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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1

คานิยาม

เหล่านีเ้ ป็ นกฎ และข้อบังคับด้านเทคนิคของการแข่งขันรุ่น Thailand Touring Car ประจาปี 2020 ซึ่งทีมแข่ง
และผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกาหนดโดยข้อบังคับด้านเทคนิค
ฉบับปั จจุบนั อาจจะอนุญาตให้ทาได้ ถ้าการปรับแต่งนั้นถูกต้องตามข้อกาหนด และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
สหพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน การซ้อมในช่วง Official Practice จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมทาการแข่งขัน และ
ถูกต้องตามข้อบังคับด้านเทคนิคฉบับนี ้ ผูจ้ ดั ฯ มีสิทธิ์หา้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ ร่วมลงทาการซ้อม หรือร่วม
แข่งขันได้
ทั้งนี้ถ้ามีความแตกต่างของความหมายในข้อบังคับฉบับนี้ซึ่งอาจเกิดจากการแปลภาษา ทางผู้จัดฯ
ขอกาหนดให้ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

B.2

การตรวจสภาพ
ผูร้ ่วมการแข่งขัน ต้องดาเนินการนารถแข่ง และรายการต่อไปนี้ เพือ่ เข้าตรวจสภาพโดยกรรมการตรวจสภาพ

 Logbook

 ชุดนักแข่ง (Racing Suit)

 หมวกกันน็อค (Helmet)

 ถุงคลุมหน้า (Balaclavas)

 ถุงมือ (Racing Glove)

 รองเท้าแข่ง (Racing Boot)

 ถุงเท้าแข่ง (Racing Socks)

 เสือ้ และกางเกงกันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

 อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลาคอ (HANS)

 ยางรถแข่ง (ยางทีผ่ จู ้ ดั การแข่งขันกาหนด)

ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามข้อบังคับของ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) นักแข่งจะต้องทาการติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในรถแข่งตลอดทาการแข่งขัน
ผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันจาเป็ นต้องติดหมายเลขรถ, ป้ายสติ๊กเกอร์ต่างๆ บนตาแหน่งที่ผูจ้ ัดการแข่งขันกาหนดเอาไว้ ให้
ถูกต้องก่อนให้คณะกรรมการทาการตรวจสภาพรถแข่ง
ผูจ้ ดั การทีมจะต้องนารถ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวเอาไว้ทงั้ หมด ไปให้คณะกรรมการฯ ตรวจตามสถานที่
และเวลาที่กาหนด ผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันอาจถูกปรับ หรือลงโทษหากไม่สามารถนารถ และอุปกรณ์เข้าตรวจได้ตามเวลา
ที่กาหนด
หากมีความจาเป็ นต้ องนารถแข่งเข้ าตรวจล่าช้ า ผู้จัดการทีมจะต้ องทาหนังสือคาร้ องยื่นต่อหัวหน้ า
กรรมการตรวจสภาพ เพื่อขอตรวจสภาพล่าช้ า ก่อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่น้อยกว่า 60 นาที ถ้ าหากพ้ นเวลา
โดยไม่ได้ ยื่นคาร้ องไว้ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่อนุ ญาตให้ รถแข่งคันนั้นทาการลงซ้ อม / จับเวลารอบคัดเลือก /
แข่งขัน ได้
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B.2.1 รุ่น Thailand Touring Car
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเจาะรูที่เครื่องยนต์อย่างน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู ้ ดั สามารถใส่ที่ซลี ได้
ถ้ าซีลถูกตัด หรือปรากฏรอยแกะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ จะถูกปรับเป็ นจานวนเงิน 50,000
บาท และรับโทษต่อท้ ายแถวในกริดสตาร์ท (Back of the Grid) นอกจากนี้คณะกรรมการอาจจะปรับโทษนัก
แข่งของรถคันดังกล่าว ด้ วยการตัดคะแนนสะสมที่ได้ รับในสนามนั้น และขอเรียกถ้ วยรางวัลคืน
B.2.2 นักแข่งต้องส่งรถแข่ง เพื่อการตรวจสภาพว่าถูกต้องตามกฎ และกติกาหรือไม่ ซึ่งการตรวจสภาพนีอ้ าจจะ
เกี่ยวข้องกับ
B.2.2.1 ตรวจสภาพตามข้อบังคับทางด้านเทคนิค
B.2.2.2 ตรวจสอบนา้ หนักของรถแข่ง ซึ่งรถแข่งอาจจะถูกเรียกตรวจสภาพ หรือ ชั่งนา้ หนัก:
a) ระหว่าง หรือหลังการจับเวลารอบคัดเลือก
b) หลังสิน้ สุดการแข่งขันของรถคันนัน้
B.2.3 Thailand Touring Car ประจาปี 2020 ผูจ้ ดั การแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็ น 2 รุ่น ดังต่อไปนี้
a) Thailand Touring Car 1
b) Thailand Touring Car 2
หมายเหตุ : รายละเอียดรถที่สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ให้ อ้างอิงตามกติกาข้ อ B.4.4 เครื่องยนต์
B.3
B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

ความปลอดภัยขณะทาการซ้อม(Practice), จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify), และแข่งขัน(Race)
กรณีมีรถแข่งได้รับอุบัติเหตุ หรือจอดเสียอยู่ในสนาม ทั้งในระหว่างการซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก หรือ
ระหว่างการแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีคาสั่งหยุดการแข่งขัน หรือภายหลังสัญญาณธง
เขียว ห้ามมิให้ผใู ้ ดลงไปในสนามแข่งขันก่อนได้รบั อนุญาต ยกเว้นกรรมการที่มีหน้าที่คอยปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ภัยเท่านั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจะถูกนาเข้าสู่จุดปลอดภัย หรือจุดพักรถเพื่อรอตรวจ
สภาพ (Parc Ferme’)
กรรมการควบคุมการแข่งขันกาหนดให้รถแข่งใช้ความเร็วใน Pit Lane ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตลอดระยะเวลาในโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง จะมีการประกาศเพิ่มเติมให้ทราบ)
หากฝ่ าฝื น รถแข่งที่ฝ่าฝื นจะถูกบทลงโทษตั้งแต่การทา STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้ทาการซ้อม
แข่งขัน
กรณีเกิดอุบัติเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมการซ้อม(Practice),จับเวลาในรอบคัดเลือก(Qualifying)
และการแข่งขัน (Race) เพื่อ ให้เกิ ดความปลอดภัย ทีมแข่ ง / นักแข่ ง จะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของ
กรรมการประจาจุด (OFFICIAL)
กรณีเกิดการฝ่ าฝื น หรือละเมิดข้อบังคับด้านความปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่ง อาจถูกพิจารณาถอดถอนออก
จากการแข่งขัน
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B.4

ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Touring Car

B.4.1 คุณสมบัติรถแข่ง
B.4.1.1 การก าหนดประเภทรถที่ ส ามารถใช้ แ ข่ ง ใน Thailand Touring Car ได้ ให้ ถื อ เป็ นสิ ท ธิ์ ข อง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์กรณีมีขอ้ โต้แย้ง ให้ถือคา
ตัดสินการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
B.4.1.2 เป็ นรถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจานวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
B.4.1.3 ห้ามรถยนต์ที่ไม่มีหลังคาเข้าร่วมการแข่งขัน
B.4.1.4 ผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรถแข่งลงใน Logbook ของรถแข่ง ทีมจะต้อง
แสดงเอกสาร Logbook และเอกสาร Homologation (ถ้า มี ) ของรถคันที่จะเข้า ร่ว มการแข่ง ขันต่อ
คณะกรรมการตรวจสภาพเมื่อมีการร้องขอ
B.4.1.5 ต้องมีจานวนที่น่งั เดิมอย่างน้อย 2 ที่น่งั และตาแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับรถรุ่นนัน้
B.4.1.6 ต้องเป็ นรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านัน้
B.4.2 ตัวถัง
B.4.2.1 อนุญาตให้ใช้รถที่ผลิตออกจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ปี ละไม่ต่ากว่า 2,500 คัน
B.4.2.2 ต้องรักษารูปทรงภายนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณีขอบล้อ และยางเกินออกจากตัวรถ สามารถ
จัดทาโป่ งคลุมล้อ และยางที่เกินออกจากตัวรถได้ โดยมองจากแนวดิ่ง
B.4.2.3 สามารถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่างอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
B.4.2.4 กระจกบังลมหน้าต้องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่านัน้
B.4.2.5 ความกว้างสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
B.4.2.6 ต้องคงรูปแบบและวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้องโดยสารห้ามดัดพืน้ หรือเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ
B.4.2.7 ประตูดา้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจากโรงงานผูผ้ ลิต ไม่อนุญาตวัสดุไฟเบอร์
B.4.2.8 ห้ามทาการเสริมโครงเหล็กบริเวณกันชนหน้า กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลง/แก้ไข จะต้องแจ้งให้กรรมการ
ตรวจสภาพทราบ หากฝ่ าฝื นหรือตรวจพบภายหลังจะมีการปรับโทษตามดุลยพินิจของกรรมการ

B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 น้าหนักต่าสุด เป็ นน้าหนักที่รวมนักแข่งไว้ ด้วยแล้ ว
ความจุกระบอกสูบ (cc)

น้าหนัก (kg)

เบนซิน N/A

ไม่เกิน 2000

1150

เบนซิน Turbo

ไม่เกิน 1530

1150

ดีเซล

ไม่เกิน 2240

1175
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B.4.3.2 หากนักแข่งแจ้งความจุของเครื่องยนต์ไม่ตรงตามที่รถลงทาการแข่งขัน (ซึง่ มีผลต่อเรื่องนา้ หนักถ่วง)
หากตรวจพบจะมีโทษปรับตามดุลยพินิจของกรรมการ
B.4.3.3 น้า หนักต่ า สุดจะถู กกาหนดโดยคณะกรรมการฯ โดยใช้เ กณฑ์ Balance of Performance (BOP)
ทั้ง นี้ น้า หนักต่ า สุด อาจจะถู กเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดฤดูการแข่ งขัน โดยนั ก แข่ ง / ที ม แข่ ง ต้ อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาด Restrictor เองบน Official Notice Board และรถแข่งที่มีระบบ
ดังต่อไปนีจ้ ะต้องถูกถ่วงเพิ่มนา้ หนักคือ
ถ่วงนา้ หนักเพิ่ม (kg)
Sequential

30 kg

Rear wheel drive

30 kg

B.4.3.4 อนุญาตให้ถ่วงนา้ หนักเพิ่ม เพื่อให้มีนา้ หนักต่าสุดตามที่ กาหนดไว้ได้ แต่วัสดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูป
บล็อก โดยการยึดนา้ หนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้อย 10 มม.
โดยคานึงถึงความแข็งแรงเพียงพอต่อแรงกระแทกจากการชน หรือการหมุนของนา้ หนักถ่วง
B.4.3.5 “นา้ หนักถ่วงเพิ่มจากผลการแข่งขัน” (Success Ballast) ต้องยึดไว้ในบริเวณห้องโดยสาร(บริเวณ
เบาะนั่งผูโ้ ดยสาร)อย่างแน่นหนา และปลอดภัย นักแข่ง / ทีมแข่ง จาเป็ นต้องสาแดงต่อกรรมการ
ตรวจสภาพว่าก้อนนา้ หนักก้อนใดคือ “นา้ หนักถ่วงเพิ่มจากผลการแข่งขัน” (Success Ballast) ก่อน
เริ่มการแข่งขันและก้อนนา้ หนักนัน้ อาจจะถูกซีล เพือ่ ตรวจสอบหลังการแข่งขันอีกครัง้
การยึดนา้ หนักถ่วงจากผลการแข่งขันกับตัวรถต้องยึดให้ปลอดภัยสาหรับนักแข่ง โดยต้องยึด
ด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้อย 12 มม. จานวน 2 ตัวขึน้ ไป อย่างสมมาตรโดยมี plate โลหะ
ประกบบนล่าง หนาอย่างน้อย 2 มม. ถ้านา้ หนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม แต่ถ้า
มากกว่า 20 กิโลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้อย 12 มม. จานวน 5 ตัวขึน้ ไป

< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg
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B.4.3.6 การเพิ่มนา้ หนัก กรณีรถแข่งมีผลการแข่งขันครัง้ ล่าสุด ในรุ่น Thailand Touring Car 1 และ Thailand
Touring Car 2 สาหรับการแข่งขันสนามต่อไป มีดงั นี้
ผลการแข่งขัน
Overall
Class B
Class C

อันดับที่ 1
+30 กิโลกรัม
+30 กิโลกรัม
+30 กิโลกรัม

อันดับที่ 2
+ 20 กิโลกรัม
+ 20 กิโลกรัม
+ 20 กิโลกรัม

อันดับที่ 3
+ 10 กิโลกรัม
+ 10 กิโลกรัม
+ 10 กิโลกรัม

B.4.3.7 ถ่วงนา้ หนักได้มากสุดไม่เกิน 60 กิโลกรัม
B.4.3.8 กรณี ร ถแข่ ง ที่มีผ ลการแข่ ง ขันจบเกิ นกว่ า อันดับ 3 / DNF (DID NOT FINISH) / DNS (DID NOT
START) ให้เอานา้ หนักที่ถ่วงหนักที่สดุ ออกสาหรับการแข่งสนามต่อไป
หมายเหตุ : 1. สาหรับน้าหนักของรถแข่ง ซึง่ มาสมัครแข่งหลังจากสนาม 3 เสร็จสิ้นไปแล้ วนัน้ ต้ องถ่วง
น้าหนัก (Success Ballast) ให้ เท่ากับน้าหนักของรถแข่งที่มีน้าหนักถ่วงสูงสุดใน Class ที่สมัคร
: 2. สาหรับรถแข่งซึ่งมาสมัครแข่งหลังจากสนาม 3 (Non Series Championship) จะไม่ได้ รับ
คะแนนสะสมประจาปี แต่ได้ รับถ้ วยรางวัลประจาสนามนั้น ๆ

B.4.4 เครื่องยนต์
Thailand Touring Car 1
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 นเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,040 ซีซี
ขนาด Restrictor ไม่เกิน 75 มม. โดยจุดทีแ่ คบทีส่ ดุ จะต้องมีระยะห่างจากแกนลิน้ ปี กผีเสือ้ ไม่เกิน 10 ซม.
การปรับแต่งภายในเครื่องยนต์อสิ ระ
ต้องคงไว้ซงึ่ วัสดุจากโรงงานของเสือ้ สูบ และฝาสูบ
ตาแหน่งของเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่นนัน้ ๆ จุดยึด เครื่องยนต์ หรือแทนเครื่องยนต์
ต้องเป็ นจุดเดียวกับโรงงานผูผ้ ลิต ห้ามเลื่อนตาแหน่ง ห้าม Reverse ฝาสูบเครื่องยนต์
B.4.4.6 ห้ามติดตัง้ ระบบอัดอากาศเพิ่มไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใด และห้ามใช้ไนตรัส หรืออื่นๆ ที่มีอ็อกซิเจนสูงกว่า
บรรยากาศ และไม่ผ่านอุปกรณ์ระบายความร้อนใดๆ
B.4.4.7 อากาศทีผ่ สมกับนา้ มันเชือ้ เพลิงต้องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านัน้
B.4.4.8 ห้ามมีลนิ ้ ควบคุมปริมาณไอดี ภายในคอไอดี
B.4.4.9 คอไอดีอิสระ
B.4.4.10 ห้ามระบบ Dry Sump
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B.4.4.11 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนา้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank
ทาหน้าที่ดักนา้ มันที่ไหลออกมาลงพืน้ สนามและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้ติดตัง้ แบบชั่วคราว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ ง
ติดตัง้ ให้แน่นหนาแข็งแรง และต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านัน้ ส่วนตาแหน่ง
ติดตัง้ โดยมาตรฐานมักติดตัง้ ภายในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภายนอกห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ระบบอัดอากาศ
B.4.4.12 เครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ต้องเป็ นเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี
B.4.4.13 อนุญาตให้ใช้ Turbo จานวน 1 ลูก
B.4.4.14 สามารถเปลีย่ นขนาดของหม้อนา้ ได้ แต่จุดยึดของหม้อนา้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่างน้อยจานวน 2 จุด
ล่างและต้องอยู่ในตาแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ามเพิ่มจานวนหม้อนา้
B.4.4.15 ไม่อนุญาตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงการฉีดเข้าหม้อนา้ และ Intercooler)
B.4.4.16 อนุญาตให้ใช้ชุดระบายความร้อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสู่อากาศ (Air - To - Air) เท่านัน้
B.4.4.17 ขนาด Restrictor ไม่เกิน 35 มม.โดยจุดที่แคบที่สดุ จะต้องมีระยะห่างจากยอดใบเทอร์โบไม่เกิน 10 ซม.
และขนาดของ Restrictor สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดฤดูกาลการแข่งขัน ซึ่งจะประกาศตาม BOP
B.4.4.18 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนา้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผาไหม้อกี ครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank
ทาหน้าที่ดกั นา้ มันที่ไหลออกมาลงพืน้ สนามและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้ติดตัง้ แบบชั่วคราว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ ง
ติ ดตั้ง ให้แ น่นหนาแข็ งแรง และต้อ งมี ความจุไม่ น้อยกว่ า 500 ซีซี วัส ดุต้อ งเป็ นโลหะเท่า นั้น ส่วน
ตาแหน่งติดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภายนอกห้อง
เครื่องยนต์
B.4.4.19 อนุญาตให้เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัด อากาศ เป็ นเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี แบบมีระบบอัด
อากาศ จากผูผ้ ลิตเดียวกันได้

เครื่องยนต์ดเี ซล ระบบอัดอากาศ
B.4.4.20 ต้องเป็ นเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,240 ซีซี
B.4.4.21 อนุญาตให้ใช้ Turbo จานวนไม่เกิน 1 ตัว
B.4.4.22 สามารถเปลี่ยนขนาดของหม้อนา้ ได้ แต่จุดยึดของหม้อนา้ ต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่างน้อยจานวน 2 จุด
ล่างและต้องอยู่ในตาแหน่งติดตัง้ เดิม ห้ามเพิ่มจานวนหม้อนา้
B.4.4.23 อนุญาตให้ใช้ชุดระบายความร้อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสู่อากาศ (Air - To - Air) เท่านัน้
B.4.4.24 ไม่อนุญาตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพืน้ แทรค (รวมถึงการฉีดเข้าหม้อนา้ และ Intercooler)
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B.4.4.25 ขนาด Restrictor ไม่เกิน 34 มม.(แต่ทงั้ นีใ้ ห้ทางทีมแข่งจัดเตรียม Restrictor ขนาด 33 มม. ไว้ดว้ ย)
โดยจุดทีแ่ คบทีส่ ดุ จะต้องมีระยะห่างจากแกนลิน้ ปี กผีเสือ้ ไม่เกิน 10 ซม.
B.4.4.26 จะต้องติดตัง้ ถังดักไอนา้ มันเครื่อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณีติดตัง้ ระบบ Blow
by Gas และวนกลับไปเผาไหม้อกี ครัง้ (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank
ทาหน้าที่ดกั นา้ มันที่ไหลออกมาลงพืน้ สนามและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ จึงจาเป็ นต้องติดตัง้
ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้ติดตัง้ แบบชั่วคราว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ ง
ติ ดตั้ง ให้แ น่นหนาแข็ งแรง และต้อ งมี ความจุไม่ น้อยกว่ า 500 ซีซี วัส ดุต้อ งเป็ นโลหะเท่า นั้น ส่วน
ตาแหน่งติดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต์ และมีท่อปล่อยทิง้ ออกภายนอกห้อง
เครื่องยนต์

Thailand Touring Car 2
Toyota Corolla Altis OMR
B.4.4.27
B.4.4.28
B.4.4.29
B.4.4.30
B.4.4.31

อ้างอิงกติกาตัวรถตาม Corolla Altis One Make Race ก่อนปี 2020
สามารถเปลี่ยนท่อไอเสียหลังจาก Header ลงไปได้
กล่องควบคุมเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นกล่อง Standard
กล่องควบคุมเครื่องยนต์ สามารถปรับแต่งโปรแกรมได้
อนุญาตให้ใช้กรองเปลือย

B.4.5 ระบบส่งกาลัง และขับเคลื่อน
B.4.5.1 อนุญาตให้ใช้ระบบเกียร์ Sequential โดยจะต้องเพิ่มนา้ หนักขัน้ ต่าตามกติกาข้อ B.4.3.3 และทีมแข่ง
จะต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงานตรวจสภาพเอง หากตรวจพบในภายหลังจะมีโทษปรับจากคณะกรรมการฯ
B.4.5.2 ห้ามใช้ระบบ Traction Control หรือระบบอื่นที่มีระบบแบบการทางานใกล้เคียงกับ Traction Control
B.4.5.3 อนุญาตให้ใช้รถยนต์ขบั เคลือ่ นล้อหลัง โดยจะต้องเพิ่มนา้ หนักขัน้ ต่าตามกติกาข้อ B.4.3.3 และทีมแข่ง
จะต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงานตรวจสภาพเอง หากตรวจพบในภายหลังจะมีโทษปรับจากคณะกรรมการฯ

B.4.6 ระบบช่วงล่าง (Thailand Touring Car 1)
B.4.6.1 จุดยึดของช่วงล่าง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
B.4.6.2 โช๊คอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลี่ยนได้อสิ ระ
B.4.6.3 ตาแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพหน้าตัวบน สามารถเคลือ่ นที่ได้รอบจุดยึดเดิมภายในรัศมี 5 เซนติเมตร
จากจุดยึดเดิม และสามารถเปลี่ยนเป็ น Ball Joint ได้
B.4.6.4 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยาง เป็ นวัสดุอนื่ ได้ และอนุญาตให้ใช้ Ball Joint ได้
B.4.6.5 ห้ามใช้ระบบช่วงล่างแบบ Push Rod และ Pull Rod ทัง้ ด้านหน้า และด้านหลัง
B.4.6.6 ปี กนกล่าง และคอม้า ต้องเป็ นของเดิมจากโรงงาน
B.4.6.7 ปี กนกบน สามารถใช้ After Market เพื่อการปรับเซ็ทช่วงล่างได้
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B.4.7 ระบบเบรก
B.4.7.1 ห้ามใช้ระบบเบรก ABS
B.4.7.2 ระบบระบายความร้อนของเบรกให้ใช้ได้เฉพาะอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านัน้

B.4.8 ล้อและยาง
B.4.8.1 ขนาดล้อ 17 นิว้ เท่านัน้
B.4.8.2 ยางทีใ่ ช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มสี ญ
ั ลักษณ์ และจัดจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายทีผ่ จู ้ ดั การ
แข่งขันอนุญาต ดังนี้
B.4.8.2.1 สาหรับรุ่น Thailand Touring Car 1
▪ ยาง Slick ยี่หอ้ HANKOOK F200 ขนาด 240/610R17
▪ ยาง Wet Slick ยี่หอ้ HANKOOK Z207 ขนาด 240/610R17
B.4.8.2.2 สาหรับรุ่น Thailand Touring Car 2
▪ ยาง Radial ยี่หอ้ HANKOOK Z232 ขนาด 215/45R17
B.4.8.3 กรณีผจู ้ ดั การแข่งขันประกาศเป็ น Wet Race อนุญาตให้ผเู ้ ข้าร่วมการแข่งขันใช้ยางสาหรับการแข่งขัน
ในทางวิง่ เปี ยกได้
B.4.8.4 การสั่งจองยาง จะต้องสั่งจองจากตัวแทนจาหน่ายที่ผจู ้ ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านัน้ (HANKOOK) และ
ชาระเงินค่ายางให้เรียบร้อย ก่อนการแข่งขันแต่ละสนามจะเริ่มขึน้ ถ้านักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจองยาง และ
ชาระเงินล่าช้ากว่าที่ผจู ้ ัดการแข่งขันกาหนด ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าที่
อาจเกิดขึน้
B.4.8.5 อนุญาตให้ใช้ยางได้จานวน 8 เส้น ต่ อ การแข่ง ขัน 2 สนาม ตั้ง แต่ การ Qualify จนถึ ง การแข่งขันวัน
สุดท้าย โดยไม่นบั รวมยางฝน
หมายเหตุ : รุ่ น Thailand Touring Car 1 นั ก แข่ ง จะต้ อ งมี ย าง Wet Slick ส าหรั บ การแข่ ง ขั น
จานวน 4 เส้น และต้องเป็ นยางทีม่ ีสญ
ั ลักษณ์จากตัวแทนจาหน่ายทีผ่ จู ้ ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านัน้

B.4.9

อากาศพลศาสตร์

B.4.9.1 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์หมายถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์หน้า/หลัง
ลิน้ หน้า
แผ่นเพลตปลายปี ก
สเกิรต์ ข้าง
ครีบขอบหลังคา
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- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครีบข้างกันชนหน้า
ลิน้ หลัง
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ขอบฉากบนปี กหลัง
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B.4.9.2 สามารถติดตัง้ สปอยเลอร์หน้า แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้านหน้าเกิน 50 มม. บริเวณที่เรียกว่า
สปอยเลอร์หน้านัน้ หมายถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้าจนถึงช่องล้อหน้า ซึ่งจะต้องไม่สงู เกิน 300 มม. เมื่อ
วัดจากระดับพื้น โดยจะเป็ นชิ้นต่ อ ใต้กันชนเดิ มหรื อ สามารถเปลี่ ยนได้ทั้ง กั นชน อุ ปกรณ์อ ากาศ
พลศาสตร์ทงั้ หมดที่ติดตั้งอยู่ในด้านหน้าเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้งตามรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วน
แหลมคม เกินกว่าความกว้างของซุม้ ล้อหน้าเมื่อมองจากด้านหน้า (ตามภาพประกอบข้างล่างนี)้

B.4.9.3 สามารถติดตัง้ อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ดา้ นหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์หลัง/ปี กหลัง จะต้องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจาก
ด้านข้าง
 ส่วนทีส่ งู ที่สดุ ของสปอยเลอร์หลังจะต้องไม่สงู เกินหลังคารถ เมื่อมองจากด้านข้าง
 ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์กว้างหรือยื่นออกมาเกินกว่าซุม้ ล้อหลังเมื่อ
มองจากด้านหลัง

B.4.9.4 สเกิรต์ ข้าง จะต้องติดตัง้ ให้ต่อเนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้มข้าง (Fender) และจะต้องไม่มีส่วนคม หรือ
แหลมยื่นออกมา ซึ่งอาจจะไปทาอันตรายต่อผูอ้ ื่น หรือบาดยางของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิรต์ ข้างจะต้องไม่
ยื่นออกมาเกินความกว้างของแก้มข้าง การขยายซุม้ ล้อด้วยการเสริมคิว้ หรือเปลี่ยนแก้มข้างเป็ นขนาดที่
กว้างกว่าเดิม สามารถทาได้ แต่ตอ้ งทาตามข้อกาหนดข้อ B.4.2.2 และ B.4.2.5 ด้วย (ตัวอย่างภาพภาพ
ข้างล่างนี)้

2020 Thailand Touring Car (Published Ver.1: April 10, 2020)

| 10

B.4.9.5 ส่วนที่ยื่นออกมามากที่สดุ ของ Diffuser ที่ดา้ นหลัง จะต้องไม่ยื่นเลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัด
จากขอบกันชนหลัง

B.4.9.6 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ทุกชิน้ ต้องผลิตจากวัสดุที่มีเส้นใย เช่นไม้, พลาสติก, พลาสติกคอมโพสิท (เช่น
ไฟเบอร์กลาส คาร์บอนไฟเบอร์ เคฟลาร์) Aluminium Honeycomb สามารถใช้ได้แต่จะต้องหุม้ ด้วยไฟ
เบอร์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายจากส่วนคมต่าง ๆ
B.4.9.7 ขาของปี กหลังสามารถผลิตจากวัสดุอะไรก็ได้
B.4.9.8 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ทุก ๆ ชิน้ จะต้องลบคมขอบทุกด้าน และไม่มีส่วนแหลมคมที่จะก่อให้เ กิ ด
อันตรายต่อผูอ้ ื่นได้ ชิน้ ส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง และยึดด้วยน๊อตตัวผู+้ ตัวเมีย หรือรีเวท
เท่านัน้

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ปลายท่อไอเสีย ที่อยู่ใกล้พนื้ ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
B.4.10.2 ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านัน้ และไม่เกินแนวดิ่งของตัวถังด้านหลัง
B.4.10.3 ไม่มีการวัดระดับความดังเสียง
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B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎทีก่ าหนด
▪ หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 ขึน้ ไป(ถึง 31
ตุลาคม 2020) อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่มีการเจาะรูเพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ น
อุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
▪ HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 ขึน้ ไป
▪ ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้าแข่ง (Racing
socks) ต้องเป็ น วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ขึน้ ไป อยูใ่ นสภาพดี ไม่มี
ร่องรอยฉีกขาด หรือตะเข็บขาด และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
▪ ถุงคลุมหน้า (Balaclavas), เสือ้ แขนยาวกันไฟชัน้ ใน และกางเกงขายาวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุง
เท้าแข่ง (Racing Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกันไฟ เช่น Nomex,
Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
▪ โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ามเย็บทะลุถึงชัน้ กันไฟโดยเด็ดขาด
▪ เครื่องแต่งกายภายใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เคราะห์ทสี่ ามารถละลายได้ดว้ ยความร้อน
*** บังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงอย่างน้อย 1 ระบบ ตามมาตรฐานของ FIA ที่กาหนดไว้
 ระบบไฟฟ้า หรือ
 ระบบถังดับเพลิงติดตัง้ ในรถ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉีดนา้ ยาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้าใส่บริเวณศีรษะของ
นักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉีดเข้าสูท่ ี่น่งั คนขับ
 จุดที่ 2 ฉีดเข้าสูบ่ ริเวณเครื่องยนต์
 จุดที่ 3 ฉีดเข้าสูบ่ ริเวณจุดติดตัง้ ถังนา้ มัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ากว่า 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม มีความดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้
งาน และมีป้ายที่บ่งบอก วันหมดอายุ และอายุการใช้งานชัดเจน โดยจะต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 ถังดับเพลิงในรถต้องติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม และหยิบใช้ได้ทันที โดยไม่ตอ้ งลุกจากที่น่งั
อุปกรณ์ยึดถังดับเพลิงต้องทาจากวัสดุประเภทโลหะ โดยสามารถปลดถังดับเพลิงออกได้อย่าง
สะดวก
 ระบบการทางาน หรือสภาพของถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากถังภายนอกมีร่องรอยเสียหาย
ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
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B.4.11.5 กรรมการอาจขอทาการตรวจระบบการทางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
B.4.11.6 ท่อนา้ ยาดับเพลิงทีส่ ่งไปยังจุดต่าง ๆ ของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตัง้ ด้วยวัสดุทนความร้อน เช่น
ลวดโลหะ และส่วนปลายท่อฉีดจะต้องติดตัง้ อย่างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตัง้ อย่างแข็งแรง สามารถใช้งานได้จากบริเวณ
ห้องคนขับ และบริเวณภายนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สามารถใช้ได้ในตาแหน่ง
ท่านั่งขับปกติ และเข้าถึงง่ายจากบุคคลภายนอก ตาแหน่งของสวิตช์ภายนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ดังรูปตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ขนาด รูปร่าง สี สวิทช์ตัดไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิว้ (กว้าง x ยาว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนา้ เงิน

หรือ
 สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิว้ เส้นขอบตัวอักษรสีแดงพืน้ หลังสีขาว

B.4.11.8 ท่อต่าง ๆ ที่ผ่านบริเวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนา้ มันเชือ้ เพลิง ต้อง
คานึง ถึ ง การป้องกันความเสียหายเนื่องจากการเสียดสี , แตก, หัก, พับ หรื อ งอ หากติ ดตั้ง ใต้หอ้ ง
โดยสาร ควรคานึกถึงการครูด หรือลากกับผิวทาง หรือความเสียหายจากการกระเด็นของเศษหิน เช่ น
บริเวณซุม้ ล้อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิรภัยต้องมีไม่ต่ากว่า 5 จุด เป็ นไปตามมาตรฐาน SFI Specification 16.1, SFI Specification
16.5, หรื อ FIA Specification 8853/98 และจะต้อ งยั ง ไม่ ห มดอายุ ก ารใช้ ง าน และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่ FIA กาหนดไว้เท่านั้น การติดตั้งปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง
เข็มขัดนิรภัยสาหรับคาดไหล่สามารถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสาหรับคาดไหล่
ที่อยู่ดา้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยู่ในช่วง 0-30 ต่ากว่าแนวระดับ สายคาดเอวและเป้าต้องไม่ดึงไป
ด้านหน้ารถ
B.4.11.10 เบาะที่น่งั คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านัน้ และจะต้องมีกันกระแทกศีรษะ
ด้านข้างด้วย มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภาพใช้งาน รางเบาะและเบาะถูก
ติดตัง้ อย่างแน่นหนา ห้ามขยับได้ (ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผูต้ รวจสภาพรถ)
B.4.11.11 ตัวล็อคฝากระโปรงหน้า และฝาท้ายต้องทาการติดตัง้ กิ๊บล็อคเช่น (Bonnet Pin) อย่างน้อย 2 ตัว และ
ต้องติดตัง้ ในตาแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร สาหรับฝากระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ด ได้อิสระด้วยการติดตัง้
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ตัว ล็ อ ค 2 ตัว ขึ น้ ไป เพื่อ ให้ส ามารถเปิ ดได้จากภายนอก และให้ติดสติ๊ กเกอร์บอกตาแหน่ ง ดัง รู ป
ตัวอย่าง ให้ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทัง้ ด้านหน้า และด้านหลัง

B.4.11.12

รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบาร์ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main
Hoop ลงไปยังจุดยึดที่พนื ้ ด้วยการเชือ่ ม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation
รับรอง Roll Cage โดย ASN สาหรับ Roll cage ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้างมา
จากท่อไร้รอยต่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผิวนอกไม่ต่ากว่า 40 มม. โครงสร้างของ Roll cage จะต้อง
เชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมอย่างถูกต้อง จุดที่ดดั โค้งจะต้องไม่คอด หรือหักงอบริเวณ Main Hoop
จะต้องเชื่อมเข้ากับ B-pillar ด้วยการเชือ่ ม หรือยึดด้วยน๊อต
ในกรณียึด Roll cage เข้ากับตัวถังของรถด้วยการยึดน๊อต จาเป็ นต้องเสริมความแข็งแรงด้วยการเชือ่ ม
แผ่นเหล็กที่มีความหนาอย่างน้อย 4 มม. และมีพนื้ ที่มากกว่าฐาน(ตีน)ของ Roll cage อย่างน้อย 30%
ทัง้ ด้านใน และด้านนอกของตัวถังในบริเวณที่จะนา Roll cage เข้ามายึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้อง
ยึดด้วยน๊อต M10 อย่างน้อย 4 ตัว นอกจากนีป้ ระตูดา้ นคนขับต้องมีคานกันกระแทกด้านข้าง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาขึน้ โดยวัสดุกันไฟ, ความร้อน, และไม่นาไฟฟ้า (กล่อง
เหล็ ก , วัส ดุคาร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้า จะติ ดตั้ง อยู่ ใ นห้อ งโดยสาร จะต้อ งติ ดตั้ง ตรงฝั่ ง ผูโ้ ดยสาร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนา้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตาร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตัง้ และทางานได้ตลอดการแข่งขัน ในที่นหี้ มายถึง สตาร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้า
อย่างเดียว
B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะต้องสามารถทางานได้ดีตลอดการแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไฟภายในห้องโดยสารออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ทงั้ ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของ
หูล ากต้อ งมี เ ส้นผ่า ศูนย์กลางเล็กสุดไม่ ต่ า กว่า 80 มม. และสูง สุดไม่ เ กิ น 100 มม. สติ๊ กเกอร์บอก
ตาแหน่งหูลาก สีลกู ศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่านัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสีเหลือง(ความกว้าง 10 มม.)
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B.4.11.18 ถังนา้ มันต้องเป็ นถังนา้ มันตามที่ FIA รับรอง หรือถ้าอยู่ในตาแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ถังนา้ มันเดิมที่ติด
มากับรถได้
B.4.11.19 ถังนา้ มันถ้าไม่ได้อยู่ในตาแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากการกระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตั้งระบบเชือ้ เพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตัง้ ผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟ
ลามจากบริเวณถังนา้ มันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง
และติดตัง้ อย่างมั่นคงแข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไปทางคนขับ
หากช่องเล็กกว่า ให้ทาการปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ เช่น
นา้ มันเครื่อง นา้ มันไฮโดรลิค นา้ มันเบรค ฯลฯ ที่อยู่ในห้องโดยสาร
B.4.11.21 กระจกหน้าต่าง
▪ สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้
โดยจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดความปลอดภัยของ FIA
▪ กระจกฝั่ งคนขับสามารถเปิ ด หรื อ ถอดออกได้ แต่ ทั้ง สองกรณี นี้ จาเป็ นจะต้องติ ดตั้งตาข่าย
(Window Net) ที่ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
▪ กระจกฝั่งคนนั่งสามารถเปิ ดหรือถอดออกได้
▪ ถ้ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้าง (บริเวณทัง้ คนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร
(ถ้า เกิ น จาเป็ นจะต้อ งติ ดตั้ง ตาข่ าย(Window Net) กรณี ที่ไม่ ติดตั้ง ตาข่ า ย ห้า มเปิ ดเกิ น 10
เซนติ เ มตร หากเปิ ดเกิน ที่กาหนดในขณะทาการแข่งขัน จะมี การปรับโทษตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
▪ ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบาร์ให้แน่นหนา
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B.4.12

เชือ้ เพลิง

B.4.12.1 เชือ้ เพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน ผูจ้ ดั ฯ กาหนดให้ใช้นา้ มันเชือ้ เพลิง E20 เท่านัน้ ซึ่งสถานีบริการนา้ มันจะ
ประกาศให้ทราบแต่ละสนาม
B.4.12.2 เชือ้ เพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน ผูจ้ ดั ฯ กาหนดให้ใช้นา้ มันเชือ้ เพลิงดีเซล เท่านัน้ ซึ่งสถานีบริการนา้ มันจะ
ประกาศให้ทราบแต่ละสนาม

B.4.13

อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)

B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภายในตัว รถ
และต้องบันทึกภาพทางด้านหน้าของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้าที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหาอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) และ
บันทึกภาพขณะทาการแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มีการแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรียกจากกรรมการ นายสนาม หรือผูจ้ ดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่ง จะต้องมีภาพ
บันทึกการแข่งขันจากอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมการ
นายสนาม หรือผูจ้ ดั การแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สามารถนาภาพบันทึกการแข่งขันจาก
อุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) มาให้ตามเวลาที่กาหนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะ
ถูกปรับเป็ นเงิน 10,000.00 บาท

B.4.14

อุปกรณ์จับเวลา (Transponder)
นักแข่ง/ทีมแข่งต้องซือ้ อุปกรณ์จบั เวลา (Transponder) เอง
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B.5 สัญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตามสัญญาณธงที่ได้รบั ในสนามอย่างเคร่งครัด สัญญาณธงในการแข่งขันทัง้ หมดจะ
เป็ นไปตามกติกาสากลดังนี้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรายอยูใ่ นบริเวณทีใ่ ห้สญ
ั ญาณหรือบริเวณถัดไปให้ลดความเร็ว
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
ธงเหลืองคู่
อันตรายมาก มีสงิ่ กีดขวางทางแข่งมากจนอาจผ่านไปได้ไม่สะดวก
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
ธงเหลืองพร้อมป้ าย SC
มีอนั ตรายมากเกิดขึน้ และรถ SAFETY CAR จะออกนาขบวน
เตรียมพร้อมในการหยุดและขับตามรถ SAFETY CAR
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเขียว
เส้นทางแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ามแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีนา้ มันบนพืน้ สนาม หรือผิวทางการแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนัน้

ธงฟ้ ายก
มีรถแข่งที่วิ่งด้วยเร็วกว่าใกล้เข้ามา
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ธงฟ้ าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้วยความเร็วกว่ากาลังจะแซงในไม่ชา้

ธงขาว
มีรถช้า หรือรถพยาบาล หรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนาม
หรือมีรถความเร็วต่าวิ่งผ่านจุดดังกล่าว

ธงขาวดา และเบอร์รถ
เตือนรถเบอร์นนั้ ขับรถในเรื่องมารยาทในสนาม (เพื่อเป็ นการเตือน)

ธงดา / วงกลมสีส้ม และเบอร์รถ
ตัวรถแข่งขันตามเบอร์ มีปัญหา กรรมการเรียกเข้าพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
การแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดการแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์รถ
รถแข่งเบอร์นนั้ ต้องออกจากการแข่งขัน
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Part – C ตาแหน่งติดสติ๊กเกอร์
C.1

รุ่น Thailand Touring Car 1 – Class A,B,C
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C.2

รุ่น Thailand Touring Car 2 – Class A,B,C
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