หมวดที่ 7
กติกาการแขงรถออโตครอสและแรลลี่ครอส
(AUTOCROSS & RALLYCROSS REGULATIONS)
กติกากําหนดรูปแบบการแขง (Sporting Regulations)
7.1.1. ออโตครอส (Autocross) หมายถึง การแขงรถบนสนามแขงที่วนบรรจบเปนรอบสั้นๆ
เสนทางทัง้ หมดเปนถนนผิวรวนหยาบ รถแขงถูกปลอยออกพรอมกัน (Mass-start) เปนกลุมเล็กๆ ตัดสินแพ
ชนะดวยระยะทางไมมากรอบสนาม

7.1.2. แรลลีค่ รอส (Rallycross) หมายถึง การแขงรถบนสนามแขงที่วนบรรจบเปนรอบสั้นๆ
เสนทางสวนหนึ่งเปนถนนผิวรวนหยาบ เสนทางอีกไมนอยกวา 35% แตไมเกิน 60% เปนถนนเรียบผิวแข็ง
รถแขงถูกปลอยออกพรอมกัน (Mass-start) เปนกลุมเล็กๆ ตัดสินแพชนะดวยระยะทางไมมากรอบสนาม

7.1.3. คุณสมบัตินักแขง
7.1.3.1. นักแขงที่จะเขารวมการแขงขันออโตครอสทุกรุนตองมีใบอนุญาตขับรถแขง (ออโตครอส/แรลลี่ครอส)
ที่ออกใหโดย ร.ย.ส.ท. ซึ่งยังไมขาดอายุ ณ วันทําการแขงขัน
7.1.3.2. นักแขงจะตองสวมชุดแขงรถ หมวกกันนอค ถุงมือ และรองเทาแขง ที่ถูกตองตามมาตรฐานสากลใน
การลงแขงขันทุกครั้ง

7.1.4. จํานวนขั้นต่ําของผูเขาแขงขัน
7.1.4.1. แตละรุนตองมีรถแขงเขารวมการแขงขันไมนอยกวา 5 คัน (ยกเลิกถานอยกวา 5 คัน)
7.1.4.2. เมื่อแตละรุนมีรถแขงเกิน 8 คัน (13 คันขึน้ ไป จะจัดแขงเพิ่มในดิวิชั่น 2)
7.1.4.3. เมื่อแตละรุนมีรถแขงเกิน 16 คัน (21 คันขึ้น) จะจัดแขงเพิ่มในดิวิชั่น 2 และ 3

7.1.5. การเก็บคะแนนสะสมเพือ่ ชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ร.ย.ส.ท. อาจจะกําหนดใหมีผูจัดแขงมากกวาหนึ่งรายเปนผูจัดแขงเพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทยใน
แตละป โดยผูจัดแขงทุกรายตองใช Sporting Regulations และ Technical Regulations ที่ ร.ย.ส.ท.
กําหนดขึ้นอยางเครงครัด ในกรณีที่ ร.ย.ส.ท. กําหนดใหมีผูจัดแขงหลายรายในประเภทรถแขงเดียวกัน ใหนับ
คะแนนสะสมของนักแขงแตละคนจากการแขงของผูจัดแขงทุกรายรวมกัน
7.1.5.1. คะแนนสะสมจากการแขงแตละครั้ง
อันดับ 1
10 คะแนน
อันดับ 2
8 คะแนน
อันดับ 3
6 คะแนน
อันดับ 4
5 คะแนน
อันดับ 5
4 คะแนน
อันดับ 6
3 คะแนน
อันดับ 7
2 คะแนน
อันดับ 8
1 คะแนน
7.1.5.2. รถแขงที่จะไดคะแนนสะสม จะตองวิ่งใหไดอยางนอย 4 รอบสนามเมื่อรถคันแรกผานธงตาหมากรุก
(จํานวนรอบแขงขัน 6 รอบสนาม)
7.1.5.3. คะแนนสะสมอันดับ 1 – 8 เปนคะแนนสะสมในรอบชิงชนะเลิศ (รอบชิงชนะเลิศมีรถแขง 8 คัน)
7.1.5.4. เพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทย ผูจัดการแขงขันจะตองมีการแขงไมนอยกวาปละ 5 ครั้ง
7.1.5.5. นักแขงที่สะสมคะแนนเพื่อชิงตําแหนงชนะเลิศแหงประเทศไทยตองเขารวมการแขงขันครบทุกสนาม

7.1.6. การตรวจสภาพ
7.1.6.1. นักแขงและทีมแขงตองรับผิดชอบนํารถแขงไปตรวจสภาพในชวงเวลาที่กําหนดไว
(หรือชวงเวลาสํารอง)
7.1.6.2. รถแขงที่ไมผานการตรวจสภาพ ไมมีสิทธิ์ลงสนามเพื่อจับเวลาคัดเลือกตําแหนงสตารท
7.1.6.3. ในการนํารถแขงไปตรวจสภาพ นักแขงจะตองเตรียมใบตรวจสภาพพรอมดวยชุดแขง หมวกกันนอค
ถุงมือ และรองเทาแขง ทีถ่ กู ตองตามมาตรฐานสากลไปแสดงดวย

7.1.7. กอนการแขงขัน
7.1.7.1. กอนการแขงขันจะมีการประชุมชี้แจงนักแขง (Drivers’ Briefing) นักแขงคนใดไมเขาประชุม ผูจัดการ
แขงขันมีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหลงแขงขันได
7.1.7.2. นักแขงจะตองปฏิบัติตามกําหนดเวลาการแขงขันอยางเครงครัด

7.1.7.3. นายสนามมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาการแขงขันโดยความเห็นชอบจากกรรมการควบคุมการแขงขัน

7.1.8. รอบคัดเลือก
การจับเวลารอบคัดเลือก (คัดเลือกตําแหนงสตารท กอนรอบแขงขัน 1 วัน) จะปลอยรถครั้งละ1 คัน วิ่ง 2 รอบ
สนาม เทียบเวลาตอรอบที่ดีที่สุดของแตละคันหาผูที่ทําเวลาเรียงลําดับ 8 คันแรก เพื่อลงแขงขันรอบชิง
ชนะเลิศ
(รถแขงที่มีอุบัติเหตุระหวางรอบคัดเลือก เมื่อซอมเรียบรอยแลว ตองนําไปตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัยอีก
ครั้งหนึ่ง)

7.1.9. รอบแขงขัน
7.1.9.1. นักแขงจะตองนํารถแขงมาเตรียมพรอม ณ จุดที่กําหนดไวอยางนอย 30 นาทีกอนการแขงขัน
7.1.9.2. เมือ่ กรรมการใหสญ
ั ญาณนํารถแขงเขาสนาม ใหนาํ รถเขาตําแหนงสตารทของตนเอง
แลวดับเครื่องยนต
7.1.9.3. เมื่อรถแขงเขาจุดสตารท หามซอมแซมใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเปลี่ยนยาง)
อนุญาตใหแตเพียงเช็ดกระจกหนา–หลังเทานั้น
7.1.9.4. รถแขงที่ผานรอบคัดเลือกแลว ไมอนุญาตใหเปลี่ยนรถ เปลี่ยนไดเพียงเครื่องยนตและชุดเกียรเทานั้น
โดยจะตองนํารถคันนั้นไปตรวจสภาพอีกครั้งหนึ่ง

7.1.10. การปลอยรถ (Start) และสัญญาณไฟ
7.1.10.1. ใหนักแขงติดเครื่องยนตเมื่อกรรมการควบคุมการสตารทใหสัญญาณ ถาไมพรอมใหยกมือแสดง
สัญญาณเพื่อใหชางเครื่องหรือพี่เลี้ยงชวยเข็นกระตุกหรือนําออกนอกทางแขงขัน
7.1.10.2. เมื่อรถแขงสตารทติดแลว ใหชางเครื่องและพี่เลี้ยงออกจากสนาม รอสัญญาณไฟเริ่มการแขงขัน
7.1.10.3. ไฟแดงจะแสดงขึ้นเพื่อใหสัญญาณเตรียมพรอม ภายในไมเกิน 10 วินาที “ไฟแดงดับ” คือสัญญาณ
เริ่มการแขงขัน
7.1.10.4. รถแขงที่ไมสามารถเขาเสนสตารทได จะออกวิ่งไดก็ตอเมื่อรถแขงอื่นที่อยูใน Grid ออกสตารทไป
หมดแลว

7.1.10. การฟาลวและการสตารทกอนสัญญาณไฟ (False-Start)
7.1.10.1. นักแขงที่นํารถแขงเคลื่อนที่ขามเสนสตารทกอนกรรมการแสดงสัญญาณไฟแดงดับ
จะถูกปรับเวลาเพิ่ม 1 นาที

7.1.10.2. รถแขงที่ไมชะลอความเร็วหรือแซงรถคันอื่นในระหวางที่กรรมการใหสัญญาณธงเหลือง จะถูกปรับ
เวลาเพิ่ม 1 นาที

7.1.11. สัญญาณธงในการแขงขัน
เพื่อใหนักแขงรับรูสภาพการแขงขันในระหวางที่ทําการแขงขัน สัญญาณธงสีจะถือเปนการสื่อสารคําสั่งที่ใช
ภายหลังการปลอยรถ ดังนี้
ธงแดง
ยุติการแขงขัน
ธงขาว
มีรถในทางแขง
ธงเหลือง
ระวังอันตราย หามแซง
ธงเหลืองโบกสะบัด
อันตรายมาก ลดความเร็ว หามแซง
ธงเขียว
ทางแขงสะดวก
ธงดํากํากับหมายเลข ใหรถแขงหมายเลขนั้นยุติการแขงขัน
และนักแขงตองมารายงานตัวตอนายสนามทันที
ธงน้ําเงิน
กําลังจะถูกแซงทับรอบ ใหเปดทางใหแซง
ธงตาหมากรุกขาว–ดํา เขาเสนชัย

7.1.12. รีสตารท (Re-start)
7.1.12.1. ในระหวางการแขงขัน ถามีอุบัติเกิดขึ้นและกีดขวางเสนทางการแขงขันโดยที่การแขงขันนั้นยัง
ดําเนินไปไมถึง 4 รอบ จะตองสตารทใหมโดยเรียงลําดับสตารทตามอันดับของรถในขณะนัน้
7.1.12.2. ถาการแขงขันถึง 4 รอบไปแลว นายสนามจะเปนผูตัดสินวาจะยุติการแขงขัน หรือใหมีการสตารท
ใหมโดยรอบแขงนับตอจากเดิมจนครบ 6 รอบ

7.1.13. การนับผลผูจ บการแขงขัน
นักแขงที่จะถือวาจบการแขงขัน ตองเปนผูที่นํารถผานธงตาหมากรุกไปดวยกําลังของเครื่องยนตเทานั้น

7.1.14. การประทวง
7.1.14.1. ผูมีสิทธิ์ประทวงคือนักแขงหรือผูจัดการทีมแขงที่ถือใบอนุญาตฯจาก ร.ย.ส.ท. เทานั้น
7.1.14.2. ตองยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งคาธรรมเนียมการประทวงตอกรรมการควบคุมการ
แขงขัน ผานนายสนามหรือเลขาธิการการแขงขันตามเงื่อนไขดังนี้
7.1.14.2.1. ประทวงคุณสมบัตินักแขง ตองยื่นประทวงกอนการแขงขันรุนนั้นๆ 1 ชัว่ โมง
พรอมคาธรรมเนียม 3,000 บาท

7.1.14.2.2. ประทวงคุณสมบัติรถแขง ตองยื่นประทวงกอนการแขงขันรุนนั้นๆ 1 ชัว่ โมง
พรอมคาธรรมเนียม 3,000 บาท
7.1.14.2.3. ประทวงการผิดกติกาการแขงขัน ตองยื่นประทวงทันทีหลังจากเหตุการณ
เกิดขึ้น หรือเมื่อรถคันสุดทายผานธงตาหมากรุก พรอมคาธรรมเนียม 3,000 บาท
7.1.14.2.4. ประทวงผลการแขงขันตองยื่นประทวงภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศผล
พรอมคาธรรมเนียม 3,000 บาท
7.1.14.2.5. การมอบเงินรางวัลและ/หรือถวยเกียรติยศจะระงับจนกวาผลการพิจารณาการ
ประทวงเปนที่เรียบรอย
7.1.14.2.6. คาธรรมเนียมการประทวงจะคืนใหผูประทวงตอเมื่อการประทวงเปนผล

การลงโทษผูกระทําผิดกติกา (Penalty)
การพิจารณาลงโทษนักแขงโดยกรรมการควบคุมการแขงขัน ซึ่งจะตองประกอบดวยคําใหการขอเท็จจริงจาก
นายสนาม เลขาธิการการแขงขัน และหัวหนากรรมการฝายตางๆ อยางนอย 3 คนขึน้ ไป จะพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงโทษตอความผิดใดทีเ่ กิดขึน้ 3 ระดับ คือ
7.1.15.1. ใหออกจากการแขงขัน
7.1.15.2. ไมรับสมัครเขาแขงขัน 3 สนาม
7.1.15.3. ไมรับสมัครเขาแขงขันเปนเวลา 1 ป

7.1.16. ระเบียบในสนามแขงขัน
7.1.16.1. รถแขงที่มีปญหาจนหยุดลงในทางแขงในระหวางการแขงขันหรือการซอม จะตองรีบเคลื่อนยายออก
ใหพน เขตอันตราย ในระหวางที่กรรมการเคลื่อนยายรถออกนั้นหามใชการกระตุกเครื่องยนตใหติด จะตองใช
สตารทเตอรที่บังคับจากภายในรถเทานั้น หากฝาฝนจะถูกปรับเปนแพไปในการแขงขันรุนนั้นๆ
7.1.16.2. หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงในทางแขงและในระหวางการแขงขัน
7.1.16.3. หามใชกําลังคนหรือกําลังอื่นๆ ที่ไมใชกําลังจากเครื่องยนตนั้นๆ ลาก จูง ดึง หรือเข็นเขาเสนชัย หาก
ฝาฝนจะถูกปรับเปนแพในการแขงขันรุนนั้นๆ
7.1.16.4. นักแขงตองสวมชุดแขง หมวกกันนอค ถุงมือ และรองเทาแขง ที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล (รวมทั้ง
เข็มขัดนิรภัยที่ตองรัดอยางมั่นคง) ในการซอมและแขงขัน หากฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจานักการแขงขัน
7.1.16.5. นักแขงที่จะนํารถแขงของตนออกนอกทางแขงตองใหสัญญาณแกรถแขงที่อยูดานหลังโดยการใช
สัญญาณไฟเลี้ยวหรือมือโบกจนแนใจในความปลอดภัยจึงกระทําได หากฝาฝนจะถูกปรับโทษ10 วินาที
7.1.16.6. รถแขงทีไ่ มสามารถออกสตารทไดตามปรกติใน Grid ใหนํารถออกนอกทางแขงเพื่อแกไขแลวนํารถ
เขาแขงขันไดเมื่อกรรมการใหสัญญาณ

7.1.16.7. รถแขงที่จะถูกแซงทับครอบ ตองเปดทางใหกับรถคันหลังที่เร็วกวาเมื่อไดรับสัญญาณธงน้ําเงิน หาก
ฝาฝนจะถูกปรับโทษ 10 วินาที
7.1.16.8. การขับรถกลั่นแกลง ชน หรือกระแทกคันอื่นโดยจงใจ จะถูกลงโทษใหออกจากการแขงขัน หรือหาม
เขาแขงขันตามระยะเวลาที่กรรมการควบคุมการแขงขันกําหนด
7.1.16.9. นักแขงที่ขับกีดกันผูอื่น และ/หรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายขณะแขงขัน หรือเปนการกอเหตุใหเกิด
การทะเลาะวิวาทกันในสนามแขงขัน หรือนอกสนามแขงขัน จะถูกหามแขงขัน 1 สนาม
7.1.16.10. ระหวางการแขงขันรุนใดก็ตาม ถามีเหตุแสดงถึงการจับกลุม รวมกลุม เพื่อใหเกิดผลการแขงขัน
ตามที่กลุมหนึ่งกลุมใดกําหนด ผูจัดการแขงขัน (โดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมการแขงขันจาก
ร.ย.ส.ท.) จะยกเลิกการแขงขันในรุนนั้นๆ

กติกากําหนดลักษณะรถแขง (Technical Regulations)
7.2.1. รุนลอหนาโอเพน
7.2.1.1. ความหมาย
รถแขง “รุนลอหนาโอเพน” เปนรถแขงที่ดัดแปลงมาจากรถเกง 4 ที่นั่งขับเคลื่อนลอหนาที่มีอัตราการผลิตทั่ว
โลกของแบบนั้นๆ ไมนอยกวา 200 คันตอป
7.2.1.2. แบบ
หมายถึงลักษณะตัวถังที่ระบุความแตกตางได (ตัวถังและเครื่องยนตตองใชชื่อทางการคาเดียวกัน)
7.2.1.3. ตัวถัง (ภายนอก)
7.2.1.3.1. รูปทรงภายนอกหามเปลีย่ นแปลง ตองคงรูปทรงตามแบบ รวมทั้งวัสดุตัวถังตองเปนตาม
แบบมาตรฐานจากโรงงานผูผ ลิต
7.2.1.3.2. กันชนหนา–หลัง และกระจังหนา สามารถเปลี่ยนไดแตตองกลมกลืนกับรูปทรง
7.2.1.3.3. สปอยเลอรหนา–หลัง สามารถถอดออกได
7.2.1.3.4. ฝากระโปรงหนา สามารถติดตัง้ ชองดักลม (Scoop) เพิ่มเติมได แตตองไมใหญกวา 30%
ของพื้นที่ฝากระโปรง
7.2.1.3.5. ไฟหนาและไฟเลี้ยว สามารถถอดออกได แตตองปดใหเรียบรอยดวยแผนอลูมิเนียมหรือ
แผนเหล็กเทานั้น
7.2.1.3.6. ไฟเบรค สามารถเปลีย่ นได แตตอ งมีตาํ แหนงและขนาดใกลเคียงของเดิม
7.2.1.3.7. ประตูดา นซายและขวา หามดัดแปลงหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ตองคงรูปทรงและ
วัสดุตามแบบนั้นๆ
7.2.1.3.8. หามใชหลังคา Sun–roof (อนุญาตใหเชื่อมปดดวยเหล็กอยางถาวร) สวนทอดักลมบน
หลังคาใหมีไดแตตองมีพื้นที่หนาตัดของทางลมเขาไมเกินกวา 300 ตารางเซนติเมตร

7.2.1.4. ตัวถัง (ภายในหองโดยสาร)
7.2.1.4.1. บุหลังคา แผงดานในประตู (โดยเฉพาะประตูหลัง) ถอดออกได แตตอ งไม
เปลีย่ นแปลงวัสดุหรือรูปทรง
7.2.1.4.2. เกาอีโ้ ดยสาร สามารถถอดออกได เกาอี้ผูขับสามารถเปลี่ยนได แตตอ งยึดติด
ใหมั่นคง
7.2.1.4.3. แผงหนาปทม สามารถเปลีย่ นแปลงหรือดัดแปลงได
7.2.1.4.4. เบรคมือ หามถอดออก และตองอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
7.2.1.4.5. แบตเตอรี่ สามารถติดตัง้ ไดทง้ั ภายนอกและภายในหองโดยสาร แตถา ติดตัง้
ภายในหองโดยสาร ตองมีฝาครอบอยางมิดชิด (ฝาครอบหามใชพลาสติก)
7.2.1.4.6. ทอน้ํา ทอน้ํามัน และทอเชื้อเพลิงที่ผานเขาในหองโดยสารตองเปนทอโลหะหรือ
เปลือกโลหะ และปราศจากขอตอใดๆภายในหองโดยสาร
7.2.1.5 เครื่องยนต
7.2.1.5.1. ตองเปนเครื่องยนต 4 สูบ 4 จังหวะ ไมจํากัดขนาดความจุกระบอกสูบ
7.2.1.5.2. ตองเปนเครื่องยนตที่ประจุไอดีโดยแรงดันบรรยากาศ (Naturally-aspirated
หามติดตั้งเทอรโบชารจเจอรหรือซูเปอรชารจเจอร)
7.2.1.5.3. อนุญาตใหปรับปรุงกําลังเครื่องยนตไดโดยเสรี
7.2.1.5.4. สตารทเตอร ตองทํางานโดยการบังคับของผูข บั ในตัวรถ
7.2.1.5.5. ไอดีทใ่ี ชในเครือ่ งยนต ตองเปนอากาศในบรรยากาศ (หามใชไนตรัสออกไซด)
7.2.1.5.6. อนุญาตใหปรับปรุงระบบไอเสีย ปลายทอไอเสียออกดานขางหรือทายรถโดยไม
ล้าํ แนวดิง่ ของตัวถัง และไมเปาลงพืน้
7.2.1.6. ตําแหนงเครื่องยนต
ตองติดตั้งเครื่องยนตและชุดเกียรไวในหองเครื่องเดิมของตัวถังรถโดยไมมีการตัดตอแผงกั้นหองโดยสาร
(Firewall)
7.2.1.7. ระบบเกียร
7.2.1.7.1. อนุญาตใหใชชดุ เกียรธรรมดา (Manual) ประจําเครื่องยนตที่ใชแขง
7.2.1.7.2. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเกียรทง้ั หมดไดโดยเสรี
7.2.1.7.3. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเฟองทาย (Final-drive Ratio) ที่เหมาะสมกับ
สนามแขงไดโดยเสรี
7.2.1.8. ระบบเบรก
7.2.1.8.1. สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.1.8.2. ทอสงน้ํามันเบรกตองใหอยูในสภาพสมบูรณ

7.2.1.9. ระบบกันสะเทือน (ชวงลาง)
สามารถดัดแปลง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.1.10. ลอและยาง
7.2.1.10.1. อนุญาตใหใชลอ และยางขนาดใดก็ได แตตอ งอยูภ ายในแนวดิง่ ของตัวถังรถ
7.2.1.10.3. ไมอนุญาตใหใชโซพนั ยางหรือใชยางของรถเกษตร
7.2.1.11. อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
7.2.1.11.1. ระบบหามลอ ตองเปนระบบแยกคูซึ่งทํางานจากคันหามลอเดียวกัน (ใน
กรณีทร่ี ะบบหนึง่ ขัดของอีกระบบหนึง่ จะตองหามลอไดไมนอ ยกวา 2 ลอ)
7.2.1.11.2. เข็มขัดนิรภัย ตองมีจุดยึดไมต่ํากวา 4 จุด
7.2.1.11.3. อุปกรณดับเพลิง ใชสารเคมีประเภท Halon 1211/1301 (BCT – BTM)
หรือเทียบเทา ความจุรวมไมตาํ่ กวา 4 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง หรือแยก 2 ถัง ติดตัง้ อยาง
มัน่ คงในตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถปลดออกมาใชไดสะดวกและรวดเร็ว (หามติดตัง้ โดย
ใชยางรัด )
7.2.1.11.4. ตองติดตั้งโครงยันหลังคา ซึ่งมีจุดยึดบนตัวถังไมนอยกวา 6 จุด ตาม
มาตรฐานArticle-253 FIA Appendix-J โดยใชทอ เหล็กเหนียวขนาดอยางต่าํ 1.5”ODx.083”-Wall
7.2.1.11.4. ตองติดตั้งหูลากรถ ที่ใชงานไดทั้งดานหนาและทายรถ และมีเครื่องหมาย
ลูกศรใหเห็นอยางชัดเจน
7.2.1.11.5. ตองติดตัง้ สวิทชตดั ไฟ ทีใ่ ชงานไดทง้ั ภายนอกและภายในรถ โดยจุดติดตัง้
สวิทชทอ่ี ยูน อกหองโดยสารจะตองอยูใ ตกระจกบังลมหนาดานเดียวกันกับพวงมาลัย
สวนสวิทชทอ่ี ยูภ ายในหองโดยสารจะตองอยูใ นตําแหนงทีผ่ ขู บั นัง่ บนเบาะและคาดเข็ม
ขัดนิรภัยแลวสามารถเอือ้ มถึงได
7.2.1.11.6. ฝากระโปงหนาและหลัง ตองมีกลอนขัดดานนอกไมนอยกวา 2 จุด
7.2.1.11.7. วัสดุถวงน้ําหนัก ตองยึดติดหรือเชื่อมกับโครงตัวถังใหแนนหนามั่นคง
7.2.1.11.8. สายไฟตางๆ ตองมีสายรัดใหเปนระเบียบและมั่นคง
7.2.1.11.9. กระจกบังลมหนา ตองเปนกระจกสองชั้น (Laminated) หรือตาม
มาตรฐานของโรงงานผูผ ลิต
7.2.1.11.10. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสารจะตองยึดใหมั่นคง
7.2.1.12. อื่นๆ
7.2.1.12.1. ที่ปดน้ําฝน ตองใชงานไดอยางนอย 1 ชุด
7.2.1.12.2. ตองติดตั้งกระจกมองหลัง อยางนอย 2 จุด
7.2.1.12.3. ตองติดตั้งยางกันโคลนทั้งสี่ลอ สูงกวาพื้นถนนที่ไดระดับไมต่ํากวา 3 นิ้ว

7.2.1.12.4. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสารจะตองยึดใหมั่นคง
7.2.1.12.5. กอนเขารับการตรวจสภาพ ตองติดตั้งสติ๊กเกอรบังคับและหมายเลขรถให
ครบถวน

7.2.2. รุนลอหลังโอเพน
7.2.2.1. ความหมาย
รถแขง ”รุนลอหลังโอเพน” เปนรถแขงที่ดัดแปลงมาจากรถเกง 4 ที่นั่งขับเคลื่อนลอหลังที่มีอัตราการผลิตทั่ว
โลกของแบบนั้นๆ ไมนอยกวา 200 คันตอป
7.2.2.2. แบบ
หมายถึง ลักษณะตัวถังที่ระบุความแตกตางได ตัวถังและเครื่องยนตตองใชชื่อทางการคาเดียวกัน
7.2.2.3. ตัวถัง (ภายนอก)
7.2.2.3.1. รูปทรงภายนอกหามเปลีย่ นแปลง ตองคงรูปทรงตามแบบ รวมทั้งวัสดุตัวถังตองเปนตาม
แบบมาตรฐานจากโรงงานผูผ ลิต
7.2.2.3.2. กันชนหนา–หลัง และกระจังหนา สามารถเปลี่ยนไดแตตองกลมกลืนกับรูปทรง
7.2.2.3.3. สปอยเลอรหนา–หลัง สามารถถอดออกได
7.2.2.3.4. ฝากระโปรงหนา สามารถติดตัง้ ชองดักลม (Scoop) เพิ่มเติมได แตตองไมใหญกวา 30%
ของพื้นที่ฝากระโปรง
7.2.2.3.5. ไฟหนาและไฟเลี้ยว สามารถถอดออกได แตตองปดใหเรียบรอยดวยแผนอลูมิเนียมหรือ
แผนเหล็กเทานั้น
7.2.2.3.6. ไฟเบรค สามารถเปลีย่ นได แตตอ งมีตาํ แหนงและขนาดใกลเคียงของเดิม
7.2.2.3.7. ประตูดา นซายและขวา หามดัดแปลงหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ตองคงรูปทรงและ
วัสดุตามแบบนั้นๆ
7.2.2.3.8. หามใชหลังคา Sun–roof (อนุญาตใหเชื่อมปดดวยเหล็กอยางถาวร) สวนทอดักลมบน
หลังคาใหมีไดแตตองมีพื้นที่หนาตัดของทางลมเขาไมเกินกวา 300 ตารางเซนติเมตร
7.2.2.4. ตัวถัง (ภายในหองโดยสาร)
7.2.2.4.1. แผงดานในประตู (โดยเฉพาะประตูหลัง) ถอดออกได แตตองไมเปลี่ยนแปลง
วัสดุหรือรูปทรง
7.2.2.4.2. เกาอีโ้ ดยสาร สามารถถอดออกได เกาอี้ผูขับสามารถเปลี่ยนได แตตอ งยึดติด
ใหมั่นคง
7.2.2.4.3. แผงหนาปทม สามารถเปลีย่ นแปลงหรือดัดแปลงได
7.2.2.4.4. เบรคมือ หามถอดออก และตองอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี

7.2.2.4.5. แบตเตอรี่ สามารถติดตัง้ ไดทง้ั ภายนอกและภายในหองโดยสาร แตถา ติดตัง้
ภายในหองโดยสาร ตองมีฝาครอบอยางมิดชิด (ฝาครอบหามใชพลาสติก)
7.2.2.4.6. ทอน้ํา ทอน้ํามัน และทอเชื้อเพลิงที่ผานเขาในหองโดยสารตองเปนทอโลหะหรือ
เปลือกโลหะ และปราศจากขอตอใดๆ ภายในหองโดยสาร
7.2.2.5 เครื่องยนต
7.2.2.5.1. ตองเปนเครื่องยนต 4 สูบหรือเครื่องยนต 2 โรเตอร ไมจาํ กัดขนาดความจุ
7.2.2.5.2. อนุญาตใหติดตั้งเทอรโบชารจเจอรหรือซูเปอรชารจเจอรได
7.2.2.5.3. อนุญาตใหปรับปรุงกําลังเครื่องยนตไดโดยเสรี
7.2.2.5.4. สตารทเตอร ตองทํางานโดยการบังคับของผูข บั ในตัวรถ
7.2.2.5.5. ไอดี ทีใ่ ชในเครือ่ งยนต ตองเปนอากาศในบรรยากาศ (หามใชไนตรัสออกไซด)
7.2.2.5.6. อนุญาตใหปรับปรุงระบบไอเสีย ปลายทอไอเสียออกดานขางหรือทายรถโดยไม
ล้าํ แนวดิง่ ของตัวถัง และไมเปาลงพืน้
7.2.2.6. ตําแหนงเครื่องยนต
7.2.2.6.1. ตองเปนรถเครื่องหนา (Front-engine) โดยตองวางเครื่องยนตไวในตําแหนงที่ไมมีสวนใด
ของขอเหวี่ยงล้ําเลยกึ่งกลางชวงลอไปขางหลัง
7.2.2.6.2. ไมอนุญาตรถเครื่องทาย (Rear-engine) หรือรถเครื่องกลาง (Mid-engine)
7.2.2.7. ระบบเกียร
7.2.2.7.1. อนุญาตใหใชชดุ เกียรธรรมดา (Manual) ประจําเครื่องยนตในรถยนตที่ใชตรา
สินคาเดียวกัน
7.2.2.7.2. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเกียรทง้ั หมดไดโดยเสรี
7.2.2.7.3. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเฟองทาย (Final-drive Ratio) ที่เหมาะสมกับ
สนามแขงไดโดยเสรี
7.2.2.8. ระบบเบรก
7.2.2.8.1. สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.2.8.2. ทอสงน้ํามันเบรกตองใหอยูในสภาพสมบูรณ
7.2.2.9. ระบบกันสะเทือน (ชวงลาง)
สามารถดัดแปลง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.2.10. ลอและยาง
7.2.2.10.1. อนุญาตใหใชลอ และยางขนาดใดก็ได แตตอ งอยูภ ายในความกวางแนวดิง่
ของตัวถังรถ

7.2.2.10.3. ไมอนุญาตใหใชโซพนั ยางหรือใชยางของรถเกษตร
7.2.2.11. อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
7.2.2.11.1. ระบบหามลอ ตองเปนระบบแยกคูซึ่งทํางานจากคันหามลอเดียวกัน (ใน
กรณีที่ระบบหนึ่งขัดของอีกระบบหนึ่งจะตองหามลอไดไมนอยกวา 2 ลอ)
7.2.2.11.2. เข็มขัดนิรภัย ตองมีจุดยึดไมต่ํากวา 4 จุด
7.2.2.11.3. อุปกรณดับเพลิง ใชสารเคมีประเภท HALON 1211/1301(BCT – BTM)
หรือเทียบเทา ความจุรวมไมตาํ่ กวา 4 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง หรือแยก 2 ถัง ติดตัง้ อยาง
มัน่ คงในตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถปลดออกมาใชไดสะดวกและรวดเร็ว (หามติดตัง้ โดยใช
ยางรัด )
7.2.2.11.4. ตองติดตั้งโครงยันหลังคา ซึ่งมีจุดยึดบนตัวถังไมนอยกวา 6 จุด ตาม
มาตรฐาน Article-253 FIA Appendix-J โดยใชทอ เหล็กเหนียวขนาดอยางต่าํ 1.5”ODx.083”-Wall
7.2.2.11.5. ตองติดตั้งหูลากรถ ที่ใชงานไดทั้งดานหนาและทายรถ และมีเครื่องหมาย
ลูกศรใหเห็นอยางชัดเจน
7.2.2.11.6. ตองติดตัง้ สวิทชตดั ไฟ ทีใ่ ชงานไดทง้ั ภายนอกและภายในรถ โดยจุดติดตัง้
สวิทชที่อยูนอกหองโดยสารจะตองอยูใตกระจกบังลมหนาดานเดียวกันกับพวงมาลัย
สวนสวิทชที่อยูภายในหองโดยสารจะตองอยูในตําแหนงที่ผูขับนั่งบนเบาะและคาด
เข็มขัดนิรภัยแลวสามารถเอือ้ มถึงได
7.2.2.11.7. ฝากระโปงหนาและหลัง ตองมีกลอนขัดดานนอกไมนอยกวา 2 จุด
7.2.2.11.8. วัสดุถวงน้ําหนัก ตองยึดติดหรือเชื่อมกับโครงตัวถังใหแนนหนามั่นคง
7.2.2.11.9. สายไฟตางๆ ตองมีสายรัดใหเปนระเบียบและมั่นคง
7.2.2.11.10. กระจกบังลมหนา ตองเปนกระจกสองชั้น (Laminated) หรือตาม
มาตรฐานของโรงงานผูผ ลิต
7.2.2.12. อื่นๆ
7.2.2.12.1. ที่ปดน้ําฝน ตองใชงานไดอยางนอย 1 ชุด
7.2.2.12.2. ตองติดตั้งกระจกมองหลัง อยางนอย 2 จุด
7.2.2.12.3. ตองติดตั้งยางกันโคลนทั้งสี่ลอ สูงกวาพื้นถนนที่ไดระดับไมต่ํากวา 3 นิ้ว
7.2.2.12.4. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสารจะตองยึดใหมั่นคง
7.2.2.12.5. กอนเขารับการตรวจสภาพ ตองติดตั้งสติ๊กเกอรบังคับและหมายเลขรถให
ครบถวน

7.2.3. รุนกระบะโอเพนขับเคลื่อน 2 ลอ
7.2.3.1. ความหมาย
รถแขง “รุนกระบะโอเพนขับเคลื่อน 2 ลอ” เปนรถแขงที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอที่มีอัตรา
การผลิตทั่วโลกของแบบนั้นๆไมนอยกวา 200 คันตอป
7.2.3.2. แบบ
หมายถึง ลักษณะตัวถังที่ระบุความแตกตางได ตัวถังและเครื่องยนตตองใชชื่อทางการคาเดียวกัน
7.2.3.3. ตัวถัง (ภายนอก)
7.2.3.3.1. รูปทรงภายนอก หามเปลี่ยนแปลง ตองคงรูปทรงตามแบบ แตใหเปลี่ยนแปลง
ความยาวของตัวถังได สวนวัสดุตวั ถังตองเปนตามแบบมาตรฐานนัน้ ๆ
7.2.3.3.2. สวนหัวเกงและหองโดยสาร จะตองแยกเปนคนละสวนกับกระบะบรรทุกทายรถ
7.2.3.3.3. กันชนหนา–หลัง และกระจังหนา สามารถเปลี่ยนไดแตตองกลมกลืนกับรูปทรง
7.2.3.3.4. สปอยเลอรหนา–หลัง สามารถถอดออกได
7.2.3.3.5. ฝากระโปรงหนา สามารถติดตัง้ ชองดักลม (Scoop) เพิ่มเติมได แตตองไมใหญ
กวา 30 % ของพื้นที่ฝากระโปรง
7.2.3.3.6. ไฟเลี้ยวและไฟหนา สามารถถอดออกได แตตองปดใหเรียบรอยดวยแผน
อลูมิเนียมหรือแผนเหล็กเทานั้น
7.2.3.3.7. ไฟเบรค สามารถเปลีย่ นได แตตอ งมีตาํ แหนงขนาดใกลเคียงของเดิม
7.2.3.3.8. กระบะทาย จะตองไมมีสิ่งอื่นใดติดตั้งอยู ฝาทายตองคงมีอยู (หามติดตั้งถัง
น้ํามัน หมอน้ํา หรือปายโฆษณาใดๆ)
7.2.3.3.9. ประตูหนาดานซายและขวา หามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองคงรูปทรง
และวัสดุตามแบบนั้นๆ
7.2.3.3.10. หามใชหลังคา Sun–roof (อนุญาตใหเชื่อมปดดวยเหล็กอยางถาวร)
สวนทอดักลมบนหลังคาใหมีไดแตตองมีพื้นที่หนาตัดของทางลมเขาไมเกินกวา 300 ตาราง
เซนติเมตร
7.2.3.4. ตัวถัง (ภายในหองโดยสาร)
7.2.34.4.1. บุหลังคา ถอดออกได แตตองไมเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือเปลี่ยนรูปทรง
7.2.3.4.2. เกาอี้โดยสาร สามารถถอดออกได เกาอี้ผูขับสามารถเปลี่ยนได แตตอ งยึดติดให
มั่นคง
7.2.3.4.3. แผงหนาปทม สามารถเปลีย่ นแปลงหรือดัดแปลงได
7.2.3.4.4. เบรกมือ หามถอดออกและตองอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
7.2.3.4.5. แบตเตอรี่ สามารถติดตัง้ ไดทง้ั ภายนอกและภายในหองโดยสาร แตถา ติดตัง้ อยู
ภายในหองโดยสาร ตองมีฝาครอบอยางมิดชิด (ฝาครอบหามใชพลาสติก)

7.2.3.4.6. ทอน้ํา ทอน้ํามัน และทอเชื้อเพลิงที่ผานเขาในหองโดยสาร ตองเปนทอโลหะหรือ
เปลือกโลหะ และปราศจากขอตอใดๆ ภายในหองโดยสาร
7.2.3.5. เครื่องยนตเชื้อเพลิงเบนซิน
7.2.3.5.1. เครื่องยนตลูกสูบ (ไมเกิน 6 สูบ) หรือเครื่องยนตโรตารี่ (ไมเกิน 3 โรเตอร)
7.2.3.5.2. ไมอนุญาตใหติดตั้งเทอรโบชารจเจอร หรือ ซูเปอรชารจเจอร
7.2.3.5.3. อนุญาตใหปรับปรุงกําลังเครื่องยนตไดโดยเสรี
7.2.3.5.4. สตารทเตอร ตองทํางานโดยการบังคับของผูข บั ในตัวรถ
7.2.3.5.5. ไอดี ทีใ่ ชในเครือ่ งยนต ตองเปนอากาศในบรรยากาศ (หามใชไนตรัสออกไซด)
7.2.3.5.6. อนุญาตใหปรับปรุงระบบไอเสีย ปลายทอไอเสียออกดานขางหรือทายรถโดยไม
ล้าํ แนวดิง่ ของตัวถัง และไมเปาลงพืน้
7.2.3.6. ตําแหนงเครื่องยนต
ตองเปนรถเครื่องหนา (Front-engine) โดยตองวางเครื่องยนตไวในตําแหนงที่ไมมีสวนใดของขอเหวี่ยงล้ําเลย
กึ่งกลางชวงลอไปขางหลัง
7.2.3.7. ระบบเกียร
7.2.3.7.1. อนุญาตใหใชชดุ เกียรธรรมดา (Manual) ประจําเครื่องยนตในรถยนตที่ใชตรา
สินคาเดียวกัน
7.2.3.7.2. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเกียรทง้ั หมดไดโดยเสรี
7.2.3.7.3. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเฟองทาย (Final-drive Ratio) ที่เหมาะสมกับ
สนามแขงไดโดยเสรี
7.2.3.8 ระบบเบรก
7.2.3.8.1. สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.3.8.2. ทอสงน้ํามันเบรกตองใหอยูในสภาพสมบูรณ
7.2.3.9. ระบบกันสะเทือน (ชวงลาง)
7.2.4.9.1. ระบบชวงลางลอหนา ตองเปนระบบการทํางานเดิมจากโรงงานผูผ ลิต (เชน ถา
เปนปกนก 2 ชั้น ตองเก็บไวเปนปกนก 2 ชั้น) โดยไมเคลื่อนยายจุดยึด (Fulcrum) กับคาน
หนาของแท มีทอรชั่นบารหรือมีสปริงขดรองรับน้ําหนักในลักษณะเดิมจากโรงงานผูผลิต
7.2.4.9.2. ระบบชวงลางลอหลังที่เปนแหนบและช็อคแอบซอรเบอร สามารถปลี่ยนแปลง
จํานวนชัน้ แหนบและจํานวนช็อคแอบซอรเบอรได
7.2.3.10. ลอ และ ยาง
7.2.3.10.1. อนุญาตใหใชลอ และยางขนาดใดก็ได แตตอ งอยูภ ายในความกวางแนวดิง่
ของตัวถังรถ

7.2.3.10.3. ไมอนุญาตใหใชโซพนั ยางหรือใชยางของรถเกษตร
7.2.3.11. อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
7.2.3.11.1. ระบบหามลอ ตองเปนระบบคูซึ่งทํางานจากคันหามลอเดียวกัน ในกรณีระบบ
หนึ่งขัดของ อีกระบบหนึ่งจะตองหามลอไดไมนอยกวา 2 ลอ
7.2.3.11.2. เข็มขัดนิรภัย ตองมีจุดยึดไมนอยกวา 4 จุด
7.2.3.11.3. อุปกรณดับเพลิง ใชสารเคมีประเภท Halon 1211/1301 (BCT-BTM) หรือ
เทียบเทา ความจุไมต่ํากวา 4 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง หรือแยก 2 ถัง ติดตั้งอยางมั่นคงใน
ตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถปลดออกมาใชไดสะดวกและรวดเร็ว (หามติดตัง้ โดยใชยางรัด)
7.2.3.11.4. ตองติดตั้งโครงยันหลังคา ซึ่งมีจุดยึดบนตัวถังไมนอยกวา 4 จุดภายในหอง
โดยสาร (ถาติดตั้งโครงยันดานหลัง ตองยึดติดกับพื้นกระบะ)
7.2.3.11.5. ตองติดตั้งหูลากรถที่ใชงานไดทั้งดานหนาและทายรถ และมีเครื่องหมาย
ลูกศรใหเห็นอยางชัดเจน
7.2.3.11.6. ตองติดตัง้ สวิทซตดั ไฟทีใ่ ชงานไดทง้ั ภายนอกและภายในรถ โดยจุดติดตัง้
สวิทซที่อยูนอกหองโดยสารจะตองอยูใตกระจกบังลมหนาดานเดียวกันกับพวงมาลัยรถ
สวนสวิทซที่อยูภายในหองโดยสารจะตองอยูในตําแหนงที่ผูขับนั่งบนเบาะและคาดเข็มขัด
นิรภัยแลวสามารถเอื้อมถึงได
7.2.3.11.7. แบตเตอรี่และถังน้ํามัน สามารถติดตั้งที่กระบะดานหลังได แตหามอยูดวยกัน
7.2.3.11.8. หามติดตั้งหมอน้ําระบายความรอน (Radiator) ดานหลังเพิ่มเติม
7.2.3.11.9. หามติดตัง้ แบตเตอรีใ่ นหองโดยสาร
7.2.3.11.10. ฝากระโปรงหนาและหลัง ตองมีกลอนขัดดานนอกไมนอยกวา 2 จุด
7.2.3.11.11. วัสดุถวงน้ําหนัก ตองยึดติดหรือเชื่อมกับตัวถังใหแนนหนาและมั่นคง
7.2.3.11.12. สายไฟตางๆ ตองมีสายรัดใหเปนระเบียบและมั่นคง
7.2.3.11.13. กระจกบังลมหนา ตองกระจกเปน 2 ชั้น (Laminated) หรือตามมาตรฐาน
ของโรงงานผูผลิต
7.2.3.12. อื่นๆ
7.2.3.12.1. ที่ปดน้ําฝน ตองใชงานไดอยางนอย 1 ชุด
7.2.3.12.2. ตองติดตั้งกระจกมองหลัง อยางนอย 2 จุด
7.2.3.12.3. ตองติดตั้งยางกันโคลนทั้งสี่ลอ สูงกวาพื้นถนนที่ไดระดับไมต่ํากวา 3 นิ้ว
7.2.3.12.4. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสารจะตองยึดใหมั่นคง
7.2.3.12.5. กอนเขารับการตรวจสภาพ ตองติดตั้งสติ๊กเกอรบังคับและหมายเลขรถให
ครบถวน

7.2.4. รุนกระบะโอเพนขับเคลื่อน 4 ลอ
7.2.4.1. ความหมาย
7.2.4.1.1. รถแขง “รุนกระบะโอเพนขับเคลื่อน 4 ลอ” เปนรถแขงที่ดัดแปลงมาจากรถกระ
บะแบบขับเคลือ่ น 4 ลอที่มีอัตราการผลิตทั่วโลกของแบบนั้นๆไมนอยกวา 200 คันตอป
7.2.4.1.2. ตองเปนรถกระบะที่จดทะเบียนใชบนถนนสาธารณะทั่วไป โดยมีสวนประกอบ
ทีส่ าํ คัญครบถวนตามกฎหมาย
7.2.4.1.3. ตองไมเปน “รถแขงตนแบบ (Prototype)”
7.2.4.2. แบบ
หมายถึง ลักษณะตัวถังที่ระบุความแตกตางได ตัวถังและเครื่องยนตตองใชชื่อทางการคาเดียวกัน
7.2.4.3. ตัวถัง (ภายนอก)
7.2.4.3.1. ตัวรถตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผ ลิต สามารถปรับแตงได แตหา มใชไฟเบอร
แทนวัสดุเดิม
7.2.4.3.2. ทีป่ ด น้าํ ฝนสามารถถอดออกได
7.2.4.3.3. ตองติดตั้งกระจกมองหลังอยางนอย 2 จุด
7.2.4.3.4. กันชนหนา ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผ ลิต หามใชเหล็กดามดานใน
7.2.4.3.5. สวนหัวเกงและหองโดยสาร จะตองแยกเปนคนละสวนกับกระบะบรรทุกทายรถ
7.2.4.3.6. สปอยเลอรหนา–หลัง สามารถถอดออกได
7.2.4.3.7. ฝากระโปรงหนา สามารถติดตัง้ ชองดักลม (Scoop) เพิ่มเติมได แตตองไมใหญ
กวา 30 % ของพื้นที่ฝากระโปรง
7.2.4.3.8. ไฟเลี้ยวและไฟหนา สามารถถอดออกได แตตองปดใหเรียบรอยดวยแผน
อลูมิเนียมหรือแผนเหล็กเทานั้น
7.2.4.3.9. ไฟเบรค สามารถเปลีย่ นได แตตอ งมีตาํ แหนงขนาดใกลเคียงของเดิม
7.2.4.3.10. กระบะทาย จะตองไมมีสิงอื่นใดติดตั้งอยู ฝาทายตองคงมีอยู (หามติดตั้งถัง
น้ํามัน หมอน้ํา หรือปายโฆษณาใดๆ)
7.2.4.3.11. ประตูหนาดานซายและขวา หามดัดแปลงหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ ตองคงรูปทรง
และวัสดุตามแบบนั้นๆ
7.2.4.3.12. หามใชหลังคา Sun–Roof (อนุญาตใหเชื่อมปดดวยเหล็กอยางถาวร)
สวนทอดักลมบนหลังคาใหมีไดแตตองมีพื้นที่หนาตัดของทางลมเขาไมเกินกวา 300 ตารางเซนติเมตร
7.2.4.4. ตัวถัง (ภายในหองโดยสาร)
7.2.4.4.1. บุหลังคา ถอดออกได แตตองไมเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือเปลี่ยนรูปทรง
7.2.4.4.2. เกาอี้โดยสาร สามารถถอดออกได เกาอี้ผูขับสามารถเปลี่ยนได แตตอ งยึดติดให
มั่นคง

7.2.4.4.3. แผงหนาปทม สามารถเปลีย่ นแปลงหรือดัดแปลงได
7.2.4.4.4. เบรกมือ หามถอดออกและตองอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
7.2.4.4.5. แบตเตอรี่ สามารถติดตัง้ ไดทง้ั ภายนอกและภายในหองโดยสาร แตถา ติดตัง้ อยู
ภายในหองโดยสาร ตองมีฝาครอบอยางมิดชิด (ฝาครอบหามใชพลาสติก)
7.2.4.4.6. ทอน้ํา ทอน้ํามัน และทอเชื้อเพลิงที่ผานเขาในหองโดยสาร ตองเปนทอโลหะหรือ
เปลือกโลหะ และปราศจากขอตอใดๆ ภายในหองโดยสาร
7.2.4.5. เครื่องยนตเชื้อเพลิงเบนซินและเชื้อเพลิงดีเซล
7.2.4.5.1. รถแขงที่ใชเครื่องยนตเบ็นซิน 4 สูบ อนุญาตใหติดตั้งเทอรโบชารจเจอร
หรือซูเปอรชารจเจอรได ไมจาํ กัดระบบหลอเย็น (Inter-cooler)
7.2.4.5.2. รถแขงที่ใชเครื่องยนตเบ็นซิน 6 สูบ ไมอนุญาตใหติดตั้งเทอรโบชารจเจอร
หรือซูเปอรชารจเจอร
7.2.4.5.3. รถแขงที่ใชเครื่องยนตดีเซล 4สูบ หรือ 6 สูบ อนุญาตใหตดิ ตัง้ เทอรโบชารจ
เจอร หรือซูเปอรชารจเจอรได ไมจํากัดระบบหลอเย็น (Inter-cooler)
7.2.4.5.4. อนุญาตใหปรับปรุงกําลังเครื่องยนตไดโดยเสรี
7.2.4.5.5. หามใชระบบหลอลื่นแบบ “อางแหง” (Dry-sump)
7.2.4.5.6. สตารทเตอร ตองทํางานโดยการบังคับของผูข บั ในตัวรถ
7.2.4.5.7. ไอดี ทีใ่ ชในเครือ่ งยนต ตองเปนอากาศในบรรยากาศ (หามใชไนตรัสออกไซด)
7.2.4.5.8. อนุญาตใหปรับปรุงระบบไอเสีย ปลายทอไอเสียออกดานขางหรือทายรถโดยไม
ล้าํ แนวดิง่ ของตัวถัง และไมเปาลงพืน้
7.2.4.6. ตําแหนงเครื่องยนต
ตองติดตั้งเครื่องยนตไวในหองเครื่องหนาผูขับ โดยตองรักษาผนังลอมหองเครื่องฝงซาย ฝงขวา และแผงกั้นหอง
โดยสาร ไวในสภาพเดิม
7.2.4.7. ระบบเกียร
7.2.4.7.1. อนุญาตใหใชชดุ เกียรธรรมดา (Manual) และชุดเกียรพวง (Transfer) ประจํา
เครือ่ งยนตในรถยนตทใ่ี ชตราสินคาเดียวกัน
7.2.4.7.2. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเกียรทง้ั หมดไดโดยเสรี
7.2.4.7.3. อนุญาตใหเลือกอัตราทดเฟองทาย (Final-drive Ratio) ที่เหมาะสมกับ
สนามแขงไดโดยเสรี
7.2.4.8 ระบบเบรก
7.2.3.8.1. สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได
7.2.3.8.2. ทอสงน้ํามันเบรกตองใหอยูในสภาพสมบูรณ

7.2.4.9. ระบบกันสะเทือน (ชวงลาง)
7.2.6.9.1. ระบบชวงลางลอหนา อนุญาตใหแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดโดยเสรี
7.2.6.9.2. ระบบชวงลางลอหลัง อนุญาตใหแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดโดยเสรี
7.2.4.10. ลอ และ ยาง
7.2.4.10.1. อนุญาตใหใชลอ และยางขนาดใดก็ได แตตอ งอยูภ ายในความกวางแนวดิง่
ของตัวถังรถ
7.2.4.10.3. ไมอนุญาตใหใชโซพนั ยางหรือใชยางของรถเกษตร
7.2.4.11. อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
7.2.4.11.1. เข็มขัดนิรภัย ตองมีจุดยึดไมนอยกวา 4 จุด
7.2.4.11.2. อุปกรณดับเพลิง ใชสารเคมีประเภท Halon 1211/1301 (BCT-BTM) หรือ
เทียบเทา ความจุไมต่ํากวา 4 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง หรือแยก 2 ถัง ติดตั้งอยางมั่นคงใน
ตําแหนงทีผ่ ขู บั สามารถปลดออกมาใชไดสะดวกและรวดเร็ว (หามติดตัง้ โดยใชยางรัด)
7.2.4.11.3. ตองติดตั้งโครงยันหลังคา ซึ่งมีจุดยึดบนตัวถังไมนอยกวา 4 จุดทั้งภายในหอง
โดยสาร (ถาติดตั้งโครงยันดานหลัง ตองยึดติดกับพื้นกระบะ)
7.2.4.11.4. ตองติดตั้งหูลากรถที่ใชงานไดทั้งดานหนาและทายรถ และมีเครื่องหมาย
ลูกศรใหเห็นอยางชัดเจน
7.2.4.11.5. ตองติดตัง้ สวิทซตดั ไฟทีใ่ ชงานไดทง้ั ภายนอกและภายในรถ โดยจุดติดตัง้
สวิทซที่อยูนอกหองโดยสารจะตองอยูใตกระจกบังลมหนาดานเดียวกันกับพวงมาลัยรถ
สวนสวิทซที่อยูภายในหองโดยสารจะตองอยูในตําแหนงที่ผูขับนั่งบนเบาะและคาดเข็ม
ขัดนิรภัยแลวสามารถเอือ้ มถึงได
7.2.4.11.6. ฝากระโปรงหนาและหลัง จะตองมีกลอนขัดดานนอกไมนอยกวา 2 จุด
7.2.4.11.7. วัสดุถวงน้ําหนัก ตองยึดติดหรือเชื่อมกับตัวถังใหแนนหนาและมั่นคง
7.2.4.11.8. สายไฟตางๆ ตองมีสายรัดใหเปนระเบียบและมั่นคง
7.2.4.11.9. กระจกบังลมหนา ตองเปนกระจก 2 ชั้น (Laminated) หรือตามมาตรฐาน
ของโรงงานผูผลิต
7.2.4.11.10. ทอน้ํา ทอน้ํามัน และทอเชื้อเพลิงที่ผานเขาในหองโดยสาร ตองเปนทอ
โลหะ หรือเปลือกโลหะ และปราศจากขอตอใดๆ ภายในหองโดยสาร

7.2.4.12. อื่นๆ
7.2.4.12.1. ที่ปดน้ําฝน ตองใชงานไดอยางนอย 1 ชุด
7.2.4.12.2. ตองติดตั้งกระจกมองหลัง อยางนอย 2 จุด

7.2.4.12.3. ตองติดตั้งยางกันโคลนทั้งสี่ลอ สูงกวาพื้นถนนที่ไดระดับไมต่ํากวา 3 นิ้ว
7.2.4.12.4. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสารจะตองยึดใหมั่นคง
7.2.4.12.5. กอนเขารับการตรวจสภาพ ตองติดตั้งสติ๊กเกอรบังคับและหมายเลขรถให
ครบถวน
7.2.5 รุนกระบะดีเซลคอมมอนเรล ขับเคลื่อน 4 ลอ
1. เปนรถยนตที่ผลิตออกจําหนายในประเทศไทยไมนอยกวา 500 คันตอป และปการผลิตไมเกิน 5 ปของรถรุน
นัน้ ๆ
2. เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ (4x4) ประเภทรถกระบะ ใชเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล
3. เปนรถยนตทจ่ี ดทะเบียนใชบนถนนสาธารณะทัว่ ไป ภายใตกฎหมายกรมขนสงทางบก
4. ตัวรถและแชสซี ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิตในรถรุนนั้นๆ หามใชไฟเบอรหรือวัสดุอื่นๆ
และหามตัดเจาะทุกชิ้นสวนของตัวรถเพื่อการลดน้ําหนัก หามถอดฝากระบะทาย
5. เครื่องยนตตองเปนเครื่องยนตที่ควบคูมากับรถรุนนั้นๆ
6. เทอรโบสามารถปรับปรุงไดไมจํากัด
7. ระบบหลอเย็นอากาศ (Intercooler) เปนของเดิมจากโรงงานผูผลิต รถที่ไมมีอินเตอรคูลเลอรหามติดเพิ่ม
8. ชิ้นสวนและวัสดุขอตออินเตอรคูลเลอร , ทอน้ํา , ทอน้ํามัน อนุญาตใหเปลีย่ นตางจากของเดิมได
9. หามติดตัง้ ตัวบูท เตอรเทอรโบภายในหองโดยสารรถ หรือตําแหนงที่ปรับไดในระหวางขับ
10. ระบบหัวฉีด , ปมดีเซล ปรับแตงไดแตหามเปลี่ยนแปลงระบบ
11. หามติดตัง้ ระบบ Dry Sump , ซูเปอรชารจ และไนตรัส
12. ระบบไอดีและไอเสีย ตองเปนของเดิมจากโรงงานผูผลิต ปลายทอไอเสียตองออกทายรถ
13. หมอน้ํา ใหเปลี่ยนหรือปรับแตงขยายได แตตองติดตั้งอยูในตําแหนงเดิมและหามเพิ่มเติม สามารถ
ติดตั้งพัดลมไฟฟาเพิ่มเติมได
14. ระบบสงกําลัง เกียรตองเปนเสื้อเกียรเดิมจากโรงงานผูผลิต ปรับแตงเฟองเกียรได แตหามใชเกียร
พิเศษ (Dock Box)
15. เฟองทาย ตองใชเสื้อเฟองทายเดิมที่ติดมากับรถจากโรงงานผูผลิต ภายในปรับปรุงได
16. ระบบชวงลาง หามเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของชวงลางและหามติดตั้งกันโครงเพิ่มเติม
17. กันโครง , แหนบ , ทอรชั่นบาร เปลีย่ นได แตตองอยูที่จุดยึดเดิม
18. โชคอัพ เปลี่ยนและติดตั้งตั้งเพิ่มเติมไดไมเกินขางละ 2 ตัว แตรวมไมเกิน 8 ตัว
19. ระบบหามลอ ตองคงรูปแบบเดิม คารลิปเปอรเดิมจากโรงงานผูผลิต ผาเบรกเปลี่ยนไดและสาย
เบรกเปลี่ยนได รถที่มี ABS , LSD จะตัดระบบการทํางานออกก็ได
20. ขนาดของลอและยางไมจาํ กัด แตตองไมเกินแนวดิ่งของตัวรถ
21. หมอกรองอากาศใหใชของเดิมจากโรงงานผูผ ลิต เปลี่ยนไสกรองได 

22. ระบบควมคุม , หนาปดเรือนไมลของโรงงานผูผลิตตองคงสภาพเดิมไว ภายในหองโดยสาร เบาะ
นั่ง และแผงประตู พรมปูพื้น และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ สามารถถอดออกได 
23. เข็มขัดนิรภัย ตองมีจุดยึดไมนอยกวา 4 จุด
24. อุปกรณดับเพลิงประเภท HALON 1211/1301 (BCT-BTM) หรือเทียบเทา ความจุไมต่ํากวา 4 กิโลกรัม
จํานวน 1 ถัง หรือแยก 2 ถัง ติตั้งอยางมั่นคงในตําแหนงที่ผูขับสามารถปลดออกมาใชไดสะดวก
และรวดเร็ว (โดยการติดตั้งนั้นใหใชกริ๊ปลอคเทานั้น หามใชยางรัด)
25. ตองติดตั้งโครงยันหลังคา ซึ่งมีจุดยึดบนตัวถังไมนอยกวา 4 จุด ทัง้ ภายในหองโดยสารและกระบะ
ทาย โดยโครงยันดานหลังตองยึดติดกับพื้นกระบะ (โรลบารหลัง สามารถติดตัง้ หรือไมกไ็ ด)
26. ตองติดตัง้ หูลากรถ ที่ใชงานไดทั้งดานหนาและทายรถ และมีเครื่องหมายลูกศรใหเห็นอยางชัดเจน
27. ตองติดตั้งสวิทซตัดไฟ ทีใ่ ชงานไดทง้ั ภายนอกและภายในรถ โดยจุดติดตั้งสวิทซที่อยูนอกหอง
โดยสารจะตองอยูใตกระจกบังลมหนาดานเดียวกันกับพวงมาลัยรถ สวนสวิทซที่อยูภายในหอง
โดยสารจะตองอยูในตําแหนงที่ผูขับนั่งบนเบาะและคาดเข็มขัดนิรภยั แลวสามารถเอื้อมถึงได 
28. ที่ปดน้ําฝน ตองสามารถใชงานไดอยางนอย 1 จุด
29. ตองติดตั้งกระจกมองหลังอยางนอย 2 จุด
30. ตองติดตั้งยางกันโคลนลอทั้ง 4 ลอ สูงกวาพื้นถนนที่ไดระดับไมต่ํากวา 3 นิ้ว
31. ฝากระโปรงหนาและหลัง จะตองมีตัวลอคดานนอกไมนอยกวา 2 จุด
32. วัสดุถวงน้ําหนัก ตองยึดติดและเชื่อมกับตัวถังใหแนนหนาและมั่นคง
33. กอนเขาตรวจสภาพ สติ๊กเกอรบังคับและหมายเลขรถตองติดใหเรียบรอย และตองทําความสะอาด
ใหเรียบรอยทัง้ ภายในและภายนอก
34. สายไฟตางๆ ตองมีกริ๊ปลอคใหเปนระเบียบและมั่นคง
35. กระจกบังลมหนา ตองเปน 2 ชั้น (LAMINATED) หรือตามมาตรฐานของโรงงานผูผ ลิต
36. ถังน้ําที่ติดตั้งเพิ่มเติมในหองโดยสาร จะตองยึดใหมั่นคง

