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Part B – ข้อบังคับด้านเทคนิค
B.1

คานิยาม

เหล่ำนีเ้ ป็ นกฎ และข้อบังคับด้ำนเทคนิคของกำรแข่งขันรุ่น Thailand Super Production ประจำปี 2020 ซึ่งทีมแข่ง
และผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรปรับแต่งใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับ
ปั จจุบันอำจอนุญำตให้ทำได้ ถ้ำกำรปรับแต่งนั้นถูกต้องตำมข้อกำหนด และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของสหพัน ธ์
แข่งขันรถยนต์นำนำชำติ (International Sporting Code of FIA)
รถแข่งที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน, ในช่วงเวลำกำรซ้อม (Official Practice) จะต้องอยูใ่ นสภำพพร้อมทำกำรแข่งขัน และ
ถูกต้องตำมข้อบังคับด้ำนเทคนิคฉบับนี้ หากรถแข่งคันใดทีไ่ ม่ถกู ต้ องตามข้ อบังคับด้ านเทคนิค ผู้จัดฯ มีสิทธิห้าม
รถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้ ร่วมลงทาการซ้ อม หรือแข่งขันได้

B.2

การตรวจสภาพ
ผูร้ ่วมกำรแข่งขัน ต้องดำเนินกำรนำรถแข่ง และรำยกำรดังต่อไปนีเ้ ข้ำรับกำรตรวจสภำพโดยกรรมกำรตรวจสภำพ
 Logbook

 ชุดนักแข่ง (Racing Suit)

 หมวกกันน็อค (Helmet)

 ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas)

 ถุงมือ (Racing Glove)

 รองเท้ำแข่ง (Racing Boot)

 ถุงเท้ำแข่ง (Racing Socks)

 เสือ้ กันไฟชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

 อุปกรณ์ประคองปล้องกระดูกลำคอ (HANS)  ยำงรถแข่ง (ยำงทีผ่ จู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด)
ตลอดจนอุ ปกรณ์ เพื่อ ควำมปลอดภัยตำมข้อ บั งคับ ของ รำชยำนยนต์ สมำคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) นักแข่งจะต้องทำกำรติ ดตั้งอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยในรถแข่ง ตลอดทำกำรแข่งขัน ผูเ้ ข้ำร่วมกำร
แข่งขันจำเป็ นต้องติดหมำยเลขรถ, ป้ำยสติ๊ กเกอร์ต่ำงๆ บนตำแหน่งที่ผูจ้ ัดกำรแข่ งขันกำหนดเอำไว้ ให้ถูกต้องก่ อนให้
คณะกรรมกำรทำกำรตรวจสภำพรถแข่ง
ผูจ้ ดั กำรทีมจะต้องนำรถ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวเอำไว้ทงั้ หมด ไปให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจตำมสถำนที่ และ
เวลำที่กำหนด ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันอำจถูกปรับ หรือลงโทษหำกไม่สำมำรถนำรถ และอุปกรณ์เข้ำตรวจได้ตำมเวลำที่กำหนด
หากมี ความจาเป็ นต้ องนารถแข่ งเข้ าตรวจล่ าช้ า ผู้ จัดการที ม จะต้องทาหนั ง สือคาร้องยื่ นต่ อหั ว หน้ า
กรรมการตรวจสภาพ เพื่อขอตรวจสภาพล่าช้า ก่อนหมดเวลาตรวจสภาพไม่น้อยกว่า 60 นาที ถ้ำหำกพ้นเวลำโดย
ไม่ได้ยื่นคำร้องไว้ อำจไม่อนุญำตให้รถแข่งคันนัน้ ลงซ้อม / จับเวลำรอบคัดเลือก

B.2.1

รุ่น Thailand Super Production
รถทุกคันที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรแข่งขันจะต้องเจำะรูที่เครือ่ งยนต์อย่ำงน้อย 3 รู เพื่อให้ผจู ้ ดั สำมำรถใส่
ที่ซีลได้ ถ้ำซีลถูกตัด หรือปรำกฏรอยแกะ โดยไม่ได้รบั อนุญำตจำกคณะกรรมกำรฯ จะถูกปรับเป็ น
จำนวนเงิน 50,000 บำท และรับโทษต่อท้ำยแถวในกริดสตำร์ท (Back of the Grid) นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรอำจจะปรับโทษนักแข่งของรถคันดังกล่ำว ด้วยกำรตัดคะแนนสะสมที่ได้รบั ในสนำมนัน้
และขอเรียกถ้วยรำงวัลคืน
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B.2.2

B.3

นักแข่งต้องส่งรถแข่ง เพื่อทำกำรตรวจสภำพว่ำถูกต้องตำมกฎ และกติกำหรือไม่ ซึ่ง กำรตรวจสภำพนี ้
อำจจะเกี่ยวข้องกับ
• ตรวจสภำพตำมข้อบังคับทำงด้ำนเทคนิค
• ตรวจสอบนำ้ หนักของรถแข่ง ซึ่งรถแข่งอำจจะถูกเรียกตรวจสภำพ หรือชั่งนำ้ หนัก :
a. ระหว่ำง หรือหลังกำรจับเวลำรอบคัดเลือก
b. หลังสิน้ สุดกำรแข่งขันของรถคันนัน้

ความปลอดภัยขณะทาการซ้อม และแข่งขัน
B.3.1

B.3.2

B.3.3
B.3.4

กรณีมีรถแข่งได้รบั อุบตั ิเหตุ หรือจอดเสียอยู่ในสนำม ทัง้ ในระหว่ำงกำรซ้อม จับเวลำรอบคัดเลือก หรือ
ระหว่ำงกำรแข่งขัน ถึงแม้คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันมีคำสั่งหยุดกำรแข่งขัน หรือภำยหลังสัญญำณธง
เขียว ห้ำมมิให้ผูใ้ ดลงไปในสนำมแข่งขันก่อนได้รับอนุญำต ยกเว้นกรรมกำรที่มีหน้ำที่คอยปฏิบตั ิงำน
ของหน่วยกู้ภัยเท่ำนั้น ซึ่งรถคันที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจะถูกนำเข้ำสู่จุดปลอดภัย หรือจุดพักรถเพื่อรอ
ตรวจสภำพ (Parc Ferme)
กรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันกำหนดให้รถแข่งใช้ควำมเร็วใน Pit Lane ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตลอดระยะเวลำในโปรแกรมกำรจัดกำรแข่งขัน (หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะมีกำรประกำศเพิ่มเติม แจ้ง
ให้ทรำบ) หำกฝ่ ำฝื น รถแข่งที่ฝ่ำฝื นจะถูกบทลงโทษตัง้ แต่กำรทำ STOP & GO ไปจนถึงถูกตัดสิทธิมิให้
ทำกำรซ้อมแข่งขัน
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุใดๆ ขณะอยู่ในช่วงโปรแกรมกำรแข่งขัน / ซ้อม เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย ทีมแข่ง /
นักแข่งจะต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกรรมกำรประจำจุด (OFFICIAL)
กรณีเกิดกำรฝ่ ำฝื น หรือละเมิดข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย นักแข่ง/ทีมแข่งอำจถูกพิจำรณำถอดถอน
ออกจำกกำรแข่งขัน

B.4 ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น Thailand Super Production
B.4.1

คุณสมบัติรถแข่ง

B.4.1.1
B.4.1.2
B.4.1.3
B.4.1.4
B.4.1.5
B.4.1.6

ต้องเป็ นรถที่ผลิตในอำเซียน และเป็ นรุ่นที่มีขำยในประเทศไทย
เป็ นรถยนต์ที่มีจำนวนประตูไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ประตู
ต้องเป็ นรุ่นที่ถูกผลิตออกจำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไปปี ละไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คัน
ต้องมีจำนวนที่น่งั เดิมอย่ำงน้อย 2 ที่น่งั และตำแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรถรุ่นนัน้
ต้องเป็ นรถที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่ำนัน้
หำกข้อมูลทำงเทคนิคของรถยนต์รนุ่ ใหม่มสี มรรถนะสูงกว่ำที่กติกำกำหนดไว้ให้ทำกำรแจ้งทีมตรวจ
สภำพเพื่อตรวจสอบ อำทิเช่น กำลังอัดสูง, หัวฉีด, ช่วงล่ำง ball joint ฯลฯ
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B.4.2

ตัวถัง

B.4.2.1
B.4.2.2
B.4.2.3
B.4.2.4
B.4.2.5
B.4.2.6
B.4.2.7
B.4.2.8

ต้องเป็ นรุ่นปั จจุบนั ที่มีจำหน่ำยอยู่ หรืออนุญำตให้ตกรุ่นได้ (ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของกรรมกำร)
ต้องรักษำรูปทรงของรถไว้เป็ นหลัก ยกเว้นฝำกระโปรงหน้ำสำมำรถเปลี่ยนเป็ นวัสดุอื่นได้
กระจกบังลมหน้ำต้องเป็ นแบบ 2 ชัน้ (Laminated) เท่ำนัน้
ไม่จำกัดควำมสูงของตัวรถแต่อย่ำงใด
ต้องคงรูปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภำยในห้องโดยสำร ห้ำมตัดพืน้ หรือเปลี่ยนโครงสร้ำงของตัวรถ
ประตู ต้องเป็ นประตูเดิมจำกโรงงำนเท่ำนัน้
ห้ำมทำกำรเสริมกันชนเหล็กบริเวณกันชนหน้ำ
อนุญำตให้ใช้ Air Jack ได้ในกำรเปลี่ยนยำง

B.4.3 น้าหนัก
B.4.3.1 นำ้ หนักต่ำสุดที่ระบุไว้ เป็ นนำ้ หนักรถเปล่ำ หลังจบกำรจับเวลำในรอบคัดเลือกและจบกำรแข่งขัน โดยไม่
รวมนำ้ หนักของนักแข่ง

B.4.4

จุดยึดเบ้ำโช๊คบน

นำ้ หนักขัน้ ต่ำ (kg)

ปรับแคมเบอร์ไม่ได้

980

ปรับแคมเบอร์ได้

990

เครื่องยนต์

B.4.4.1 ต้องเป็ นเครื่องยนต์มำตรฐำนโรงงำนที่ติดตั้งมำพร้อมกับรถรุ่นนั้น ๆ ที่มีปริมำตรควำมจุกระบอกสูบ
ไม่เกิน 1,530 CC.
B.4.4.2 กำลังอัดเครือ่ งยนต์ไม่เกิน 11.0: 1
B.4.4.3 กล่องควบคุมเครือ่ งยนต์สำมำรถเปลี่ยน หรือเพิ่มจำนวนกล่องได้อีก 1 กล่อง
B.4.4.4 วำล์ว และสปริงวำล์วอิสระ
B.4.4.5 สำมำรถแต่งช่องไอดี ไอเสียในฝำสูบได้
B.4.4.6 ต้องคงไว้ซงึ่ วัสดุจำกโรงงำนของเสือ้ สูบ และฝำสูบ
B.4.4.7 ตำแหน่งของเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตำมแบบของรถยนต์รุ่นนัน้ ๆ ไม่สำมำรถเลื่อนตำแหน่งได้ และจุดยึด
เครื่องยนต์ หรือแท่นเครื่องยนต์ตอ้ งเป็ นจุดเดียวกับโรงงำนผูผ้ ลิต ห้าม Reverse
B.4.4.8 ห้ำมติดตั้งระบบอัดอำกำศเพิ่มไม่ว่ำจะเป็ นรูปแบบใด และห้ำมใช้ไนตรัส หรืออื่นๆ ที่มีอ็อกซิเจนสูงกว่ำ
บรรยำกำศ และไม่ผ่ำนอุปกรณ์ระบำยควำมร้อนใดๆ
B.4.4.9 อำกำศที่ผสมกับนำ้ มันเชือ้ เพลิงต้องเป็ นอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
B.4.4.10 หัวฉีดอิสระ
B.4.4.11 ระบบจุดระเบิดอิสระ
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B.4.4.12 ท่อไอดี และท่อร่วมไอดีตอ้ งใช้ของเดิมที่มำกับรถรุ่นนั้นๆ สำมำรถเปลี่ยนลิน้ ไอดีได้ แต่ตอ้ งมีขนำดไม่
เกิน 55 มม.
B.4.4.13 กล่องกรองอำกำศ และท่อทำงเดินอำกำศหน้ำลิน้ ปี กผีเสือ้ อิสระ
B.4.4.14 ห้ำมระบบ Dry Sump
B.4.4.15 ชุดสำยไฟเครื่องยนต์อิสระ
B.4.4.16 สำมำรถติดตัง้ กล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้ำในรถได้
B.4.4.17 ลูกสูบต้อ งเป็ นลูกสูบ Standard ของเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ เท่ำนั้น โดยจะต้องตรงกับรุ่นที่จำหน่ำ ยใน
ประเทศไทย โดยอนุโลมให้ปรับแต่ง เพื่อจุดประสงค์ในกำรหลบวำล์วเท่ำนัน้
B.4.4.18 ข้อเหวี่ยง และก้ำนสูบต้องเป็ น Standard เท่ำนัน้ ห้ำมมีร่องรอยของกำรปรับแต่งใดๆ
B.4.4.19 Camshaft ต้อ งใช้ Camshaft Standard เท่ านั้ น และจะต้อ งตรงกั บ รุ่ นที่ จ ำหน่ำ ยในประเทศไทย
โดยทำงผูจ้ ดั ฯ จะเป็ นผูร้ ะบุ part number
B.4.4.20 จะต้อ งติ ด ตั้ง ถั ง ดั กไอน้ำ มั น เครื่ อ ง (Engine oil catch tank) ในรถทุ กคั น ยกเว้น กรณี ติ ด ตั้ง ระบบ
เชื้ อ เพลิ ง Blow by Gas และวนกลั บ ไปเผำไหม้ อี ก ครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation)
เนื่องจำก Catch tank ทำหน้ำที่ดกั นำ้ มันที่ไหลออกมำลงพืน้ สนำมและป้องกันไม่ให้ไหลทั่วบริเวณตัวรถ
จึงจำเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญำตให้ติดตัง้ แบบชั่วครำว เพียงใช้ลวดพัน หรือใช้เทปกำว
สองหน้ำแปะ แต่ตอ้ งติดตัง้ ให้แน่นหนำแข็งแรง และต้องมีควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ซีซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะ
เท่ำนั้น ส่ ว นตำแหน่ง ติ ดตั้งโดยมำตรฐำนมั กติ ด ตั้งภำยในห้องเครื่ อ งยนต์ และมี ท่อ ปล่ อ ยทิ ้ง ออก
ภำยนอกห้องเครื่องยนต์
B.4.4.21 ต้องใช้ป๊ ั มนำ้ หล่อเย็นเดิมจำกโรงงำนเท่ำนัน้

B.4.5 ระบบส่งกาลัง และขับเคลื่อน
B.4.5.1 ห้ำมระบบเกียร์ Sequential หรือระบบ Semi - Auto (เกียร์ไฟฟ้ำ) และต้องรักษำรู ปแบบกำรเปลี่ยน
เกียร์ในรูปแบบ “H” Pattern ไว้
B.4.5.2 ห้ำมใช้ระบบ Traction Control หรือระบบอื่นที่มีรูปแบบกำรทำงำน ใกล้เคียงกับ Traction Control
B.4.5.3 เสือ้ เกียร์เดิม เปลี่ยนเฟื องเกียร์ได้
B.4.5.4 ฟลำยวีล, คลัช และเฟื องท้ำยอิสระ

B.4.6 ระบบช่วงล่าง
B.4.6.1 จุดยึดของช่วงล่ำง ต้องเป็ นจุดเดิมทัง้ หมด
B.4.6.2 อนุญาตให้เปลี่ยนจุดยึดเบ้าโช๊คบนเป็ นชนิด Ball Joint ได้ และต้องเพิ่มน้าหนักตามกติกาข้อ B.4.3.1
กรณีนีน้ กั แข่งจะต้องทาการแจ้งให้กับทีมตรวจสภาพทราบก่อน หากตรวจพบภายหลังจะมีบทลงโทษ
จากผูจ้ ดั การแข่งขัน
B.4.6.3 โช็คอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลง สำมำรถเปลี่ยนได้อิสระ
B.4.6.4 ตำแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม
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B.4.6.5 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยำง เป็ นวัสดุอื่นได้ แต่หำ้ ม Ball Joint ยกเว้นจุดยึดเบ้าโช๊คบน
B.4.6.6 ชิน้ ส่วนของระบบช่วงล่ำงต้องเป็ นชิน้ ส่วนมำตรฐำนที่ติดมำกับรถรุ่นนัน้ ๆ

B.4.7 ระบบเบรค
B.4.7.1
B.4.7.2
B.4.7.3
B.4.7.4

ห้ำมใช้ระบบเบรค ABS
เปลี่ยนจำนเบรค และคำลิปเปอร์ได้
ระบบระบำยควำมร้อนของเบรคให้ใช้ได้ เฉพำะอำกำศที่มำจำกบรรยำกำศในสนำมแข่งขันเท่ำนัน้
สำมำรถเปลี่ยนระบบเบรคแบบดรัม เป็ นระบบดิสเบรกได้

B.4.8 ล้อ และยาง
B.4.8.1 ต้องใช้ลอ้ ขนำด 15 นิ้ว เท่ำนัน้
B.4.8.2 ยำงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องเป็ นยำงที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คือ
• ยำง Slick ยี่หอ้ HANKOOK F200 ขนาด 190/570R15 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.3 กรณีผูจ้ ดั กำรแข่งขันประกำศเป็ น Wet Race อนุญำตให้ผเู ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันใช้ยำงสำหรับกำรแข่งขัน
ในทำงวิ่งเปี ยกได้ โดยให้ใช้ยำงเฉพำะที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจำหน่ำยโดยผูจ้ ดั กำรแข่งขัน คือ
• ยำง Wetยี่หอ้ HANKOOK Z207 ขนาด 190/580R15 นิว้ เท่ำนัน้
B.4.8.4 กำรสั่งจองยำง จะต้องสั่งจองจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันอนุญำตเท่ำนัน้ (HANKOOK) และ
ชำระเงินค่ำยำงให้เรียบร้อย ก่อนกำรแข่งขันแต่ละสนำมจะเริ่มขึน้ ถ้ำนักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจองยำง และ
ชำระเงินล่ำช้ำกว่ำที่ผจู ้ ดั กำรแข่งขันกำหนด ทำงผูจ้ ัดกำรแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อควำมล่ำช้ำ ที่
อำจเกิดขึน้
B.4.8.5 อนุญำตให้ใช้ยำงได้จำนวน 8 เส้น ต่ อกำรแข่งขัน 2 สนำม ตั้งแต่ กำรจับเวลำรอบคัดเลือกจนถึงกำร
แข่งขันวันสุดท้ำย โดยไม่นบั รวมยำงฝน
หมายเหตุ: นั กแข่ งจะต้ องมียาง Wet สาหรับ การแข่งขัน จานวน 4 เส้ น และต้ องเป็ นยางที่ มี
สัญลักษณ์ จากตัวแทนจาหน่ายที่ผ้ จู ัดการแข่งขันอนุญาตเท่านั้น

B.4.9 อากาศพลศาสตร์
อุปกรณ์อำกำศพลศำสตร์ หมำยถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์หน้ำ/หลัง
ลิน้ หน้ำ
แผ่นเพลตปลำยปี ก
สเกิรต์ ข้ำง
ครีบขอบหลังคำ
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- Diffuser
- Rear Wing
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B.4.9.1 สำมำรถติดตัง้ สปอยเลอร์หน้ำ แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมำจำกตัวถังทำงด้ำนหน้ำเกิน 50 มม. บริเวณที่เรียกว่ำ
สปอยเลอร์หน้ำนัน้ หมำยถึงตัง้ แต่บริเวณกันชนหน้ำจนถึงช่องล้อหน้ำ ซึ่งจะต้องไม่สงู เกิน 300 มม. เมื่อ
วัดจำกระดับพืน้
โดยจะเป็ นชิน้ ต่อใต้กันชนเดิมหรือสำมำรถเปลี่ยนได้ทงั้ กันชน อุปกรณ์อำกำศ
พลศำสตร์ทงั้ หมดที่ติดตัง้ อยูใ่ นด้ำนหน้ำเส้นแบ่งกึ่งกลำงตัวรถ และโค้งตำมรูปของกันชนโดยไม่มีส่วน
แหลมคม เกินกว่ำควำมกว้ำงของซุม้ ล้อหน้ำเมื่อมองจำกด้ำนหน้ำ (ตำมภำพประกอบข้ำงล่ำงนี)้

B.4.9.2 ต้องมีสปอยเลอร์หลัง แต่ควำมยำวทัง้ อันจะต้องไม่เกินเส้นรอบตัวถังโดยมองจำกด้ำนบน และมีควำม
สูงของ สปอยเลอร์หลัง สำหรับรถประเภท Sedan (3 Box Car) จะต้องมีควำมสูงไม่เกินจุดสูงสุดของ
แนวกระจกด้ำนบนของกระจกหลัง ส่วนสำหรับรถประเภท Hatch Back (2 Box Car) จะต้องมีควำมสูง
ไม่เกินจุดสูงสุดของหลังคำ

B.4.10 ท่อไอเสีย
B.4.10.1 ท่อไอเสียต้องออกด้ำนหลังเท่ำนัน้
B.4.10.2 พืน้ ผิวตัวถังบริเวณที่ประชิดกับปลำยท่อไอเสีย จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
B.4.10.3 ไม่มีกำรวัดระดับควำมดังเสียง
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B.4.11 ระบบความปลอดภัย
B.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพือ่ ควำมปลอดภัยของนักแข่งตำมกฎทีก่ ำหนด
• หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA 8860-2004 และ SA2010 ขึน้ ไป(ถึง 31 ตุลำคม
2020) อยูใ่ นสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน ไม่มีกำรเจำะรูเพิ่มเติมจำกโรงงำนเดิม และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตใน
ปี 2015 ขึน้ ไป
• HANS ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8858-2002 ขึน้ ไป
• ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้ำแข่ง (Racing boots) และถุงเท้ำแข่ง (Racing
socks) ต้องเป็ น วัสดุกันไฟ ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ขึน้ ไป อยูใ่ นสภำพดี ไม่มีร่องรอย
ฉีกขำด หรือตะเข็บขำด และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
• ถุงคลุมหน้ำ (Balaclavas), เสือ้ แขนยำวกันไฟชัน้ ใน และกำงเกงขำยำวกันไฟชัน้ ใน (Base Liner), ถุงเท้ำ
แข่ง (Racing Socks) ตำมมำตรฐำน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกันไฟ เช่น Nomex,
Carbon X, Indura, Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ทผี่ ลิตในปี 2015 ขึน้ ไป
• โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ำมเย็บทะลุถึงชัน้ กันไฟโดยเด็ดขำด
• เครื่องแต่งกำยภำยใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรือวัสดุสงั เครำะห์ทสี่ ำมำรถละลำยได้ดว้ ยควำมร้อน
*** บังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่งขัน ***
B.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ ระบบดับเพลิงอย่ำงน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้ำ หรือ
 ระบบถังดับเพลิงติดตัง้ ในรถ
B.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตัง้ จุดฉีดนำ้ ยำดับเพลิงอย่ำงน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้ำใส่บริเวณศีรษะของ
นักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉีดเข้ำสูท่ ี่น่งั คนขับ
 จุดที่ 2 ฉีดเข้ำสูบ่ ริเวณเครื่องยนต์
 จุดที่ 3 ฉีดเข้ำสูบ่ ริเวณจุดติดตัง้ ถังนำ้ มัน
B.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสำรเคมีบรรจุอยู่ไม่ต่ำกว่ำ 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม มีควำมดันที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้
งำน และมีป้ำยที่บ่งบอก วันหมดอำยุ และอำยุกำรใช้งำนชัดเจน ระบบกำรทำงำน หรือสภำพของถังอยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน หำกถังภำยนอกมีรอยเสียหำย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
B.4.11.5 กรรมกำรอำจขอทำกำรตรวจระบบกำรทำงำนของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
B.4.11.6 ท่อนำ้ ยำดับเพลิงทีส่ ่งไปยังจุดต่ำงๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตัง้ ด้วยวัสดุทนควำมร้อน เช่น
ลวดโลหะ และส่วนปลำยท่อฉีดจะต้องติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉีด
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B.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดับเพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตั้งอย่ำงแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้จำกบริเวณ
ห้องคนขับ และบริเวณภำยนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สำมำรถใช้ได้ในตำแหน่ง
ท่ำนั่งขับปกติ และเข้ำถึงง่ำยจำกบุคคลภำยนอก ตำแหน่งของสวิตช์ภำยนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน ดังรูปตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์ ขนำด รูปร่ำง สี สวิทช์ตัดไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 3 x 3 นิว้ (กว้ำง x ยำว) ตัวลูกศรสีแดง พืน้ หลังสีนำ้ เงิน

หรือ
- สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 นิว้ เส้นขอบตัวอักษรสีแดง พืน้ หลังสีขำว

B.4.11.8 ท่อต่ำงๆ ที่ผ่ำนบริเวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพำะนำ้ มันเชือ้ เพลิง ต้อง
คำนึง ถึงกำรป้อ งกั นควำมเสียหำยเนื่อ งจำกกำรเสียดสี , แตก, หัก , พับ หรือ งอ หำกติ ดตั้งใต้ห ้อ ง
โดยสำร ควรคำนึกถึงกำรครูด หรือลำกกับผิวทำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรกระเด็นของเศษหิน เช่ น
บริเวณซุม้ ล้อ
B.4.11.9 เข็มขัดนิรภัยต้องมีไม่ต่ำกว่ำ 5 จุด เป็ นไปตำมมำตรฐำน FIA Specification 8853/98, SFI
Specification 16.1, SFI Specification 16.5 และจะต้องยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนที่ FIA กำหนดไว้เท่ำนัน้ กำรติดตัง้ ปลำยของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่ำงแข็งแรงกับตัวถัง
เข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่สำมำรถยึดกับ Roll cage ได้ มุมติดตัง้ ของเข็มขัดนิรภัยสำหรับคำดไหล่
ที่อยู่ดำ้ นหลังเบำะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0-30 ต่ำกว่ำแนวระดับสำยคำดเอว และเป้ำต้องไม่ดึงไป
ด้ำนหน้ำรถ
B.4.11.10 เบำะที่น่งั คนขับต้องเป็ นเบำะที่ออกแบบมำเพือ่ ใช้ในกำรแข่งขันเท่ำนัน้ และจะต้องมีกันกระแทกศีรษะ
ด้ำนข้ำงด้วย มีมำตรฐำน FIA Standard 8855-1999 ขึน้ ไป อยู่ในสภำพใช้งำน รำงเบำะและเบำะถูก
ติดตัง้ อย่ำงแน่นหนำ ห้ำมขยับได้ (ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของกรรมกำรผูต้ รวจสภำพรถ)
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B.4.11.11 ตัวล็อคฝำกระโปรงหน้ำ และฝำท้ำย ต้องทำกำรติดตัง้ กิ๊บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่ำงน้อย 2 ตัว และ
ต้องติดตัง้ ในตำแหน่งที่ห่ำงกัน พอสมควร สำหรับฝำกระโปรงหลังต้องเปิ ด -ปิ ดได้อิสระด้วยกำรติดตั้ง
ตัว ล็ อค 2 ตัวขึ น้ ไป เพื่อ ให้ส ำมำรถเปิ ดได้จำกภำยนอก และให้ติดสติ๊ กเกอร์บอกตำแหน่ 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 จะต้องถูกสร้ำงมำจำกท่อไร้รอยต่อ มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงผิวนอกไม่ต่ำกว่ำ 40 มม โครงสร้ำงของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยกำรเชื่อม
อย่ำงถูกต้อง จุดที่ดัดโค้งจะต้องไม่คอด หรือหักงอบริเวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ำกับ B-pillar
ด้วยกำรเชื่อม หรือยึดด้วยน๊อต
ในกรณียึด Roll cage เข้ำกับตัวถังของรถด้วยกำรยึดน๊อต จำเป็ นต้องต้องเสริมควำมแข็งแรงด้วยกำร
เชื่อมแผ่นเหล็กที่มีควำมหนำอย่ำงน้อย 4 มม และมีพืน้ ที่มำกกว่ำฐำน(ตีน)ของ Roll cage อย่ำงน้อย
30% ทัง้ ด้ำนใน และด้ำนนอกของตัวถังในบริเวณที่จะนำ Roll cage เข้ำมำยึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละ
จุด ต้องยึดด้วยน๊อต M10 อย่ำงน้อย 4 ตัว นอกจำกนีป้ ระตูดำ้ นคนขับต้องมีคำนกันกระแทกด้ำนข้ำง

B.4.11.13 แบตเตอรี่ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องทีท่ ำขึน้ โดยวัสดุกันไฟ, ควำมร้อน, และไม่นำไฟฟ้ำ (กล่อง
เหล็ ก , วัส ดุค ำร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้ำ จะติ ดตั้ง อยู่ ในห้อ งโดยสำร จะต้อ งติ ดตั้ง ตรงฝั่ งผู ้โดยสำร
แบตเตอรี่ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่ตอ้ งเติมนำ้ กลั่น (Maintenance Free) หรือแบบแห้ง
B.4.11.14 สตำร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตั้ง และทำงำนได้ตลอดกำรแข่งขัน ในที่นหี้ มำยถึง สตำร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้ำ
อย่ำงเดียว
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B.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆจะต้องสำมำรถทำงำนได้ดีตลอดกำรแข่งขัน
B.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ำยไฟภำยในห้องโดยสำรออกให้หมด
B.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลำกจูงติดไว้ทงั้ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่ำงแน่นหนำ ขนำดของ
หูลำกต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กสุดไม่ต่ำกว่ำ 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งหูลำก สีลกู ศรจะต้องเป็ นสีแดงเท่ำนัน้ กรณีรถเป็ นสีแดง หรือสังเกตได้ยำก ให้
ตัดขอบลูกศรด้วยสีเหลือง(ควำมกว้ำง 10 มม.)

B.4.11.18 ถังนำ้ มันต้องเป็ นถังนำ้ มันตำมที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอำยุ หรือถ้ำอยู่ในตำแหน่งเดิม ก็สำมำรถ
ใช้ถังนำ้ มันเดิมที่ติดมำกับรถได้
B.4.11.19 ถังนำ้ มันถ้ำไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ำงที่แข็งแรงเพื่อป้องกันควำมเสียหำย
จำกกำรกระแทก
B.4.11.20 กรณีติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิงภำยในห้องโดยสำร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้องกันเปลวไฟ
ลำมจำกบริเวณถังนำ้ มันมำยังห้องโดยสำร โดยผนังกันไฟต้องเป็ นวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีควำม
แข็งแรง และติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง หำกมีช่องว่ำง ต้องมีขนำดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หนั ไป
ทำงคนขับ หำกช่องเล็กกว่ำ ให้ทำกำรปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม และรวมไปถึงของเหลวต่ำงๆที่ สำมำรถ
ติดไฟได้ เช่น นำ้ มันเครื่อง นำ้ มันไฮโดรลิค นำ้ มันเบรค ฯลฯ ที่อยู่ในห้องโดยสำร
B.4.11.21 กระจกหน้ำต่ำง
▪ สำมำรถเปลี่ยนจำกกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญำตให้มีช่องเปิ ดได้ โดย
จะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดควำมปลอดภัยของ FIA
▪ กระจกฝั่งคนขับสำมำรถเปิ ด หรือถอดออกได้ แต่ทงั้ สองกรณีนี้ จำเป็ นจะต้องติดตัง้ ตำข่ำย(Window
Net) ที่ได้มำตรฐำนตำมข้อกำหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
▪ กระจกฝั่งคนนั่งสำมำรถเปิ ดหรือถอดออกได้
▪ ถ้ำมีช่องเปิ ดบนกระจกข้ำง (บริเวณทั้งคนขับและคนนั่ง) จะต้องมีขนำดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร
(ถ้ ำ เกิ น จ ำเป็ น จะต้อ งติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย (Window Net) กรณี ที่ ไม่ ติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ย ห้ ำ มเปิ ด เกิ น 10
เซนติเมตร ขณะทำกำรแข่งขัน หำกเปิ ดเกินที่กำหนดจะมีปรับโทษตำมดุลยพินิจของกรรมกำร
▪ ตำข่ำยนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตัง้ กับโรลบำร์ให้แน่นหนำ
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B.4.12 เชือ้ เพลิง
B.4.12.1 เชือ้ เพลิงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ผูจ้ ดั ฯ กาหนดให้ใช้น้ามันเชือ้ เพลิง E20 เท่ำนัน้ ซึ่งสถำนีบริกำรนำ้ มัน
จะประกำศให้ทรำบแต่ละสนำม

B.4.13 อุปกรณ์บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
B.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ติดตัง้ ภำยในตัวรถ
หรือนอกรถบริเวณหลังคำ แต่ตอ้ งบันทึกภำพไปทำงด้ำนหน้ำของรถ
B.4.13.2 เป็ นหน้ำที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหำอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera)
และบันทึกภำพขณะทำกำรแข่งขัน ทุกครัง้ ที่มีกำรแข่งขัน
B.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรียกจำกกรรมกำร นำยสนำม หรือผูจ้ ดั กำรแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขัน หรือนำยสนำม หรือผูจ้ ดั กำรแข่งขันเสมอ ในกรณีที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สำมำรถนำภำพ
บันทึกกำรแข่งขันจำกอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภำพ (Onboard Video Camera) มำให้ตำมเวลำที่
กำหนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน 10,000.00 บำท
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B.4.14 สัญญาณธง
นักแข่งต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำณธงที่ได้รบั ในสนำมอย่ำงเคร่งครัด สัญญำณธงในกำรแข่งขันทัง้ หมดจะเป็ นไปตำม
กติกำสำกลดังนี้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรำยอยู่ในบริเวณที่ให้สัญญำณหรือบริเวณถัดไปให้ลดควำมเร็ว
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 (เพื่อเป็ 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 – ตาแหน่งสติ๊กเกอร์
C.1 Thailand Super Production Class A, B, C
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