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 ข้อบังคับด้านเทคนิค  
 

1. ค านิยาม  
 

เหล่าน้ีเป็นขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคของการแข่งขนัรุ่น EFGK ทมีแข่งจะตอ้งปฏบิตัติาม อย่างเคร่งครดั โดยอา้งอิงมาตรฐานความ
ปลอดภยัสหพนัธ์แข่งขนัรถยนตน์านาชาต ิ(INTERNATIONAL SPORTING CODE OF F.I.A./F.I.M.) การปรบัแตง่ 
ใด ๆ ทีไ่ม่ไดถู้กก  าหนดโดยขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคปัจจุบนั ให้ถือวา่สามารถท  าได ้ การแข่งขนัของแตล่ะรายการรวมท ัง้การซอ้ม 
รถแข่งทกุคนัทีร่่วมการแข่งขนัจะตอ้งอยู่ในสภาพ และรูปทรงทีพ่รอ้มท  าการแข่งขนั ผูจ้ัดฯ มีสิทธิ ห้าม รถแข่งทีไ่ม่เป็นไป 
ตามขอ้บงัคบัน้ี ร่วมลงท  าการซอ้ม หรือร่วมแข่งขนัได ้ 

 

2. ข้อบังคับด้านเทคนิค รุ่น EFGK  
 

  2.1 คุณสมบตัิรถแข่ง  
2.1.1  เป็นรถยนตท์ีม่ีจ านวนประตไูม่น้อยกวา่ 2 ประต ู  
2.1.2  ตอ้งเป็นรถยนต ์HONDA รหัสตวัถงั EF , EG , EK ทีผ่ลิตออกจ าหน่ายในทอ้งตลาดท ัว่ไป  
2.1.3 ตอ้งมีจ านวนทีน่ั่งเดิมอย่างน้อย 2 ทีน่ั่ง และต  าแหน่งของผูข้บัจะตอ้งอยู่ในต  าแหน่งเดียวกนักบั

รถรุ่นนั้น ๆ  
2.1.4  ตอ้งเป็นรุ่นทีม่ีระบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้หน้า เทา่นั้น  

 

  2.2 ตัวถัง  
2.2.1  ตอ้งรกัษารูปทรงภายนอกของรถไวเ้ป็นหลกั  
2.2.2  กระจกบงัลมหน้าตอ้งเป็นแบบ 2 ช ัน้ (LAMINATED) เทา่นั้น  
2.2.3  ความกวา้งของรถท ัง้ส้ินตอ้งไม่เกนิ 220 เซนตเิมตร โดยวดัจากแนวด่ิง  
2.2.4 ตอ้งคงรูปแบบและวสัดุของโครงตวัถงั ภายในห้องโดยสาร ห้ามดดัพื้นหรือเปล่ียนโครงสรา้ง

ของตวัรถ  
 

  2.3 น า้หนกั  
2.3.1 น ้ าหนักต  า่สุดทีร่ะบไุว ้ เป็นน ้ าหนักทีร่วมนักแข่งไวด้ว้ยแลว้ (ช ัง่น ้ าหนักรถพรอ้มคนขบันั่งอยู่

ภายในรถ)  
2.3.2  น ้ าหนักต  า่สุดคดิเป็นกโิลกรมั  
  Single Cam   ไม่ต  า่กวา่   900  กโิลกรมั 

Twin Cam   ไม่ต  า่กวา่   1,000  กโิลกรมั 
2.3.3 อนุญาตให้ถ่วงน ้ าหนักเพิ่ม เพื่อให้มีน ้ าหนักต  า่สุดตามทีก่  าหนดไวไ้ด ้ แตว่สัดุทีใ่ช ้ ตอ้งเป็นวสัดุ 

รูปบล็อก โดยตอ้งยึดตดิดว้ยตวันัท (NUT) กบัพื้นส่วนห้องโดยสาร อย่างแน่นหนา  
 

 2.4 เคร่ืองยนต์  
2.4.1 เคร่ืองยนตต์อ้งเป็นเคร่ืองยนตท์ีม่ากบัรหัสตวัถงัของรถรุ่นนั้น โดยแบง่เป็นเคร่ืองยนตแ์คมเด่ียว 

และเคร่ืองยนตแ์คมคู ่  
2.4.2  กล่องควบคมุเคร่ืองยนตอิ์สระ  
2.4.3 ต  าแหน่งของเคร่ืองยนตต์อ้งเป็นไปตามแบบของรถยนตรุ่์นนั้น ๆ ไม่สามารถเล่ือนต  าแหน่งได ้

และจุดยึดเคร่ืองยนต ์หรือ แทน่เคร่ืองยนตต์อ้งเป็นจุดเดียวกบัรถยนตรุ่์นนั้นๆ  
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2.4.4 ห้ามตดิต ัง้ระบบอดัอากาศเพิ่มไม่วา่จะเป็นรูปแบบใด และห้ามใชไ้นตรสั หรือแกส๊ อ่ืน ๆ ทีช่ว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์

2.4.5 อากาศทีผ่สมกบัน ้ ามนัเชือ้เพลิงตอ้งเป็นอากาศทีม่าจากบรรยากาศในสนามแข่งขนั เทา่นั้น  
2.4.6  ทอ่ไอดีและล้ินคนัเร่งอิสระ 
2.4.7 ห้ามระบบ DRY SUMP  

 

  2.5 ระบบส่งก าลังและขับเคล่ือน  
2.5.1 ห้ามระบบเกยีร์ Sequential หรือระบบ Semi - Auto (เกยีร์ไฟฟ้า) ให้ใชเ้กยีร์ธรรมดาและตอ้ง

รกัษารูปแบบการเปล่ียนเกยีร์ใน รูปแบบ “H” Pattern ไว ้
2.5.2  เส้ือเกยีร์เดิม เปล่ียนเฟืองเกยีร์ได ้
2.5.3 ห้ามใชร้ะบบ Traction Control หรือระบบ อ่ืนทีม่ีระบบแบบการท  างานใกลเ้คยีงกบั Traction 

Control  
 

  2.6  ระบบช่วงล่าง  
2.6.1  จุดยึดของชว่งล่าง ตอ้งเป็นจุดเดิมท ัง้หมด  
2.6.2  โชค๊อพั, สปริง และเหล็กกนัโคลง สามารถเปล่ียนไดอิ้สระ  
2.6.3  ต  าแหน่งของโชค๊อพัตอ้งอยู่ในต  าแหน่งเดิม  
2.6.4  เปล่ียนวสัดุของบูช้ยางชว่งล่าง เป็น BALL JOINT ได ้ 
2.6.5  ชิน้ส่วนของระบบชว่งล่างตอ้งเป็นชิน้ส่วนมาตรฐานเดิมทีต่ดิมากบัรถรุ่นนั้นๆ 

 

  2.7 ระบบเบรก  
2.7.1  ห้ามใชร้ะบบเบรก ABS  
2.7.2 ระบบระบายความรอ้นของเบรกให้ใชไ้ด ้ เฉพาะอากาศทีม่าจากบรรยากาศในสนาม แข่งขนั 

เทา่นั้น  
 

  2.8 ล้อและยาง  
2.8.1  ลอ้ขนาด 15 น้ิว เทา่นั้น ไม่จ ากดัความกวา้งของลอ้ 
2.8.2  น ้ าหนักของลอ้เปล่าแตล่ะลอ้ตอ้งไม่ต  า่กวา่ 4.5 กโิลกรมั 
2.8.3  ตอ้งใชย้างทีผู่จ้ัดฯ ก  าหนดให้เทา่นั้นโดยจะเป็นยาง HANKOOK Z221 ขนาด 195/55-15  

 

  2.9 อากาศพลศาสตร์  
2.9.1  สามารถตดิต ัง้สปอยเลอร์หน้าและหลงัไดโ้ดยอิสระ และจะตอ้งไม่ยื่นออกนอกตวัรถ (ไม่วา่

ทศิทางใด) ทีอ่าจท  าอนัตรายตอ่ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัอ่ืนๆ ท ัง้น้ีให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของกรรมการ
ตรวจสภาพ 

2.9.2 ความสูงใตท้อ้งรถตอ้งไม่ต  า่กวา่ 5 ซม. 
 

2.10 ท่อไอเสีย  
2.10.1  ทอ่ไอเสียตอ้งออกดา้นหลงัเทา่นั้น  
2.10.2  ปลายทอ่ไอเสีย ทีอ่ยู่ใกลพ้ื้นผวิตวัถงั จะตอ้งมีวสัดุฉนวนกนัไฟป้องกนัไวด้ว้ย  
2.10.3  จะตอ้งไม่มีควนัด าหรือขาวออกจากทอ่ไอเสียตลอดเวลาทีว่ิง่ในสนาม 
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2.11 ระบบความปลอดภยั 
2.11.1  นักแข่งตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยัของนักแข่ง  

- หมวกกนัน็อค (HELMET) 
- ชดุแข่ง (RACING SUIT) 
- ถุงมือแข่ง (RACING GLOVE) 
- รองเทา้แข่ง (RACING BOOT)  
***ใช้ตลอดระยะเวลาที่ลงท าการซ้อมรถ และ แข่งขัน 

2.11.2  ถงัดบัเพลิงตอ้งมีความจุของสารดบัเพลิงข ั้นต  า่ ตอ้งไม่ต  า่กวา่ 2.4 ลิตร หรือ 2 กโิลกรมั 
2.11.3   ทอ่ตา่ง ๆ ทีผ่า่นบริเวณห้องคนขบัตอ้งเป็นชนิดทีท่นไฟ 
2.11.4  เข็มขดันิรภยัตอ้งมีไม่ต  า่กวา่ 5 จุด 
2.11.5 เบาะทีน่ั่งคนขบัตอ้งเป็นเบาะทีอ่อกแบบมาเพื่อใชใ้นการแข่งขนัเทา่นั้นและจะตอ้งมีกนักระแทก

ศีรษะดา้นขา้งดว้ย 
2.11.6 รถแข่งทกุคนัตอ้งมีสวทิชต์ดัไฟบริเวณห้องคนขบัและบริเวณภายนอกโดยจะตอ้งตดิ สญัลกัษณ์

ให้เห็นโดยชดัเจน 
2.11.7  รถแข่งทกุคนัตอ้งมี โรลบาร์ไม่น้อยกวา่ 6 จุด และประตดูา้นคนขบัตอ้งมีโรลบาร์กนักระแทก

ดา้นขา้ง 
2.11.8 แบตเตอร่ีตอ้งยึดตดิและลอ้มรอบโดยกล่องทีท่  าขึ้นโดยวสัดุกนัไฟหรือความรอ้น ถา้อยู่ในห้อง

คนขบั จะตอ้งอยู่บริเวณ   ผูช้ว่ยคนขบั แบตเตอร่ีทีใ่ชต้อ้งเป็นแบบแห้ง (DRY) 
2.11.9 สตาร์ทเตอร์จะตอ้งถูกยึดตดิและท  างานไดต้ลอดการแข่งขนั ในทีน้ี่หมายถึงสตาร์ทเตอร์ทีเ่ป็น

ไฟฟ้าอย่างเดียว 
2.11.10 อุปกรณ์แสงสวา่งตอ้งสามารถท  างานไดต้ลอดการแข่งขนั โดยตอ้งรกัษารูปทรงภายนอกของไฟ

หน้าและไฟทา้ยรถไวต้ามรูปแบบของรถ 
2.11.11    อุปกรณ์หรือวสัดุทีต่ดิไฟไดภ้ายในบริเวณห้องคนขบั ตอ้งถอดออกให้หมด 
2.11.12 รถแข่งทกุคนัตอ้งมีหูลากจูงตดิไวท้ ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั โดยตอ้งยึดตดิไวอ้ย่างแน่นหนา 

ขนาดของหูลากตอ้งมีเสน้ผา่ศูนย์กลางเล็กสุดไม่ต  า่กวา่ 80 มม. และสูงสุดไม่เกนิ 100 มม. 
2.11.13 ถงัน ้ ามนัตอ้งเป็นถงัน ้ ามนัตามที ่ FIA รบัรอง หรือถา้อยู่ในต  าแหน่งเดิม กส็ามารถใชถ้งัน ้ ามนั

เดิมทีต่ดิมากบัรถได ้
2.11.14 ถงัน ้ ามนัถา้ไม่ไดอ้ยู่ในต  าแหน่งเดิมจะตอ้งถูกลอ้มโดยโครงสรา้งกนักระแทก 

 

2.12 เช้ือเพลิง 
เชือ้เพลิงทีใ่ชใ้นการแข่งขนัอิสระ 

 

2.13 อ่ืน ๆ  
2.13.1 ส าหรบัการแข่งขนั 2 สนามในสปัดาห์เดียวกนั ให้มีการจับเวลารอบคดัเลือก 1 ครั้ง และตอ้งมีเวลาตอ่

รอบอย่างน้อย 2 รอบในการจับเวลารอบคดัเลือก โดยน าเวลาตอ่รอบทีดี่ทีสุ่ดมาจัดเป็นอนัดบัสตาร์ท
ส าหรบัสนาม 1 และให้น าเวลาตอ่รอบทีดี่ทีสุ่ดอนัดบัรองลงมา มาจัดเป็นอนัดบัสตาร์ทส าหรบั 
สนาม 2 

2.13.2 รูปแบบการสตาร์ทจะเป็นการสตาร์ทแบบ ROLLING START 
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