลีย่ นวัสดุของบู้ชยาง เป็ นวัสดุอื่นได้ และอนุญาตให้ ใช้ Ball Joint ได้
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B.4.6.5 ห้ ามใช้ ระบบช่วงล่างแบบ Push Rod และ Pull Rod ทังด้
้ านหน้ า และด้ านหลัง
B.4.6.6 ปี กนกล่าง และคอม้ า ต้ องเป็ นของเดิมจากโรงงาน
B.4.6.7 ปี กนกบน สามารถใช้ After Market เพื่อการปรับเซ็ทช่วงล่างได้
B.4.7
ระบบเบรก
B.4.7.1 ห้ ามใช้ ระบบเบรก ABS
B.4.7.2 ระบบระบายความร้ อนของเบรกให้ ใช้ ได้ เฉพาะอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านัน้
B.4.8
ล้ อและยาง
B.4.8.1 ขนาดล้ อ 17 นิ ้ว เท่านัน้
B.4.8.2 ยางทีใ่ ช้ ในการแข่งขัน ต้ องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจาหน่ายโดยผู้จดั การแข่งขัน คือ
 ยาง Slick ยี่ห้อ MICHELIN ขนาด 24/61-17 S8C
 ยาง Wet Slick ยี่ห้อ MICHELIN ขนาด 24/61-17 P2E
B.4.8.3 กรณีผ้ จู ดั การแข่งขันประกาศเป็ น Wet Race อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันใช้ ยางสาหรับการแข่งขันในทางวิ่ง
เปี ยกได้
B.4.8.4 การสัง่ จองยาง จะต้ องสัง่ จองจากตัวแทนจาหน่ายที่ผ้ จู ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านัน้ (SCW) และชาระเงินค่ายาง
ให้ เรี ยบร้ อย ก่อนการแข่งขันแต่ละสนามจะเริ่ มขึ ้น ถ้ านักแข่ง/ทีมแข่งใดสัง่ จองยาง และชาระเงินล่าช้ ากว่าที่
ผู้จดั การแข่งขันกาหนด ทางผู้จดั การแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้ า ที่อาจเกิดขึ ้น
B.4.8.5 อนุญาตให้ ใช้ ยางได้ จานวน 8 เส้ น ต่อการแข่งขัน 2 สนาม ตังแต่
้ การ Qualify จนถึงการแข่งขันวันสุดท้ าย โดย
ไม่นบั รวมยางฝน
B.4.9
อากาศพลศาสตร์
B.4.9.1 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ หมายถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์ หน้ า/หลัง
ลิ ้นหน้ า
แผ่นเพลตปลายปี ก
สเกิร์ตข้ าง
ครี บขอบหลังคา

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้ างกันชนหน้ า
ลิ ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉากบนปี กหลัง

B.4.9.2 สามารถติดตังสปอยเลอร์
้
หน้ า แต่ต้องไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้ านหน้ าเกิน 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่า สปอย
เลอร์ หน้ านัน้ หมายถึงตังแต่
้ บริ เวณกันชนหน้ าจนถึงช่องล้ อหน้ า ซึ่งจะต้ องไม่สงู เกิน 300 มม. เมื่อวัดจากระดับ
พื ้น โดยจะเป็ นชิ ้นต่อใต้ กนั ชนเดิมหรื อสามารถเปลีย่ นได้ ทงกั
ั ้ นชน อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ ทงหมดที
ั้
่ติดตังอยู
้ ่
ในด้ านหน้ าเส้ นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้ งตามรู ปของกันชนโดยไม่มีสว่ นแหลมคม เกินกว่าความกว้ างของซุ้ม
ล้ อหน้ าเมื่อมองจากด้ านหน้ า (ตามภาพประกอบข้ างล่างนี ้)
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B.4.9.3 สามารถติดตังอุ
้ ปกรณ์อากาศพลศาสตร์ ด้านหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์ หลัง/ปี กหลัง จะต้ องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจากด้ านข้ าง
 ส่วนที่สงู ที่สดุ ของสปอยเลอร์ หลังจะต้ องไม่สงู เกินหลังคารถ เมื่อมองจากด้ านข้ าง
 ต้ องไม่มีสว่ นใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ กว้ างหรื อยื่นออกมาเกินกว่าซุ้มล้ อหลังเมื่อมองจาก
ด้ านหลัง

B.4.9.4 สเกิร์ตข้ าง จะต้ องติดตังให้
้ ต่อเนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้ มข้ าง (Fender) และจะต้ องไม่มีสว่ นคม หรื อแหลม
ยื่นออกมา ซึง่ อาจจะไปทาอันตรายต่อผู้อื่น หรื อบาดยางของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิร์ตข้ างจะต้ องไม่ยนื่ ออกมาเกิน
ความกว้ างของแก้ มข้ าง การขยายซุ้มล้ อด้ วยการเสริ มคิ ้ว หรื อเปลีย่ นแก้ มข้ างเป็ นขนาดที่กว้ างกว่าเดิม สามารถ
ทาได้ แต่ต้องทาตามข้ อกาหนดข้ อ B.4.2.2 และ B.4.2.5 ด้ วย (ตัวอย่างภาพภาพข้ างล่างนี)้
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B.4.9.5 ส่วนที่ยื่นออกมามากที่สดุ ของ Diffuser ที่ด้านหลัง จะต้ องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัดจากขอบ
กันชนหลัง

B.4.9.6 อุปกรณ์ อากาศพลศาสตร์ ทุกชิ ้นต้ องผลิตจากวัสดุที่มีเส้ นใย เช่นไม้ , พลาสติก, พลาสติกคอมโพสิท (เช่น ไฟ
เบอร์ กลาส คาร์ บอนไฟเบอร์ เคฟลาร์ ) Aluminium Honeycomb สามารถใช้ ได้ แต่จะต้ องหุ้มด้ วยไฟเบอร์ ให้
เรี ยบร้ อยเพื่อป้องกันอันตรายจากส่วนคมต่าง ๆ
B.4.9.7 ขาของปี กหลังสามารถผลิตจากวัสดุอะไรก็ได้
B.4.9.8 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ ทกุ ๆ ชิ ้น จะต้ องลบคมขอบทุกด้ าน และไม่มีสว่ นแหลมคมที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
ผู้อื่นได้ ชิ ้นส่วนทังหมดต้
้
องติดตังอย่
้ างแข็งแรง และยึดด้ วยน๊ อตตัวผู้+ตัวเมีย หรื อรี เวทเท่านัน้
B.4.10
B.4.10.1
B.4.10.2
B.4.10.3

ท่ อไอเสีย
ปลายท่อไอเสีย ที่อยูใ่ กล้ พื ้นผิวตัวถัง จะต้ องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ ด้วย
ท่อไอเสียต้ องออกด้ านหลังเท่านัน้ และไม่เกินแนวดิ่งของตัวถังด้ านหลัง
ไม่มีการวัดระดับความดังเสียง

B.4.11

ระบบความปลอดภัย

B.4.11.1 นักแข่งต้ องใช้ อปุ กรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาหนด








หมวกกันน็อค (Helmet) ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้ อมใช้
งาน ไม่มีการเจาะรูเพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ าแข่ง (Racing socks)
ต้ องเป็ น วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภาพดี ไม่มีร่องรอยฉีกขาด หรื อตะเข็บ
ขาด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
ถุงคลุมหน้ า (Balaclavas), เสื ้อแขนยาวกันไฟชัน้ ใน และกางเกงขายาวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุงเท้ าแข่ง
(Racing Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิ ต ด้ วยวัส ดุ กัน ไฟ เช่ น Nomex, Carbon X,
Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ ้นไป
โลโก้ ทกุ ชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ ามเย็บทะลุถึงชันกั
้ นไฟโดยเด็ดขาด
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เครื่ องแต่งกายภายใน ไม่มีสว่ นผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่สามารถละลายได้ ด้วยความร้ อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***

B.4.11.2 รถทุกคันจะต้ องติดตังระบบดั
้
บเพลิงอย่างน้ อย 1 ระบบ ตามมาตรฐานของ FIA ที่กาหนดไว้
 ระบบไฟฟ้า หรื อ
 ระบบถังดับเพลิงติดตังในรถ
้
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้ องติดตังจุ
้ ดฉีดน ้ายาดับเพลิงอย่างน้ อย 2 จุด และจะต้ องไม่พ่นเข้ าใส่บริ เวณศีรษะของนักแข่ง
โดยตรง
 จุดที่ 1 ฉีดเข้ าสูท่ ี่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉีดเข้ าสูบ่ ริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉีดเข้ าสูบ่ ริ เวณจุดติดตังถั
้ งน ้ามัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้ องมีสารเคมีบรรจุอยูไ่ ม่ต่ากว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม มีความดันที่อยูใ่ นเกณฑ์พร้ อมใช้ งาน และ
มีปา้ ยที่บง่ บอก วันหมดอายุ และอายุการใช้ งานชัดเจน โดยจะต้ องคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
 ถังดับเพลิงในรถต้ องติดตังในต
้ าแหน่งที่เหมาะสม และหยิบใช้ ได้ ทนั ที โดยไม่ต้องลุกจากที่นงั่ อุปกรณ์ยึด
ถังดับเพลิงต้ องทาจากวัสดุประเภทโลหะ โดยสามารถปลดถังดับเพลิงออกได้ อย่างสะดวก
 ระบบการทางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน หากถังภายนอกมีร่องรอยเสียหาย ต้ องเปลีย่ น
ใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมการอาจขอทาการตรวจระบบการทางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
B.4.11.6 ท่อน ้ายาดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่าง ๆ ของตัวรถ ต้ องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตังด้
้ วยวัสดุทนความร้ อน เช่น ลวด
โลหะ และส่วนปลายท่อฉีดจะต้ องติดตังอย่
้ างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้ องมีสวิทช์ ดบั เพลิง และสวิตช์ ตดั ไฟ ที่ติดตังอย่
้ างแข็งแรง สามารถใช้ งานได้ จากบริ เวณห้ อง
คนขับ และบริ เวณภายนอก โดยจะต้ องติดสัญลักษณ์ให้ เห็นโดยชัดเจน สามารถใช้ ได้ ในตาแหน่งท่านัง่ ขับปกติ
และเข้ าถึงง่ายจากบุคคลภายนอก ตาแหน่งของสวิตช์ภายนอกตัวรถจะต้ องเห็นได้ อย่างชัดเจน ดังรู ปตัวอย่าง
สติ๊กเกอร์ ขนาด รูปร่าง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์ สวิทช์ตดั ไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 3 นิ ้ว (กว้ าง x ยาว) ตัวลูกศรสีแดง พื ้นหลังสีน ้าเงิน

หรื อ
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 สติ๊กเกอร์ ดบั เพลิง ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ ้ว เส้ นขอบตัวอักษรสีแดง พื ้นหลังสีขาว

B.4.11.8 ท่อต่าง ๆ ที่ผ่านบริ เวณห้ องคนขับต้ องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะน ้ามันเชื ้อเพลิง ต้ องคานึงถึง
การป้องกันความเสียหายเนื่องจากการเสียดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หากติดตังใต้
้ ห้องโดยสาร ควรคานึกถึง
การครูด หรื อลากกับผิวทาง หรื อความเสียหายจากการกระเด็นของเศษหิน เช่น บริ เวณซุ้มล้ อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิรภัยต้ องมีไม่ต่ากว่า 5 จุด เป็ นไปตามมาตรฐาน SFI Specification 16.1, SFI Specification 16.5,
หรื อ FIA Specification 8853/98 และจะต้ องยังไม่หมดอายุการใช้ งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กาหนด
ไว้ เท่านัน้ การติดตัง้ ปลายของเข็ม ขัดนิรภัยจะต้ องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสาหรั บคาดไหล่
สามารถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตังของเข็
้
มขัดนิรภัยสาหรับคาดไหล่ที่อยู่ด้านหลังเบาะนักแข่งจะต้ องอยู่
ในช่วง 0-30 ต่ากว่าแนวระดับ สายคาดเอวและเป้าต้ องไม่ดงึ ไปด้ านหน้ ารถ
B.4.11.10 เบาะที่นงั่ คนขับต้ องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ ในการแข่งขันเท่านัน้ และจะต้ องมีกนั กระแทกศีรษะด้ านข้ าง
ด้ วย มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ ้นไป อยู่ในสภาพใช้ งาน รางเบาะและเบาะถูกติดตังอย่
้ างแน่น
หนา ห้ ามขยับได้ (ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการผู้ตรวจสภาพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝากระโปรงหน้ า และฝาท้ ายต้ องทาการติดตังกิ
้ ๊บล็อคเช่น (Bonnet Pin) อย่างน้ อย 2ตัว และต้ องติดตัง้
ในตาแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร สาหรับฝากระโปรงหลัง ต้ องเปิ ด-ปิ ด ได้ อิสระด้ วยการติดตังตั
้ วล็อค 2 ตัวขึ ้นไป
เพื่อให้ สามารถเปิ ดได้ จากภายนอก และให้ ติดสติ๊กเกอร์ บอกตาแหน่ง ดังรูปตัวอย่าง

ให้ ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทังด้
้ านหน้ า และด้ านหลัง
B.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้ องมี โรลบาร์ ที่มีจุดยึดไม่น้อยกว่า 6 จุด และจะต้ องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main Hoop
ลงไปยังจุดยึดที่พื ้นด้ วยการเชื่อม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation รับรอง Roll Cage
โดย ASN
สาหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ ผา่ นการรับรองโดย ASN จะต้ องถูกสร้ างมาจากท่อไร้ รอยต่อ มีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางผิวนอกไม่ต่ากว่า 40 มม. โครงสร้ างของ Roll cage จะต้ องเชื่อมต่อกันด้ วยการเชื่อมอย่างถูกต้ อง จุด
ที่ ดัด โค้ ง จะต้ องไม่ค อด หรื อ หัก งอบริ เวณ Main Hoop จะต้ อ งเชื่ อ มเข้ ากับ B-pillar ด้ ว ยการเชื่ อ ม หรื อ ยึด
ด้ วยน๊ อต
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ในกรณียดึ Roll cage เข้ ากับตัวถังของรถด้ วยการยึดน๊ อต จาเป็ นต้ องเสริ มความแข็งแรงด้ วยการเชื่อมแผ่นเหล็ก
ที่มีความหนาอย่างน้ อย 4 มม. และมีพื ้นที่มากกว่าฐาน(ตีน)ของ Roll cage อย่างน้ อย 30% ทังด้
้ านใน และ
ด้ านนอกของตัวถังในบริ เวณที่จะนา Roll cage เข้ ามายึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้ องยึดด้ วยน๊ อต M10 อย่าง
น้ อย 4 ตัว นอกจากนี ้ประตูด้านคนขับต้ องมีคานกันกระแทกด้ านข้ าง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ ต้องยึดติด และล้ อมรอบโดยกล่องที่ทาขึ ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้ อน, และไม่นาไฟฟ้า (กล่องเหล็ก,
วัสดุคาร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ าจะติดตังอยู
้ ใ่ นห้ องโดยสาร จะต้ องติดตังตรงฝั
้
่ งผู้โดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ ต้องเป็ น
แบบไม่ต้องเติมน ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ ง
B.4.11.14 สตาร์ ทเตอร์ จะต้ องถูกติดตัง้ และทางานได้ ตลอดการแข่งขัน ในที่นี ้หมายถึง สตาร์ ทเตอร์ ที่เป็ นไฟฟ้าอย่างเดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์สอ่ งสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะต้ องสามารถทางานได้ ดีตลอดการแข่งขัน
B.4.11.16 ต้ องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ ง่ายไฟภายในห้ องโดยสารออกให้ หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้ องมีหลู ากจูงติดไว้ ทงด้
ั ้ านหน้ า และด้ านหลัง โดยต้ องยึดติดไว้ อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลาก
ต้ องมีเส้ นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่ากว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์ บอกตาแหน่งหูลาก สีลกู ศรจะต้ องเป็ นสีแดงเท่านัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรื อสังเกตได้ ยาก ให้
ตัดขอบลูกศรด้ วยสีเหลือง(ความกว้ าง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังน ้ามันต้ องเป็ นถังน ้ามันตามที่ FIA รับรอง หรื อถ้ าอยูใ่ นตาแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ ถงั น ้ามันเดิมที่ติดมากับรถ
ได้
B.4.11.19 ถังน ้ามันถ้ าไม่ได้ อยู่ในตาแหน่งเดิม จะต้ องถูกล้ อมโดยโครงสร้ างที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการ
กระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตังระบบเชื
้
้อเพลิงภายในห้ องโดยสาร จะต้ องติดตังผนั
้ งกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟลามจาก
บริ เวณถังน ้ามันมายังห้ องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้ องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตังอย่
้ าง
มัน่ คงแข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้ องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ ทา
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การปิ ดด้ วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ เช่น น ้ามันเครื่ อง น ้ามันไฮโดรลิค น ้ามัน
เบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้ องโดยสาร
B.4.11.21 กระจกหน้ าต่าง
 สามารถเปลีย่ นจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้ มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ทงสองกรณี
ั้
นี ้ จาเป็ นจะต้ องติดตังตาข่
้ าย(Window Net) ที่
ได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนดของ FIA (FIA Art253.11)
 กระจกฝั่งคนนัง่ สามารถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้ าง (บริ เวณทังคนขั
้ บและคนนัง่ ) จะต้ องมีขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้ าเกิน
จาเป็ นจะต้ องติดตังตาข่
้ าย(Window Net) กรณีที่ไม่ติดตังตาข่
้ าย ห้ ามเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หากเปิ ด
เกินขณะทาการแข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้ องติดตังกั
้ บโรลบาร์ ให้ แน่นหนา
B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการแข่งขัน ให้ ใช้ นา้ มันเชือ้ เพลิง ตามที่ผ้ จู ดั ฯ กาหนดให้ เท่านัน้ ซึง่ สถานีบริการน ้ามันจะ
ประกาศให้ ทราบแต่ละสนาม
B.4.12.2 เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการแข่งขัน กาหนดให้ ใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงดีเซล ตามที่ผ้ จู ดั ฯ กาหนดเท่านัน้ ซึง่ สถานีบริ การน ้ามัน
จะประกาศให้ ทราบแต่ละสนาม
B.4.13 อุปกรณ์ บนั ทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้ องมีอปุ กรณ์ กล้ องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ติดตังภายในตั
้
วรถ และต้ อง
บันทึกภาพทางด้ านหน้ าของรถ
B.4.13.2 เป็ น หน้ า ที่ ข องนัก แข่ ง /ที ม แข่ง ต้ อ งจัด หาอุป กรณ์ ก ล้ อ งวี ดี โอบัน ทึ ก ภาพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภาพขณะทาการแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มีการแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรี ยกจากกรรมการ นายสนาม หรื อผู้จดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่ง จะต้ องมีภาพบันทึก
การแข่งขันจากอุปกรณ์ กล้ องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมการ นายสนาม
หรื อผู้จดั การแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สามารถนาภาพบันทึกการแข่งขันจากอุปกรณ์กล้ องวีดีโอ
บันทึกภาพ (Onboard Video Camera) มาให้ ตามเวลาที่กาหนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน 10,000.00
บาท
B.4.14

อุปกรณ์ จับเวลา (Transponder)
นักแข่ง/ทีมแข่งต้ องซื ้ออุปกรณ์จบั เวลา (Transponder) เอง
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B.5

สัญญาณธง
นักแข่งต้ องปฏิบตั ิตามสัญญาณธงที่ได้ รับในสนามอย่างเคร่งครัด สัญญาณธงในการแข่งขันทังหมดจะเป็
้
นไปตาม
กติกาสากลดังนี ้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรายอยูใ่ นบริเวณทีใ่ ห้ สญ
ั ญาณหรื อบริ เวณถัดไปให้ ลดความเร็ ว
ห้ ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองคู่
อันตรายมาก มีสงิ่ กีดขวางทางแข่งมากจนอาจผ่านไปได้ ไม่สะดวก
ห้ ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองพร้ อมป้ าย SC
มีอนั ตรายมากเกิดขึ ้นและรถ SAFETY CAR จะออกนาขบวน
เตรี ยมพร้ อมในการหยุดและขับตามรถ SAFETY CAR
ห้ ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเขียว
เส้ นทางแข่งขันปลอดภัย, พ้ นข้ อห้ ามแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีน ้ามันบนพื ้นสนาม หรื อผิวทางการแข่งขันลืน่ ให้ หลบหลีกและระวังในจุดนัน้

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งทีว่ ิ่งด้ วยเร็ วกว่าใกล้ เข้ ามา
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้ วยความเร็วกว่ากาลังจะแซงในไม่ช้า

ธงขาว
มีรถช้ า หรื อรถพยาบาล หรื อรถช่วยเหลืออยูใ่ นสนาม
หรื อมีรถความเร็ วตา่ วิง่ ผ่านจุดดังกล่าว

ธงขาวดา และเบอร์ รถ
เตือนรถเบอร์ นนขั
ั ้ บรถในเรื่ องมารยาทในสนาม (เพือ่ เป็ นการเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์ รถ
ตัวรถแข่งขันตามเบอร์ มีปัญหา กรรมการเรี ยกเข้ าพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
การแข่งขันยุติลง ให้ นกั แข่งหยุดการแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์ รถ
รถแข่งเบอร์ นนต้
ั ้ องออกจากการแข่งขัน

Thailand Touring Car (Ver.3 Published May 29,2019)

| 16

Part – C ตาแหน่ งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ่ น Thailand Touring Car – Class A,B,C
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