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กติกา (REGULATIONS)
BANGSAEN 200 by TOYOTA
----------------------------------------------------------------เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน บริ ษทั เรซซิ่ง สปิ ริ ต จํากัด จึงเห็นสมควรประกาศกติกาการแข่งขันรายการ
“ BANGSAEN 200 by TOYOTA” เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการดําเนินการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “กติกาการแข่งขัน BANGSAEN 200 by TOYOTA”
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้นบั จากวันถัดจากวันที่ประกาศใช้เป็ นต้นไป
3. ในประกาศฉบับนี้
3.1
“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ผูจ้ ดั ฯ” หมายถึง บริ ษทั เรซซิ่ง สปิ ริ ต จํากัด
3.2
“FIA” หมายถึง สมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ
3.3
“คณะกรรมการกี ฬายานยนต์” หมายถึ ง คณะกรรมการเฉพาะด้านที่ คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
3.4
“คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นตามคําจํากัดความ
STEWARDS ของ FIA
3.5
“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการการแข่งขัน
(Race Operation) โดยประกอบไปด้วย ผูอ้ าํ นวยการแข่งขัน นายสนาม เลขาธิ การสนาม กรรมการตรวจสภาพ กรรมการเพื่อความ
ปลอดภัย และกรรมการผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่สาํ คัญอื่น (อาทิ กรรมการด้านแพทย์ กรรมการจับเวลา)
4. ประกาศฉบับนี้ประกอบไปด้วย
4.1 Part A กติกาเฉพาะ (Supplementary Regulations)
4.2 Part B กติกากีฬาทัว่ ไป (Sporting Regulations)
4.3 Part C กติกาเทคนิคทัว่ ไป (General Technical Regulations)
4.4 Part D กติกาเทคนิคเฉพาะรุ่ นแข่งขัน (Specific Technical Regulations)
4.5 Part E ภาคผนวก (Appendix)
5. บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือลิขสิ ทธิ์รายการแข่งขันนี้ รวมทั้งมีอาํ นาจในการกําหนดกฎกติกาสําหรับการแข่งขัน
6. บริ ษทั ฯ อาจประกาศเพิ่มเติมกฎกติกาภายหลังเพื่อให้การบริ หารจัดการแข่งขันเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PART A กติกาเพิม่ เติมสาหรับการแข่ งขัน
(Supplementary Regulations)

--------------------------------------------------------------------------------------------A.1
A.2

ชื่ อรายการ (Event Name)
BANGSAEN 200 by TOYOTA
รู ปแบบการแข่ งขัน (Event Format)
เป็ นการแข่งขันรถยนต์ทางเรี ยบ ภายใต้การดําเนินการ และกํากับดูแลของ ร.ย.ส.ท. ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาพันธ์
ยานยนต์นานาชาติ (FIA) โดยกฎกติกาการแข่งขันนี้กาํ หนดขึ้นตามแนวทางปฏิบตั ิของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
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A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

A.8

A.9

พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริ มกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบกับกฎกติกาการแข่งขันรถยนต์ของ ร.ย.ส.ท. และกติกา
สากล โดยมีนกั แข่งเข้าร่ วมการแข่งขัน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน ต่อรถแข่ง 1 คัน
คําจํากัดความของคําว่า “Bangsaen 200” คือ การแข่งขันในรู ปแบบมาราธอนโดยมีระยะทาง 200 กิโลเมตรหรื อคิดเป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง (รอบที่ใช้ในการแข่งขัน) เป็ นตัวกําหนดขึ้นอยูก่ บั ว่าสิ่ งใดมาถึงก่อน ในการคํานวณจํานวนรอบที่ใช้ในการแข่งขันนั้น
คํานวณจาก จํานวนระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน (200 km.) หารกับ ความยาวของสนามบางแสน (3.754 km) เท่ากับจํานวนรอบ
(53.276 หรื อ 54 Laps) หากรถแข่งคันที่เป็ นผูน้ าํ (Plus Leader) สามารถทํารอบได้ครบตามจํานวน 54 รอบก่อนเวลา 2 ชัว่ โมง
ถือว่าจบการแข่งขัน หรื อในการแข่งขันไม่ถึง 54 รอบ แต่จาํ นวนเวลาที่ใช้การแข่งขันครบ 2 ชัว่ โมงถือว่าจบการแข่งขัน
ผู้จดั การแข่ งขัน (Organizer)
บริ ษทั เรซซิ่ง สปิ ริ ต จํากัด
สถานภาพของรายการ (Event Status)
FIA Zone Event
กาหนดการแข่ งขัน (Event Schedule)
วันที่ 28 สิ งหาคม – 1 กันยายน 2562 สนามเฉพาะกิจบางแสน บางแสน, จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาการแข่ งขันของการแข่ งขัน (Competition Period)
เริ่ มจากวันที่ลงทะเบียน และสิ้นสุดลงในวันที่ทาํ การแข่งขันสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ (ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ)
กติกาทีใ่ ช้ ในการแข่ งขัน (Event Regulations)
A.7.1 กติกานานาชาติของ FIA (International Sporting Code)
A.7.2 กติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติของ ร.ย.ส.ท. (National Competition Rules)
A.7.3 กติกาสําหรับรายการ ซึ่งประกอบด้วย
A.7.3.1 กติกาเฉพาะ (Part A Supplementary Regulations)
A.7.3.2 กติกากีฬาทัว่ ไป (Part B Sporting Regulations)
A.7.3.3 กติกาเทคนิคทัว่ ไป (Part C General Technical Regulations)
A.7.3.4 กติกาเทคนิคเฉพาะรุ่ นที่แข่งขัน (Part D Specific Technical Regulations)
A.7.3.5 กติกาภาคผนวก (Part E Appendix)
A.7.4 กรณี ที่ กติ กาสําหรั บ รายการตามข้อ 7.3 ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ข ้อ กํา หนด หรื อ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บัติ ใ ห้นํากติ กาตามข้อ 7.1
และ 7.2 มาประกอบการพิจารณา
คุณสมบัตขิ องรถทีส่ มัครเข้ าแข่ งขัน (Eligibility of Vehicle)
A.8.1 มีคุณสมบัติตามกฎกติกาด้านความปลอดภัย
A.8.2 มีคุณสมบัติตามกฎกติกาด้านเทคนิค
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าแข่ งขัน (Eligibility of Entrant)
A.9.1 นักแข่งผูถ้ ือใบอนุญาตขับแข่งของ ร.ย.ส.ท. ตามประเภท และเกรดที่ ร.ย.ส.ท. กําหนด และยังไม่หมดอายุ รวมทั้งไม่
ถูกระงับพักใช้ หรื อเพิกถอน
A.9.2 นักแข่ งต่ างประเทศจะต้ องมีใบอนุญาต ที่ออกให้ โดยสมาคม (ASN) ที่นักแข่ งพานักอยู่ รวมทั้งต้ องมีหนังสื ออนุญาต
ให้ ทาการแข่ งขันนอกราชอาณาจักร (Letter of No Objection หรื อ VISA) จากสมาคมทีอ่ อกใบอนุญาตให้
A.9.3 มีใบอนุญาตผูจ้ ดั การ / ทีมแข่ง
A.9.4 มีพฤติกรรม ความประพฤติ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการแข่งขัน
A.9.5 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ การปฏิเสธรับสมัครนักแข่ง หรื อทีมแข่งที่ ขาดคุณสมบัติ หรื อมีพฤติกรรม ความประพฤติ และ
จรรยาบรรณที่ไม่เหมาะสมกับการแข่งขัน
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

รุ่นการแข่ งขัน (Class)
A.10.1 รุ่ น ECO (กติกาที่ใช้ในการแข่งขันให้อา้ งอิงตามรายการ Thailand Super Series)
A.10.2 รุ่ น Compact (1200-1300 Turbo,1500 Production,1500 Compact)
(กติกาที่ใช้ในการแข่งขันให้อา้ งอิงตามรายการ Thailand Super Series)
A.10.3 รุ่ น Touring Car (กติกาที่ใช้ในการแข่งขันให้อา้ งอิงตามรายการ Thailand Super Series)
A.10.4 รุ่ น One Make Race (Corolla Altis ** / Vios OMR) (อ้างอิงตามกติกาToyota Gazoo Racing Motorsport 2019)
**Corolla Altis OMR รถที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ต้องมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 5 คัน
A.10.5 รุ่ น Only Lady Cup OMR (จํานวนรถที่เข้าร่ วมการแข่งขันต้องไม่ต่าํ กว่า 5 คัน)
หมายเหตุ: จานวนรถทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกรุ่น ต้ องไม่ ตา่ กว่ า 5 คัน
จานวนรถแข่ งสตาร์ ท (Vehicle Authorized to Start)
A.11.1 จํานวนรถแข่งที่ออกสตาร์ทรวมทุกรุ่ นไม่เกิน 40 คัน
A.11.2 กรณี ที่มีผสู ้ มัคร และรถแข่งจํานวนมากกว่า 40 คัน บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเพิ่ม/ลดจํานวนรถแข่งที่จะออกสตาร์ท
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมด้านความปลอดภัย
อัตราค่ าสมัครแข่ งขัน (Entry Fee)
A.12.2 อัตราค่าสมัครแข่งขัน
คันละ 30,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
A.12.3 ค่าสมัครให้ชาํ ระโดยตรงต่อบริ ษทั ฯ ก่อนการแข่งขัน และไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณี ใดๆ เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ประกาศยกเลิกการแข่งขันเอง
รางวัล
A.13.1 ถ้วยรางวัลประจําสนาม
(1) Overall
อันดับที่ 1-5
(2) ECO
อันดับที่ 1-5
(3) Compact (1200-1300 Turbo,1500 Production,1500 Compact) อันดับที่ 1-5
(4) Touring Car
อันดับที่ 1-5
(5) One Make Race
อันดับที่ 1-5
(6) Only Lady Cup OMR
อันดับที่ 1-5
*หมายเหตุ: จํานวนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลขึ้นอยูก่ บั จํานวนรถที่เข้าร่ วมการแข่งขันแต่ละรุ่ น ดังนี้
(1) รถที่เข้าร่ วมการแข่งขันจํานวน 3 คัน ต่อ 1 รางวัล
(2) รถที่เข้าร่ วมการแข่งขันจํานวน 5 คัน ต่อ 3 รางวัล
(3) รถที่เข้าร่ วมการแข่งขันจํานวน 7 คันขึ้นไปต่อ 5 รางวัล
(4) การพิจารณาเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษทั ฯ
A.13.2 เงินรางวัล เป็ นไปตามประกาศของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะประกาศก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 7 วัน
เงื่อนไขการรับรางวัล
A.14.1 ผูร้ ับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หากมีความจําเป็ นไม่สามารถมารับรางวัลได้ให้แจ้งต่อคณะกรรมการควบคุม
การแข่งขันล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีก่อนพิธีมอบรางวัล เพื่อจัดผูแ้ ทน หรื อมอบรางวัลภายหลัง
A.14.2 ผูร้ ับรางวัลต้องสวมใส่ชุดแข่ง หรื อชุดสุภาพ (รวมถึงรองเท้า) ในการขึ้นรับรางวัล
A.14.3 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินรางวัล ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
A.14.4 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การแจกถ้วยรางวัล และจ่ ายเงิ นรางวัล สําหรั บนักแข่ง และที มแข่งที่ ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขที่
กําหนดเท่านั้น

Bangsean200byToyota2019, Ver.2: July 6, 2019

Page | 6

A.15

องค์ ประกอบการบริหารจัดการแข่ งขัน
A.15.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทําหน้าที่บริ หารจัดการแข่งขันให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
A.15.2 คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ทําหน้าที่คณะผูต้ ดั สิ น
A.16 การแก้ ไขเพิม่ เติมปรับปรุงกฎกติกา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุ งกฎกติกาของรายการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
A.16.1 กติกาด้านความปลอดภัย กรณี ที่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ มีนัยสําคัญ หรื อประกาศแก้ไขจาก FIA ให้
สามารถมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
A.16.2 กติกาด้านเทคนิ ค หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนกําหนดการแข่งขัน
เว้น แต่ ก รณี ที่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน เสี ย งส่ ว นมากเห็ น ร่ ว มกัน ว่า เป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามจํา เป็ น และไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่ สร้างความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อการแข่งขัน สามารถมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่
กําหนด
A.16.3 กติกาเฉพาะ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 7 วันก่อนกําหนดการแข่งขัน เว้นแต่เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรื อ ข้อกําหนด
ของ FIA สามารถมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
A.17 ภาษาทีใ่ ช้
การวินิจฉัยปั ญหาการตีความกฎกติกาที่เกี่ยวข้องให้ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาหลัก เว้นแต่การตีความประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่มาจากกติกาสากลของ FIA ที่เป็ นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการตีความ
A.18 อื่นๆ
นักแข่งต้องอนุ ญาตให้ติดตั้งระบบต่างๆ ในรถแข่งเพิ่มเติมตามความจําเป็ น รวมทั้งส่ งข้อมูลให้คณะกรรมการควบคุมการ
แข่งขันเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นตามที่ร้องขอ ดังนี้
A.18.1 ระบบจับเวลา
A.18.2 ระบบกล้องบันทึกภาพ
A.18.3 ระบบเก็บข้อมูล
A.18.4 ระบบสื่ อสาร
A.19 สถานทีป่ ิ ดประกาศ (Official Notice Board)
A.19.1 ก่อนการแข่งขันที่ทาํ การบริ ษทั ฯ
A.19.2 ระหว่างรายการแข่งขัน เป็ นไปตามประกาศของการแข่งขันแต่ละครั้ง
A.20 สถานทีร่ ับสมัคร
บริ ษทั เรซซิ่ง สปิ ริ ต จํากัด 388/23 โครงการชิค ดิสทริ คท์ ราม 53 บล็อค C (C7) ซอยรามคําแหง 53 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-2310-0799 มือถือ 084-6664488 โทรสาร 0-2538-6838 Email: info@racingspirit.co.th

PART B กติกากีฬาทัว่ ไป
Sporting Regulations
--------------------------------------------------------------------------B.1

การสมัคร
B.1.1 นักแข่งอาจมอบให้ผอู ้ ื่นการจัดเตรี ยมใบสมัครได้ แต่นกั แข่งต้องลงนามในใบสมัครด้วยตนเอง
B.1.2 รถแข่ง 1 คัน สามารถมีผขู ้ บั ได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คนโดยต้องระบุชื่อ และนามสกุลพร้อมรายละเอียดใน
ใบสมัคร ทั้งนี้ นักแข่งที่ สมัครประจํารถแข่งคันหนึ่ งคันใดในการแข่งขันครั้ งใดแล้ว ไม่สามารถเป็ นนักแข่งของ
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B.2

B.3

รถแข่งคันอื่นได้อีก เว้นแต่รถแข่งคันที่นกั แข่งประจําอยูย่ กเลิกการสมัคร หรื อไม่สามารถรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนใน
การแข่งขันครั้งนั้นได้ (จะต้ องทาการแจ้ งให้ บริษทั ฯ ทราบก่อนลงทาการซ้ อม (Official Practice))
B.1.3 นักแข่งสามารถทําการแข่งขันได้ในรถแข่งตามรุ่ นที่สมัครไว้เท่านั้น
B.1.4 เมื่อทําการจับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) ไปแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักแข่ง ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิ น
B.1.5 การยืน่ เอกสารสมัครถือว่านักแข่ง และผูจ้ ดั การทีมได้รับทราบเงื่อนไข และกฎกติกาที่ใช้ในรายการแข่งขันแล้ว
B.1.6 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดของการสมัครภายหลังการยืน่ เอกสาร และบริ ษทั ฯ ลงรับแล้ว ให้แสดงความจํานง
ด้วยการทําเป็ นเอกสารลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
ใบอนุญาต
นักแข่ง และผูจ้ ดั การทีมทุกคนต้องเป็ นผูถ้ ือใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
B.2.1 ใบอนุญาต ร.ย.ส.ท.
B.2.1.1 นักแข่ง
(1) ประเภททางเรี ยบ (Circuit) International เกรด A,เกรด B หรื อเกรด C
(2) ประเภททางเรี ยบ (Circuit) National เกรด A, เกรด B หรื อเกรด C
B.2.1.2 ผูจ้ ดั การทีม
B.2.2 ใบอนุญาตนักแข่งต่างประเทศที่ออกโดย ASN ที่นกั แข่งพํานักอยู่ (ตามคําจํากัดความของ FIA) ทั้งนี้ นักแข่งจะต้องมี
หนังสื ออนุญาตให้ร่วมแข่งขัน (Letter of No Objection หรื อ VISA) มาแสดง ณ วันที่ลงทะเบียนด้วย
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของนักแข่ ง ทีมแข่ ง
B.3.1 การยืน่ เอกสาร
นักแข่ง และผูจ้ ัดการที มแข่งมี หน้าที่ และมี ความรั บผิดชอบต่อการยื่นเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกําหนดการแข่งขัน ซึ่งจะประกาศ ไว้ ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศ (Official Notice Board) ทีก่ าหนด
ในแต่ ละครั้ง
B.3.2 การลงทะเบียน และประชุม
นักแข่ง และผูจ้ ดั การทีมแข่งต้องมารายงานตัว และเข้าประชุมตามสถานที่ และกําหนดการตามประกาศ ผูท้ ี่ขาดการ
ลงทะเบียน และการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การแข่งขัน หรื อมีมาตรการลงโทษ
ได้ การประชุ มนักแข่ง นักแข่ง หรื อผูจ้ ัดการที มคนใดคนหนึ่ งที่ มีใบอนุ ญาตที่ ออกโดย ร.ย.ส.ท หรื อ ASN ของ
ประเทศที่ ออกใบอนุญาตทําการแข่งขัน ต้องเข้าร่ วมการประชุมนักแข่งตามเวลาที่กาํ หนด และต้องอยูร่ ่ วมฟังจนจบ
การประชุ ม นักแข่ง หรื อผูจ้ ัดการที มที่ ไม่เข้าร่ วมการประชุ มจะได้รับการลงโทษด้วยการไม่บันทึ กเวลาในรอบ
คัดเลือก และจัดตําแหน่งออกรถเป็ นคันสุดท้าย (หากมีมากกว่า 1 รายให้จบั สลากกําหนดตําแหน่ง)
B.3.3 การตรวจสภาพ
B.3.3.1 หมายเลขรถแข่งทุกรุ่ นจะเริ่ มตั้งแต่ 2 ถึง 99 เท่านั้น ทีมแข่งที่สมัครก่อน เลือกหมายเลขได้ก่อน สติ๊กเกอร์
หมายเลขรถแข่ง ดังนี้
1. รุ่ น ECO
จะใช้พ้นื สี ขาวตัวเลขสี สม้
2. รุ่ น Compact
จะใช้พ้นื สี ขาวตัวเลขสี น้ าํ เงิน
3. รุ่ น Touring Car
จะใช้พ้นื สี ขาวตัวเลขสี เขียว
4. รุ่ น One Make Race
a) รุ่ น Corolla Altis OMR
b) รุ่ น Vios OMR
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B.3.3.2

ผูจ้ ดั การแข่งขัน เป็ นผูจ้ ดั หาตัวเลข และแผ่นรองเบอร์ ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องเตรี ยมพื้นที่บนตัวรถเพื่อติด
ตัวเลข และแผ่นรองเบอร์ตามที่กาํ หนด
(1) ด้านข้างบริ เวณประตูท้ งั สองด้าน และหลังคารถ ขนาดความสูง 35 เซนติเมตร และขนาดความกว้าง 40
เซนติเมตร
(2) ด้านหลังรถ ขนาดความสูง 20 เซนติเมตร และ ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร
(3) กระจกหน้ารถด้านตรงข้ามผูข้ บั ขนาดความสูง 20 เซนติเมตร และ ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร

บุคลากรทีมแข่งมีหน้าที่นาํ รถแข่งเข้าไปตรวจสภาพในวันที่ และเวลาที่กาํ หนดไว้ หากไม่สามารถมาตรวจ
สภาพตามกําหนดเวลา นักแข่ง หรื อผูจ้ ดั การทีมต้องขออนุญาตจากนายสนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อนํา
รถแข่งเข้าตรวจสภาพเป็ นกรณี พิเศษ
B.3.3.4 รถแข่งทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนได้รับอนุญาตให้ทาํ การซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่งขัน
B.3.3.5 การซีลในจุดต่างๆ ทุกจุดจากกรรมการตรวจสภาพ ต้องทําให้เสร็ จก่อนการซ้อม
B.3.3.6 ระบบไฟส่ องสว่าง (ไฟหน้า และไฟท้ายทั้งสองตําแหน่ง ซ้าย และขวา) รวมถึงไฟเบรกต้องสามารถใช้งาน
ได้ตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ไฟเบรกต้องทํางานโดยสวิทช์จากแป้ นเบรกเท่านั้น
B.3.3.7 หลังจบการแข่งขันรถแข่งทุกคันต้องถูกตรวจสภาพอีกครั้งหนึ่ ง ณ บริ เวณที่ผจู ้ ดั ฯ ประกาศให้เป็ นเขตเก็บ
รักษารถแข่ง (Parc Ferme)
B.3.4 การติดต่ อสื่ อสาร
นักแข่ง และผูจ้ ดั การทีมต้องพร้อมที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันติดต่อประสานงานเพื่อมารายงานตัว หรื อ
นํารถแข่งเข้ารับการตรวจสภาพเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
นักแข่ง ทีมงาน และรถแข่งต้องคํานึ งถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เป็ นไปตามมาตรฐาน FIA ตามข้อกําหนดด้าน
ความปลอดภัยของแต่ละรุ่ นกําหนด และไม่หมดอายุการใช้งาน
B.4.1 อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยของนักแข่ง ตามรุ่ นการแข่งขัน และเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA
B.4.2 บุคลากร/ทีมงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ โดยให้เป็ นไปตามที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนด
B.4.2.1 ชุดปฏิบตั ิงาน
B.4.2.2 กางเกงขายาว (Long Trousers)
B.4.2.3 เสื้ อแขนยาว (Long Sleeve Shirt)
B.3.3.3

B.4
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B.4.3
B.4.4

B.5

B.6

B.4.2.4 หมวกกันน็อค (Helmet)
B.4.2.5 ที่คลุมศีรษะ (Balaclava)
B.4.2.6 ถุงมือ (Glove)
B.4.2.7 รองเท้าหุม้ ส้น / รองเท้าผ้าใบ (Sneakers)
รถแข่งต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน FIA และ/หรื อตามข้อกําหนดของรุ่ นนั้นๆ
อุปกรณ์เพื่อการเติมนํ้ามันจํานวนความจุ 20 ลิตร (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้ ) ทั้งนี้ ห้ามดัดแปลงแก้ไขถังนํ้ามันเด็ดขาด
หากกรรมการตรวจพบจะมีบทลงโทษตามดุลพินิจ

B.4.5 อื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
การจับเวลารอบคัดเลือก (Qualifying)
เป็ นกระบวนการเพื่อจัดเรี ยงลําดับการสตาร์ทจากผลของเวลารอบคัดเลือก
B.5.1 ผูจ้ ดั การที มแข่งมีหน้าที่ ตอ้ งแจ้งชื่ อ และนํ้าหนักของนักแข่งผูท้ าํ การจับเวลารอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
B.5.2 นักแข่งคนใดคนหนึ่งที่ทาํ เวลาได้ดีที่สุดในรถแข่งคันนั้น ถูกจัดอันดับสตาร์ทในตําแหน่งที่ดีกว่า กรณี ที่มีนกั แข่งที่ทาํ
เวลาได้เท่ากันให้นกั แข่งผูท้ ี่ทาํ เวลานั้นได้ก่อนได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า
B.5.3 ระหว่างการจับเวลารอบคัดเลือก หากนักแข่งนํารถเข้าชัง่ นํ้าหนัก ให้ถือเป็ นการสิ้นสุดการจับเวลารอบคัดเลือก
B.5.4 นักแข่งต้องมีผลเวลารอบคัดเลือก และมีเวลาต่อรอบไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 110 ของรถแข่งที่ทาํ เวลาดีที่สุดในรุ่ นนั้นๆ เว้น
แต่กรณี จาํ เป็ น เช่น รถแข่งมีปัญหา ให้นักแข่งยื่นความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอเข้าแข่งขัน ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการแข่งขันผ่านนายสนาม โดยแสดงผลการจับเวลาช่วงซ้อม หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่าสามารถเข้าร่ วมการ
แข่งขันได้อย่างปลอดภัย
B.5.5 เงื่อนไขการจับเวลารอบคัดเลือก
B.5.5.1 การขออนุญาตเปลี่ยนรถแข่งทั้งคัน (Complete Race Car) หลังการจับเวลารอบคัดเลือก (ก่อนการแข่งขันอย่าง
น้อย 60 นาที) มีโทษถูกปรับตําแหน่งเป็ นสตาร์ทหลังสุด
B.5.5.2 การขออนุญาตเปลี่ยนเครื่ องยนต์ (Complete Engine) หลังการจับเวลารอบคัดเลือก (ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย
60 นาที) มีโทษถูกปรับตําแหน่งสตาร์ทเพิ่มขึ้น 10 ตําแหน่ง
B.5.5.3 ผูจ้ ัดการที มแข่งเป็ นผูม้ ี หน้าที่ รับผิดชอบในการดําเนิ นการตามข้อ B 5.5.1 ถึ ง B 5.5.2 การยื่นเรื่ องขออนุ ญาต
เปลี่ยนอุปกรณ์หลังจากเวลาที่ กาํ หนดให้ มีโทษถูกปรับตําแหน่ งสตาร์ ทเป็ นตําแหน่ งสุ ดท้าย และปรับเป็ นเงิน
รายการละ 5,000 บาท
B.5.5.4 การพิจารณาปรับตําแหน่งตามข้อ B 5.5.1 ถึง B 5.5.3 ให้พิจารณาจากเวลาที่ลงรับคําร้อง
กริดสตาร์ ท (Grid Start)
B.6.1 ใช้ระบบการสตาร์ ทแบบเคลื่อนที่ (Rolling Start ข้อ B.7.1.) เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนและประกาศเป็ นการสตาร์ทแบบอยูก่ บั ที่(Standing) หรื อสตาร์ทโดย Safety Car ได้
B.6.2 ผูจ้ ดั การทีมแข่งมีหน้าที่แจ้งรายชื่อนักแข่งที่ทาํ การสตาร์ทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการสตาร์ทไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
หรื อตามระยะเวลาที่ประกาศ
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B.7

การสตาร์ ท (Start)
B.7.1 การสตาร์ ทแบบเคลื่อนที่ (Rolling Start)
B.7.1.1 นักแข่งนํารถเข้าตําแหน่งสตาร์ท (Dummy Grid) บริ เวณหน้าปากทางออก เพื่อเข้าสู่กระบวนการสตาร์ท
B.7.1.2 เมื่อได้รับสัญญาณ ให้นกั แข่งนํารถแข่งวิง่ รอบ Formation Lap ตามหลัง Safety Car
B.7.1.3 รถแข่งที่ มีผลการจับเวลาในรอบคัดเลือกที่ ดีที่สุด 2 อันดับแรก (Leader) จะต้องได้รับคําอธิ บายจาก Race
Director ก่อนทําการแข่งขัน และจะต้องคุมความเร็ วให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน (60-80 กม./ชม.) ต้องขับคู่กนั
ตั้งแต่โค้งก่อนโค้งสุ ดท้ายของสนาม หรื อ จุดที่คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกําหนด โดยรักษาระดับ
ความเร็ วและเส้นทาง กรณี ที่แถวของการสตาร์ ทไม่เรี ยบร้อยหรื ออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย อาจมีการวิ่ง
Formation Lap เพิ่มได้อีก หากยังไม่สามารถสตาร์ ทได้อีก กรรมการอาจสั่งยุติกระบวนการสตาร์ ทและ
เริ่ มต้นใหม่ (Restart) โดยให้บทลงโทษนักแข่งและรถแข่งที่ทาํ ให้เกิดการสตาร์ทที่ล่าช้าเกินกว่า 1 รอบ
B.7.1.4 การแข่งขันเริ่ มต้นขึ้นเมื่อรถแข่งได้รับสัญญาณเริ่ มต้นแข่งขัน (สัญญาณไฟปล่อยสตาร์ท แดงดับ) รถแข่งจะ
เริ่ มแซงได้ก็ต่อเมื่อเริ่ มสัญญาณธงหรื อสัญญาณไฟปล่อยสตาร์ท โดยไม่ตอ้ งรอให้ผา่ นเส้นสตาร์ท
B.7.1.5 การสตาร์ทเริ่ มต้นขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณไฟแดงดับ
B.7.1.6 กรณี ที่คณะกรรมการให้ข้ ึนว่า “Extra Formation Lap” ถือว่าเวลาในการแข่งขันเริ่ มต้นขึ้นเช่นกัน
B.7.1.7 รถแข่งที่ ไม่ปฏิ บตั ิตามกระบวนการสตาร์ ท ให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณาโทษตามความ
เหมาะสม
B.8 การสิ้นสุ ดการแข่ งขัน
B.8.1 กรณีปกติ
B.8.1.1 รถแข่งที่ทาํ จํานวนรอบได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดเป็ นผูช้ นะ ส่วนตําแหน่งอื่นๆ ให้พิจารณาเรี ยงลําดับ
จากจํานวนรอบจากมากไปหาน้อย
B.8.1.2 นักแข่งต้องรับธงตราหมากรุ ก หรื อยังคงวิง่ อยูใ่ นรอบก่อนได้รับธงสัญญาณสิ้นสุดการแข่งขันด้วยธงแดง
B.8.1.3 นักแข่งที่ มีผลการแข่งขัน (Classification) ต้องมีรอบการแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนรอบรถแข่งที่
ตําแหน่งดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
B.9 เงื่อนไขการแข่ งขัน
B.9.1 ระยะเวลาการขับแข่ งของนักแข่ ง
ระยะเวลาแต่ละช่วง อนุญาตให้นกั แข่งแต่ละคนขับแข่งในแต่ละช่วงได้ไม่เกิน 45 นาที นับตั้งแต่ “ล้อหมุน” จนถึง “ล้อหยุด”
(ยกตัวอย่างเช่น ถ้า 45.01 นาที ถือว่าฝ่ าฝื นกฎกติกา) การฝ่ าฝื นกฎกติกาข้อนี้แต่ละครั้ง มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
B.9.2 รถแข่ งทีห่ ลุดออกจากทางวิง่ (Track Off)
B.9.2.1 รถแข่งจะได้รับความช่วยเหลือ (เข็น หรื อเคลื่อนย้าย) จากกรรมการประจําจุด (Marshal) หากเครื่ องยนต์ดบั ผูข้ บั
ต้องสตาร์ ทเครื่ องยนต์ดว้ ยมอเตอร์ สตาร์ ท (Starter Motor) และพลังงานของแบตเตอรี่ ในรถแข่งเท่านั้น (ห้ามให้
ผูอ้ ื่นช่วยเข็น เพื่อทําการสตาร์ท) การฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้ มีผลปรับไม่จบการแข่งขัน หรื อออกจากการแข่งขัน
B.9.2.2 รถแข่งคันใดที่ไม่สามารถขับเข้า Pit ได้ดว้ ยกําลังของเครื่ องยนต์ ให้ถือว่า ไม่จบการแข่งขัน
B.9.3 การเข้ าพิท และการเปลีย่ นตัวนักแข่ ง
B.9.3.1 การควบคุมความเร็ วของรถแข่งในการเข้าพิทช่วงเวลาซ้อม (Official Practice)ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หรื อ
ตามที่คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันประกาศกําหนด โดยเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของนักแข่ง การฝ่ าฝื นมี
บทลงโทษปรับเป็ นเงินครั้งละ 5,000 บาท
B.9.3.2 การควบคุมความเร็ วของรถแข่งในการเข้าพิท ช่วงจับเวลารอบคัดเลือก (Qualifying) หรื อ การแข่งขัน(Race) เกิน
40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หากนักแข่งฝ่ าฝื นมีบทลงโทษดังต่อไปนี้
a) ใช้ความเร็ ว 41 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีโทษปรับเป็ น Drive Through
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b) ใช้ความเร็ ว 42 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีโทษปรับ เป็ น Stop & Go (1 วินาที)
c) ใช้ความเร็ ว 43 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีโทษปรับเป็ น Stop & Go (2 วินาที)
d) ใช้ความเร็ ว 44 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีโทษปรับเป็ น Stop & Go (3 วินาที) และถัดๆไป (โทษปรับกิโลเมตร
ละ1 วินาที)
B.9.3.3 ระหว่างรถที่เข้า Pit Lane ห้ามบุคคลใดออกจาก Pit ยกเว้น Lolli Pop Man พร้อมถือป้ ายเพียงคนเดียว
B.9.3.4 ก่อนการเปลี่ยนผูข้ บั แต่ละครั้ง ผูจ้ ดั การที มจะต้องแจ้งชื่ อนักแข่งผูข้ บั รายต่อไปต่อกรรมการพิท (Pit Marshal)
เพื่อให้กรรมการพิทลงบันทึกชื่อนักแข่งผูข้ บั และเตรี ยมพร้อมลงบันทึกเวลา “ล้อหยุด” และ “ล้อหมุน” ด้วยความ
ละเอียดหลักวินาที การไม่ปฏิบตั ิตามกติกาข้อนี้แต่ละครั้งแม้เพียงบางส่วน มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
B.9.3.5 การนํารถแข่งเข้า Pit เพื่อตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่ องยนต์จะต้องกระทําการดังกล่าวที่ใน Pit (Pit Box)
เท่านั้น (ห้ามเปลี่ยนตัวนักแข่ง ห้ามเปลี่ยนยาง และห้ามเติมนํ้ามัน ขณะที่ อยู่ใน Pit และต้องดับเครื่ องยนต์ เมื่อ
ตรวจสอบระบบการทํางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้นาํ รถแข่งออกจากพิท สามารถสตาร์ ทรถแข่งบริ เวณหน้าพิทได้
เท่านั้น) การไม่ปฏิบตั ิตามกติกาข้อนี้มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
B.9.3.6 การนํารถแข่งเข้า Pit เพื่อเปลี่ยนตัวนักแข่ง เปลี่ยนยาง หรื อทําการซ่อมบํารุ งอื่นๆ ต้องดับเครื่ องยนต์ทุกครั้ง หากฝ่ า
ฝื นกติกาข้อนี้ มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
B.9.3.7 การเปลี่ยนตัวผูข้ บั การเปลี่ยนยาง และการซ่ อมบํารุ งอื่นๆที่ ใช้เวลารวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 5 นาที ต้องดําเนิ นการที่
หน้าพิท (Pit Box) เท่านั้น (ห้ามกระทําการดังกล่าวในบริ เวณอื่นของสนาม) การฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้ มีโทษปรับตาม
ดุลพินิจของกรรมการ
B.9.3.8 อนุญาตให้บุคลากรทีมแข่งซ่อมบํารุ ง (Service Team) ลงมือซ่อมบํารุ งรถแข่งที่หน้าพิท (Pit Box) ได้ไม่เกิน 4 คน
(ไม่รวม Lolli pop man) ทั้งนี้ทีมช่างและนักแข่ง(ที่ออกจากรถแข่งในขณะนั้นแล้ว) สามารถช่วยนักแข่งในการเข้า
– ออก รถแข่งได้ เพื่อทําการแข่งขันเป็ นคนถัดไป (การเช็ดกระจกปรับเบาะที่นงั่ และจัดเข็มขัดนิรภัยให้นกั แข่ง ไม่
ถือเป็ นการซ่อมบํารุ ง) หากมีการฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้แต่ละครั้ง มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
B.9.3.9 ในกรณี ที่รถแข่งคันใดต้องรับการซ่อมใหญ่เกินกว่า 5 นาที นักแข่งต้องจอดรถแข่งที่หน้าพิท และดับเครื่ องยนต์
นักแข่งต้องก้าวออกจากรถแข่งที่หน้าพิท ให้บุคลากรทีมแข่งปฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งไม่เกิน 4 คน เข็นรถแข่งเข้าไป
รับการซ่อมใหญ่ใน Pit Garage อนุญาตให้ใช้ช่างเพื่อการซ่อมใหญ่ใน Pit Garage โดยไม่จาํ กัดจํานวน ไม่อนุญาต
ให้ทาํ การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงหรื อทําการเปลี่ยนตัวนักแข่งใน Pit Garageโดยเด็ดขาด เมื่อทําการซ่อมบํารุ งใน Pit
Garage แล้วเสร็ จ ให้บุคลากรที มแข่งผูป้ ฏิบตั ิงานงานซ่ อมบํารุ งไม่เกิ น 4 คนนั้น เข็นรถแข่งจาก Pit Garage มา
จอดที่ Pit Box การฝ่ าฝื นกติ ก าการซ่ อ มหน้า Pit Garage เกิ น 5 นาที มี โ ทษปรั บ ตามดุ ล พิ นิ จ ของกรรมการ
หลังจากนั้นจึง อนุญาตให้นกั แข่งเข้าประจําตําแหน่งได้
(1) การฝ่ าฝื นกติกาการนํารถแข่งซ่อมใหญ่ เข้า-ออก Pit garage มีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ
(2) ในขณะที่รถแข่งล้อไม่แตะพื้น ไม่สามารถทําการสตาร์ทเครื่ องยนต์จนกระทัง่ ล้อทั้ง 4 แตะพื้น
B.9.3.10 การเติมนํ้ามันต้องใช้อุปกรณ์ที่ประกาศกําหนด รวมทั้งที มงานที่ ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตอ้ งสวมใส่ หมวก และชุดตาม
มาตรฐานที่ประกาศกําหนด (การไม่ปฎิบตั ิตามมีโทษปรับตามดุลพินิจของกรรมการ)
B.9.3.11 การเข้าพิทในช่วงระหว่างการแข่งขันที่เริ่ มต้นขึ้นแล้วยังไม่สิ้นสุ ด ไม่ตอ้ งนํารถแข่งในระหว่างการแข่งขันผ่าน
การชัง่ นํ้าหนัก
B.9.4 การควบคุมการแข่ งขัน
B.9.4.1 การปฏิ บตั ิตามสัญญาณต่างๆ ในระหว่างการแข่งขันเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของนักแข่งที่ ตอ้ งสังเกต
และปฏิบตั ิตามป้ ายสัญญาณ สัญญาณธง และสัญญาณไฟโดยเคร่ งครัด
B.9.4.2 สัญญาณธง
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9.4.2.1 ธงดําส้มพร้อมหมายเลขรถเกิน 3 รอบ รอบต่อไปจะเป็ นธงดําพร้อมหมายเลขรถ ถ้ารถแข่งคันใดได้รับ
ธงดําพร้อมหมายเลขรถแล้วไม่นาํ รถเข้าพิทในรอบต่อไป มีบทกําหนดโทษปรับเป็ นเงินจํานวนรอบละ
5,000 บาท หลังจากรับธงดํา พร้อมทั้งอาจพิจารณาโทษอื่นเพิ่มเติมต่อไป
9.4.2.2 สัญญาณธงเหลือง การฝ่ าฝื นสัญญาณธงเหลืองคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาโทษปรับ
ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามพฤติกรรม ดังนี้
(1) การแซงธงเหลือง เว้นแต่กรณี รถแข่งที่ ถูกแซงมีปัญหา และขับช้าเกิ นปกติและคณะกรรมการ
ควบคุมการแข่งขันพิจารณาแล้วรถแข่งที่ขบั ตามไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะขับตามได้
(2) การฝ่ าฝื นสัญญาณธงเหลือง จะมีโทษปรับตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
(3) การกระทําที่ฝ่าฝื นสัญญาณธงเหลืองคู่ จะได้รับการพิจารณาโทษขั้นสูงจากคณะกรรมการ
ควบคุมการแข่งขัน
B.9.4.3 การใช้รถ Safety Car ในกรณี เกิดมีอุบตั ิเหตุหรื อมีความจําเป็ นเกี่ยวกับสภาพพื้นผิวทางวิง่ ไม่ปลอดภัยในระหว่าง
การแข่งขัน (เช่น การจัดการรถแข่งที่กีดขวาง ฝนตก) ซึ่ งนายสนามหรื อผูอ้ าํ นวยการแข่งขันสั่งการให้มีการใช้รถ
Safety Car แล้ว
(1) เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของนักแข่งในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกระบวนการ โดยเฉพาะ
การคํานึงถึง Safety Car Line 1 และ Safety Car Line 2 ที่ประกาศกําหนด
(2) กรรมการทุกจุดจะแสดงป้ าย SC พร้อมสัญญาณธงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธงเหลือง และธงขาว แล้วแต่
กรณี
(3) เมื่ อรถ Safety Car เปิ ดสัญญาณไฟออกวิ่ง Safety Car จะวิ่งนําหน้ารถแข่งคันนํารถแข่งคันอื่นๆ
จะต้องขับเรี ยงตามลําดับเป็ นแถวเรี ยงเดี่ยว ห้ามแซงโดยเด็ดขาด เว้นแต่ Safety Car ส่งสัญญาณให้
แซง เนื่ องจากไม่ใช่รถแข่งคันนํา รถแข่งคันที่ อนุ ญาตให้แซง ต้องขับด้วยความระมัดระวัง และ
ความเร็ วที่เหมาะสมเพื่อไปต่อท้ายขบวน ห้ามแซงกันเองระหว่างรถแข่งที่ได้รับสัญญาณให้แซง
และอยูร่ ะหว่างไปต่อท้ายขบวน
(4) ในช่วง Safety Car รถแข่งจะอนุญาตให้เข้าพิทได้ และเมื่อออกจากพิทจะต้องต่อท้ายขบวนเท่านั้น
ยกเว้นช่วงที่ขบวนวิ่งผ่านทางตรงหน้าพิท ทางออกพิทจะให้สัญญาณปิ ด และให้สัญญาณเปิ ด เมื่อ
รถคันสุดท้ายของขบวนผ่านปลายทางออกพิทแล้ว รถแข่งที่ออกจากพิทจะไม่ได้รับอนุญาตให้แซง
รถแข่งในขบวนที่วงิ่ ตาม Safety Car อยู่ การฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้แต่ละครั้ง มีโทษปรับตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการอาจพิจารณาโทษอื่นเพิ่มเติมได้
(5) เมื่อสนามพร้อมการแข่งขันจะเริ่ มสตาร์ ทอีกครั้ง รถ Safety Car จะปิ ดสัญญาณไฟล่วงหน้าตาม
ระยะทางที่สมควร รถแข่งจะต้องเตรี ยมตัวเรี ยงลําดับแถวเรี ยงเดี่ยว ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
(6) การแข่งขันเริ่ มขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณไฟ หรื อสัญญาณธง ณ จุดเส้นควบคุมการแข่งขัน (Control
Line) รถแข่งจะแซงได้ต่อเมื่ อผ่านเส้นควบคุ มการแข่งขัน(Control Line) การฝ่ าฝื นกติ ก าข้อ นี้
มีโทษปรับตามดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอาจพิจารณาโทษอื่นเพิ่มเติมได้
B.9.5 การซ่ อมบารุง และการเติมนา้ มัน
B.9.5.1 การใช้ชุดแม่แรงในตัวรถแข่ง (Air Jack)
a) รุ่ น Touring Car และ รุ่ น Compact อนุญาตให้ใช้ชุดแม่แรงในตัวรถแข่ง (Air Jack) ได้
b) รุ่ น ECO และรุ่ น One Make Race ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดแม่แรงในตัวรถแข่ง (Air Jack)
B.9.5.2 อนุญาตให้ใช้ปืนลม (Pneumatic Impact Gun) หรื อ ปื นไฟฟ้า (Electric Impact Gun) จํานวน 2 กระบอกเพื่อเปลี่ยน
ล้อ/ยางแข่งคันใดคันหนึ่งบริ เวณ Pit Box การฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้มีโทษปรับตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
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B.9.5.3 การเติมเชื้อเพลิง
(1) ทุกรุ่ นจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อการเติมนํ้ามันจํานวนความจุ 20 ลิตร (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้ ) ทั้งนี้ ห้ามดัดแปลง
แก้ไขถังนํ้ามันเด็ดขาด หากกรรมการตรวจพบจะมีบทลงโทษตามดุลพินิจ

B.9.6

(2) ใ น ข ณ ะ เ ติ ม เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที ม ง า น ผู ้ เ ติ ม เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 1 ค น แ ล ะ ที ม ง า น ผู ้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ที่ ถื อ
ถังดับเพลิงอีก 1 คนจะต้องสวมใส่ชุดผ้าป้ องกันไฟ (ชุดแข่ง) และสวมใส่ที่คลุมศีรษะป้ องกันไฟ (balaclava)
และหมวกกันน็อค ตามมาตรฐานที่ ร.ย.ส.ท. กําหนด (โดยชุดผ้าป้ องกันไฟ ที่คลุมศีรษะและหมวกกันน็อค
ต้องผ่านการตรวจสภาพล่วงหน้า) และต้องมีอุปกรณ์โลหะใช้คลุมล้อและยางรถแข่งขณะเติมนํ้ามัน การฝ่ า
ฝื นกติกาข้อนี้ มีโทษปรับตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
(3) ในช่วงการเติมเชื้อเพลิง รถแข่งทุกคันจะต้องดับเครื่ องยนต์ก่อนการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ห้ามซ่อมบํารุ งอย่าง
อื่น โดยทีมงาน 1 คนเป็ นผูเ้ ติมเชื้อเพลิง และทีมงานอีก 1 คน ต้องถือถังดับเพลิง (ถังดับเพลิงความจุข้ นั ตํ่า 5
กิโลกรัมที่ทีมแข่งเตรี ยมมาเอง) คอยระวังด้านท้ายรถ เสร็ จแล้วค่อยทําการซ่อมบํารุ งได้ (ในขณะเติมนํ้ามัน
ต้องไม่มีนักแข่ง หรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดอยู่ในรถแข่ง) กระบวนการเติมเชื้ อเพลิงให้นบั ตั้งแต่การเริ่ มเปิ ดฝาท่อรับ
เชื้ อเพลิง เติมเชื้ อเพลิง และปิ ดฝาปากท่อรับเชื้ อเพลง หากฝ่ าฝื นกติกาข้อนี้ หรื อบางส่ วน มีโทษปรับตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการ
การยุตกิ ารแข่ งขัน
ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุผลอื่นเพื่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพิจารณา หรื อพิจารณาตามที่นาย
สนามหรื อผูอ้ าํ นวยการแข่งขันเสนอแล้ว เห็ นว่าจะเป็ นอันตรายหากดําเนิ นการแข่งขันต่อไป คณะกรรมการควบคุมการ
แข่งขันจะสัง่ ยุติการแข่งขัน กรรมการทุกจุดจะให้สญ
ั ญาณธงแดง
B.9.6.1 รถแข่งทุกคันจะต้องขับไปจอดที่ Pit เพื่อรอสัญญาณเริ่ มแข่งขันใหม่ (Restart) หรื อนํารถแข่งไปตรวจสภาพ (กรณี
ที่ การแข่งขันสิ้ นสุ ด) ในระหว่างการรอรถแข่งสามารถซ่ อมบํารุ ง (Service) รถแข่งได้ ยกเว้นการเติมนํ้ามันที่จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อมีการประกาศเวลาเริ่ มแข่งขันใหม่ (Restart) แล้วเท่านั้น
B.9.6.2 ร ถ แ ข่ ง คั น ใ ด ห ลุ ด อ อ ก น อ ก ท า ง วิ่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ขั บ ร ถ เ ข้ า Pit ด้ ว ย กํ า ลั ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง ย น ต์
จะได้รับความช่วยเหลือโดยจะนํารถออกไปยังบริ เวณที่ ปลอดภัย และไม่สามารถทําการแข่งขันต่อได้ ให้ ถือว่ า
ออกจากการแข่ งขัน
B.9.6.3 คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาการเริ่ มแข่งขันใหม่ (Restart) ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณี ที่การแข่งขันมีระยะเวลาเกิ นร้อยละ 75 คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะประกาศให้การแข่งขัน
สิ้ นสุ ดลงโดยสมบูรณ์ และประกาศผลการแข่งขันด้วยตําแหน่งของรถแข่งหนึ่ งรอบก่อนได้รับสัญญาณธง
แดง การสิ้นสุดการแข่งขันในกรณี น้ ี นักแข่ง และรถแข่งมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามที่กาํ หนด
(2) กรณี ที่การแข่งขันมีระยะเวลาน้อยกว่าร้อยละ 75 คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอาจดําเนินการได้ ดังนี้
2.1) กรณี ที่สามารถแข่งขันต่อได้ การสตาร์ ทในช่วงหลังจากธงแดงจะใช้ตาํ แหน่งสตาร์ ทจากผลของหนึ่ง
รอบก่ อนได้รับสัญญาณธงแดงเป็ นตําแหน่งสตาร์ ท ระยะเวลาที่ยตุ ิการแข่งขันลงชัว่ คราวโดยสัญญาณ
ธงแดงนี้ จะนับรวมอยูใ่ นระยะเวลาการแข่งขัน ผลการแข่งขันจะนับผลรวมก่อนสัญญาณธงแดง และ
ภายหลังการเริ่ มต้นแข่งขันใหม่ (Restart)
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2.2) กรณี ที่ไม่สามารถดําเนินการแข่งขันต่อได้ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันอาจประกาศผลการ
แข่งขันด้วยตําแหน่งของหนึ่งรอบก่อนได้รับสัญญาณธงแดงเป็ นตําแหน่ง
B.9.7 การสิ้นสุ ดการแข่ งขัน
B.9.7.1 การแข่งขันสิ้นสุดลงเมื่อรถแข่งคันนําวิง่ ครบระยะเวลาที่กาํ หนด หรื อยุติการแข่งขันตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
B.9.7.2 เมื่อการแข่งขันสิ้ นสุ ดลงแล้ว นักแข่งที่รับธงตราหมากรุ ก หรื อสัญญาณสิ้ นสุ ดการแข่งขันต้องนํารถไปชัง่ นํ้าหนัก
และนาไปจอดที่ Parc Ferme ในทันที ห้ ามทีมซ่ อมบารุง หรื อบุคคลใด (ยกเว้ นกรรมการตรวจสภาพ) กระทาการ
ใดๆ กับรถแข่ งโดยเด็ดขาดจนกว่ าการตรวจสภาพจะเสร็จสิ้น (ในกรณี ที่รถแข่งได้รับสัญญาณธงหมากรุ ก หรื อ
สัญญาณสิ้ นสุ ดการแข่งขันแล้ว แต่ไม่สามารถขับรถแข่งไปยัง Parc Ferme ได้เพราะเหตุสุดวิสัย ให้กรรมการกูภ้ ยั
รับผิดชอบการนํารถแข่งคันนั้นโดยครบถ้วนไปยัง Parc Ferme)
B.10 การประท้ วง
B.10.1 นักแข่ง หรื อผูจ้ ดั การทีมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ประท้วง ด้วยการยืน่ ผ่านนายสนาม เว้นแต่กรณี ที่นายสนาม
ปฏิ เสธการรับเรื่ อง ให้ยื่นตรงต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะไม่รับการ
ประท้วงจากบุคคลอื่น โดยผูป้ ระท้วงจะต้องอยูใ่ นรุ่ น และการแข่งขันนั้นๆ
B.10.2 ระยะเวลา
B.10.2.1 การประท้วงก่อนเวลาทําการแข่งขัน 30 นาที
B.10.2.2 การประท้วงอื่นๆ ต้องประท้วงหลังเวลาประกาศผลการแข่งขันแล้วไม่เกิน 30 นาที
B.10.3 ค่าธรรมเนียมการประท้วง
B.10.3.1 การประท้วงผลการแข่งขัน
10,000 บาท
B.10.3.2 การประท้วงเทคนิคของตัวรถ
10,000 บาท
B.10.3.3 ค่าธรรมเนียมการประท้วง ให้ชาํ ระเป็ นเงินสดเท่านั้น
B.11 การลงโทษ
นอกเหนื อจากที่ กาํ หนดในกฎกติกานี้ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันสามารถพิจารณากําหนดบทลงโทษนักแข่ง รถแข่ง
ผูจ้ ดั การทีมแข่ง หรื อบุคลากรทีมแข่ง ตามข้อหนึ่งอย่างใด หรื อหลายข้อประกอบกันต่างกรรมต่างวาระได้ ดังนี้
B.11.1 การตักเตือน
B.11.2 การปรับเป็ นเงิน
B.11.3 การขับผ่านพิท (Drive Through)
B.11.4 การเข้าพิทแล้วหยุด (Stop and Go)
B.11.5 การปรับลดรอบ
B.11.6 การปรับเพิ่มเวลา
B.11.7 การปรับตําแหน่งจากผลการจับเวลารอบคัดเลือก หรื อผลการแข่งขัน
B.11.8 การให้ออกจากการแข่งขัน (Exclusion)
B.11.9 การห้ามแข่งขัน (Suspension) โดยเสนอคณะกรรมการกีฬายานยนต์พิจารณา
B.11.10 การยึดใบอนุญาต (Disqualify) โดยเสนอคณะกรรมการกีฬายานยนต์พิจารณา
ทั้งนี้ การลงโทษต้องจัดทําเป็ นเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผไู ้ ด้รับโทษลงนามรับทราบ หากผูไ้ ด้รับการลงโทษปฏิเสธการ
ลงนามให้บนั ทึก และรายงานต่อสมาคมฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
B.12 อื่นๆ
B.12.1 รถแข่งทุกคันและนักแข่งทุกคนจะสามารถลงซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่งขันตามกําหนดการได้ โดยนักแข่ง
จะต้องมีปฏิ บตั ิตามกฎกติกา และเงื่ อนไขการแข่งขัน รวมทั้งรถแข่งต้องอยู่ในสภาพ และรู ปทรงที่มีความปลอดภัย
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และพร้อมทําการแข่งขัน คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันมีสิทธิ หา้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นตามกฎกติกาที่เกี่ยวข้องทําการ
ลงซ้อม จับเวลารอบคัดเลือก หรื อแข่งขันได้ จนกว่าจะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้เรี ยบร้อย
B.12.2 คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันสงวนสิ ทธิ์ ในการให้มีการตรวจสภาพเพิ่มเติมจากกําหนดการปกติโดยไม่ทาํ ให้นกั
แข่งหรื อรถแข่งเสี ยโอกาส ตามความจําเป็ น ก่อนการจับเวลารอบคัดเลือก หรื อการแข่งขันได้

Part C กติกาเทคนิคทัว่ ไป
(General Technical Regulations )
----------------------------------------------------------------------------------------------การแข่งขันนี้ กําหนดขึ้ นเพื่อให้รถยนต์ที่ประกอบหรื อผลิ ตในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชี ยที่ มีจาํ หน่ ายในประเทศไทย
สามารถนํามาดัดแปลงตามมาตรฐานความปลอดภัย และกฎกติกาด้านเทคนิ ค เพื่อทําการแข่งขัน โดยมีพ้ืนฐานมาตรฐานความปลอดภัย
ของ FIA และกติกาเทคนิค FIA TCN และนํามาแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในประเทศไทย
C.1
คุณสมบัตริ ถแข่ ง
C.1.1 เป็ นรถยนต์ที่มีจาํ นวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
C.1.2 ต้องมีจาํ นวนที่นงั่ เดิมอย่างน้อย 2 ที่นงั่ และตําแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
C.1.3 ต้องเป็ นรถที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
C.2
ตัวถัง
C.2.1
รุ่ น Touring Car / Compact / ECO อ้างอิงตามกติกาการแข่งขันของรายการ Thailand Super Series
C.2.2
รุ่ น One Make Race อ้างอิงตามกติกาการแข่งขันของรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport
C.3 นา้ หนัก
นํ้า หนัก ที่ ไ ม่ ร วมคนขับ ให้เ ป็ นไปตามกติ ก าเทคนิ ค เฉพาะในรุ่ น นั้นๆ (Part D กติ ก าเทคนิ ค เฉพาะรุ่ น Specific Technical
Regulations)
C.3.1 รุ่น Eco นํ้าหนัก 875 kg. *Dry Weight ไม่รวมคนขับ (ใช้กติกาการแข่งขันของรายการ TSS)
C.3.2 รุ่น Compact
C.3.2.1. 1200-1300 Turbo นํ้าหนัก 1035 kg. Restrictor size 27 mm. (ใช้กติกาการแข่งขันของรายการ TSS)
C.3.2.2. 1500 Production นํ้าหนัก 975 kg. *Dry Weight ไม่มีรวมขับ
C.3.2.3 1500 Compact
นํ้าหนัก 1005 kg.
C.3.3 รุ่น Touring Car
C.3.3.1 2000 cc. นํ้าหนัก 1075 kg.
C.3.3.2 1500-1600 Turbo นํ้าหนัก 1075 kg. Restrictor size 35mm. (ใช้กติกาการแข่งขันของรายการ TSS)
C.3.4 รุ่น One Make Race (All Class) ให้ใช้น้ าํ หนักในกติกาการแข่งขันของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019
C.3.4.1 One Make Race (Vios / Lady Cup) จะต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 1,050 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
C.3.4.2 One Make Race (Corolla Altis) จะต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 1,100 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
C.3.5 อนุญาตให้ถ่วงนํ้าหนักเพิ่ม เพื่อให้มีน้ าํ หนักตํ่าสุ ดตามที่กาํ หนดไว้ได้ แต่วสั ดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูปบล็อก โดยการยึด
นํ้าหนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้อย 12 มม. จํานวน 5 ตัวขึ้นไป โดยมี plate โลหะ
ประกบบนล่าง และยึดอย่างแน่นหนา
**หมายเหตุ:
a) นํ้าหนักตามกติกาทางเทคนิคให้ลบ 75 kg ซึ่งไม่รวมนํ้าหนักคนขับและนํ้ามันเชื้อเพลิง (Dry Weight)
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b) รถแข่งที่ใช้กติกานอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ใน Part D Specific Technical Regulations ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม
30 kg. และรถแข่งที่เป็ น Direct injection ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 20 kg.
c) กรณี ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 kg.
C.4
C.5

ระบบเบรค
รุ่ น Touring Car อนุญาตให้ใช้ระบบเบรค ABS
ล้ อ และยาง
C.5.1 ล้ อ
(1) ล้อขนาด 15” ในรุ่ นดังต่อไปนี้
- รุ่ น ECO
- รุ่ น Compact (1200 Turbo,1500 Production,1500 Compact)
- รุ่ น One Make Race (รุ่ น VIOS OMR)
(2) ล้อขนาด 17” รุ่ นดังต่อไปนี้
- รุ่ น Touring Car
- รุ่ น One Make Race (Collora Altis)
(3) ต้องใช้ลอ้ ชนิดที่ยดึ เข้ากับดุมล้อ ด้วยสลักเกลียว 4 ตัว หรื อ 5 ตัวเท่านั้น
C.5.2 ยาง
ยางที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจําหน่ายโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน คือ
C.5.2.1 รุ่ น ECO
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50–R15 นิ้วเท่านั้น
C.5.2.2 รุ่ น Compact
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50-15 นิ้วเท่านั้น
C.5.2.3 รุ่ น Touring Car (รุ่ นนี้สามารถเลือกได้ 1 ขนาด)
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 4 ขนาด 235/45-17 นิ้วเท่านั้น
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 4 ขนาด 245/40-17 นิ้วเท่านั้น
C.5.2.4 รุ่ น One Make Race
1.) รุ่ น VIOS One Make Race
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50–R15 นิ้วเท่านั้น
2.) รุ่ น Corolla Altis One Make Race
• ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 4 ขนาด 215/45-17 นิ้วเท่านั้น
C.5.3 นักแข่ง/ทีมแข่ง ต้องนํายางที่ใช้ในการแข่งขันทําการมาร์คยางก่อนการจับเวลาในรอบคัดเลือก (Qualify)
C.5.4 ทีมช่างหรื อผูท้ ี่รับผิดชอบหน้าที่ในการเปลี่ยนยาง จะต้องสวมใส่อปุ กรณ์เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน เช่น
หมวกกันน็อค หากเป็ นหมวกกันน็อคชนิดไม่เต็มใบจะต้องสวมแว่นหรื อหน้ากากปิ ดตา เพื่อป้ องกันอันตรายที่ไม่
อาจจะเกิดขึ้นได้
C.5.5 การสัง่ จองยาง จะต้องสัง่ จองจากตัวแทนจําหน่ายที่ผจู ้ ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านั้น (SCW) และการชําระเงินค่ายางที่ใช้
ในการแข่งขันเป็ นความรับผิดชอบของนักแข่งและทีมแข่งเท่านั้น
คุณปลา SCW ติดต่อ : 081-901-9040 อีเมล : scw@loxinfo.co.th
สามารถชําระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
- ธนาคารกสิ กรไทย เลขที่บญั ชี 029-1-10981-0 ชื่อบัญชี บริ ษทั เอส. ซี. ดับบลิว. แอ็คเซ็สโซรี่ ย ์ จํากัด
- ธนาคารกรุ งเทพ เลขที่บญั ชี 210-0-71057-9 ชื่อบัญชี บริ ษทั เอส. ซี. ดับบลิว. แอ็คเซ็สโซรี่ ย ์ จํากัด
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- ธนาคากรุ งไทย
C.6

เลขที่บญั ชี 007-0-17107-6 ชื่อบัญชี บริ ษทั เอส. ซี. ดับบลิว. แอ็คเซ็สโซรี่ ย ์ จํากัด

อากาศพลศาสตร์
อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์หมายถึง
- Spoiler
สปอยเลอร์หน้า/หลัง
- Splitter
ลิ้นหน้า
- Wing End Plate แผ่นเพลตปลายปี ก
- Side Skirt
สเกิร์ตข้าง
- Vortex Generator ครี บขอบหลังคา

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้างกันชนหน้า
ลิ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉากบนปี กหลัง

สามารถติดตั้งสปอยเลอร์ หน้า แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้านหน้าเกิ น 50 มม. บริ เวณที่ เรี ยกว่า สปอยเลอร์ หน้านั้น
หมายถึงตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้าจนถึงช่องล้อหน้า ซึ่งจะต้องไม่สูงเกิน 300 มม. เมื่อวัดจากระดับพื้น โดยจะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชน
เดิมหรื อสามารถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ท้ งั หมดที่ติดตั้งอยูใ่ นด้านหน้าเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้งตาม
รู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่าความกว้างของซุม้ ล้อหน้าเมื่อมองจากด้านหน้า (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้)

C.7

C.8

ท่ อไอเสีย
C.7.1
ท่อไอเสี ยต้องออกด้านหลังเท่านั้น
C.7.2
พื้นผิวตัวถังบริ เวณที่ประชิดกับปลายท่อไอเสี ย จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้ องกันไว้ดว้ ย
ระบบความปลอดภัย
C.8.1
นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาํ หนดใน NCR และ FIA Appendix J
***บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาที่ลงทาการซ้ อม (Practice) จับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) และแข่ งขัน (Race) ***

C.8.2
C.8.3

C.8.4

C.8.5
C.8.6

รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอย่างน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้า หรื อ ระบบถังดับเพลิงติดตั้งในรถ
รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดนํ้ายาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้าใส่ บริ เวณศีรษะของนักแข่งโดยตรง
ถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีบรรจุอยูไ่ ม่ต่าํ กว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม ที่มีป้ายที่บ่งบอก วันหมดอายุ และอายุการใช้
งานชัดเจน ระบบการทํางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน หากถังภายนอกมีรอยเสี ยหาย ต้องเปลี่ยน
ใหม่ทนั ที
รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่สามารถใช้งานได้จาก บริ เวณห้องคนขับ และบริ เวณภายนอก
โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน หรื อ สติ๊กเกอร์ ดบั เพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ ว เส้น
ขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขาว
ท่อต่างๆ ที่ผ่านบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิ ดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิง ต้องคํานึ งถึงการ
ป้ องกันความเสี ยหายเนื่องจากการเสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ
เข็มขัดนิ รภัยต้องมีไม่ต่าํ กว่า 5 จุด เป็ นไปตามมาตรฐาน SFI Specification 16.1, SFI Specification 16.5, หรื อ FIA
Specification 8853/98 และจะต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กําหนดไว้เท่านั้น การ
ติดตั้งปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่สามารถยึดกับ Roll cage
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C.8.7

C.8.8
C.8.9

C.8.10
C.8.11
C.8.12

C.8.13
C.8.14
C.8.15

C.8.16

C.8.17
C.9

ได้ มุมติดตั้งของเข็มขัดนิ รภัยสําหรับคาดไหล่ที่อยูด่ า้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0-30 ตํ่ากว่าแนวระดับ
สายคาดเอวและเป้ าต้องไม่ดึงไปด้านหน้ารถ
เบาะที่นงั่ คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะด้านข้างด้วย
มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภาพใช้งาน รางเบาะและเบาะถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามขยับ
ได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการตรวจสภาพรถ)
รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบาร์ ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main Hoop ลงไป
ยังจุดยึดที่พ้นื ด้วยการเชื่อม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation รับรอง Roll Cage โดย ASN
แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาํ ขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้อน, และไม่เป็ นตัวนําไฟฟ้า (กล่องเหล็ก,
วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้าจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ
ไม่ตอ้ งเติมนํ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
อุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะต้องสามารถทางานได้ดีตลอดการแข่งขัน
ต้องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไฟภายในห้องโดยสารออกให้หมด
รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ท้ งั ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลากต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่ากว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตาแหน่งหูลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสี เหลือง(ความกว้าง 10 มม.)
ถังน้ ามันต้องเป็ นถังน้ ามันตามที่ FIA รับรอง หรื อถ้าอยูใ่ นตาแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ถงั น้ ามันเดิมที่ติดมากับรถได้
ถังน้ ามันถ้าไม่ได้อยู่ในตาแหน่ งเดิ ม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ างที่ แข็งแรงเพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการ
กระแทก
กรณี ติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลามจากบริ เวณถัง
น้ ามันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องเป็ นวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตั้งอย่างมัน่ คง
แข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาการปิ ดด้วย
เทปอลูมิเนียม และรวมไปถึงของเหลวต่างๆที่ สามารถติดไฟได้ เช่น น้ ามันเครื่ อง น้ ามันไฮโดรลิค น้ ามันเบรค ฯลฯ
ที่อยูใ่ นห้องโดยสาร
กระจกหน้าต่าง
 สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จาเป็ นจะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกาหนดของ FIA
 กระจกฝั่งคนนัง่ สามารถเปิ ดหรื อถอดออกได้
รุ่ น One Make Race ให้ใช้กติกาการแข่งของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019

เชื้อเพลิง
C.9.1
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขันผูจ้ ดั การแข่งขันกาหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้
C.9.1.1 รุ่ น ECO / Compact กาหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง E20 ของสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง ปตท. เท่านั้น
C.9.1.2 รุ่ น Touring Car กาหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่ผจู ้ ดั ฯกาหนดเท่านั้น
C.9.1.3 รุ่ น One Make Race กาหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตามกติกาของ Toyota Gazoo Racing Motorsport
หมายเหตุ: 1. รุ่ น One Make Race นักแข่ งต้ องซื้ อน้ามันเชื้ อเพลิงจาก รายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport เท่ านั้น
2. กรณีเป็ นเครื่ องยนต์ ดเี ซล ให้ ใช้ น้ามันเชื้ อเพลิง ตามที่ผู้จัดฯกาหนดให้ เท่ านั้น

C.9.2

การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นความรับผิดชอบของนักแข่งและทีมแข่ง
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C.9.3 สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงจะประกาศให้ทราบภายหลัง
C.9.4 การตรวจน้ ามันเชื้อเพลิง กรรมการสามารถสุ่มตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขันได้ตลอดเวลา
C.10 ถังนา้ มันรถแข่ ง
C.10.1 อนุญาตให้ใช้ถงั นํ้ามันเชื้อเพลิงประจํารุ่ น (Original Equipment Fuel Tank) ที่ติดตั้งมาจากโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์รุ่นนั้น/
ยีห่ อ้ นั้น หรื อเพิ่มถังนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบ Safety Tank ตามมาตรฐานของ FIA (Drawing 252) แต่จาํ นวนของถังนํ้ามัน
ทั้งหมดและขนาดความจุรวมกันทั้ง 2 ถังต้องไม่เกินกว่า 100 ลิตร
C.10.2 อนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงปากท่อรับเชื้อเพลิงประจํารุ่ น (Original Equipment Fuel Neck/Receptacle) ที่ติดตั้งมาจาก
โรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์รุ่นนั้น/ยีห่ อ้ นั้น ด้วยการถอด Flapper Valve ออกได้ แต่รูรับนํ้ามันจะต้องเป็ นของเดิมที่ติดมากับ
รถยนต์รุ่นนั้น ยกเว้นกรณี ที่รถแข่งใช้ถงั นํ้ามัน Safety Tank ถังเดียวตามมาตรฐาน FIA อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งและวัสดุได้ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 15.3 ถังพักเชื้อเพลิง (Accumulator-tank) ต้องเป็ นถังโลหะที่
มีความจุไม่เกิน 2 ลิตร
C.10.3 ถ้าใช้ถงั นํ้ามันเชื้อเพลิงที่นอกเหนือจากแบบประจํารุ่ น จะต้องติดตั้งผนังกันไฟที่ทาํ ด้วยวัสดุป้องกันไฟแยกเป็ น
สัดส่วนจากห้องโดยสาร

PART D กติกาเทคนิคเฉพาะรุ่น
(Specific Technical Regulations)
----------------------------------------------------------------------------กติกาเทคนิคเฉพาะรุ่ นที่ทาํ การแข่งขันในรายการ Bangsaen 200 by Toyota นี้ เป็ นการกําหนดข้อบังคับทางด้านเทคนิคเฉพาะ
เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมการแข่งขันปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
การปรับแต่งใดๆที่ไม่ได้ถูกกําหนดโดยข้อบังคับด้านเทคนิคอาจจะไม่เป็ นความ
ปลอดภัยของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติ (International Sporting Code of FIA) ดังนั้น รถที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องอยูใ่ นสภาพ
พร้อมลงทําการแข่งขันและถูกต้องตามข้อบังคับด้านเทคนิคฉบับนี้ ผูจ้ ดั การแข่งขันมีสิทธิ์หา้ มรถแข่งที่ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับด้านเทคนิค
ลงทําการแข่งขันได้

D.1 ข้ อบังคับด้ านเทคนิครุ่ น Touring Car
D.1.1

D.1.2

คุณสมบัตริ ถแข่ ง
D.1.1.1 การกําหนดประเภทรถที่สามารถใช้แข่งใน Touring Car ได้ ให้ถือเป็ นสิ ทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
โดยคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน ขอสงวนสิ ท ธิ์ กรณี มี ข ้อ โต้แ ย้ง ให้ ถื อ คํา ตัด สิ น การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุด
D.1.1.2 เป็ นรถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจาํ นวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
D.1.1.3 ห้ามรถยนต์ที่ไม่มีหลังคาเข้าร่ วมการแข่งขัน
D.1.1.4 ต้องมีจาํ นวนที่นงั่ เดิมอย่างน้อย 2 ที่นงั่ และตําแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
D.1.1.5 ต้องเป็ นรุ่ นที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
D.1.1.6 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถแข่งลงใน Log Book ของรถแข่ง ทีมจะต้องแสดง
เอกสาร Log book และเอกสาร Homologation (ถ้ามี) ของรถคันที่ จะเข้าร่ วมการแข่งขันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสภาพเมื่อมีการร้องขอ
ตัวถัง
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D.1.2.1 อนุญาตให้ใช้รถที่ผลิตออกจําหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป ปี ละไม่ต่าํ กว่า 2,500 คัน
D.1.2.2 ต้องรักษารู ปทรงภายนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณี ขอบล้อ และยางเกินออกจากตัวรถ สามารถจัดทํา
โป่ งคลุมล้อ และยางที่เกินออกจากตัวรถได้ โดยมองจากแนวดิ่ง
D.1.2.3 สามารถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่างอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
D.1.2.4 กระจกบังลมหน้าต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่านั้น
D.1.2.5 ความกว้างสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
D.1.2.6 ต้องคงรู ปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้องโดยสาร ห้ามดัดพื้น หรื อเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ
D.1.2.7 ประตูดา้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจากโรงงานผูผ้ ลิต ไม่อนุญาตวัสดุไฟเบอร์

D.1.3

นา้ หนัก
D.1.3.1
D.1.3.2


D.1.3.3

นํ้าหนักอ้างอิงตามกฎข้อ C.3.3 Part C กติกาเทคนิคทัว่ ไป(General Technical Regulations )
ใช้ระบบเกียร์ Sequential จะต้องเพิ่มนํ้าหนักจากนํ้าหนักตํ่าสุดที่กาํ หนดไว้อีก 30 กิโลกรัม
รถแข่งใช้เครื่ องยนต์ดีเซล จะต้องเพิ่มนํ้าหนักจากนํ้าหนักตํ่าสุดที่กาํ หนดไว้อีก 25 กิโลกรัม
รถแข่งที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลัง จะต้องเพิ่มนํ้าหนักจากนํ้าหนักตํ่าสุดที่กาํ หนดไว้อีก 30 กิโลกรัม
อนุญาตให้ถ่วงนํ้าหนักเพิ่ม เพื่อให้มีน้ าํ หนักตํ่าสุดตามที่กาํ หนดไว้ได้ แต่วสั ดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูปบล็อก โดย
การยึดนํ้าหนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่ มีขนาดอย่างน้อย 10 มม. โดยคํานึ งถึ งความ
แข็งแรงเพียงพอต่อแรงกระแทกจากการชน หรื อการหมุนของนํ้าหนักถ่วง
D.1.3.4 “นํ้าหนักถ่วงเพิ่ม” (Success Ballast) ต้องยึดไว้ในบริ เวณห้องโดยสาร(บริ เวณเบาะนัง่ ผูโ้ ดยสาร)อย่างแน่น
หนา และปลอดภัย ทีมจําเป็ นต้องสําแดงต่อกรรมการตรวจสภาพว่าก้อนนํ้าหนักก้อนใดคือ“นํ้าหนักถ่วง”
(Success Ballast) ก่อนเริ่ มการแข่งขัน และก้อนนํ้าหนักนั้นอาจจะถูกซีล
การยึดนํ้าหนักถ่วงกับตัวรถต้องยึดให้ปลอดภัยสําหรับนักแข่ง โดยต้องยึดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่าง
น้อย 12 มม. จํานวน 2 ตัวขึ้นไป อย่างสมมาตรโดยมี plate โลหะประกบบนล่าง หนาอย่างน้อย 2 มม. ถ้า
นํ้าหนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม แต่ถา้ มากกว่า 20 กิ โลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่ มี
ขนาดอย่างน้อย 12 มม. จํานวน 5 ตัวขึ้นไป
< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

D.1.4

เครื่ องยนต์

เครื่ องยนต์ 2,000 ซีซี
D.1.4.1
D.1.4.2
D.1.4.3
D.1.4.4
D.1.4.5

ต้องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,040 ซีซี
ขนาด Restrictor ไม่เกิน 75 มม. โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนลิ้นปี กผีเสื้ อไม่เกิน 10 ซม.
การปรับแต่งภายในเครื่ องยนต์อิสระ
ต้องคงไว้ซ่ ึงวัสดุจากโรงงานของเสื้ อสูบ และฝาสูบ
ตําแหน่งของเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่นนั้นๆ จุดยึด เครื่ องยนต์ หรื อแทนเครื่ องยนต์ตอ้ ง
เป็ นจุดเดียวกับโรงงานผูผ้ ลิต ห้ามเลื่อนตําแหน่ง ห้าม Reverse ฝาสูบเครื่ องยนต์
D.1.4.6 ห้ามติดตั้งระบบอัดอากาศเพิ่มไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใด และห้ามใช้ไนตรัส หรื ออื่นๆ ที่ มีอ็อกซิ เจนสู งกว่า
บรรยากาศ และไม่ผา่ นอุปกรณ์ระบายความร้อนใดๆ
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D.1.4.7 อากาศที่ผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
D.1.4.8 ห้ามมีลิ้นควบคุมปริ มาณไอดี ภายในคอไอดี
D.1.4.9 คอไอดีอิสระ
D.1.4.10 ห้ามระบบ Dry Sump
D.1.4.11 จะต้องติ ดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุ กคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบ Blow by
Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank ทําหน้าที่ดกั
นํ้ามันที่ไหลออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดย
ไม่อนุ ญาตให้ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพัน หรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนา
แข็งแรง และต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 ซี ซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่งติดตั้งโดยมาตรฐาน
มักติดตั้งภายในห้องเครื่ องยนต์ และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์
เครื่องยนต์ 1500 ซีซี ระบบอัดอากาศ
D.1.4.12 เครื่ องยนต์ 1,500 ซีซี ต้องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี
D.1.4.13 อนุญาตให้ใช้ Turbo จํานวน 1 ลูก
D.1.4.14 สามารถเปลี่ยนขนาดของหม้อนํ้าได้ แต่จุดยึดของหม้อนํ้าต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่างน้อยจํานวน 2 จุดล่างและ
ต้องอยูใ่ นตําแหน่งติดตั้งเดิม ห้ามเพิ่มจํานวนหม้อนํ้า
D.1.4.15 ไม่อนุญาตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพื้นแทรค (รวมถึงการฉี ดเข้าหม้อนํ้าและ Intercooler)
D.1.4.16 อนุญาตให้ใช้ชุดระบายความร้อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสู่อากาศ (Air - To - Air) เท่านั้น
D.1.4.17 ขนาด Restrictor ไม่เกิน 35 มม.โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากยอดใบเทอร์โบไม่เกิน 10 ซม.
D.1.4.18 จะต้องติดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบ Blow by
Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank ทําหน้าที่ดกั
นํ้ามันที่ไหลออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดย
ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพัน หรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนา
แข็งแรง และต้องมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 ซี ซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่งติดตั้งโดยมาตรฐาน
มักติดตั้งภายในห้องเครื่ องยนต์ และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์
D.1.4.19 อนุญาตให้เปลี่ยนจากเครื่ องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศ เป็ นเครื่ องยนต์ 1,500 ซีซี แบบมีระบบอัดอากาศ จาก
ผูผ้ ลิตเดียวกันได้
เครื่ องยนต์ ดเี ซล ระบบอัดอากาศ
D.1.4.20 ต้องเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,240 ซีซี
D.1.4.21 อนุญาตให้ใช้ Turbo จํานวนไม่เกิน 1 ตัว
D.1.4.22 สามารถเปลี่ยนขนาดของหม้อนํ้าได้ แต่จุดยึดของหม้อนํ้าต้องเป็ นจุดยึดเดิม อย่างน้อยจํานวน 2 จุดล่างและ
ต้องอยูใ่ นตําแหน่งติดตั้งเดิม ห้ามเพิ่มจํานวนหม้อนํ้า
D.1.4.23 อนุญาตให้ใช้ชุดระบายความร้อน (Intercooler) ชนิด “อากาศสู่อากาศ (Air - To - Air) เท่านั้น
D.1.4.24 ไม่อนุญาตให้ฉีดของเหลวทุกชนิดลงพื้นแทรค (รวมถึงการฉี ดเข้าหม้อนํ้าและ Intercooler)
D.1.4.25 ขนาด Restrictor ไม่เกิน 34 มม. โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนลิ้นปี กผีเสื้ อไม่เกิน 10 ซม.
D.1.4.26 จะต้องติดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบ Blow by Gas และ
วนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่ องจาก Catch tank ทําหน้าที่ ดกั นํ้ามันที่ ไหล
ออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาต
ให้ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพัน หรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนาแข็งแรง และ
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D.1.5

D.1.6

D.1.7

D.1.8

D.1.9

ต้องมี ความจุ ไม่น้อยกว่า 500 ซี ซี วัสดุ ตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่ งติ ดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้ง
ภายในห้องเครื่ องยนต์ และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์
ระบบส่ งกาลัง และขับเคลื่อน
D.1.5.1 อนุญาตให้ใช้ระบบเกียร์ Sequential โดยจะต้องเพิ่มนํ้าหนักขั้นตํ่าอีก 30 กิโลกรัม และทางทีมแข่งจะต้อง
แจ้งกับทางทีมงานตรวจสภาพเอง หากตรวจพบในภายหลังจะมีโทษปรับจากทางผูจ้ ดั การแข่งขัน
D.1.5.2 ห้ามใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบ อื่นที่มีระบบแบบการทํางานใกล้เคียงกับ Traction Control
ระบบช่ วงล่ าง
D.1.6.1 จุดยึดของช่วงล่าง ต้ องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
D.1.6.2 โช็คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลี่ยนได้อิสระ
D.1.6.3 ตําแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพหน้าตัวบน สามารถเคลื่อนที่ได้รอบจุดยึดเดิมภายในรัศมี 5 เซนติเมตรจาก
จุดยึดเดิม และสามารถเปลี่ยน joint เป็ น Ball Joint ได้
D.1.6.4 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยาง เป็ นวัสดุอื่นได้ และอนุญาตให้ใช้ Ball Joint ได้
D.1.6.5 ห้ามใช้ระบบช่วงล่างแบบ Push Rod และ Pull Rod ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
D.1.6.6 ปี กนกล่าง และคอม้า ต้องเป็ นของเดิมจากโรงงาน
D.1.6.7 ปี กนกบน สามารถใช้ After Market เพื่อการปรับเซ็ทช่วงล่างได้
ล้ อและยาง
D.1.7.1 ขนาดล้อ 17 นิ้ว เท่านั้น
D.1.7.2 ยางที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจําหน่ายโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน คือ
▪ ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 4 ขนาด 235/45-17 นิ้ว
▪ ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN Pilot Sport 4 ขนาด 245/40-17 นิ้ว
ท่ อไอเสีย
D.1.8.1 ปลายท่อไอเสี ย ที่อยูใ่ กล้พ้นื ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้ องกันไว้ดว้ ย
D.1.8.2 ท่อไอเสี ยต้องออกด้านหลังเท่านั้น และไม่เกินแนวดิ่งของตัวถังด้านหลัง
D.1.8.3 ไม่มีการวัดระดับความดังเสี ยง
ระบบความปลอดภัย
นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาํ หนด

D.1.9.1
▪
▪
▪

▪

▪
▪

หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งาน ไม่มีการเจาะรู เพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้าแข่ง (Racing socks) ต้องเป็ น
วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 และอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขาด หรื อตะเข็บขาด
และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
ถุงคลุมหน้า ( Balaclavas), เสื้ อแขนยาวกันไฟชั้นใน และกางเกงขายาวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุงเท้าแข่ง
( Racing Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิ ต ด้ว ยวัส ดุ กัน ไฟ เช่ น Nomex, Carbon X, Indura,
Polybenzidazole (PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ามเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขาด
เครื่ องแต่งกายภายใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่สามารถละลายได้ดว้ ยความร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาทีล่ งทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
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D.1.9.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอย่างน้อย 1 ระบบ ตามมาตรฐานของ FIA ที่กาํ หนดไว้
▪ ระบบไฟฟ้า หรื อ
▪ ระบบถังดับเพลิงติดตั้งในรถ
D.1.9.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดนํ้ายาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พ่นเข้าใส่ บริ เวณศีรษะของนักแข่ง
โดยตรง
▪ จุดที่ 1 ฉี ดเข้าสู่ที่นงั่ คนขับ
▪ จุดที่ 2 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณเครื่ องยนต์
▪ จุดที่ 3 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณจุดติดตั้งถังนํ้ามัน
D.1.9.4 ถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีบรรจุอยูไ่ ม่ต่าํ กว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม มีความดันที่อยูใ่ นเกณฑ์พร้อมใช้งาน
และมีป้ายที่บ่งบอก วันหมดอายุ และอายุการใช้งานชัดเจน โดยจะต้องคํานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
 ถังดับเพลิงในรถต้องติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม และหยิบใช้ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลุกจากที่นงั่ อุปกรณ์ยึดถัง
ดับเพลิงต้องทําจากวัสดุประเภทโลหะ โดยสามารถปลดถังดับเพลิงออกได้อย่างสะดวก
 ระบบการทํางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน หากถังภายนอกมีร่องรอยเสี ยหาย ต้องเปลี่ยนใหม่
ทันที
D.1.9.5 กรรมการอาจขอทําการตรวจระบบการทํางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
D.1.9.6 ท่อนํ้ายาดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่าง ๆ ของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนความร้อน เช่น ลวด
โลหะ และส่วนปลายท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉี ด
D.1.9.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตั้งอย่างแข็งแรง สามารถใช้งานได้จากบริ เวณห้อง
คนขับ และบริ เวณภายนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สามารถใช้ได้ในตําแหน่งท่านัง่ ขับปกติ และ
เข้าถึงง่ายจากบุคคลภายนอก ตําแหน่งของสวิตช์ภายนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรู ปตัวอย่างสติ๊กเกอร์
ขนาด รู ปร่ าง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิ้ว (กว้าง x ยาว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ าํ เงิน

หรื อ
 สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขาว

D.1.9.8

D.1.9.9

ท่อต่าง ๆ ที่ผ่านบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิ ดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิง ต้องคํานึ งถึงการ
ป้ องกันความเสี ยหายเนื่ องจากการเสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หากติดตั้งใต้ห้องโดยสาร ควรคํานึ กถึงการครู ด
หรื อลากกับผิวทาง หรื อความเสี ยหายจากการกระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
เข็มขัดนิ รภัยต้องมีไม่ต่าํ กว่า 5 จุด เป็ นไปตามมาตรฐาน SFI Specification 16.1, SFI Specification 16.5, หรื อ FIA
Specification 8853/98 และจะต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กําหนดไว้เท่านั้น การ
ติดตั้งปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่สามารถยึดกับ Roll cage
ได้ มุมติดตั้งของเข็มขัดนิ รภัยสําหรับคาดไหล่ที่อยูด่ า้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0-30 ตํ่ากว่าแนวระดับ
สายคาดเอวและเป้ าต้องไม่ดึงไปด้านหน้ารถ
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D.1.9.10 เบาะที่นงั่ คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะด้านข้างด้วย
มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภาพใช้งาน รางเบาะและเบาะถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามขยับ
ได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการผูต้ รวจสภาพรถ)
D.1.9.11 ตัวล็อคฝากระโปรงหน้า และฝาท้ายต้องทําการติดตั้งกิ๊ บล็อคเช่น (Bonnet Pin) อย่างน้อย 2ตัว และต้องติดตั้งใน
ตําแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร สําหรับฝากระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ด ได้อิสระด้วยการติดตั้งตัวล็อค 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้
สามารถเปิ ดได้จากภายนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่ง ดังรู ปตัวอย่าง

ให้ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
D.1.9.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบาร์ ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main Hoop ลงไป
ยังจุดยึดที่พ้ืนด้วยการเชื่อม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation รับรอง Roll Cage โดย ASN
สําหรับ Roll cage ที่ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้างมาจากท่อไร้รอยต่อ มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางผิวนอกไม่ต่าํ กว่า 40 มม. โครงสร้างของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมอย่างถูกต้อง จุดที่ดดั
โค้ง จะต้อ งไม่ ค อด หรื อ หักงอบริ เ วณ Main Hoop จะต้อ งเชื่ อ มเข้า กับ B-pillar ด้วยการเชื่ อ ม หรื อ ยึด ด้วยน๊ อต
ในกรณี ยึด Roll cage เข้ากับตัวถังของรถด้วยการยึดน๊อต จําเป็ นต้องเสริ มความแข็งแรงด้วยการเชื่ อมแผ่น
เหล็กที่มีความหนาอย่างน้อย 4 มม. และมีพ้ืนที่มากกว่าฐาน(ตีน)ของ Roll cage อย่างน้อย 30% ทั้งด้านใน และด้าน
นอกของตัวถังในบริ เวณที่จะนํา Roll cage เข้ามายึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้องยึดด้วยน๊อต M10 อย่างน้อย 4 ตัว
นอกจากนี้ประตูดา้ นคนขับต้องมีคานกันกระแทกด้านข้าง

D.1.9.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาํ ขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้อน, และไม่นาํ ไฟฟ้า (กล่องเหล็ก, วัสดุ
คาร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้าจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่
ต้องเติมนํ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
D.1.9.14 สตาร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตั้ง และทํางานได้ตลอดการแข่งขัน ในที่น้ ีหมายถึง สตาร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้าอย่างเดียว
D.1.9.15 อุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะต้องสามารถทํางานได้ดีตลอดการแข่งขัน
D.1.9.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไฟภายในห้องโดยสารออกให้หมด
D.1.9.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ท้ งั ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลากต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่าํ กว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตําแหน่งหู ลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสี เหลือง(ความกว้าง 10 มม.)

D.1.9.18 ถังนํ้ามันต้องเป็ นถังนํ้ามันตามที่ FIA รับรอง หรื อถ้าอยูใ่ นตําแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ถงั นํ้ามันเดิมที่ติดมากับรถได้
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D.1.9.19 ถังนํ้ามันถ้าไม่ได้อยู่ในตําแหน่ งเดิ ม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ างที่ แข็งแรงเพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการ
กระแทก
D.1.9.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลามจากบริ เวณ
ถังนํ้ามันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตั้งอย่างมัน่ คง
แข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาํ การปิ ดด้วย
เทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ ที่อยู่
ในห้องโดยสาร
D.1.9.21 กระจกหน้าต่าง
 สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่ งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จําเป็ นจะต้องติ ดตั้งตาข่าย(Window Net) ที่ ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ FIA (FIA Art253.11)
 กระจกฝั่งคนนัง่ สามารถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้าง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนัง่ ) จะต้องมีขนาดไม่เกิ น 10x10 เซนติเมตร (ถ้าเกินจําเป็ น
จะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตาข่าย ห้ามเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หากเปิ ดเกินขณะทําการ
แข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบาร์ ให้แน่นหนา
D.1.10 เชื้อเพลิง
D.1.10.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กาหนดให้ ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิง ตามที่ผจู ้ ดั ฯกําหนดให้เท่านั้น ซึ่งสถานีบริ การนํ้ามันจะ
ประกาศให้ทราบแต่ละสนาม
D.1.10.2 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กาหนดให้ ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงดีเซล ตามที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนดเท่านั้น ซึ่งสถานีบริ การนํ้ามันจะ
ประกาศให้ทราบแต่ละสนาม
D.1.11 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
D.1.11.1 นัก แข่ ง /ที ม แข่ ง ต้อ งมี อุ ป กรณ์ ก ล้อ งวี ดี โ อบัน ทึ ก ภาพ (Onboard Video Camera) ติ ด ตั้ง ภายในตัว รถ และต้อ ง
บันทึกภาพทางด้านหน้าของรถ
D.1.11.2 เป็ นหน้าที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหาอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) และบันทึกภาพ
ขณะทําการแข่งขัน ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
D.1.11.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรี ยกจากกรรมการ นายสนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่ง จะต้องมีภาพบันทึกการ
แข่งขันจากอุปกรณ์ กล้องวีดีโอบันทึ กภาพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมการ นายสนาม หรื อผูจ้ ัดการ
แข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นักแข่ง/ที มแข่งไม่สามารถนําภาพบันทึ กการแข่งขันจากอุปกรณ์ กล้องวีดีโอบันทึ กภาพ
(Onboard Video Camera) มาให้ตามเวลาที่กาํ หนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน 10,000.00 บาท

D.2 ข้ อบังคับด้านเทคนิค รุ่ น Super Compact
D.2.1

คุณสมบัตริ ถแข่ ง
D.2.1.1

D.2.1.2

การกําหนดประเภทรถที่สามารถใช้แข่งใน Super Compact ได้ ให้ถือเป็ นสิ ทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ กรณี มีขอ้ โต้แย้ง ให้ถือคําตัดสิ นการพิจารณาของคณะ กรรมการจัดการ
แข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุด
รถยนต์ที่ใช้จะต้องมีจาํ นวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
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D.2.1.3
D.2.1.4

D.2.1.5
D.2.1.6
D.2.1.7
D.2.1.8
D.2.2

D.2.3

ตัวถัง
D.2.2.1
D.2.2.2
D.2.2.3
D.2.2.4
D.2.2.5
D.2.2.6
D.2.2.7
D.2.2.8
นา้ หนัก

ห้ามรถยนต์ที่ไม่มีหลังคาเข้าร่ วมการแข่งขัน
ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถแข่งลงใน Log Book ของรถแข่ง ทีมจะต้องแสดงเอกสาร
Log book และเอกสาร Homologation (ถ้ามี) ของรถคันที่ จะเข้าร่ วมการแข่งขันต่อคณะกรรมการตรวจสภาพเมื่อมี
การร้องขอ
ต้องมีจาํ นวนที่นงั่ เดิมอย่างน้อย 2 ที่นงั่ และตําแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
ต้องเป็ นรุ่ นที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
อนุญาตให้รถ Toyota Yaris / Honda Brio / Suzuki Swift สามารถเปลี่ยนเป็ นเครื่ องยนต์ 1500 -1600 cc. (เครื่ องยนต์
จะต้องไม่ตอ้ งรุ่ นเกิน 1 รุ่ น นับจากปั จจุบนั ) เพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันได้ และต้องทํา BOP เช่นกัน
หากข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสูงกว่าที่กติกากําหนดไว้ให้ทาํ การแจ้งทีมตรวจสภาพเพื่อ
ตรวจสอบ อาทิเช่น กําลังอัดสูง, หัวฉี ด, ช่วงล่าง ball joint ฯลฯ
ให้ใช้รถที่ผลิตออกจําหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป ปี ละไม่ต่าํ กว่า 2,500 คัน
ต้องรักษารู ปทรงภายนอกของรถไว้เป็ นหลัก
ต้องรักษารู ปทรงภายนอก และมิติของรถไว้เป็ นหลัก กรณี ขอบล้อ และยางเกินออกจากตัวรถ สามารถจัดทําโป่ งคลุม
ล้อ และยางที่เกินออกจากตัวรถได้ โดยมองจากแนวดิ่ง
สามารถเปลี่ยนวัสดุเป็ นอย่างอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
กระจกบังลมหน้าต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่านั้น
ความกว้างสูงสุดของรถต้องไม่เกิน 210 ซ.ม.
ต้องคงรู ปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้องโดยสาร ห้ามดัดพื้น หรื อเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ
ประตูดา้ นคนขับต้องเป็ นวัสดุจากโรงงานผูผ้ ลิต ไม่อนุญาตวัสดุไฟเบอร์
นํ้าหนักอ้างอิงตามกฎข้อ C.3.2 Part C กติกาเทคนิคทัว่ ไป(General Technical Regulations )

D.2.4

เครื่ องยนต์
D.2.4.1 เครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นยีห่ อ้ เดียวกันกับตัวรถ เครื่ องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศจากโรงงาน อนุญาตให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้
D.2.4.2 เครื่ องยนต์เบนซินไม่มีระบบอัดอากาศ
มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,630 ซีซี ต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 980 กิโลกรัม
มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี ต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 930 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ายนํ้ามันแบบฉี ดตรงเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีลิ้นควบคุมปริ มาณไอดีมากกว่า 1 ลิ้น ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
*เครื่ องยนต์ที่มีแคมชาร์ฟ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
D.2.4.3 เครื่ องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอากาศ
มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,330 ซีซี ต้องมีน้ าํ หนักเป็ นไม่ต่าํ กว่า 995 กิโลกรัม
มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,230 ซีซี ต้องมีน้ าํ หนักเป็ นไม่ต่าํ กว่า 980 กิโลกรัม
* เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ายนํ้ามันแบบฉี ดตรงเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
* เครื่ องยนต์ที่มีลิน้ ควบคุมปริ มาณไอดีมากกว่า 1 ลิน้ ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
* เครื่ องยนต์ที่มีแคมชาร์ฟ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ให้บวกนํ้าหนักเพิ่ม 25 กิโลกรัม
D.2.4.4 เครื่ องยนต์ดีเซลที่มีระบบอัดอากาศ มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,530 ซีซี ต้องมีน้ าํ หนักเป็ นไปตาม
D.2.4.5 ตําแหน่งของเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่ นนั้น ๆ จุดยึด เครื่ องยนต์ หรื อแทนเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นจุด
เดียวกับโรงงานผูผ้ ลิต ห้ามเลื่อนตําแหน่ง ห้าม Reverse ฝาสูบเครื่ องยนต์
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D.2.4.6

D.2.4.7
D.2.4.8
D.2.4.9
D.2.4.10
D.2.4.11
D.2.4.12
D.2.4.13
D.2.4.14

ขนาด Restrictor
เครื่ องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอากาศ มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,330 ซีซี กําหนดขนาด restrictor ไม่เกิน
27 mm
เครื่ องยนต์เบนซินที่มีระบบอัดอากาศ มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,230 ซีซี กําหนดขนาด restrictor ไม่เกิน
27 mm
เครื่ องยนต์ดีเซลที่มีระบบอัดอากาศ มีปริ มาตรความจุกระบอกสู บไม่เกิน 1,530 ซี ซี กําหนดขนาด restrictor ไม่เกิน
36 mm
อากาศที่ผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิง ต้องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
อนุญาตให้มีลิ้นควบคุมปริ มาณไอดีที่ทาํ งานได้จริ งไม่เกิน 4 ลิ้น
เครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ายนํ้ามันแบบฉี ดตรงเข้าสู่ ห้องเผาไหม้อนุญาตให้มีลิ้นควบคุมปริ มาณไอดีที่ทาํ งานได้จริ ง 1
ลิ้นเท่านั้น
ห้ามมีลิน้ ควบคุมปริ มาณไอดี ภายในคอไอดี
อนุญาตให้ใช้คอไอดีอิสระ
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์อิสระ
ห้ามระบบ Dry Sump
จะต้องติดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบเชื้ อเพลิง Blow by
Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank ทําหน้าที่ดกั นํ้ามันที่
ไหลออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้
ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพันหรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนาแข็งแรง และต้องมีความจุ
ไม่น้อยกว่า 500 ซี ซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่ งติดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้งภายในห้องเครื่ องยนต์
และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์

D.2.5

ระบบส่ งกาลังและขับเคลื่อน
D.2.5.1 ต้องรักษารู ปแบบการเปลี่ยนเกียร์ใน รู ปแบบ “H” Pattern ไว้
D.2.5.2 ห้ามระบบเกียร์ Sequential ห้ามใช้ระบบเกียร์แบบ Semi – Auto หรื อเกียร์ระบบไฟฟ้า
D.2.5.3 ห้ามใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีระบบแบบการทํางานใกล้เคียงกับ Traction Control
D.2.5.4 เสื้ อเกียร์เดิม ภายในปรับแต่งอิสระ แต่ตอ้ งมีจาํ นวนเกียร์เดินหน้าไม่เกิน 6 เกียร์

D.2.6

ระบบช่ วงล่ าง
D.2.6.1 จุดยึดของช่วงล่าง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
D.2.6.2 โช๊คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลี่ยนได้อิสระ
D.2.6.3 ตําแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพหน้าตัวบน สามารถเคลื่อนที่ได้รอบจุดยึดเดิมภายในรัศมี 5 เซนติเมตรจากจุดยึดเดิม
และสามารถเปลี่ยน Joint เป็ น Ball Joint ได้
D.2.6.4 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยาง เป็ นวัสดุอื่นได้
ระบบเบรค
D.2.7.1 ห้ามใช้ระบบเบรค ABS
D.2.7.2 ระบบระบายความร้อนของเบรคให้ใช้ได้เฉพาะอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น

D.2.7

D.2.8

ล้ อและยาง
D.2.8.1

ล้อขนาด 15 นิ้ว เท่านั้น
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D.2.8.2
D.2.9

ยางที่ ใ ช้ใ นการแข่ ง ขัน ต้อ งเป็ นยางที่ มี สั ญ ลัก ษณ์ และจัด จํา หน่ า ยโดยผูจ้ ัด การแข่ ง ขัน คื อ ยาง Radial ยี่ ห้อ
MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50-15 นิ้วเท่านั้น
อากาศพลศาสตร์
D.2.9.1 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์หมายถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate
- Side Skirt
- Vortex Generator

สปอยเลอร์หน้า/หลัง
ลิ้นหน้า
แผ่นเพลตปลายปี ก
สเกิร์ตข้าง
ครี บขอบหลังคา

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้างกันชนหน้า
ลิ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉากบนปี กหลัง

D.2.9.2

สามารถติดตั้งสปอยเลอร์ หน้า แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้านหน้าเกิน 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่า สปอยเลอร์
หน้านั้น หมายถึงตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้าจนถึงช่องล้อหน้า ซึ่ งจะต้องไม่สูงเกิน 300 มม. เมื่อวัดจากระดับพื้น โดย
จะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชนเดิมหรื อสามารถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน
อุปกรณ์ อากาศพลศาสตร์ ท้ งั หมดที่ ติดตั้งอยู่ใน
ด้านหน้าเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้งตามรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่าความกว้างของซุม้ ล้อหน้า
เมื่อมองจากด้านหน้า (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้)

D.2.9.3

สามารถติดตั้งอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ดา้ นหลังได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 ส่วนหลังสุดของสปอยเลอร์หลัง/ปี กหลัง จะต้องไม่ยนื่ เลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อมองจากด้านข้าง
 ส่วนที่สูงที่สุดของสปอยเลอร์หลังจะต้องไม่สูงเกินหลังคารถ เมื่อมองจากด้านข้าง
 ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อากาศพลศาสตร์กว้างหรื อยืน่ ออกมาเกินกว่าซุม้ ล้อหลังเมื่อมองจาก
ด้านหลัง

D.2.9.4

สเกิร์ตข้าง จะต้องติดตั้งให้ตอ่ เนื่องเป็ นแนวเดียวกันกับแก้มข้าง (Fender) และจะต้องไม่มีส่วนคม หรื อแหลมยืน่
ออกมา ซึ่งอาจจะไปทําอันตรายต่อผูอ้ ื่น หรื อบาดยางของรถแข่งคันอื่นได้ สเกิร์ตข้างจะต้องไม่ยนื่ ออกมาเกินความ
กว้างของแก้มข้าง การขยายซุม้ ล้อด้วยการเสริ มคิว้ หรื อเปลี่ยนแก้มข้างเป็ นขนาดที่กว้างกว่าเดิม สามารถทําได้ แต่
ต้องทําตามข้อกําหนดด้วย (ตัวอย่างภาพภาพข้างล่างนี้)

Bangsean200byToyota2019, Ver.2: July 6, 2019

Page | 29

D.2.9.5
D.2.9.6

D.2.9.7
D.2.9.8

ส่วนที่ยนื่ ออกมามากที่สุดของ Diffuser ที่ดา้ นหลัง จะต้องไม่ยนื่ เลยขอบหลังสุดของกันชนหลัง เมื่อวัดจากขอบกัน
ชนหลัง
อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ ทุกชิ้นต้องผลิตจากวัสดุที่มีเส้นใย เช่นไม้, พลาสติก, พลาสติกคอมโพสิ ท (เช่น ไฟเบอร์
กลาส คาร์ บอนไฟเบอร์ เคฟลาร์ ) Aluminium Honeycomb สามารถใช้ได้แต่จะต้องหุม้ ด้วยไฟเบอร์ ให้เรี ยบร้อยเพื่อ
ป้ องกันอันตรายจากส่วนคมต่าง ๆ
ขาของปี กหลังสามารถผลิตจากวัสดุอะไรก็ได้
อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ทุก ๆชิ้น จะต้องลบคมขอบทุกด้าน และไม่มีส่วนแหลมคมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ ื่น
ได้ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง และยึดด้วยน๊อตตัวผู+้ ตัวเมีย หรื อรี เวทเท่านั้น ห้ามใช้น็อตเกลียวปล่อย

D.2.10 ท่ อไอเสีย
D.2.10.1 ท่อไอเสี ยต้องออกด้านหลังเท่านั้น
D.2.10.2 ปลายท่อไอเสี ย ที่อยูใ่ กล้พ้นื ผิวตัวถัง จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้องกันไว้ดว้ ย
D.2.10.3 ไม่มีการวัดระดับความดังเสี ยง
D.2.11 ระบบความปลอดภัย
D.2.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาํ หนด


หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่
มีการเจาะรู เพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้าแข่ง (Racing socks) ต้องเป็ น
วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภาพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขาด หรื อตะเข็บขาด และเป็ น
อุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ถุงคลุมหน้า (Balaclavas), เสื้ อแขนยาวกันไฟชั้นใน และกางเกงขายาวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุงเท้าแข่ง (Racing
Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex, Carbon X, Indura, Polybenzidazole
(PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ามเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขาด
 เครื่ องแต่งกายภายใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่สามารถละลายได้ดว้ ยความร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาทีล่ งทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
D.2.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงไฟฟ้า
D.2.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดนํ้ายาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พน่ เข้าใส่บริ เวณศีรษะของนักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉี ดเข้าสู่ที่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณจุดติดตั้งถังนํ้ามัน
D.2.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีความจุสารดับเพลิงพร้อมใช้ไม่ต่าํ กว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิโลกรัม ตัวถังที่บ่งบอกวันหมดอายุ และ
อายุการใช้งานชัดเจน โดยจะต้องคํานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
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D.2.11.5
D.2.11.6
D.2.11.7

D.2.11.8

D.2.11.9

D.2.11.10

 ถังดับเพลิงในรถต้องติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม และหยิบใช้ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งลุกจากที่นงั่ อุปกรณ์ยึดถัง
ดับเพลิงต้องทําจากวัสดุประเภทโลหะ โดยสามารถปลดถังดับเพลิงออกได้อย่างสะดวก
 ระบบการทํางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน หากถังภายนอกมีร่องรอยเสี ยหาย ต้องเปลี่ยนใหม่
ทันที
คณะกรรมการอาจขอทําการตรวจระบบการทํางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
ท่อนํ้ายาดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่าง ๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนความร้อน เช่น ลวดโลหะ
และส่วนปลายท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉี ด
ท่อต่าง ๆ ที่ ผ่านบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้ อเพลิงหรื อของเหลวที่ สามารถติดไฟได้
เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ ต้องคํานึงถึงการป้ องกันความเสี ยหายเนื่องจากการเสี ยดสี , แตก,
หัก, พับ หรื องอ หากติ ดตั้งใต้ห้องโดยสาร ควรคํานึ กถึ งการครู ด หรื อลากกับผิวทาง หรื อความเสี ยหายจากการ
กระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
เข็มขัดนิ รภัยต้องมีไม่ต่ าํ กว่า 5 จุด เป็ นไปตามมาตรฐาน SFI Specification 16.1, SFI Specification 16.5 หรื อ FIA
Specification 8853/98 จะต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กําหนด
ไว้เท่านั้น การติดตั้งปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่สามารถยึด
กับ Roll cage ได้ มุมติดตั้งของเข็มขัดนิ รภัยสําหรับคาดไหล่ที่อยูด่ า้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0 – 30 ตํ่า
กว่าแนวระดับ
เบาะที่นงั่ คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะด้านข้างด้วย
มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภาพใช้งาน รางเบาะและเบาะถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามขยับ
ได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการผูต้ รวจสภาพรถ)
รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ตดั ไฟบริ เวณห้องคนขับ และบริ เวณภายนอกโดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน
และแข็งแรง สามารถใช้ได้ในตําแหน่งท่านัง่ ขับปกติ และเข้าถึงง่ายจากบุคคลภายนอก ดังรู ปตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ขนาด
รู ปร่ าง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง หูลากหน้า และหลัง
 สติก๊ เกอร์ สวิทช์ ตดั ไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิ้ว (กว้าง x ยาว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ าํ เงิน

หรื อ



สติก๊ เกอร์ ดบั เพลิง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิ้ว (กว้าง x ยาว) เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขาว



สติก๊ เกอร์ บอกตาแหน่ งหูลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสี เหลือง (ความกว้าง 10 มม.)

D.2.11.11 ตัวล็อคฝากระโปรง (Bonnet Pin) ต้องทําการติดตั้งกิ๊บล็อคฝากระโปรง (Bonnet Pin) อย่างน้อย 2 ตัว และต้องติดตั้ง
ในตําแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร

Bangsean200byToyota2019, Ver.2: July 6, 2019

Page | 31

สําหรับฝากระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยการติดตั้งตัวล็อค 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้สามารถเปิ ดได้จาก
ภายนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่ง ดังรู ปตัวอย่าง

ให้ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
D.2.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบาร์ไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด จุดยึดตัวถังของโรลบาร์แบบร้อยน็อตต้องมี plate เหล็กด้านล่างความ
หนาไม่ต่าํ กว่า 4 มม. รองรับ ซึ่งต้องมีพ้นื ที่มากกว่า plate ด้านบน และประตูดา้ นคนขับต้องมีโรลบาร์กนั กระแทก
ด้านข้าง โดยตัวน๊อต (Bolt) ต้องมีขนาดอย่างน้อย 10 มม. อย่างน้อย 4 ตัวต่อจุด และยึดอย่างแน่นหนา

D.2.11.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาํ ขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้อน, และไม่นาํ ไฟฟ้า (กล่องเหล็ก, วัสดุ
คาร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้าจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่
ต้องเติมนํ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
D.2.11.14 สตาร์ทเตอร์จะต้องถูกยึดติด และทํางานได้ตลอดการแข่งขัน ในที่น้ ีหมายถึง สตาร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้าอย่างเดียว
D.2.11.15 สัญญาณไฟต่างๆ ยกเว้นไฟถอยหลังต้องสามารถทํางานได้ตลอดการแข่งขัน โดยต้องรักษารู ปทรงภายนอกของไฟ
หน้า และไฟท้ายรถไว้ตามรู ปแบบของรถ
D.2.11.16 อุปกรณ์ หรื อวัสดุที่เป็ นเชื้อไฟภายในบริ เวณห้องคนขับ ต้องถอดออกให้หมด
D.2.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ท้ งั ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลากต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่าํ กว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.สามารถใช้ได้ท้ งั ห่วงเหล็ก และแบบเข็มขัดผ้า
D.2.11.18 ถังนํ้ามันต้องเป็ นถังนํ้ามันตามที่ FIA รับรอง และต้ องไม่ หมดอายุ หรื อถังนํ้ามันเดิมที่ติดมากับรถ
D.2.11.19 ถังนํ้ามันถ้าไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งเดิม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันกระแทก
D.2.11.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลามจากบริ เวณ
ถังนํ้ามันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตั้งอย่างมัน่ คง
แข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาํ การปิ ดด้วย
เทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ ที่อยู่
ในห้องโดยสาร
D.2.11.21 กระจกหน้าต่าง
 สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้องเป็ นไป
ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จําเป็ นจะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ FIA (FIA Art253.11)
 กระจกฝั่งคนนัง่ สามารถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้าง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนัง่ ) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้าเกินจําเป็ น
จะต้องติดตั้งตาข่าย (Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตาข่าย ห้ามเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หากเปิ ดเกินขณะทําการ
แข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบาร์ให้แน่นหนา
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D.2.11.21 กรณี ติดตั้งถังเชื้ อเพลิ งร่ วมภายในห้องโดยสาร ต้องติ ดตั้งแผ่นกั้นให้แยกตัวถัง นํ้ามันเชื้ อเพลิ งกับบริ เวณห้อ ง
โดยสารอย่างชัดเจน โดยวัสดุที่เป็ นโลหะ และติดตั้งมัน่ คงแข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร
และไม่หนั ไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาํ การปิ ดด้วยเทปอลูมิเนียม และรวมไปถึงของเหลวต่างๆที่สามารถติด
ไฟได้ เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ ที่อยูใ่ นห้องโดยสาร
D.2.12 เชื้อเพลิง
D.2.12.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กําหนดให้ใช้น้ าํ มัน E 20 จากสถานีบริ การที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนดเท่านั้น
D.2.12.2 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กําหนดให้ใช้น้ าํ มันดีเซล จากสถานีบริ การที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนดเท่านั้น
D.2.13 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
D.2.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอปุ กรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภายในตัวรถ หรื อนอกรถ
บริ เวณหลังคา แต่ตอ้ งบันทึกภาพไปทางด้านหน้าของรถ
D.2.13.2 เป็ นหน้าที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหาอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) และบันทึกภาพ
ขณะทําการแข่งขัน ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
D.2.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่งถูกเรี ยกจากกรรมการ นายสนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภาพบันทึ กการ
แข่งขันจากอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อนาย
สนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สามารถนําภาพบันทึ กการแข่งขันจากอุปกรณ์กล้อง
วีดีโอบันทึ กภาพ (Onboard Video Camera) มาให้ตามเวลาที่ กาํ หนด นักแข่ ง/ทีมแข่ งจะถู กปรั บเป็ นเงิน ไม่ เกิน
10,000.00 บาท

D.3 ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่น Super Production
D.3.1

D.3.2

D.3.3

คุณสมบัตริ ถแข่ ง
D.3.1.1 ต้องเป็ นรถที่ผลิตในอาเซียน และเป็ นรุ่ นที่มีขายในประเทศไทย
D.3.1.2 เป็ นรถยนต์ที่มีจาํ นวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
D.3.1.3 ต้องเป็ นรุ่ นที่ถูกผลิตออกจําหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไปปี ละไม่ต่าํ กว่า 2,500 คัน
D.3.1.4 ต้องมีจาํ นวนที่นงั่ เดิมอย่างน้อย 2 ที่นงั่ และตําแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
D.3.1.5 ต้องเป็ นรถที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
D.3.1.6 หากข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสูงกว่าที่กติกากําหนดไว้ให้ทาํ การแจ้งทีมตรวจสภาพเพื่อ
ตรวจสอบ อาทิเช่น กําลังอัดสูง, หัวฉี ด, ช่วงล่าง ball joint ฯลฯ
ตัวถัง
D.3.2.1 ต้องเป็ นรุ่ นปั จจุบนั ที่มีจาํ หน่ายอยู่ หรื ออนุญาตให้ตกรุ่ นได้ 1 รุ่ น
D.3.2.2 ต้องรักษารู ปทรงของรถไว้เป็ นหลัก ยกเว้นฝากระโปรงหน้าสามารถเปลี่ยนเป็ นวัสดุอื่นได้
D.3.2.3 กระจกบังลมหน้าต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่านั้น
D.3.2.4 ไม่จาํ กัดความสูงของตัวรถแต่อย่างใด
D.3.2.5 ต้องคงรู ปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้องโดยสาร ห้ามตัดพื้น หรื อเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ
D.3.2.6 ประตู ต้องเป็ นประตูเดิมจากโรงงานเท่านั้น
นา้ หนัก
D.3.3.1 นํ้าหนักตํ่าสุ ดที่ระบุไว้ เป็ นนํ้าหนักรถเปล่าไม่ต่าํ กว่า 980 975 กิโลกรัม หลังจบการจับเวลาในรอบคัดเลือกและจบ
การแข่งขัน โดยไม่รวมนํ้าหนักของนักแข่ง
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D.3.4

เครื่ องยนต์
D.3.4.1
D.3.4.2
D.3.4.3
D.3.4.4
D.3.4.5
D.3.4.6
D.3.4.7
D.3.4.8
D.3.4.9
D.3.4.10
D.3.4.11
D.3.4.12
D.3.4.13
D.3.4.14
D.3.4.15
D.3.4.16
D.3.4.17
D.3.4.18
D.3.4.19
D.3.4.20

D.3.4.21
D.3.5

ต้องเป็ นเครื่ องยนต์มาตรฐานโรงงานที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถรุ่ นนั้นๆที่มีปริ มาตรความจุกระบอกสู บไม่เกิน 1,530 CC.

กําลังอัดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 11.0: 1
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์สามารถเปลี่ยน หรื อเพิ่มจํานวนกล่องได้อีก 1 กล่อง
วาล์ว และสปริ งวาล์วอิสระ
สามารถแต่งช่องไอดี ไอเสี ยในฝาสูบได้
ต้องคงไว้ซ่ ึงวัสดุจากโรงงานของเสื้ อสูบ และฝาสูบ
ตําแหน่งของเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้ และจุดยึดเครื่ องยนต์
หรื อแท่นเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นจุดเดียวกับโรงงานผูผ้ ลิต ห้ าม Reverse
ห้ามติดตั้งระบบอัดอากาศเพิ่มไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใด และห้ามใช้ไนตรัส หรื ออื่นๆ ที่มีอ็อกซิ เจนสู งกว่าบรรยากาศ
และไม่ผา่ นอุปกรณ์ระบายความร้อนใดๆ
อากาศที่ผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
หัวฉี ดอิสระ
ระบบจุดระเบิดอิสระ
ท่อไอดี และท่อร่ วมไอดีตอ้ งใช้ของเดิมที่มากับรถรุ่ นนั้นๆ สามารถเปลี่ยนลิ้นไอดีได้ แต่ตอ้ งมีขนาดไม่เกิน 55 มม.
กล่องกรองอากาศ และท่อทางเดินอากาศหน้าลิ้นปี กผีเสื้ ออิสระ
ห้ามระบบ Dry Sump
ชุดสายไฟเครื่ องยนต์อิสระ
สามารถติดตั้งกล่องควบคุมคันเร่ งไฟฟ้าในรถได้
ลูกสู บต้องเป็ นลูกสู บ Standard ของเครื่ องยนต์รุ่นนั้นๆ เท่านั้น โดยจะต้องตรงกับรุ่ นที่จาํ หน่ายในประเทศไทย โดย
อนุโลมให้ปรับแต่ง เพื่อจุดประสงค์ในการหลบวาล์วเท่านั้น
ข้อเหวีย่ ง และก้านสูบต้องเป็ น Standard เท่านั้น ห้ามมีร่องรอยของการปรับแต่งใดๆ
Camshaft ต้องใช้ Camshaft Standard เท่ านั้น และจะต้องตรงกับรุ่ นที่จาํ หน่ายในประเทศไทย โดยทางผูจ้ ดั ฯ จะเป็ น
ผูร้ ะบุ part number
จะต้องติดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบเชื้ อเพลิง Blow by
Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank ทําหน้าที่ดกั นํ้ามันที่
ไหลออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้
ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพัน หรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนาแข็งแรง และต้องมีความ
จุไม่นอ้ ยกว่า 500 ซี ซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่งติดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้งภายในห้องเครื่ องยนต์
และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์
ต้องใช้ปั๊มนํ้าหล่อเย็นเดิมจากโรงงานเท่านั้น

ระบบส่ งกาลัง และขับเคลื่อน
D.3.5.1 ห้ามระบบเกียร์ Sequential หรื อระบบ Semi - Auto (เกียร์ ไฟฟ้า) และต้องรักษารู ปแบบการเปลี่ยนเกียร์ ในรู ปแบบ
“H” Pattern ไว้
D.3.5.2 ห้ามใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีรูปแบบการทํางาน ใกล้เคียงกับ Traction Control
D.3.5.3 เสื้ อเกียร์เดิม เปลี่ยนเฟื องเกียร์ได้
D.3.5.4 ฟลายวีล, คลัช และเฟื องท้ายอิสระ
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D.3.6

D.3.7

ระบบช่ วงล่ าง
D.3.6.1 จุดยึดของช่วงล่าง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
D.3.6.2 อนุญาตให้เปลี่ยนจุดยึดเบ้าโช๊คบน เป็ นชนิด Ball Joint ได้ และต้องเพิ่มนํ้าหนัก +10kg กรณี น้ ี
นักแข่งจะต้องทําการแจ้งให้กบั ทีมตรวจสภาพทราบก่อน หากตรวจพบภายหลังจะมีบทลงโทษ
จากผูจ้ ดั การแข่งขัน
D.3.6.3 โช็คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลี่ยนได้อิสระ
D.3.6.4 ตําแหน่ง และจุดยึดของโช๊คอัพต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
D.3.6.5 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยาง เป็ นวัสดุอื่นได้ แต่หา้ ม Ball Joint ยกเว้ นจุดยึดเบ้ าโช๊ คบน
D.3.6.6 ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็ นชิ้นส่วนมาตรฐานที่ติดมากับรถรุ่ นนั้นๆ
ระบบเบรค
D.3.7.1 ห้ามใช้ระบบเบรค ABS
D.3.7.2 เปลี่ยนจานเบรค และคาลิปเปอร์ได้
D.3.7.3 ระบบระบายความร้อนของเบรคให้ใช้ได้ เฉพาะอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
D.3.7.4 สามารถเปลี่ยนระบบเบรคแบบดรัม เป็ นระบบดิสเบรกได้

D.3.8

ล้ อ และยาง
D.3.8.1 ต้องใช้ลอ้ ขนาด 15” เท่านั้น
D.3.8.2 ยางที่ ใ ช้ใ นการแข่ ง ขัน ต้อ งเป็ นยางที่ มี สั ญ ลัก ษณ์ และจัด จํา หน่ า ยโดยผูจ้ ัด การแข่ ง ขัน คื อ ยาง Radial ยี่ ห้อ
MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50-15 เท่านั้น
D.3.8.4 การสั่งจองยาง จะต้องสั่งจองจากตัวแทนจําหน่ายที่ผจู ้ ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านั้น (SCW) และชําระเงิ นค่ายางให้
เรี ยบร้อย ก่อนการแข่งขันแต่ละสนามจะเริ่ มขึ้น ถ้านักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจองยาง และชําระเงินล่าช้ากว่าที่ผจู ้ ดั การ
แข่งขันกําหนด ทางผูจ้ ดั การแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

D.3.9

อากาศพลศาสตร์
D.3.9.1 อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์ หมายถึง
- Spoiler
- Splitter
- Wing End Plate

- Side Skirt
- Vortex Generator

D.3.9.2

สปอยเลอร์หน้า/หลัง
ลิ้นหน้า
แผ่นเพลตปลายปี ก
สเกิร์ตข้าง
ครี บขอบหลังคา

- Canard
- Diffuser
- Rear Wing
- Gurney Flap

ครี บข้างกันชนหน้า
ลิ้นหลัง
ปี กหลัง
ขอบฉากบนปี กหลัง

สามารถติดตั้งสปอยเลอร์ หน้า แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้านหน้าเกิน 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่า สปอยเลอร์
หน้านั้น หมายถึงตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้าจนถึงช่องล้อหน้า ซึ่ งจะต้องไม่สูงเกิน 300 มม. เมื่อวัดจากระดับพื้น โดย
จะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชนเดิมหรื อสามารถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน
อุปกรณ์ อากาศพลศาสตร์ ท้ งั หมดที่ ติดตั้งอยู่ใน
ด้านหน้าเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้งตามรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่าความกว้างของซุม้ ล้อหน้า
เมื่อมองจากด้านหน้า (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้)

Bangsean200byToyota2019, Ver.2: July 6, 2019

Page | 35

D.3.9.3

ต้องมีสปอยเลอร์หลัง แต่ความยาวทั้งอันจะต้องไม่เกินเส้นรอบตัวถังโดยมองจากด้านบน และมีความสูงของ สปอย
เลอร์ หลัง สําหรั บรถประเภท Sedan (3 Box Car) จะต้องมี ความสู งไม่เกิ นจุดสู งสุ ดของแนวกระจกด้านบนของ
กระจกหลัง ส่วนสําหรับรถประเภท Hatch Back (2 Box Car) จะต้องมีความสูงไม่เกินจุดสูงสุดของหลังคา

D.3.10 ท่ อไอเสีย
D.3.10.1 ท่อไอเสี ยต้องออกด้านหลังเท่านั้น
D.3.10.2 พื้นผิวตัวถังบริ เวณที่ประชิดกับปลายท่อไอเสี ย จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้ องกันไว้ดว้ ย
D.3.10.3 ไม่มีการวัดระดับความดังเสี ยง
D.3.11 ระบบความปลอดภัย
D.3.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาํ หนด
 หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่
มีการเจาะรู เพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้าแข่ง (Racing socks) ต้องเป็ น
วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภาพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขาด หรื อตะเข็บขาด และเป็ น
อุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ถุงคลุมหน้า (Balaclavas), เสื้ อแขนยาวกันไฟชั้นใน และกางเกงขายาวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุงเท้าแข่ง (Racing
Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex, Carbon X, Indura, Polybenzidazole
(PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ามเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขาด
 เครื่ องแต่งกายภายใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่สามารถละลายได้ดว้ ยความร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาทีล่ งทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
D.3.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอย่างน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้า หรื อ
 ระบบถังดับเพลิงติดตั้งในรถ
D.3.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดนํ้ายาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พน่ เข้าใส่บริ เวณศีรษะของนักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉี ดเข้าสู่ที่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณจุดติดตั้งถังนํ้ามัน
D.3.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีบรรจุอยูไ่ ม่ต่ าํ กว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิ โลกรัม มีความดันที่อยูใ่ นเกณฑ์พร้อมใช้งาน และมี
ป้ ายที่บ่งบอก วันหมดอายุ และอายุการใช้งานชัดเจน ระบบการทํางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
หากถังภายนอกมีรอยเสี ยหาย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
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D.3.11.5 กรรมการอาจขอทําการตรวจระบบการทํางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
D.3.11.6 ท่อนํ้ายาดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่างๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนความร้อน เช่น ลวดโลหะ
และส่วนปลายท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉี ด
D.3.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตั้งอย่างแข็งแรง สามารถใช้งานได้จากบริ เวณห้องคนขับ
และบริ เวณภายนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สามารถใช้ได้ในตําแหน่งท่านัง่ ขับปกติ และเข้าถึง
ง่ายจากบุคคลภายนอก ตําแหน่งของสวิตช์ภายนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรู ปตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ขนาด
รู ปร่ าง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิ้ว (กว้าง x ยาว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ าํ เงิน

หรื อ สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขาว

D.3.11.8 ท่อต่างๆ ที่ผา่ นบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิง ต้องคํานึงถึงการ
ป้ องกันความเสี ยหายเนื่องจากการเสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หากติดตั้งใต้หอ้ งโดยสาร ควรคํานึกถึงการครู ด
หรื อลากกับผิวทาง หรื อความเสี ยหายจากการกระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
D.3.11.9 เข็มขัดนิ รภัยต้องมี ไม่ต่ าํ กว่า 5 จุ ด เป็ นไปตามมาตรฐาน FIA Specification 8853/98, SFI Specification 16.1, SFI
Specification 16.5 และจะต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กําหนดไว้เท่านั้น การติดตั้ง
ปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่สามารถยึดกับ Roll cage ได้ มุม
ติดตั้งของเข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่ที่อยูด่ า้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0-30 ตํ่ากว่าแนวระดับสายคาด
เอว และเป้ าต้องไม่ดึงไปด้านหน้ารถ
D.3.11.10 เบาะที่นงั่ คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะด้านข้างด้วย
มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภาพใช้งาน รางเบาะและเบาะถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามขยับ
ได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการผูต้ รวจสภาพรถ)
D.3.11.11 ตัวล็อคฝากระโปรงหน้า และฝาท้าย ต้องทําการติดตั้งกิ๊ บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่างน้อย 2 ตัว และต้องติดตั้งใน
ตําแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร สําหรับฝากระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยการติดตั้งตัวล็อค 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้
สามารถเปิ ดได้จากภายนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่ง ดังรู ปตัวอย่าง

ให้ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
D.3.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมี โรลบาร์ ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main Hoop ลงไป
ยังจุดยึดที่พ้นื ด้วยการเชื่อม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation รับรอง Roll Cage โดย ASN
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สําหรับ Roll cage ที่ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้างมาจากท่อไร้รอยต่อ มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางผิวนอกไม่ต่าํ กว่า 40 มม โครงสร้างของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมอย่างถูกต้อง จุดที่ดดั
โค้งจะต้องไม่คอด หรื อหักงอบริ เวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ากับ B-pillar ด้วยการเชื่อม หรื อยึดด้วยน๊อต
ในกรณี ยึด Roll cage เข้ากับตัวถังของรถด้วยการยึดน๊อต จําเป็ นต้องต้องเสริ มความแข็งแรงด้วยการเชื่อม
แผ่นเหล็กที่มีความหนาอย่างน้อย 4 มม และมีพ้ืนที่มากกว่าฐาน(ตีน)ของ Roll cage อย่างน้อย 30% ทั้งด้านใน และ
ด้านนอกของตัวถังในบริ เวณที่จะนํา Roll cage เข้ามายึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้องยึดด้วยน๊อต M10 อย่างน้อย 4
ตัว นอกจากนี้ประตูดา้ นคนขับต้องมีคานกันกระแทกด้านข้าง

D.3.11.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาํ ขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้อน, และไม่นาํ ไฟฟ้า (กล่องเหล็ก, วัสดุ
คาร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้าจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่
ต้องเติมนํ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
D.3.11.14 สตาร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตั้ง และทํางานได้ตลอดการแข่งขัน ในที่น้ ีหมายถึง สตาร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้าอย่างเดียว
D.3.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะต้องสามารถทํางานได้ดีตลอดการแข่งขัน
D.3.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไฟภายในห้องโดยสารออกให้หมด
D.3.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ท้ งั ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลากต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่าํ กว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตําแหน่งหูลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสี เหลือง(ความกว้าง 10 มม.)

D.3.11.18 ถังนํ้ามันต้องเป็ นถังนํ้ามันตามที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรื อถ้าอยูใ่ นตําแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ถงั นํ้ามัน
เดิมที่ติดมากับรถได้
D.3.11.19 ถังนํ้ามันถ้าไม่ได้อยู่ในตําแหน่ งเดิ ม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ างที่ แข็งแรงเพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการ
กระแทก
D.3.11.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลามจากบริ เวณ
ถังนํ้ามันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องเป็ นวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตั้งอย่างมัน่ คง
แข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาํ การปิ ดด้วย
เทปอลูมิเนียม และรวมไปถึงของเหลวต่างๆที่ สามารถติดไฟได้ เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ
ที่อยูใ่ นห้องโดยสาร
D.3.11.21 กระจกหน้าต่าง
 สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้องเป็ นไป
ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จําเป็ นจะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ FIA (FIA Art253.11)
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 กระจกฝั่งคนนัง่ สามารถเปิ ดหรื อถอดออกได้
 ถ้ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้าง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนัง่ ) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้าเกินจําเป็ น
จะต้องติดตั้งตาข่าย (Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตาข่าย ห้ามเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หากเปิ ดเกินขณะทําการ
แข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบาร์ให้แน่นหนา
D.3.12 เชื้อเพลิง
D.3.12.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กาหนดให้ ใช้ นา้ มัน E20 จากสถานีบริ การที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนดเท่านั้น ซึ่งสถานีบริ การนํ้ามัน
จะประกาศให้ทราบแต่ละสนาม
D.3.13 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
D.3.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอปุ กรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภายในตัวรถ หรื อนอกรถ
บริ เวณหลังคา แต่ตอ้ งบันทึกภาพไปทางด้านหน้าของรถ
D.3.13.2 เป็ นหน้าที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหาอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) และบันทึกภาพ
ขณะทําการแข่งขัน ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
D.3.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรี ยกจากกรรมการ นายสนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภาพบันทึกการ
แข่งขันจากอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อนาย
สนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สามารถนําภาพบันทึกการแข่งขันจากอุปกรณ์กล้อง
วีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) มาให้ตามเวลาที่กาํ หนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน
10,000.00 บาท

D.4 ข้ อบังคับด้ านเทคนิค รุ่ น Super Eco
D.4.1

D.4.2

D.4.3

คุณสมบัตริ ถแข่ ง
D.4.1.1 สําหรับรุ่ น Thailand Super Eco ต้องเป็ นรถรุ่ นที่มีขายในประเทศไทย
D.4.1.2 เป็ นรถยนต์ที่มีจาํ นวนประตูไม่นอ้ ยกว่า 2 ประตู
D.4.1.3 ต้องเป็ นรุ่ นที่ถูกผลิตออกจําหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไปปี ละไม่ต่าํ กว่า 2,500 คัน
D.4.1.4 ต้องมีจาํ นวนที่นงั่ เดิมอย่างน้อย 2 ที่นงั่ และตําแหน่งของผูข้ บั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกันกับรถรุ่ นนั้น
D.4.1.5 ต้องเป็ นรถที่มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
D.4.1.6 หากข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์รุ่นใหม่มีสมรรถนะสูงกว่าที่กติกากําหนดไว้ให้ทาํ การแจ้งทีมตรวจสภาพเพื่อ
ตรวจสอบ อาทิเช่น กําลังอัดสูง, หัวฉี ด, ช่วงล่าง ball joint ฯลฯ
ตัวถัง
D.4.2.1 ต้องเป็ นรุ่ นปั จจุบนั ที่มีจาํ หน่ายอยู่ หรื ออนุญาตให้ตกรุ่ นได้ 1 รุ่ น
D.4.2.2 ต้องรักษารู ปทรงของรถไว้เป็ นหลัก ยกเว้นฝากระโปรงหน้าสามารถเปลี่ยนเป็ นวัสดุอื่นได้
D.4.2.3 กระจกบังลมหน้าต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) เท่านั้น
D.4.2.4 ไม่จาํ กัดความสูงของตัวรถแต่อย่างใด
D.4.2.5 ต้องคงรู ปแบบ และวัสดุของโครงตัวถัง ภายในห้องโดยสาร ห้ามตัดพื้น หรื อเปลี่ยนโครงสร้างของตัวรถ
D.4.2.6 ประตู ต้องเป็ นประตูเดิมจากโรงงานเท่านั้น
นา้ หนัก
D.4.3.1 นํ้าหนักตํ่าสุดที่ระบุไว้เป็ นนํ้าหนักที่รวมคนขับไว้ดว้ ยแล้ว (ชัง่ นํ้าหนักรถพร้อมคนขับนัง่ อยูภ่ ายในรถ)
D.4.3.2 นํ้าหนักรถรวมคนขับ รุ่ น Thailand Super Eco ไม่ ตา่ กว่า 950 กิโลกรัม
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D.4.3.3

D.4.3.4

อนุญาตให้ถ่วงนํ้าหนักเพิ่ม เพื่อให้มีน้ าํ หนักตํ่าสุดตามที่กาํ หนดไว้ได้ แต่วสั ดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นวัสดุรูปบล็อก โดยการยึด
นํ้าหนักถ่วงกับตัวรถ ต้องยึดติดด้วยตัวน็อต (Bolt) ที่มีขนาดอย่างน้อย 12 มม. จํานวน 5 ตัวขึ้นไป โดยมี plate โลหะ
ประกบบนล่าง และยึดอย่างแน่นหนา
นํ้าหนักถ่วงจากผลการแข่งขัน ต้องยึดไว้อย่างแน่นหนา และปลอดภัยในบริ เวณห้องโดยสารข้างคนขับ (บริ เวณเบาะ
นัง่ ผูโ้ ดยสาร) ทีมจําเป็ นต้องสําแดงต่อกรรมการตรวจสภาพว่าก้อนนํ้าหนักก้อนใดคือ“นํ้าหนักถ่วงเพิ่มจากผลการ
แข่งขัน” (Success Ballast) ก่อนเริ่ มการแข่งขัน และก้อนนํ้าหนักนั้นอาจจะถูกซีล เพื่อตรวจสอบหลังการแข่งขันอีก
ครั้ง การยึดนํ้าหนักถ่วงจากผลการแข่งขันกับตัวรถต้องยึดให้ปลอดภัยสําหรับนักแข่ง โดยต้องยึดด้วยตัวน็อต (Bolt)
ที่มีขนาดอย่างน้อย 12 มม. จํานวน 2 ตัวขึ้นไป อย่างสมมาตรโดยมี plate โลหะประกบบนล่าง หนาอย่างน้อย 2 มม.
ถ้านํ้าหนักของวัสดุถ่วงก้อนๆนั้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม แต่ถา้ มากกว่า 20 กิโลกรัม ต้องยึดด้วยน็อต (Bolt) ที่มีขนาด
อย่างน้อย 12 มม. จํานวน 5 ตัวขึ้นไป
< 20 kg

>20 kg

< 20 kg
< 20 kg

D.4.4

เครื่ องยนต์
D.4.4.1 อนุญาตให้อพั เกรดชิ้นส่วนเครื่ องยนต์เป็ นปัจจุบนั ได้ (ปี 2019) ให้ใช้อะไหล่มาตราฐานจากโรงงานผูผ้ ลิตเท่านั้น
(ทั้งนี้นกั แข่งและทีมแข่ง จะต้องแจ้งผูจ้ ดั การแข่งขันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนเครื่ องยนต์)
D.4.4.2 อนุญาตให้ เกียร์ CVT เข้ าร่ วมการแข่ งขันได้ ใน Class C เท่ านั้น
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,200 CC.
นํ้าหนัก 900 กิโลกรัม
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบ 1,201 – 1,250 CC.
นํ้าหนัก 915 กิโลกรัม
ทางผู้จดั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรื อเพิม่ นา้ หนักขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการ
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบ 1,251 – 1,300 CC.
นํ้าหนัก 960 กิโลกรัม
ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่เครื่ องยนต์มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบเกินกว่า 1,300 CC. ลงแข่งในรุ่ นนี้
D.4.4.3 ต้ องเป็ นเครื่ องยนต์ มาตรฐานโรงงานทีต่ ดิ ตั้งมาพร้ อมกับรถรุ่นนั้น ๆ
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,200 CC.
นํ้าหนัก 950 กิโลกรัม
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบ 1,201 – 1,250 CC.
นํ้าหนัก 965 กิโลกรัม
ทางผู้จดั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรื อเพิม่ นา้ หนักขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของกรรมการ
ปริ มาตรความจุกระบอกสูบ 1,251 – 1,300 CC.
นํ้าหนัก 1,010 กิโลกรัม
ไม่อนุญาตให้ใช้รถที่เครื่ องยนต์มีปริ มาตรความจุกระบอกสูบเกินกว่า 1,300 CC. ลงแข่งในรุ่ นนี้
D.4.4.4
D.4.4.5
D.4.4.6
D.4.4.7
D.4.4.8
D.4.4.9

กําลังอัดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 11.0: 1
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์อิสระ
วาล์ว และสปริ งวาล์วอิสระ
สามารถแต่งช่องไอดี ไอเสี ยในฝาสูบได้
ต้องคงไว้ซ่ ึงวัสดุจากโรงงานของเสื้ อสูบ และฝาสูบ
ตําแหน่งของเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นไปตามแบบของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้ และจุดยึดเครื่ องยนต์
หรื อแท่นเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นจุดเดียวกับโรงงานผูผ้ ลิต ห้าม Reverse
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D.4.5

D.4.6

D.4.4.10 ห้ามติดตั้งระบบอัดอากาศเพิ่มไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใด และห้ามใช้ไนตรัส หรื ออื่นๆ ที่มีอ็อกซิ เจนสู งกว่าบรรยากาศ
และไม่ผา่ นอุปกรณ์ระบายความร้อนใดๆ
D.4.4.11 อากาศที่ผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็ นอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
D.4.4.12 หัวฉี ดอิสระ
D.4.4.13 ระบบจุดระเบิดคงเดิมจากโรงงานผูผ้ ลิต ห้ามเปลี่ยนแปลง
D.4.4.14 ท่อไอดีและท่อร่ วมไอดี อนุญาตให้อพั เกรดเป็ นรุ่ นปั จจุบนั ได้ แต่ตอ้ งใช้จุดยึดเดิมของโรงงานทั้งหมดโดยไม่มีการ
ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้ น แต่สามารถเปลี่ยนลิ้นไอดี ได้ และต้องมีขนาดไม่เกิ น 49 มิลลิเมตร โดยระบบเป็ นไปตามรู ป
แบบเดิมจากโรงงาน
D.4.4.15 กล่องกรองอากาศต้องใช้ของเดิมที่ติดมากับรถรุ่ นนั้นๆ
D.4.4.16 ห้ามระบบ Dry Sump
D.4.4.17 ชุดสายไฟอิสระ
D.4.4.18 สามารถติดตั้งกล่องควบคุมคันเร่ งไฟฟ้าในรถได้
D.4.4.19 ลูกสู บต้องเป็ นลูกสู บ Standard ของเครื่ องยนต์รุ่นนั้น ๆ เท่านั้น โดยจะต้องตรงกับรุ่ นที่ จาํ หน่ ายในประเทศไทย
อนุญาตให้ปรับแต่ง เพื่อจุดประสงค์ในการหลบวาล์วเท่านั้น
D.4.4.20 ชาร์ปข้อเหวีย่ ง และชาร์ปก้านสูบสามารถ Under Size ได้ ห้ามมีร่องรอยของการปรับแต่งใด ๆ
D.4.4.21 Camshaft ต้องใช้ Camshaft Standard เท่านั้น และจะต้องตรงกับรุ่ นที่จาํ หน่ายในประเทศไทย โดยทางผูจ้ ดั ฯ จะเป็ น
ผูร้ ะบุ part number (ห้ามปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น)
D.4.4.22 จะต้องติดตั้งถังดักไอนํ้ามันเครื่ อง (Engine Oil catch tank) ในรถทุกคัน ยกเว้นกรณี ติดตั้งระบบเชื้ อเพลิง Blow by
Gas และวนกลับไปเผาไหม้อีกครั้ง (PCV Positive Crankcase Ventilation) เนื่องจาก Catch tank ทําหน้าที่ดกั นํ้ามันที่
ไหลออกมาลงพื้นสนามและป้ องกันไม่ให้ไหลทัว่ บริ เวณตัวรถ จึงจําเป็ นต้องติดตั้ง ในรถทุกคัน โดยไม่อนุญาตให้
ติดตั้งแบบชัว่ คราว เพียงใช้ลวดพันหรื อใช้เทปกาวสองหน้าแปะ แต่ตอ้ งติดตั้งให้แน่นหนาแข็งแรง และต้องมีความจุ
ไม่น้อยกว่า 500 ซี ซี วัสดุตอ้ งเป็ นโลหะเท่านั้น ส่ วนตําแหน่ งติดตั้งโดยมาตรฐานมักติดตั้งภายในห้องเครื่ องยนต์
และมีท่อปล่อยทิ้งออกภายนอกห้องเครื่ องยนต์
D.4.4.23 ต้องใช้ปั๊มนํ้าหล่อเย็นเดิมจากโรงงานเท่านั้น
ระบบส่ งกาลังและขับเคลื่อน
D.4.5.1 ห้ามระบบเกียร์ Sequential หรื อระบบ Semi – Auto หรื อระบบด๊อกบ๊อกซ์ (DogBox) และต้องรักษารู ปแบบการ
เปลี่ยนเกียร์ในรู ปแบบ “H” Pattern ไว้
D.4.5.2 ห้ามใช้ระบบ Traction Control หรื อระบบอื่นที่มีรูปแบบการทํางาน ใกล้เคียงกับ Traction Control
D.4.5.3 ฟลายวีล, คลัช และเฟื องท้ายอิสระ
D.4.5.4 อนุญาตเฉพาะเกียร์ Synchromesh H Pattern ทั้งชนิ ดเฟื องตรง และเฟื องเฉี ยงที่ผลิตมาเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานประจํา
รถ ที่ขายในท้องตลาด สามารถใช้เกียร์ขา้ มรุ่ นของยีห่ อ้ เดียวกันได้ และปรับเปลี่ยนอัตราทดได้
ระบบช่ วงล่ าง
D.4.6.1 จุดยึดของช่วงล่าง ต้องเป็ นจุดเดิมทั้งหมด
D.4.6.2 โช็คอัพ, สปริ ง และเหล็กกันโคลง สามารถเปลี่ยนได้อิสระ
D.4.6.3 อนุญาตให้เปลี่ยนจุดยึดเบ้าโช๊คบนเป็ นชนิด Ball Joint สําหรับปรับเปลี่ยน Camber ได้ และต้อง
เพิ่มนํ้าหนัก +10 kg นักแข่งและทีมแข่งจะต้องแจ้งให้ทีมตรวจสภาพทราบ หากไม่มีการแจ้ง
เมื่อตรวจพบภายหลังจะมีบทลงโทษจากผูจ้ ดั การแข่งขัน
B.4.6.4 เปลี่ยนวัสดุของบูช้ ยาง เป็ นวัสดุอื่นได้ แต่หา้ ม Ball Joint ยกเว้ นจุดยึดเบ้ าโช๊ คบน
B.4.6.5 ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็ นชิ้นส่วนมาตรฐานที่ติดมากับรถรุ่ นนั้น ๆ
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D.4.7

D.4.8

ระบบเบรค
D.4.7.1 ห้ามใช้ระบบเบรค ABS
D.4.7.2 เปลี่ยนจานเบรค และคาลิปเปอร์ได้
D.4.7.3 ระบบระบายความร้อนของเบรคให้ใช้ได้ เฉพาะอากาศที่มาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
D.4.7.4 สามารถเปลี่ยนระบบเบรคแบบดรัม เป็ นระบบดิสค์เบรคได้
ล้ อและยาง
D.4.8.1
D.4.8.2

ต้องใช้ลอ้ ขนาด 15” เท่านั้น
ยางที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจําหน่ายโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน คือ ยาง Radial ยีห่ อ้
MICHELIN Pilot Sport 3 ขนาด 195/50–R15 นิ้วเท่านั้น
D.4.8.3 การสั่งจองยาง จะต้องสั่งจองจากตัวแทนจําหน่ายที่ผจู ้ ดั การแข่งขันอนุญาตเท่านั้น (SCW) และชําระเงิ นค่ายางให้
เรี ยบร้อย ก่อนการแข่งขันแต่ละสนามจะเริ่ มขึ้น ถ้านักแข่ง/ทีมแข่งใดสั่งจองยาง และชําระเงินล่าช้ากว่าที่ผจู ้ ดั การ
แข่งขันกําหนด ทางผูจ้ ดั การแข่งขัน จะไม่รับประกัน และรับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
D.4.8.4 อนุญาตให้ใช้ยางได้จาํ นวน 8 เส้น ต่อการแข่งขัน 2 สนาม ตั้งแต่การจับเวลารอบคัดเลือกจนถึงการแข่งขันวันสุดท้าย
โดยไม่นบั รวมยางฝน
D.4.9 อากาศพลศาสตร์
อุปกรณ์อากาศพลศาสตร์หมายถึง
- Spoiler
สปอยเลอร์หน้า/หลัง
- Canard
ครี บข้างกันชนหน้า
- Splitter
ลิ้นหน้า
- Diffuser
ลิ้นหลัง
- Wing End Plate
แผ่นเพลตปลายปี ก
- Rear Wing
ปี กหลัง
- Side Skirt
สเกิร์ตข้าง
- Gurney Flap
ขอบฉากบนปี กหลัง
- Vortex Generator ครี บขอบหลังคา
D.4.9.1 สามารถติดตั้งสปอยเลอร์ หน้า แต่ตอ้ งไม่ยื่นออกมาจากตัวถังทางด้านหน้าเกิน 50 มม. บริ เวณที่เรี ยกว่า สปอยเลอร์
หน้านั้น หมายถึงตั้งแต่บริ เวณกันชนหน้าจนถึงช่องล้อหน้า ซึ่ งจะต้องไม่สูงเกิน 300 มม. เมื่อวัดจากระดับพื้น โดย
จะเป็ นชิ้นต่อใต้กนั ชนเดิมหรื อสามารถเปลี่ยนได้ท้ งั กันชน
อุปกรณ์ อากาศพลศาสตร์ ท้ งั หมดที่ ติดตั้งอยู่ใน
ด้านหน้าเส้นแบ่งกึ่งกลางตัวรถ และโค้งตามรู ปของกันชนโดยไม่มีส่วนแหลมคม เกินกว่าความกว้างของซุม้ ล้อหน้า
เมื่อมองจากด้านหน้า (ตามภาพประกอบข้างล่างนี้)

D.4.9.2

ต้องมีสปอยเลอร์หลัง แต่ความยาวทั้งอันจะต้องไม่เกินเส้นรอบตัวถังโดยมองจากด้านบน และมีความสูงของ สปอย
เลอร์ หลัง สําหรั บรถประเภท Sedan (3 Box Car) จะต้องมี ความสู งไม่เกิ นจุดสู งสุ ดของแนวกระจกด้านบนของ
กระจกหลัง ส่วนสําหรับรถประเภท Hatch Back (2 Box Car) จะต้องมีความสูงไม่เกินจุดสูงสุดของหลังคา
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D.4.10 ท่ อไอเสีย
D.4.10.1 ท่อไอเสี ยต้องออกด้านหลังเท่านั้น
D.4.10.2 พื้นผิวตัวถังบริ เวณที่ประชิดกับปลายท่อไอเสี ย จะต้องมีวสั ดุฉนวนกันไฟป้ องกันไว้ดว้ ย
D.4.10.3 ไม่มีการวัดระดับความดังเสี ยง
D.4.11 ระบบความปลอดภัย
D.4.11.1 นักแข่งต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งตามกฎที่กาํ หนด
 หมวกกันน็อค (Helmet) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน FIA 8860-2004 และ SA2010 อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไม่
มีการเจาะรู เพิ่มเติมจากโรงงานเดิม และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 HANS ตามมาตรฐาน FIA Standard 8858-2002 และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ชุดแข่ง (Racing Suit), ถุงมือ (Racing Gloves), รองเท้าแข่ง (Racing boots) และถุงเท้าแข่ง (Racing socks) ต้องเป็ น
วัสดุกนั ไฟ ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 และอยูใ่ นสภาพดี ไม่มีร่องรอยฉี กขาด หรื อตะเข็บขาด และเป็ น
อุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 ถุงคลุมหน้า (Balaclavas), เสื้ อแขนยาวกันไฟชั้นใน และกางเกงขายาวกันไฟชั้นใน (Base Liner), ถุงเท้าแข่ง (Racing
Socks) ตามมาตรฐาน FIA Standard 8856-2000 ผลิตด้วยวัสดุกนั ไฟ เช่น Nomex, Carbon X, Indura, Polybenzidazole
(PBI), Proban และเป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตในปี 2014 ขึ้นไป
 โลโก้ทุกชนิดที่ติดกับชุดแข่งห้ามเย็บทะลุถึงชั้นกันไฟโดยเด็ดขาด
 เครื่ องแต่งกายภายใน ไม่มีส่วนผสมของ Nylon หรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่สามารถละลายได้ดว้ ยความร้อน
*** บังคับใช้ ตลอดระยะเวลาทีล่ งทาการซ้ อม จับเวลารอบคัดเลือก และแข่ งขัน ***
D.4.11.2 รถทุกคันจะต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอย่างน้อย 1 ระบบ
 ระบบไฟฟ้า หรื อ
 ระบบถังดับเพลิงติดตั้งในรถ
D.4.11.3 รถทุกคันจะต้องติดตั้งจุดฉี ดนํ้ายาดับเพลิงอย่างน้อย 2 จุด และจะต้องไม่พน่ เข้าใส่บริ เวณศีรษะของนักแข่งโดยตรง
 จุดที่ 1 ฉี ดเข้าสู่ที่นงั่ คนขับ
 จุดที่ 2 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณเครื่ องยนต์
 จุดที่ 3 ฉี ดเข้าสู่บริ เวณจุดติดตั้งถังนํ้ามัน
D.4.11.4 ถังดับเพลิงต้องมีสารเคมีบรรจุอยูไ่ ม่ต่ าํ กว่า 2.4 ลิตร หรื อ 2 กิ โลกรัม มีความดันที่อยูใ่ นเกณฑ์พร้อมใช้งาน และมี
ป้ ายที่บ่งบอก วันหมดอายุ และอายุการใช้งานชัดเจน ระบบการทํางาน หรื อสภาพของถังอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
หากถังภายนอกมีรอยเสี ยหาย ต้องเปลี่ยนใหม่ทนั ที
D.4.11.5 กรรมการอาจขอทําการตรวจระบบการทํางานของถังดับเพลิงในรถโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
D.4.11.6 ท่อนํ้ายาดับเพลิงที่ส่งไปยังจุดต่างๆของตัวรถ ต้องเป็ นท่อโลหะ ควรติดตั้งด้วยวัสดุทนความร้อน เช่น ลวดโลหะ
และส่วนปลายท่อฉี ดจะต้องติดตั้งอย่างแน่นหนา เพื่อรองรับแรงดันสูงขณะฉี ด
D.4.11.7 รถแข่งทุกคันต้องมีสวิทช์ดบั เพลิง และสวิตช์ตดั ไฟ ที่ติดตั้งอย่างแข็งแรง สามารถใช้งานได้จากบริ เวณห้องคนขับ
และบริ เวณภายนอก โดยจะต้องติดสัญลักษณ์ให้เห็นโดยชัดเจน สามารถใช้ได้ในตําแหน่งท่านัง่ ขับปกติ และเข้าถึง
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ง่ายจากบุคคลภายนอก ตําแหน่งของสวิตช์ภายนอกตัวรถจะต้องเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรู ปตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ขนาด
รู ปร่ าง สี สวิทช์ตดั ไฟ ดับเพลิง
 สติ๊กเกอร์สวิทช์ตดั ไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 x 3 นิ้ว (กว้าง x ยาว) ตัวลูกศรสี แดง พื้นหลังสี น้ าํ เงิน

หรื อ
- สติ๊กเกอร์ดบั เพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 3 นิ้ว เส้นขอบตัวอักษรสี แดง พื้นหลังสี ขาว

D.4.11.8 ท่อต่างๆ ที่ผ่านบริ เวณห้องคนขับต้องเป็ นชนิ ดที่ทนไฟ เช่น ท่อโลหะ โดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิง ต้องคํานึ งถึงการ
ป้ องกันความเสี ยหายเนื่ องจากการเสี ยดสี , แตก, หัก, พับ หรื องอ หากติดตั้งใต้ห้องโดยสาร ควรคํานึ กถึงการครู ด
หรื อลากกับผิวทาง หรื อความเสี ยหายจากการกระเด็นของเศษหิ น เช่น บริ เวณซุม้ ล้อ
D.4.11.9 เข็มขัดนิ รภัยต้องมี ไม่ต่ าํ กว่า 5 จุ ด เป็ นไปตามมาตรฐาน FIA Specification 8853/98, SFI Specification 16.1, SFI
Specification 16.5 และจะต้องยังไม่หมดอายุการใช้งาน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ FIA กําหนดไว้เท่านั้น การติดตั้ง
ปลายของเข็มขัดนิรภัยจะต้องยึดอย่างแข็งแรงกับตัวถัง เข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่สามารถยึดกับ Roll cage ได้ มุม
ติดตั้งของเข็มขัดนิรภัยสําหรับคาดไหล่ที่อยูด่ า้ นหลังเบาะนักแข่งจะต้องอยูใ่ นช่วง 0-30 ตํ่ากว่าแนวระดับ สายคาด
เอว และเป้ าต้องไม่ดึงไปด้านหน้ารถ
D.4.11.10 เบาะที่นงั่ คนขับต้องเป็ นเบาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และจะต้องมีกนั กระแทกศีรษะด้านข้างด้วย
มีมาตรฐาน FIA Standard 8855-1999 ขึ้นไป อยูใ่ นสภาพใช้งาน รางเบาะ และเบาะถูกติดตั้งอย่างแน่นหนา ห้ามขยับ
ได้ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของกรรมการผูต้ รวจสภาพรถ)
D.4.11.11 ตัวล็อคฝากระโปรงหน้า และฝาท้าย ต้องทําการติดตั้งกิ๊ บล็อค เช่น Bonnet Pin อย่างน้อย 2 ตัว และต้องติดตั้งใน
ตําแหน่งที่ห่างกัน พอสมควร สําหรับฝากระโปรงหลังต้องเปิ ด-ปิ ดได้อิสระด้วยการติดตั้งตัวล็อค 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้
สามารถเปิ ดได้จากภายนอก และให้ติดสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่ง ดังรู ปตัวอย่าง

ให้ถอดกลไกการล็อคฝากระโปรงเดิมออกทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
D.4.11.12 รถแข่งทุกคันต้องมีโรลบาร์ ที่มีจุดยึดไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด และจะต้องมีท่อแนวทแยงจากมุมบนของ Main Hoop ลงไป
ยังจุดยึดที่พ้นื ด้วยการเชื่อม กรรมการตรวจสภาพอาจขอตรวจเอกสาร Homologation รับรอง Roll Cage โดย ASN
สําหรับ Roll cage ที่ ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย ASN จะต้องถูกสร้างมาจากท่อไร้รอยต่อ มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางผิวนอกไม่ต่าํ กว่า 40 มม. โครงสร้างของ Roll cage จะต้องเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมอย่างถูกต้อง จุดที่ดดั
โค้งจะต้องไม่คอด หรื อหักงอบริ เวณ Main Hoop จะต้องเชื่อมเข้ากับ B-pillar ด้วยการเชื่อม หรื อยึดด้วยน็อต
ในกรณี ยึด Roll cage เข้ากับตัวถังของรถด้วยการยึดน็อต จําเป็ นต้องต้องเสริ มความแข็งแรงด้วยการเชื่อม
แผ่นเหล็กที่ มีความหนาอย่างน้อย 4 มม. และมีพ้ืนที่ มากกว่าฐาน(ตีน)ของ Roll cage อย่างน้อย 30% ทั้งด้านใน
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และด้านนอกของตัวถังในบริ เวณที่ จะนํา Roll cage เข้ามายึดกับตัวถัง จุดยึดแต่ละจุด ต้องยึดด้วยน็อต M10 อย่าง
น้อย 4 ตัว นอกจากนี้ประตูดา้ นคนขับต้องมีคานกันกระแทกด้านข้าง

D.4.11.13 แบตเตอรี่ ตอ้ งยึดติด และล้อมรอบโดยกล่องที่ทาํ ขึ้นโดยวัสดุกนั ไฟ, ความร้อน, และไม่นาํ ไฟฟ้า (กล่องเหล็ก, วัสดุ
คาร์ บอนไฟเบอร์ ฯลฯ) ถ้าจะติดตั้งอยูใ่ นห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งตรงฝั่งผูโ้ ดยสาร แบตเตอรี่ ที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบไม่
ต้องเติมนํ้ากลัน่ (Maintenance Free) หรื อแบบแห้ง
D.4.11.14 สตาร์ทเตอร์จะต้องถูกติดตั้ง และทํางานได้ตลอดการแข่งขัน ในที่น้ ีหมายถึง สตาร์ทเตอร์ที่เป็ นไฟฟ้าอย่างเดียว
D.4.11.15 อุปกรณ์ส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆจะต้องสามารถทํางานได้ดีตลอดการแข่งขัน
D.4.11.16 ต้องถอดอุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไฟภายในห้องโดยสารออกให้หมด
D.4.11.17 รถแข่งทุกคันต้องมีหูลากจูงติดไว้ท้ งั ด้านหน้า และด้านหลัง โดยต้องยึดติดไว้อย่างแน่นหนา ขนาดของหูลากต้องมี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต่าํ กว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม.
สติ๊กเกอร์บอกตําแหน่งหูลาก สี ลูกศรจะต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น กรณี รถเป็ นสี แดง หรื อสังเกตได้ยาก ให้ตดั ขอบลูกศร
ด้วยสี เหลือง(ความกว้าง 10 มม.)

D.4.11.18 ถังนํ้ามันต้องเป็ นถังนํ้ามันตามที่ FIA รับรอง และต้องไม่หมดอายุ หรื อถ้าอยูใ่ นตําแหน่งเดิม ก็สามารถใช้ถงั นํ้ามัน
เดิมที่ติดมากับรถได้
D.4.11.19 ถังนํ้ามันถ้าไม่ได้อยู่ในตําแหน่ งเดิ ม จะต้องถูกล้อมโดยโครงสร้ างที่ แข็งแรงเพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการ
กระแทก
D.4.11.20 กรณี ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร จะต้องติดตั้งผนังกันไฟ (Firewall) เพื่อป้ องกันเปลวไฟลามจากบริ เวณ
ถังนํ้ามันมายังห้องโดยสาร โดยผนังกันไฟต้องวัสดุที่เป็ นโลหะไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง และติดตั้งอย่างมัน่ คง
แข็งแรง หากมีช่องว่าง ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และไม่หันไปทางคนขับ หากช่องเล็กกว่า ให้ทาํ การปิ ดด้วย
เทปอลูมิเนียม รวมไปถึงของเหลวต่าง ๆ ที่สามารถติดไฟได้ เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันไฮโดรลิค นํ้ามันเบรค ฯลฯ
ที่อยูใ่ นห้องโดยสาร
D.4.11.21 กระจกหน้าต่าง
 สามารถเปลี่ยนจากกระจก Standard เป็ น กระจก Polycarbonate และอนุญาตให้มีช่องเปิ ดได้ โดยจะต้องเป็ นไป
ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของ FIA
 กระจกฝั่งคนขับสามารถเปิ ด หรื อถอดออกได้ แต่ท้ งั สองกรณี น้ ี จําเป็ นจะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ FIA (FIA Art 253.11)
 ถ้ามีช่องเปิ ดบนกระจกข้าง (บริ เวณทั้งคนขับและคนนัง่ ) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 10x10 เซนติเมตร (ถ้าเกินจําเป็ น
จะต้องติดตั้งตาข่าย(Window Net) กรณี ที่ไม่ติดตั้งตาข่าย ห้ามเปิ ดเกิน 10 เซนติเมตร หากเปิ ดเกินขณะทําการ
แข่งขันจะโดนปรับโทษ
 ตาข่ายนิรภัย (Window Net) จะต้องติดตั้งกับโรลบาร์ให้แน่นหนา
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D.4.12 เชื้อเพลิง
D.4.12.1 เชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขัน กําหนดให้ใช้น้ าํ มัน E20 ตามที่ผจู ้ ดั ฯ กําหนดเท่านั้น
D.4.13 อุปกรณ์ บันทึกภาพ (Onboard Video Camera)
D.4.13.1 นักแข่ง/ทีมแข่งต้องมีอปุ กรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ติดตั้งภายในตัวรถ หรื อนอกรถ
บริ เวณหลังคา แต่ตอ้ งบันทึกภาพไปทางด้านหน้าของรถ
D.4.13.2 เป็ นหน้าที่ของนักแข่ง/ทีมแข่งต้องจัดหาอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) และบันทึกภาพ
ขณะทําการแข่งขัน ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
D.4.13.3 เมื่อนักแข่ง/ทีมแข่ง ถูกเรี ยกจากกรรมการ นายสนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขัน นักแข่ง/ทีมแข่งจะต้องมีภาพบันทึกการ
แข่งขันจากอุปกรณ์กล้องวีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรื อนาย
สนาม หรื อผูจ้ ดั การแข่งขันเสมอ ในกรณี ที่นกั แข่ง/ทีมแข่งไม่สามารถนําภาพบันทึกการแข่งขันจากอุปกรณ์กล้อง
วีดีโอบันทึกภาพ (Onboard Video Camera) มาให้ตามเวลาที่กาํ หนด นักแข่ง/ทีมแข่งจะถูกปรับเป็ นเงิน ไม่เกิน
10,000.00 บาท

D.5 กติกาเทคนิค TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE
กติกาการแข่งขันรุ่ นนี้ กําหนดขึ้นมาเพื่อให้รถยนต์ TOYATA VIOS ที่ผลิต และประกอบจากโรงงานของกลุ่มบริ ษทั โตโยต้า
ในประเทศไทย สามารถนํามาดัดแปลงตามมาตราฐานความปลอดภัยและกฏกติกาด้านเทคนิค เพื่อทําการแข่งขัน โดยพื้นฐาน
มาตรฐานความปลอดภัยของ FIA และกติกาเทคนิค FIA TCN และนํามาแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันใน
ประเทศไทย

D.5.1 ตัวถัง
D.5.1.1 ต้องเป็ นรถยนต์ TOYOTA VIOS ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานของ บริ ษทั โตโยต้าในประเทศไทยเท่านั้นตัวถังและ
เครื่ องยนต์ตอ้ งควบคู่มาจาก โรงงานซึ่งระบุหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่ องยนต์ตามใบส่งรถยนต์จากทางโรงงาน
และต้องเป็ นรถที่มี Chassis Number ตามที่กาํ หนด เท่านั้น
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นเครื่ องยนต์ที่เป็ นรุ่ นเดียวกับรถที่ออกมาจากโรงงานและนักแข่งจะต้อง แจ้ง
มายังผูจ้ ดั การแข่งขันทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
D.5.1.2 ต้องเป็ นตัวถัง TOYOTA VIOS ที่ผลิตออกมาจากสายพานการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศ
ไทยเท่านั้นห้ามเชื่อมหรื อดามตัวถังเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงาน ห้องโดยสารต้องเป็ นของเดิมประจําแบบให้เปลี่ยน
ที่นงั่ ผูข้ บั เป็ นแบบบัก๊ เก็ตซีทได้ที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร ไม่จาํ เป็ นต้องติดตั้ง หน้าปัดเรื อนไมล์ตอ้ งคงมาตรฐานเดิมจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตเท่านั้น
D.5.1.3 ชิ้นส่วนของตัวถังอื่นๆต้องเป็ นวัสดุมาตรฐานห้ามดัดแปลง กันชนหน้า กันชนหลัง ต้องคงไว้ สปอยเลอร์หน้า สปอย
เลอร์หลังและสเกิร์ตซ้าย-ขวา ใช้ของ TRD เท่านั้น ห้ามถอดหรื อแกะชิ้นส่วนใดๆ ออกให้คงสภาพเดิมที่ผจู ้ ดั ฯให้
D.5.1.4 กระจกฝ้าลมหน้า ต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น (Laminated) ตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น
D.5.2 เครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์ตอ้ งควบคูจ่ ากสายพานการผลิตพร้อมรถยนต์ TOYOTA VIOS รุ่ น ในการแข่งขัน โดยทีมผูจ้ ดั การแข่งขันเท่านั้น
D.5.2.1 ห้ามดัดแปลง ตกแต่งเพิ่มเติมหรื อดัดแปลงจุดยึด เพิ่มวัสดุ เจาะ กลึง/เจียร์วสั ดุออก พอกเนื้อโลหะบาลานซ์
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม
D.5.2.2 เครื่ องยนต์ของ TOYOTA VIOS ทุกคัน ต้องได้รับการตรวจชิ้นส่วนภายในเครื่ องยนต์ โดยช่างของโตโยต้าและต้องซีล
เครื่ องยนต์ทุกตัวก่อนการแข่งขันประจําปี 2562
D.5.2.3 ห้ามติดตั้งเทอร์โบชาร์จกับไอดีทุกชนิดหรื อซูเปอร์ชาร์จ และห้ามใช้วสั ดุอื่นๆที่อดั เข้ากับไอดีทุกชนิด
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D.5.2.4 เสื้ อสูบ ไม่อนุญาตให้ขยายหรื อเพิ่ม และห้ามปรับแต่งมุมวาวล์ทามส์มิ่งของแคมชาฟท์ (ให้ถือมาตรฐานสเปคเดิมจาก
โรงงาน)
D.5.2.5 ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านสูบ สลักลูกสูบ และชิ้นส่วนภายในเครื่ องยนต์ ต้องเป็ นของมาตรฐานเดิมห้ามปรับปรุ ง
D.5.2.6 วาล์ว สปริ งวาล์ว ห้ามเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นมาตรฐานเดิ มเท่านั้น
D.5.2.7 แคมชาฟท์เป็ นของมาตรฐานเดิม ห้ามปรับปรุ งด้วยวิธีใดๆองศาลูกเบี้ยวเปิ ด – ปิ ดต้องเป็ นมาตรฐานเดิมจากโรงงานผูผ้ ลิต
เท่านั้น
D.5.2.8 หัวฉี ด ระบบหัวฉี ดและระบบส่งนํ้ามันเป็ นของมาตรฐานเดิมและขนาดเท่าเดิมติดตั้งในตําแหน่งเดิม ห้ามปรับแต่งภายใน
ห้ามติดตั้งหรื อต่อสายกลไกบังคับอื่นๆเข้ากับระบบหัวฉี ด
D.5.2.9 หม้อนํ้า ห้ามปรับแต่งและต้องติดตั้งไว้ในตําแหน่งเดิม พัดลมต้องเป็ นของมาตรฐานเดิมและห้ามติดพัดลมเพิ่มเติม แต่
อนุญาตให้ถอดสายควบคุมพัดลมไฟฟ้าออกได้เพื่อให้พดั ลมทํางานได้ตลอดเวลา ส่วนฝาปิ ดหม้อนํ้าอนุญาตให้ เปลี่ยนได้
วาวล์น้ าํ ต้องเป็ นมาตรฐานเดิมจากโรงงานผูผ้ ลิต
D.5.2.10 กล่อง E.C.U. ห้ามเปลี่ยนแปลงและดัดแปลง นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่ องยนต์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพพร้อมให้
ตรวจสอบการทํางานสามารถอ่านค่าเช็คระบบดังกล่าวได้
D.5.2.11 ระบบไฟจุดระเบิด ต้องเป็ นของมาตรฐานเดิม
D.5.2.12 กรองอากาศ ต้องเป็ นมาตรฐานเดิมอนุญาตให้เปลี่ยนไส้กรองได้ตามขนาดมาตรฐานเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ต่อท่อลมเข้า
กรองเพิ่มเติม
D.5.2.13 ฟลายวีลต้องคงไว้ซ่ ึงมาตรฐานเดิมห้ามตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
D.5.2.14 ไม่อนุญาตใหติ้ดตั้งระบบระบายความร้อนนํ้ามัน O il-cooler และไม่อนุญาตใหติ้ดตั้งปั้ มนํ้าเครื่ องเพิ่มเติมและอ่าง
นํ้ามันเครื่ องต้องเป็ นอ่างมาตรฐานเดิมที่ติดมากับเครื่ องยนต์
D.5.2.15 อนุญาตให้ถอดคอนเดนเซอร์แอร์ออกได้แต่ตอ้ งคงไว้ซ่ ึงคอมเพรสเซอร์แอร์และสายพานคงเดิมตามมาตรฐาน
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
D.5.2.16 หัวเทียนเปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งตามขนาดตามมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงาน
D.5.3 ระบบขับเคลื่อน
D.5.3.1 คลัทช์ดิสค์และคอฟเวอร์คลัทช์ อนุญาตให้ใช้ Part ของ TRD
- Clutch Disc Part No. : 31250-AE963
- Clutch Disc Part No. : 31250-AE963
D.5.3.2 เกียร์อตั ราทดเกียร์ตอ้ งเป็ นของมาตรฐานเดิมจากโรงงาน ห้ามปรับเปลี่ยนอัตราทดเฟื องเกียร์ใดๆ ทั้งสิ้นและต้องมีเฟื อง
เกียร์ถอยหลังติดตั้งอยูด่ ว้ ย
D.5.3.3 อนุญาตให้ใส่ลิมิเต็ดสลิปได้ โดยให้ใช้ L.S.D. ของ TRD Part No.41301-AW004 เท่านั้น
D.5.4 ระบบกันสะเทือน
D.5.4.1 ลูกยางจุดยึดช่วงล่างต่างๆต้องเป็ น แบบมาตรฐานเดิมของโรงงานอนุญาตให้เปลี่ยนได้แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุเดียวกัน
D.5.4.2 โช้คอัพ ให้ใช้ Shock Absorber และ Spring ของผูจ้ ดั ฯ
- โช้คอัพหน้า มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
- โช้คอัพหลัง มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
D.5.4.3 สปริ ง Spring
- สปริ งหน้า มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
- สปริ งหลัง มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
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D.5.5 ระบบเบรค
D.5.5.1 ต้องใช้ของมาตรฐานประจําแบบดิสเบรคล้อหน้า ดรัมเบรคล้อหลัง พร้อมหม้อลมและวาล์ว ทํางานได้ตามปกติ ผ้าเบรค
เลือกใช้ได้โดยอิสระ
D.5.5.2 อนุญาตให้ลอ้ หลังใช้ดิสค์เบรคได้ แต่ตอ้ งเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานตามรุ่ นโตโยต้า
D.5.5.3 ระบบสายอ่อนเบรค ห้ามเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายตําแหน่ง การติดตั้ง ต้องเป็ นแบบเดียวที่ออกจากโรงงานเท่านั้นและไม่
อนุญาตให้ตอ่ ท่อเป่ าลมเบรค
D.5.5.4 ไม่อนุญาตให้ถอดแผ่นบังลมจานเบรค และไม่อนุญาตให้ต่อท่อลมเป่ าเบรค
D.5.6 ระบบบังคับเลีย้ ว
ต้องเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเท่านั้น
D.5.7 ท่ อไอเสีย
ระบบท่อไอเสี ย ให้ใช้ท่อร่ วมไอเสี ย (Exhaust Manifold) ต้องเป็ นระบบ 4 รวม 1 ของที่ทางผูจ้ ดั ฯจัดให้เท่านั้น แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงปลายท่อได้เท่านั้น โดยปลายท่อไอเสี ยต้องปล่อยออกด้านท้ายตัวรถโดยไม่เป่ าลงพื้น4. Ã¹
D.5.8 นา้ มันเชื้อเพลิง
ต้องเป็ นนํ้ามันเบนซิน จากผูจ้ ดั ฯระบุเท่านั้น โดยมีค่าอ็อกเทนไม่เกิน 95 ห้ ามใส่ ส่วนผสมใดๆ ที่สามารถเพิ่มค่าอ็อกเทนให้กบั
นํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นอันขาด
D.5.9 ยางและล้อ
D.5.9.1 ยางที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจําหน่ายโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน คือ ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN
Pilot Sport 3 ขนาด 195/50–R15 นิ้วเท่านั้น
D.5.9.2 ล้อต้องเป็ นล้อแม็กซ์ LENSO ขนาดของกระทะล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้วและความกว้าง 7 นิ้ว เท่านั้นซึ่งกําหนดสเปค
โดยผูจ้ ดั ฯ
D.5.10 นา้ หนักของรถแข่ ง
D.5.10.1 จํากัดนํ้าหนักของรถแข่งไม่รวมผูข้ บั และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยดังนี้
- รุ่ น VIOS จะต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 1,050 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
- รุ่ น VIOS LADY จะต้องมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 1,050 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
D.5.10.2 หากรถที่มีน้ าํ หนักไม่ถึงตามที่กาํ หนดต้องติดนํ้าหนักถ่วงเพิ่ม โดยต้องเป็ นแผ่นโลหะเจาะรู ยดึ น็อตอย่าง
มัน่ คงแข็งแรง อย่างน้อย 2 ตําแหน่ง หากใช้วสั ดุอื่นนอกเหนือจากที่กาํ หนดจะไม่รับการพิจารณาทั้งสิ้น
D.5.11 ความสู งใต้ ท้องรถ
นอกเหนือจากยางของทั้ง 4 ล้อ แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของรถอยูเ่ หนือผิวถนนที่ได้ระดับตํ่ากว่า 90 มิลลิเมตร
D.5.12 อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
D.5.12.1 ภายในห้องโดยสารต้องติดตั้งโครงยันหลังคา (Roll-bar) โดยต้องมีจุดยึดบนโครงมีตวั ถังไม่นอ้ ยกว่า 6 จุดประกอบด้วย
ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอย่างตํ่า 38 ม.ม. ความหนาของผนังท่ออย่างน้อย 1.5 ม.ม. และต้องมีท่อ
เฉี ยงต่อจากมุมขวาไปยังขาหลังซ้ายของ Roll-Bar อย่างน้อย 1 ท่อ
D.5.12.2 รถแข่งทุกคันต้องติดตั้งสวิทช์ตดั ไฟ (General Circuit-breaker) ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารและต้องสามารถ
ควบคุมระบบไฟได้ท้ งั ภายนอกและภายในสวิทช์ตดั ไฟ ตัวที่ติดตั้งภายนอกต้องติดตั้งไว้บริ เวณขอบฝากระโปรงด้านบน
ติดกับกระจกหน้าทางด้านซ้ายของตัวรถและมีสติ๊กเกอร์สญ
ั ลักษณ์ของสวิทช์ตดั ไฟชี้บอกด้วย
D.5.12.3 หูลาก รถแข่งทุกคันต้องติดตั้งหูลากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
D.5.12.3.1 วัสดุที่ใช้ทาํ หูลาก ต้องเป็ นวัสดุที่ผจู ้ ดั ฯจัดให้เท่านั้น
D.5.12.3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางวงในของหูลากที่ติดตั้งต้องมีขนาดไม่ต่าํ กว่า 50 ม.ม.
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D.5.12.3.3 หูลากที่ติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องเป็ นสี แดงเท่านั้น พร้อมทั้งสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่งที่ติดตั้งหูลากนี้
ด้วย
D.5.12.4 ถังดับเพลิงประเภท Dry Chemical Fire Extinguisher หรื อเทียบเท่าความจุของนํ้ายาดับเพลิงต้องไม่ต่าํ กว่า 2.5 กิโลกรัม
ติดตั้งให้มนั่ คงพร้อมใช้งาน
D.5.12.5 ท่อนํ้า ท่อนํ้ามันและท่อเชื้อเพลิงต้องเป็ นมาตรฐานเดิม
D.5.12.6 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องติดตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
D.5.12.7 แบตเตอรี่ ต้องติดตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเดิมอนุญาตให้เปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่ ได้
D.5.12.8 เข็มขัดนิรภัยต้องมีขนาดของแถบคาดไม่แคบกว่า 50 มิลลิเมตร ประกอบด้วยแถบคาดหัวไหล่ท้ งั 2ข้างเป็ นอย่าง น้อย (แบบ
4 จุด) และเป็ นแบบ One Touch Full Harness Type
D.5.12.9 รถแข่งคันใด เปิ ดกระจกบังลมด้านข้างมากกว่า 10 cm. ต้องมีอุปกรณ์ window net ต้องติดตั้งให้ได้มาตรฐาน
D.5.12.10 ชุดแข่งให้นกั แข่งที่ร่วมการแข่งขันในรายการนี้ใช้ชุดแข่งที่ผจู ้ ดั การแข่งขันจัดให้โดยชุดแข่งแต่ละชุดจะมีเครื่ องหมาย
ผลิตภัณฑ์สินค้าและผูจ้ ดั การแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ตาํ แหน่งที่ผจู ้ ดั ติดไว้ โดยห้ามติดผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งซํ้าซ้อนกับผลิตภัณฑ์
ของผูจ้ ดั การแข่งขัน

D.6 กติกาเทคนิค TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE
D.6.1 ตัวถัง
D.6.1.1 ต้องเป็ นรถยนต์ TOYOTA COROLLA ALTIS ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานของ บริ ษทั โตโยต้าในประเทศไทย
เท่านั้น ตัวถังและเครื่ องยนต์ตอ้ งควบคู่มาจากโรงงานซึ่งระบุหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่ องยนต์ตามใบส่งรถยนต์จาก
ทางโรงงานและต้องเป็ นรถที่มี Chassis Number ตามที่กาํ หนด เท่านั้นในกรณี ที่มีการเปลี่ยนเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นเครื่ องยนต์
ที่เป็ นรุ่ นเดียวกับรถที่ออกมาจากโรงงานและนักแข่งจะต้องแจ้งมายังผูจ้ ดั การแข่งขันทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
D.6.1.2 ต้องเป็ นตัวถัง TOYOTA COROL A ALTIS ที่ผลิตออกมาจากสายพานการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ใน
ประเทศไทยเท่านั้นห้ามเชื่อมหรื อดามตัวถังเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงาน ห้องโดยสารต้องเป็ นของเดิมประจําแบบให้เปลี่ยน
ที่นงั่ ผูข้ บั เป็ นแบบบัก๊ เก็ตซีทได้ที่นงั่ ผูโ้ ดยสารไม่จาํ เป็ น ต้องติดตั้ง หน้าปั ดเรื อนไมล์ตอ้ งเป็ นมาตรฐานเดิมจากโรงงานผูผ้ ลิต
เท่านั้น
D.6.1.3 ชิ้นส่วนของตัวถังอื่นๆ ต้องเป็ นวัสดุ มาตรฐานห้ามดัดแปลง กันชนหน้า กันชนหลังต้องคงไว้ สปอยเลอร์หน้า สปอยเลอร์
หลัง และสเกิร์ตข้างซ้าย-ขวาใช้ของ TRD เท่านั้น ห้ามถอดหรื อแกะชิ้นส่วนใดๆ ออกให้ลงสภาพมาตรฐานเดิมที่ผจู ้ ดั ๆให้
D.6.1.4 กระจกฝ้าลมหน้า ต้องเป็ นแบบ 2 ชั้น ( Laminated) ตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น
D.6.2 เครื่ องยนต์
เครื่ องยนต์ตอ้ งควบคู่จากสายพานการผลิต พร้อมรถยนต์ TOYOTA COROLLA ALTIS รุ่ นในการแข่งขันโดยทีมผูจ้ ดั การ
แข่งขันเท่านั้น
D.6.2.1 ห้ามดัดแปลงตกแต่ง เพิม่ เติม ดัดแปลงจุดยึด เพิม่ วัสดุ เจาะ กลึง/ เจียร์วสั ดุออก พอกเนื้อโลหะบาลานซ์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม
D.6.2.2 เครื่ องยนต์ของ TOYOTA ALTIS ทุกคันต้องได้รับการตรวจชิ้นส่วนภายในเครื่ องยนต์ โดยช่างของโตโยต้าและต้องซีล
เครื่ องยนต์ทุกตัวก่อนการแข่งขันประจําปี 2019
D.6.2.3 ห้ามติดตั้งเทอร์โบชาร์จกับไอดีทุกชนิดหรื อซูเปอร์ชาร์จ และห้ามใช้วสั ดุอื่นๆที่อดั เข้ากับไอดีทุกชนิด
D.6.2.4 เสื้ อสูบ ไม่อนุญาตให้ขยายหรื อเพิ่มและห้ามปรับแต่งมุมวาวล์ทามส์มิ่งของแคมชาฟท์ (ให้ถือมาตรฐานสเปคเดิมจากโรงงาน)
D.6.2.5 ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านสูบ สลักลูกสูบ และชิ้นส่ วนภายในเครื่ องยนต์ตอ้ งเป็ นของมาตรฐานเดิมห้ามปรับปรุ ง
D.6.2.6 วาล์ว ต้องเป็ นของมาตรฐานเดิมสปริ งวาล์วห้ามเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นมาตรฐานเดิมเท่านั้น
D.6.2.7 แคมชาฟท์เป็ นของมาตรฐานเดิม ห้ามปรับปรุ งด้วยวิธีใดๆ องศาลูกเบี้ยว เปิ ด - ปิ ด ต้องเป็ นมาตรฐานเดิมเท่านั้น
D.6.2.8 หัวฉี ดระบบหัวฉี ดและระบบส่งนํ้ามันเป็ นของมาตรฐานเดิมและขนาดเท่าเดิมติดตั้งในตําแหน่งเดิม ห้ามปรับแต่งภายใน ห้าม
ติดตั้งหรื อต่อสายกลไกบังคับอื่นๆเข้ากับระบบหัวฉี ด
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D.6.2.9 หม้อนํ้า ห้ามปรับแต่งและต้องติดตั้งไว้ในตําแหน่งเดิมพัดลมต้องเป็ นของมาตรฐานเดิม และห้ามติดพัดลมเพิ่มเติม แต่
อนุญาตให้ถอดสายควบคุมพัดลมไฟฟ้าออกได้เพื่อให้พดั ลมทํางานได้ตลอดเวลาส่วนฝาปิ ดหม้อนํ้าอนุญาตให้เปลี่ยนได้ วาล์ว
นํ้าต้องเป็ นมาตรฐานเดิมมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
D.6.2.10 กล่อง E.C.U. ห้ามเปลี่ยนแปลงและดัดแปลง นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่ องยนต์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที่พร้อมให้
ตรวจสอบการทํางานสามารถอ่านค่าเช็คระบบดังกล่าวได้
D.6.2.11 ระบบไฟจุดระเบิด ต้องเป็ นของมาตรฐานเดิม
D.6.2.12 กรองอากาศ ต้องเป็ นมาตรฐานเดิมอนุญาตให้เปลี่ยนไส้กรองได้ตามขนาดมาตรฐานเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ต่อท่อลมเข้ากรอง
เพิ่มเติม
D.6.2.13 ฟลายวีลต้องคงไว้ซ่ ึงมาตรฐานเดิมห้ามตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
D.6.2.14 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบระบายความร้อนนํ้ามัน Oil-cooler และไม่อนุญาตใหติด้ ตั้งปมั้ นํ้ามันเครื่ องเพิ่มเติมและอ่างนํ้ามัน
เครื่ องต้องเป็ นอ่างมาตรฐานเดิมที่ติดมากับเครื่ องยนต์
D.6.2.15 อนุญาตให้ถอดคอนเดนเซอร์ แอร์ออกได้ แต่ตอ้ งคงไว้ซ่ ึงคอมเพรสเซอร์แอร์และสายพานคงเดิมตามมาตรฐาน
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
D.6.2.16 หัวเทียนเปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งตามขนาดมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงาน
D.6.3 ระบบขับเคลื่อน
D.6.3.1 ฟลายวีลคลัทช์ดิสค์ และคอฟเวอร์คลัทช์ (Fly Wheel, Clutch Cover & Clutch Disc) อนุญาตให้ใช้ Part ของ ORC-309DTT1414-1
D.6.3.2 เกียร์ อัตราทดเกียร์ตอ้ งเป็ นของมาตรฐานเดิมจากโรงงาน ห้ามปรับเปลี่ยน อัตราทดเฟื องเกียร์ใดๆ ทั้งสิ้น
และต้องมีเฟื องเกียร์ถอยหลังติดตั้งอยูด่ ว้ ยเฟื องเกียร์ FinalGear ให้ใช้ของอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเท่านั้น
D.6.3.3 อนุญาตให้ใส่ลิมิเต็ดสลิปได้ โดยให้ใช้ L.S.D. ของ ORC-309D-TT1414-1 เท่านั้น
D.6.4 ระบบกันสะเทือน
D.6.4.1 ลูกยาง จุดยึดช่วงล่างต่างๆ ต้องเป็ นแบบมาตรฐานเดิมของโรงงานอนุญาตให้เปลี่ยนได้ แต่ตอ้ งเป็ นวัสดุเดียวกัน
D.6.4.2 โช้คอัพให้ใช้ Shock Absorber และ Spring ของผูจ้ ดั ฯ
- โช้คอัพหน้า มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
- โช้คอัพหลัง มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
D.6.4.3 สปริ ง Spring
- สปริ งหน้า มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
- สปริ งหลัง มาตรฐานตามที่ผจู ้ ดั กําหนด
D.6.5 ระบบเบรค
D.6.5.1 ต้องใช้ของมาตรฐานประจําแบบ ดิสค์เบรคสี่ ลอ้ โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานเดิมของโตโยต้า หม้อลมและวาล์ว ทํางานได้
ตามปกติ ผ้าเบรคเลือกใช้ได้โดยอิสระ
D.6.5.2 ระบบเบรคสายอ่อนเบรค ห้ามเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย ตําแหน่งการติดตั้งต้องเป็ นแบบเดียวที่ออกจากโรงงานเท่านั้นและ
ไม่อนุญาตให้ต่อท่อเป่ าลมเบรค
D.6.5.3 ไม่อนุญาตให้ถอดแผ่นบังลมจานเบรค/แลไม่อนุญาตให้ตอ่ ท่อลมเป่ าเบรค
D.6.6 ระบบบังคับเลีย้ ว
ต้องเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเท่านั้น
D.6.7 ระบบท่ อไอเสีย
ระบบท่อไอเสี ย ให้ใช้ท่อซ่อมไอเสี ย (Exhaust Manifold) ต้องเป็ นระบบ 4 ซ่อม 1 ของที่ทางผูจ้ ดั ฯจัดให้เท่านั้น แต่
สามารถเปลี่ยนแปลงปลายท่อได้เท่านั้น โดยปลายท่อไอเสี ยต้องปล่อยออกด้านท้ายตัวรถโดยไม่เป่ าลงพื้น
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D.6.8 นา้ มันเชื้อเพลิง
ต้องเป็ นนํ้ามันเบนซิน จากผูจ้ ดั ฯระบุให้เท่านั้น โดยมีค่าอ็อกเทนไม่เกิน 95 ห้ ามใส่ ส่วนผสมใดๆที่สามารถเพิ่มค่าอ็อก
เทนให้กบั นํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นอันขาด
D.6.9 ล้ อและยาง
D.6.9.1 ยางที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็ นยางที่มีสญ
ั ลักษณ์ และจัดจําหน่ายโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน คือ ยาง Radial ยีห่ อ้ MICHELIN
Pilot Sport 4 ขนาด 215/45-R17นิ้วเท่านั้น
D.6.9.2 ล้อต้องเป็ นล้อแม็กซ์ LENSO ขนาดของกระทะล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้ว และความกว้าง 8 นิ้ว เท่านั้นซึ่งกําหนด
สเปคโดยผูจ้ ดั ฯ
D.6.10 นา้ หนักรถแข่ ง
D.6.10.1 จํากัดนํ้าหนักของรถแข่งไม่รวมผูข้ บั และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยดังนี้
- จะต้องมีน้ าํ หนัก ไม่ต่าํ กว่า 1,100 กิโลกรัม (ไม่รวมคนขับ)
D.6.10.2 หากรถที่มีน้ าํ หนักไม่ถึงตามที่กาํ หนด ต้องติดนํ้าหนักถ่วงเพิ่มโดยต้องเป็ นแผ่นโลหะเจาะรู ยดึ น็อตอย่างมัน่ คงแข็งแรง
นํ้าหนักถ่วงอื่นๆ ไม่รับการพิจารณาทั้งสิ้น
D.6.11 ความสู งใต้ ท้องรถ
นอกเหนือจากยางของทั้ง 4 ล้อ แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของรถอยูเ่ หนือผิวถนนที่ได้ระดับตํ่ากว่า 90 มิลลิเมตร
D.6.12 อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
D.6.12.1 ภายในห้องโดยสารต้องติดตั้งโครงยันหลังคา (Roll-bar)โดยต้องมีจุดยึดบนโครงมีตวั ถังไม่นอ้ ยกว่า 6 จุดประกอบด้วย
ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอย่างตํ่า 38 ม.ม. ความหนาของผนังท่ออย่างน้อย 1.5 ม.ม. และต้องมี
ท่อเฉี ยงต่อจากมุมขวาไปยังขาหลังซ้ายของ Roll-Bar อย่างน้อย 1 ท่อ
D.6.12.2 รถแข่งทุกคันต้องติดตั้งสวิทช์ตดั ไฟ (General Circuit-breaker) ทั้งภายนอก และภายในห้องโดยสารและต้องสามารถ
ควบคุมระบบไฟได้ท้ งั ภายนอกและภายในสวิทช์ตดั ไฟตัวที่ติดตั้งภายนอกต้องติดตั้งไว้บริ เวณขอบฝากระโปรง
ด้านบน ติดกับกระจกหน้าทางด้านซ้ายของตัวรถและมีสติ๊กเกอร์สญ
ั ลักษณ์ของสวิทช์ตดั ไฟชี้บอกด้วย
D.6.12.3 หูลาก รถแข่งทุกคันต้องติดตั้งหูลากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
D.6.12.3.1 วัสดุที่ใช้ทาํ หูลาก ต้องเป็ นวัสดุที่ผจู ้ ดั ฯ จัดให้เท่านั้น
D.6.12.3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางวงในของหูลากที่ติดตั้งต้องมีขนาดไม่ต่าํ กว่า 50 ม.ม.
D.6.12.3.3 หูลากที่ติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องเป็ น สี แดงเท่านั้น พร้อมทั้งสติ๊กเกอร์บอกตําแหน่งที่ติดตั้งหู
ลากนี้ดว้ ย
D.6.12.4 ถังดับเพลิงประเภท Dry Chemical Fire Extinguisher หรื อเทียบเท่าความจุของนํ้ายาดับเพลิงต้องไม่ต่าํ กว่า 2.5
กิโลกรัมติดตั้งให้มนั่ คงพร้อมใช้งาน
D.6.12.5 ท่อนํ้า ท่อนํ้ามันและท่อเชื้อเพลิงต้องเป็ นมาตรฐานเดิม
D.6.12.6 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงต้องติดตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเดิม
D.6.12.7 แบตเตอรี่ ต้องติดตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเดิมอนุญาตให้เปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่ ได้
D.6.12.8 เข็มขัดนิรภัยต้องมีขนาดของแถบคาดไม่แคบกว่า 50 มิลลิเมตร ประกอบด้วยแถบคาดหัวไหล่ท้ งั 2 ข้างเป็ นอย่างน้อย
(แบบ 4 จุด) และเป็ นแบบOne Touch Full Harness Type
D.6.12.9 รถแข่งคันใด เปิ ดกระจกบังลมด้านข้างมากกว่า 10 cm. ต้องมีอุปกรณ์ window net
D.6.12.10 ชุดแข่งให้นกั แข่งที่ร่วมการแข่งขันในรายการนี้ใช้ชุดแข่งที่ผจู ้ ดั การแข่งขันจัดให้โดยชุดแข่งแต่ละชุดจะมี
เครื่ องหมายผลิตภัณฑ์สินค้า และผูจ้ ดั การแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ตาํ แหน่งที่ผจู ้ ดั ฯ ติดไว้โดยห้ามติดผลิตภัณฑ์
อื่นซึ่งซํ้าซ้อนกับผลิตภัณฑ์ของผูจ้ ดั การแข่งขัน
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Part E Appendix
Safety Standard for Driver and Racing Car

E .1
E.2

E.3

อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสาหรับนักแข่ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานของ FIA และ/หรื อตามข้อกําหนดของแต่ละรุ่ น
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสาหรับบุคลากรทีมงานผู้ปฏิบัติหน้ าทีเ่ ติมนา้ มัน
E.2.1 ชุดปฏิบตั ิงาน ใช้ชุดแข่งตามมาตรฐาน FIA
E.2.2 หมวกกันน็อคแบบปิ ด (Full Face) ตามมาตรฐาน FIA หรื อ มาตรฐานสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.)
E.2.3 ที่คลุมศีรษะ (Balaclava) ตามมาตรฐาน FIA หรื อเป็ นผ้า Nomex
E.2.4 ถุงมือ (Glove) ตามมาตรฐาน FIA
E.2.5 รองเท้าหุม้ ส้น / รองเท้าผ้าใบ (Sneakers)
E.2.6 ชุ ดชั้นใน ตามมาตรฐาน FIA หรื อเป็ นผ้า Nomex ห้ามผ้าที่มีส่วนผสมไนล่อนหรื อวัสดุสังเคราะห์ที่ติด
ไฟง่าย
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสาหรับรถแข่ ง
เป็ นไปตามมาตรฐาน FIA และ/หรื อตามข้อกําหนดของแต่ละรุ่ น
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E.4

สัญญาณธง

นักแข่งต้องปฏิบตั ิตามสัญญาณธงที่ได้รับในสนามอย่างเคร่ งครัด สัญญาณธงในการแข่งขันทั้งหมดจะเป็ นไปตามกติกาสากล
ดังนี้

ธงเหลืองเดี่ยว
มีอนั ตรายอยูใ่ นบริ เวณที่ให้สญ
ั ญาณหรื อบริ เวณถัดไปให้ลดความเร็ ว
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

ธงเหลืองคู่
อันตรายมาก มีสิ่งกีดขวางทางแข่งมากจนอาจผ่านไปได้ไม่สะดวก
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
ธงเหลืองพร้อมป้ าย SC
มีอนั ตรายมากเกิดขึ้นและรถ SAFETY CAR จะออกนาขบวน
เตรี ยมพร้อมในการหยุดและขับตามรถ SAFETY CAR
ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
ธงเขียว
เส้นทางแข่งขันปลอดภัย, พ้นข้อห้ามแซง

ธงเหลืองแถบแดง
มีน้ ามันบนพื้นสนาม หรื อผิวทางการแข่งขันลื่น ให้หลบหลีกและระวังในจุดนั้น

ธงฟ้ายก
มีรถแข่งที่วงิ่ ด้วยเร็ วกว่าใกล้เข้ามา

ธงฟ้าโบก
รถแข่งที่วงิ่ ด้วยความเร็ วกว่ากาลังจะแซงในไม่ชา้
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ธงขาว
มีรถช้า หรื อรถพยาบาล หรื อรถช่วยเหลืออยูใ่ นสนาม
หรื อมีรถความเร็ วต่าวิง่ ผ่านจุดดังกล่าว

ธงขาวดา และเบอร์รถ
เตือนรถเบอร์น้ นั ขับรถในเรื่ องมารยาทในสนาม (เพื่อเป็ นการเตือน)

ธงดา / วงกลมสี สม้ และเบอร์รถ
ตัวรถแข่งขันตามเบอร์ มีปัญหา กรรมการเรี ยกเข้าพิทในรอบต่อไป

ธงตราหมากรุ ก
จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (CHEQUER FLAG)

ธงแดง
การแข่งขันยุติลง ให้นกั แข่งหยุดการแข่งขันทันที

ธงดา และเบอร์รถ
รถแข่งเบอร์น้ นั ต้องออกจากการแข่งขัน
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