
 

              
ระเบียบการแข่งขันแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เก็บคะแนนสะสม สนามที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ 
เลขาธิการ พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค 
ส านักงาน ชั้น ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
 เลขที่ ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง  
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๕ - ๖ 
 E-mail    office@rcat.or.th 

 โทรศัพท์/โทรสาร ๐ – ๒๑๘๖ – ๗๑๑๑ ต่อ ๘๙๒๒ 

คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งชัน 
 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ 
 เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ 
 Chief Official    รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
 Chief Judge    นาง อาภรณ์พันธ  บัวพัฒน์ 

 Competition Manager    ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา 
 
๑. ก าหนดการแข่งขัน 

การแข่งขันแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก็บคะแนนสะสม สนามที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓                                
มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒. สนามแข่งขัน 
ณ สนามแก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 

๓. ก าหนดการแข่งขัน 
วันพฤหัสบดี     ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ๑๔.๐๐ น. ประชุมผู้จัดการทีม ณ สนามแก่งเทียม  
วันศุกร์           ที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  แข่งขันฯ  
วันเสาร์           ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แข่งขันฯ  

 วันอาทิตย์        ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ แข่งขันฯ 
   

mailto:office@rcat.or.th


 
  

๔. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
๔.๑. ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
๔.๒. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (INTERNATIONAL CANOE FEDERATION - ICF) 

และกติกาของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
        ๔.๓. ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าวการวินิจฉัยในกรณี
นั้นๆ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการพิจารณาการประท้วงตามข้อ ๑๔. แล้วแต่กรณี และค าตัดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด 

๕. คุณสมบัตินักกีฬา 
๕.๑ ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย  
๕.๒ ประเภท เยาวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นไป  
๕.๓ ประเภท ยุวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป  
๕.๔ มีสัญชาติไทยและมีอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดในประเทศไทย  

๖. ประเภทรายการแข่งขัน รวม ๑๒ รายการ ดังนี้ 
  ๖.๑.  เรือแคนูสลาลอมรุ่นบุคคลทั่วไป ๔ รายการ 

- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวทั่วไปหญิง                K 1 women 
- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวทั่วไปชาย                   K 1 men 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวทั่วไปหญิง                  C1 women 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวทั่วไปชาย                   C 1 men 

๖.๒    เรือแคนูสลาลอมรุ่นเยาวชน ๔ รายการ 
- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวเยาวชนหญิง                K 1 women 
- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวเยาวชนชาย                K 1 men 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวเยาวชนหญิง                C1 women 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวเยาวชนชาย                 C 1 men 

                      ๖.๓   เรือแคนูสลาลอมรุ่นยุวชน ๔ รายการ 
- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวยุวชนหญิง                 K 1 women 
- เรือคยัคฝีพายเดี่ยวยุวชนชาย                   K 1 men 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวยุวชนหญิง                  C 1 women 
- เรือแคนูฝีพายเดี่ยวยุวชนชาย                  C 1 men 

๗. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๗.๑ เรือแคนู/คยัค นักกีฬาแต่ละชมรม/สโมสร/ทีม ไม่จ ากัดจ านวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วม 
๗.๒ นักกีฬาจะต้องลงแข่งขันตามรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น 
๗.๓ กรณีนักกีฬามาแข่งขันไม่ทันหรือถอนตัว โดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องโดนปรับเงิน ๕๐๐ บาท และตัด

สิทธิ์รายการแข่งขันที่เหลือท้ังหมด 

๘. หลักเกณฑ์การคิดรางวัลชนะเลิศและรางวัลการครองถ้วยพระราชทาน  
 ๘.๑ การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทานในแต่ละประเภทจะพิจารณาผลการแข่งขันในแต่ละ
สนามน าคะแนนสะสมมารวมกันเพ่ือพิจารณาในสนามสุดท้าย 



 
 ๘.๔ พิจารณาจากจ านวนเหรียญทองที่แต่ละชมรม/สโมสรได้รับเป็นเกณฑ์ หากเหรียญทองเท่ากันจะพิจารณา
จ านวนเหรียญเงิน หากเหรียญเงินเท่ากัน จะพิจารณาจากเหรียญทองแดง หากยังเท่ากันอีก จะให้ครองถ้วยร่วมกัน 
         ๘.๓ ในกรณีที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบ ๓ ทีม จะไม่น าผลมาคิดคะแนนรวมเพ่ือพิจารณาถ้วย
พระราชทานฯ 
 ๘.๔ นักกีฬาที่มีผลคะแนนเกินกว่า ๔๐๐ คะแนนจะไม่น ามาคิดในการจัดอันดับและรับรางวัล 

๙. การสมัครแข่งขัน 
๙.๑. ส่งแบบฟอร์มแจ้งชนิด, ประเภท, จ านวนนักกีฬา (Entry Form by Number)และรายชื่อนักกีฬาและ

ผู้ควบคุมทีม (Entry Form by Name) ถึงฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ภายในวันอังคาร
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ Email :navy6234boat@hotmail.com 

๙.๒. ส่งทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่พร้อมรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๒ รูป 
๙.๓. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ หรือส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้าน คนละ ๑ ฉบับ 
๙.๔. แต่ละชมรม/ สโมสร / ทีม ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวน 

๑๐. กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมกรรมการตัดสินกีฬาเรือพาย

ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

๑๑. อุปกรณ์การแข่งขัน 
๑๑.๑ คณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหา 

พร้อมทั้งให้การรับรองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน โดยก าหนดวิธีการ ข้อห้ามและการอนุญาต ไว้ดังนี้  
      ๑๑.๒ อนุญาตให้น าเรือและไม้พายทุกชนิดมาเองได้ แต่ต้องน ามาให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน
ตรวจสอบเพ่ือรับรองอุปกรณ์ ในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน ตามที่สมาคมกีฬา                             
เรือพายแห่งประเทศไทยรับรอง ดังนี้ 

๑๑.๒.๑  เรือคยัคสลาลอม  ๑ คน  น้ าหนักไม่น้อยกว่า    ๙ กก. 
๑๑.๒.๒ เรือแคนูสลาลอม   ๑ คน          น้ าหนักไม่น้อยกว่า    ๙ กก. 
๑๑.๒.๓ เรือแคนูสลาลอม  ๒ คน          น้ าหนักไม่น้อยกว่า  ๑๕ กก. 

             ๑๑.๒.๔  นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อคในการแข่งขัน และอนญุาตให้นักกีฬาทุกคนสวมเสื้อ
ชูชีพที่น ามาเองได้แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยใช้ลูกน้ าหนักถ่วง ๖.๑๒ กิโลกรัม ผูก
ติดกับเสื้อชูชีพและโยนลงน้ า ถ้าเสื้อชูชีพลอยน้ าถือว่าผ่านการตรวจสอบ 

๑๒. วิธีจัดการแข่งขัน 
๑๒.๑.  สนามแข่งขันยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร จ านวนประตู ๑๘ – ๒๕ ประตู 
๑๒.๒.  การแข่งขันจะยึดถือตามกติกาของ Canoe Slalom ของ ICF เป็นหลัก 

๑๓. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๑๓.๑ การยืนยันรายชื่อนักกีฬา ต้องส่งยืนยันรายชื่อและจ านวนนักกีฬาแต่ละชมรมให้คณะกรรมการ ฝ่าย

จัดการแข่งขันทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม 
๑๓.๒.  การรายงานตัว 

๑๓.๒.๑. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขันประเภทนั้นๆ อย่างน้อย ๓๐ 
นาที พร้อมบัตรประจ าตัวนักกีฬา และจะต้องอยู่ในพื้นท่ีก าหนด 

๑๓.๒.๒.   จะต้องตรวจสภาพและจ านวนอุปกรณ์ที่ได้รับ หากมีการช ารุดเสียหาย หรือไม่ครบ 
จ านวนต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนลงเรือเพ่ือไปแข่งขัน 



 
๑๓.๒.๓.   คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับสภาพอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย หรือไม่ครบตาม 

จ านวนเมื่อลงเรือเพ่ือไปแข่งขัน และในระหว่างการแข่งขัน 
๑๓.๒.๔. เมื่อจบการแข่งขันในประเภทนั้นๆ แล้วจะต้องคืนอุปกรณ์ ( กรณียืมใช้จากส่วนกลาง ) 

หากช ารุด หรือเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น 
๑๓.๓.  การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

๑๓.๓.๑. จะท าได้โดยผู้จัดการทีม แจ้งการขอเปลี่ยนตัวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ เทคนิค
การแข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน 

๑๓.๓.๒. เมื่อผ่านการแข่งขันรอบแรกไปแล้ว จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นส ารองไม่ได้ ยกเว้นเมื่อมีการ
เจ็บป่วยโดยแพทย์สนามแข่งขันรับรองการเจ็บป่วยนั้นๆ แต่เมื่อเปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะ เปลี่ยนกลับเข้ามาเล่นใหม่
อีกไม่ได้ 

๑๔. การแต่งกายของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  
๑๔.๑ นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทสะ  
๑๔.๒ ในการแข่งขันต้องแต่งกายตามที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก าหนด นักกีฬาประเภททีม                           

(ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป) ต้องสวมเสื้อให้เหมือนกัน กรณีมีเครื่องหมายการค้า การโฆษณา ที่ไม่ใช่ชื่อจังหวัด ชื่อภาค ต้องไม่
เกิน ๒ x ๓ นิ้ว 

๑๕. มารยาทของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคน ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬาและผู้ควบคุม

ทีมท่ีดี รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้
ที่อาวุโสกว่า และเป็นมิตรกับทุกคน ตลอดจนรู้แพ้ รู้ชนะ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน 

๑๖. บทลงโทษนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
 ๑๖.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องการฝึกซ้อม เพ่ือ
เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อม 
  - ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งที่ ๒ ถ้าได้ใบเหลืองครั้งที่ ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุม
ทีมจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี 
 ๑๖.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องกฎการจราจรทางน้ า 
(ในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน) เพ่ือเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามกฏ
จราจรทางน้ า 
  - ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งที่ ๒ ถ้าได้ใบเหลืองครั้งที่ ๒ นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุม
ทีมจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี 

๑๗.  การประท้วง  
๑๗.๑ การประท้วงต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
๑๗.๒ การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดจะเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 

พร้อมเงินประกัน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 



 
๑๗.๓ การประท้วงเทคนิคกีฬา ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ยื่นประท้วง และจะต้องยื่นประท้วงภายใน ๓๐ นาท ี

หลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
๑๗.๔ ค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ทั้งสองคณะถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๗.๕ หากผู้ประท้วงไม่ยอมรับผลการพิจารณาค าประท้วงนั้น แล้วไม่รักษามารยาทและสร้างความเสื่อมเสีย

ให้กับการแข่งขัน คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจะพิจารณาโทษ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายที่สมาคมฯ เข้าไปมี
ส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี และจะรายงานให้ต้นสังกัดทราบต่อไป รวมทั้งอาจแจ้งความด าเนินคดีทาง
อาญา ในกรณีที่มีความผิดทางอาญาเกิดข้ึน 

อนึ่ง หากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา มีอ านาจและสามารถขอ
ตรวจสอบหลักฐานได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณี และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการ
ด าเนินการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๑๘. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 ๑๘.๑ นาวาเอก พูลลาภ ทัตะทองค า ประธานกรรมการ 

๑๘.๒ นาวาเอก นพพร  เทพธรณี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘.๓ นาง อาภรณ์พันธ  บัวพัฒน์  กรรมการ 

๑๘.๔ เรือโท มโนมัย ทุมมณี  กรรมการ 
๑๘.๕ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา กรรมการ 

๑๙. หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม 
๑๙.๑ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อเท่านั้น 
๑๙.๒ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม การยื่นประท้วง การขอเปลี่ยนตัว การจับสลากต่างๆ 
๑๙.๓ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน 

หรือสิทธิอ่ืนใดให้นักกีฬาทราบโดยตลอด เพ่ือประโยชน์ของทีมและเพ่ือความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
๑๙.๔ ผู้ฝึกสอน นอกจากให้การฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้จัดการทีมในการก ากับดูแล การ

รายงานตัว และเรื่องการเจ็บป่วย (ถ้ามี) 
๒๐. การประชุมผู้จัดการทีม 

ให้ผู้จัดการทีมและผู้ติดตาม ๑ คน รวมเป็นทีมละ ๒ คน เข้าร่วมการประชมผู้จัดการทีมและจับสลาก 

๒๑. รางวัลการแข่งขัน 
 ๒๑.๑ ในการแข่งขันฯ สนามท่ีเก็บคะแนนสะสม จะไม่มีเงินรางวัล และเหรียญรางวัล 
 ๒๑.๒ ในสนามสุดท้ายจะมีเงินรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร 
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