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ข้อบังคบัด้านเทคนิค  
 

1. ค านิยาม  
 

เหล่าน้ีเป็นขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคของการแข่งขนัรุ่น ROAD MASTER ทีมแข่งจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดโดยอา้งอิง
มาตรฐานความปลอดภยั สหพนัธ์แข่งขนัรถยนตน์านาชาติ (INTERNATIONAL SPORTING CODE OF F.I.A./F.I.M.) การ
ปรับแต่งใด ๆ ท่ีไม่ไดถู้กก าหนดโดยขอ้บงัคบัดา้นเทคนิคปัจจุบนั ให้ถือว่าสามารถท าได ้การแข่งขนัของแต่ละรายการรวมทั้ง
การซอ้ม รถแข่งทุกคนัท่ีร่วมการแข่งขนัจะตอ้งอยูใ่นสภาพ และรูปทรงท่ีพร้อมท าการแข่งขนั ผูจ้ดัฯ มีสิทธิ ห้าม รถแข่งท่ีไม่
เป็นไป ตามขอ้บงัคบัน้ี ร่วมลงท าการซอ้ม หรือร่วมแข่งขนัได ้ 

 

 2. ข้อบังคบัด้านเทคนิค รุ่น ROAD MASTER  
 

  2.1 คุณสมบัติรถแข่ง  
2.1.1  เป็นรถยนตท่ี์มีจ านวนประตูไม่นอ้ยกว่า 2 ประตู  
2.1.2  ตอ้งเป็นรุ่นท่ีถูกผลิตออกจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป ปีละไม่ต ่ากว่า 2,500 คนั  
2.1.3 ตอ้งมีจ านวนท่ีนัง่เดิมอยา่งนอ้ย 2 ท่ีนัง่ และต าแหน่งของผูข้บัจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเดียวกนักบั

รถรุ่นนั้น ๆ  
2.1.4  ตอ้งเป็นรุ่นท่ีมีระบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้ หรือ 4 ลอ้  

 

  2.2 ตวัถัง  
2.2.1  ตอ้งรักษารูปทรงภายนอกและมิติของรถไวเ้ป็นหลกั กรณีขอบลอ้และยาง เกินออกจากตวัรถ 
  สามารถจดัท าโป่งคลุมลอ้และยางท่ีเกินออกจากตวัรถได ้โดยมองจากแนวด่ิง 
2.2.2  กระจกบงัลมหนา้ตอ้งเป็นแบบ 2 ชั้น (LAMINATED) เท่านั้น  
2.2.3  ความกวา้งของรถทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน 220 เซนติเมตร โดยวดัจากแนวด่ิง  
2.2.4 ตอ้งคงไวซ่ึ้ง MAIN CHASSIS ดา้นหนา้ และ MAIN CHASSIS ดา้นหลงั 
2.2.5 ผนงักั้นระหว่างห้องเคร่ืองและห้องโดยสาร ตอ้งคงไวใ้นต าแหน่งเดิม 

2.2.6 บริเวณพ้ืนภายในห้องโดยสารฝ่ังคนขบัและฝ่ังคนนัง่ตอ้งเป็นช้ินส่วนเดิม ห้ามตดัออก 

2.2.7 สามารถตดัส่วนบริเวณท่ีนัง่เบาะหลงั , ท่ีเก็บยางอะไหล่ , แผงใตก้ระจกบงัลมหลงัออกได ้แต่
ตอ้งแทนดว้ยโครง และวสัดุท่ีมีความแข็งแรงใกลเ้คียงกบัวสัดุเดิม 

2.2.8 อนุญาตให้ตดัพ้ืนบริเวณเพลากลางจากแผงผนงักั้นไปจนถึงบริเวณเพลาทา้ย เป็นความกวา้งไม่
เกิน 40 ซม. เพ่ือขยายเป็นซุม้เกียร์ ไม่จ ากดัความสูง แต่ผนงักั้นระหว่างห้องเคร่ืองและห้อง
โดยสาร ตอ้งอยูท่ี่เดิม เคร่ืองยนตห์้ามล ้าเขา้ไปภายในห้องโดยสาร 

 

  2.3 น า้หนัก  
2.3.1 น ้าหนกัต ่าสุดท่ีระบุไว ้เป็นน ้าหนกัท่ีรวมนกัแข่งไวด้ว้ยแลว้ (ชัง่น ้ าหนกัรถพร้อมคนขบันัง่อยู่

ภายในรถ)  
2.3.2 DIVISION 1 น ้าหนกัต ่าสุดคิดเป็นกิโลกรัม ไม่ต ่ากว่า 1,350 กิโลกรัม และ 1,400 กิโลกรัม 

ส าหรับรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้  
2.3.3  DIVISION 2 น ้าหนกัต ่าสุดคิดเป็นกิโลกรัม ไม่ต ่ากว่า 1,250 กิโลกรัม และ 1,300 กิโลกรัม 

ส าหรับรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 
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2.3.4 อนุญาตให้ถ่วงน ้ าหนกัเพ่ิม เพ่ือให้มีน ้ าหนกัต ่าสุดตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้ แต่วสัดุท่ีใช ้ ตอ้งเป็นวสัดุ 
รูปบล็อก โดยตอ้งยดึติดดว้ยตวันทั (NUT) กบัพ้ืนส่วนห้องโดยสาร อยา่งแน่นหนา  

 

2.4 เคร่ืองยนต์  
2.4.1 DIVISION 1 เคร่ืองยนตไ์ม่จ าเป็นตอ้งยีห่้อเดียวกนักบัตวัรถ โดยเคร่ืองยนตจ์ะตอ้งมีปริมาตร

ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,200 ซีซี ตอ้งติดตั้ง TURBO 1 ลูกเท่านั้นต่อเคร่ืองยนต ์1 ตวั และ
อากาศท่ีเขา้สู่เคร่ืองยนตท์ั้งหมดจะตอ้งผา่น RESTRICTOR ขนาดไม่เกิน 43 มม. โดยจุดท่ีแคบ
ท่ีสุด (43 มม.) จะตอ้งมีระยะห่างจากจุดปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่เกิน 5 ซม. ส าหรับ
เคร่ืองยนต์ ROTARY อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองยนต ์ 3 โรเตอร์เท่านั้น ตอ้งติดตั้ง TURBO 1 ลูกต่อ
เคร่ืองยนต ์ 1 ตวั และอากาศท่ีเขา้สู่เคร่ืองยนตท์ั้งหมดจะตอ้งผา่น RESTRICTOR ขนาดไม่เกิน 
47 มม. โดยจุดท่ีแคบท่ีสุด (47 มม.) จะตอ้งมีระยะห่างจากจุดปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่
เกิน 5 ซม. โดยช่องของรูอากาศเขา้เทอร์โบทั้งหมดจะตอ้งมีรูเดียวเท่านั้นและห้ามใชแ้ก๊สไน
ตรัสหรือแก๊สอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์

2.4.2 DIVISION 2 เคร่ืองยนตไ์ม่จ าเป็นตอ้งยีห่้อเดียวกนักบัตวัรถ โดยเคร่ืองยนตจ์ะตอ้งมีปริมาตร
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี ตอ้งติดตั้ง TURBO 1 ลูกเท่านั้นต่อเคร่ืองยนต ์1 ตวั และ
อากาศท่ีเขา้สู่เคร่ืองยนตท์ั้งหมดจะตอ้งผา่น RESTRICTOR ขนาดไม่เกิน 38 มม. โดยจุดท่ีแคบ
ท่ีสุด (38 มม.) จะตอ้งมีระยะห่างจากจุดปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่เกิน 5 ซม. ส าหรับ
เคร่ืองยนต์ ROTARY อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองยนต ์ 2 โรเตอร์เท่านั้น ตอ้งติดตั้ง TURBO 1 ลูกต่อ
เคร่ืองยนต ์ 1 ตวั และอากาศท่ีเขา้สู่เคร่ืองยนตท์ั้งหมดจะตอ้งผา่น RESTRICTOR ขนาดไม่เกิน 
42 มม. โดยจุดท่ีแคบท่ีสุด (42 มม.) จะตอ้งมีระยะห่างจากจุดปลายสุดของยอดใบ TURBO ไม่
เกิน 5 ซม. โดยช่องของรูอากาศเขา้เทอร์โบทั้งหมดจะตอ้งมีรูเดียวเท่านั้นและห้ามใชแ้ก๊สไน
ตรัสหรือแก๊สอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์

2.4.3  กล่องควบคุมเคร่ืองยนตอิ์สระ  
2.4.4 ต าแหน่งของเคร่ืองยนตต์อ้งไม่ล ้าเขา้ไปในห้องโดยสาร (โดยท่ีผนงัระหว่างห้องเคร่ืองยนตแ์ละ

ห้องโดยสารตอ้งเป็นของเดิมท่ีมากบัรถรุ่นนั้น) 
2.4.5 ไม่อนุญาตให้ใชเ้ทอร์โบ 2 ชั้น หรือเทอร์โบท่ีมีรูสล๊อดและรูผา่นดา้นขา้งของเทอร์โบ 
2.4.6  อากาศท่ีผสมกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งเป็นอากาศท่ีมาจากบรรยากาศในสนามแข่งขนั เท่านั้น  
2.4.7  ท่อไอดีและล้ินคนัเร่งอิสระ 
2.4.8 ไม่อนุญาตให้ใชแ้ก๊สทุกชนิด หรือของเหลวคลุกเคลา้กบัอากาศท่ีผา่นเขา้สู่ท่อร่วมไอดีเพ่ือการ

ลดอุณหภูมิอากาศโดยวธีิอ่ืนนอกเหนือจากการใช ้INTERCOOLER ชนิด“อากาศสู่อากาศ (Air-
to-Air)”  

2.4.9 อนุญาตให้ใช ้INTERCOOLER ระบบน ้าได ้และห้ามใชห้ัวฉีดน ้าภายนอกเพ่ือฉีดระบายความ
ร้อนให้ INTERCOOLER 

 

  2.5 ระบบส่งก าลงัและขับเคล่ือน  
2.5.1  เกียร์ท่ีใชอิ้สระ 
2.5.2  ระบบเปล่ียนเกียร์สามารถใช ้PADDLE SHIFT ได ้ 
2.5.3 ห้ามใชร้ะบบ TRACTION CONTROL หรือระบบ อ่ืนท่ีมีระบบแบบการท างานใกลเ้คียงกบั 

TRACTION CONTROL 
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  2.6  ระบบช่วงล่าง  
2.6.1  จุดยดึช่วงล่างสามารถเล่ือนไดจ้ากต าแหน่งเดิม 20 มิลลิเมตร (ในรัศมีวงกลมรอบตวัจากจุดยดึ 
  เดิม) 
2.6.2  โช๊คอพั, สปริง  สามารถเปล่ียนไดอิ้สระ  
2.6.3  ต าแหน่งของโช๊คอพัตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเดิม  
2.6.4  ห้ามใชร้ะบบช่วงล่างแบบท่ีมี Push Rod และ/หรือ Pull Rod ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ท่ีเช่ือมต่อ 
  ถึงการท างานของโช็คอพั 
2.6.5  ระบบกนัโคลงอิสระ 

 

  2.7 ระบบเบรก  
2.7.1  ห้ามใชร้ะบบเบรก ABS  
2.7.2 ระบบระบายความร้อนของเบรกให้ใชไ้ด ้เฉพาะอากาศท่ีมาจากบรรยากาศในสนาม แข่งขนั 

เท่านั้น  
 

  2.8 ล้อและยาง  
2.8.1  ลอ้ขนาด 17 น้ิว และ 18 น้ิวเท่านั้น  
2.8.2  น ้าหนกัของลอ้เปล่าแต่ละลอ้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 4.5 กิโลกรัม  
2.8.3 ตอ้งใชย้างท่ีผูจ้ดัฯ ก าหนดให้เท่านั้น โดยจะเป็นยาง HANKOOK ขนาด 245 และขนาด 265 ทั้ง

ขอบ 17 น้ิวและ 18 น้ิว โดยจะเป็นยางรุ่น Z214  
2.8.4 อนุญาตให้ใชย้างจ านวน 8 เส้น ส าหรับการจบัเวลารอบคดัเลือก 1 หรือ 2 คร้ัง และการแข่งขนั 2 

สนามในสัปดาห์เดียวกนั ตั้งแต่การจบัเวลารอบคดัเลือกไปจนถึงส้ินสุดการแข่งขนัของสัปดาห์
นั้น โดยไม่นบัรวมยางฝน  

2.8.6  จะตอ้งท าการ Mark ยางทั้งหมดก่อนการจบัเวลารอบคดัเลือก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง  
2.8.7 ไม่อนุญาตให้ใชย้างเกินจ านวนท่ีก าหนด ยกเวน้ กรณีเกิดอุบติัเหตุ หรือเป็นความผิดพลาดจาก

ผูผ้ลิตยางทีมแข่งจะตอ้งยืน่ใบค าร้องต่อนายสนาม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนายสนาม เท่านั้น  
 

  2.9 อากาศพลศาสตร์  
2.9.1  สปอยเลอร์อิสระ แต่ตอ้งไม่มีแง่มุมท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อคนัอ่ืน ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

กรรมการตรวจสภาพ 
2.9.2 ไม่จ ากดัความสูงใตท้อ้งรถ 

 

2.10 ท่อไอเสีย  
2.10.1  ไม่ก าหนดรูปแบบจะออกขา้งหรือทา้ยก็ได ้
2.10.2  ปลายท่อไอเสีย ท่ีอยูใ่กลพ้ื้นผวิตวัถงั จะตอ้งมีวสัดุฉนวนกนัไฟป้องกนัไวด้ว้ย  
2.10.3  จะตอ้งไม่มีควนัด าหรือขาวออกจากท่อไอเสียตลอดเวลาท่ีวิ่งในสนาม 
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2.11 ระบบความปลอดภยั 
2.11.1  นกัแข่งตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัของนกัแข่ง  

- หมวกกนัน็อค (HELMET) 
- ชุดแข่ง (RACING SUIT) 
- ถุงมือแข่ง (RACING GLOVE)  
- รองเทา้แข่ง (RACING BOOT) 
***ใช้ตลอดระยะเวลาทีล่งท าการซ้อมรถ และ แข่งขัน 

2.11.2  ถงัดบัเพลิงตอ้งมีความจุของสารดบัเพลิงขั้นต ่า ตอ้งไม่ต ่ากว่า 2.4 ลิตร หรือ 2 กิโลกรัม 
2.11.3   ท่อต่าง ๆ ท่ีผา่นบริเวณห้องคนขบัตอ้งเป็นชนิดท่ีทนไฟ 
2.11.4  เข็มขดันิรภยัตอ้งมีไม่ต ่ากว่า 5 จุด 
2.11.5 เบาะท่ีนัง่คนขบัตอ้งเป็นเบาะท่ีออกแบบมาเพ่ือใชใ้นการแข่งขนัเท่านั้นและจะตอ้งมีกนักระแทก

ศีรษะดา้นขา้งดว้ย 
2.11.6 รถแข่งทุกคนัตอ้งมีสวิทชต์ดัไฟบริเวณห้องคนขบัและบริเวณภายนอกโดยจะตอ้งติด สญัลกัษณ์

ให้เห็นโดยชดัเจน 
2.11.7  รถแข่งทุกคนัตอ้งมี โรลบาร์ไม่นอ้ยกว่า 6 จุด และประตูดา้นคนขบัตอ้งมีโรลบาร์กนักระแทก

ดา้นขา้ง 
2.11.8 แบตเตอร่ีตอ้งยดึติดและลอ้มรอบโดยกล่องท่ีท าข้ึนโดยวสัดุกนัไฟหรือความร้อน ถา้อยูใ่นห้อง

คนขบั จะตอ้งอยูบ่ริเวณ   ผูช่้วยคนขบั แบตเตอร่ีท่ีใชต้อ้งเป็นแบบแห้ง (DRY) 
2.11.9 สตาร์ทเตอร์จะตอ้งถูกยดึติดและท างานไดต้ลอดการแข่งขนั ในท่ีน้ีหมายถึงสตาร์ทเตอร์ท่ีเป็น

ไฟฟ้าอยา่งเดียว 
2.11.10 อุปกรณ์แสงสว่างตอ้งสามารถท างานไดต้ลอดการแข่งขนั โดยตอ้งรักษารูปทรงภายนอกของไฟ

หนา้และไฟทา้ยรถไวต้ามรูปแบบของรถ 
2.11.11    อุปกรณ์หรือวสัดุท่ีติดไฟไดภ้ายในบริเวณห้องคนขบั ตอ้งถอดออกให้หมด 
2.11.12 รถแข่งทุกคนัตอ้งมีหูลากจูงติดไวท้ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั โดยตอ้งยดึติดไวอ้ยา่งแน่นหนา 

ขนาดของหูลากตอ้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กสุดไม่ต ่ากว่า 80 มม. และสูงสุดไม่เกิน 100 มม. 
2.11.13 ถงัน ้ ามนัตอ้งเป็นถงัน ้ ามนัตามท่ี FIA รับรอง หรือถา้อยูใ่นต าแหน่งเดิม ก็สามารถใชถ้งัน ้ ามนั

เดิมท่ีติดมากบัรถได ้
2.11.14  ถงัน ้ ามนัถา้ไม่ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งเดิม จะตอ้งถูกลอ้มโดยโครงสร้างกนักระแทก 
2.11.15  ตอ้งติดตั้งกลอ้งส่องดา้นหลงั และตอ้งมีจอภาพขนาดไม่ต ่ากว่า 5 น้ิว ติดตั้งภายในรถบริเวณ 
  คอนโซลกลาง 

 

2.12 เช้ือเพลงิ 
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการแข่งขนัอิสระ 
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2.13 อ่ืน ๆ  
2.13.1 ส าหรับการแข่งขนั 2 สนามในสัปดาห์เดียวกนั ให้มีการจบัเวลารอบคดัเลือก 1 คร้ัง และตอ้งมีเวลาต่อ

รอบอยา่งนอ้ย 2 รอบในการจบัเวลารอบคดัเลือก โดยน าเวลาต่อรอบท่ีดีท่ีสุดมาจดัเป็นอนัดบัสตาร์ท
ส าหรับสนาม 1 และให้น าเวลาต่อรอบท่ีดีท่ีสุดอนัดบัรองลงมา มาจดัเป็นอนัดบัสตาร์ทส าหรับ 
สนาม 2 

2.13.2 รูปแบบการสตาร์ทจะเป็นการสตาร์ทแบบ ROLLING START 
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