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The Badminton Association of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King 

ระเบียบการแข่งขันชั่วคราว สำหรับการแข่งขันแบดมินตันช่วงวิกฤต COVID-19 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันแบดมินตัน 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ข้อ 3.5.2 การแต่งตั้งผู้ตัดสิน ให้มีจำนวนผู้ตัดสิน 2.5 เท่าของจำนวนสนาม โดยให้จ่ายค่าตอบแทนวันละ 600 บาท 

และผู้จัดแข่งขันต้องจัดหาที่พักให้ด้วย 

การพิจารณาชั่วคราว การแต่งตั้งผู้ตัดสิน ให้มี จำนวนผู้ตัดสิน 2 เท่าของจำนวนสนาม โดยให้จ่าย

ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และผู้จัดแข่งขันต้องจัดหาที่พักให้ด้วย 

ข้อ 3.5.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันจำนวน 2 คน กรณีที่มี 2 โรงยิมเนเชี่ยมให้มี เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน

เพ่ิมข้ึนอีก 2 คน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และผู้จัดแข่งขันต้องจัดหาที่พักให้ด้วย 

การพิจารณาชั่วคราว  ผู้จัดการแข่งขันสามารถหาผู้ดำเนินการ (ผู้ประกาศ) มาทำหน้าที่ได้เอง โดยไม่ต้อง

ผ่านการแต่งตั้งจากสมาคมฯ กรณีต้องการให้สมาคมฯ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน (ผู้ประกาศ) 

ตามเดิม ให้ยึดระเบียบข้อ 3.5.3 เดิม 

3.5.5 ผู้กำกับเส้น จำนวน 4 เท่า ของจำนวนสนาม โดยให้จ่ายค่าตอบแทนวันละ 350 บาท 

การพิจารณาชั่วคราว ผู้กำกับเส้น จำนวน 3 เท่า ของจำนวนสนาม โดยให้จ่ายค่าตอบแทนวันละ 350 บาท 

ข้อ 3.9.2 Level 2 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ ่นอายุ รวมกัน 200,000 บาท ขึ ้นไป และเงินรางวัลรุ ่นทั่วไป 

150,000 บาท ขึ้นไป 

การพิจารณาชั่วคราว 3.9.2 Level 2 มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุ รวมกัน อย่างน้อย 100,000 บาท 

ขึ้นไป และเงินรางวัลรุ่นทั่วไป อย่างน้อย 75,000 บาทข้ึนไป  

ข้อ 3.9.3 Level 3 : มีเงินรางวัลรุ ่นเยาวชน 3 รุ ่นอายุ รวมกัน 150,000 บาท ขึ ้นไป และเงินรางวัลรุ ่นทั่วไป 

100,000 บาท ขึ้นไป 

การพิจารณาชั่วคราว Level 3 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุ รวมกัน อย่างน้อย 75,000 บาท ขึ้นไป 

และเงินรางวัลรุ่นทั่วไป อย่างน้อย 50,000 บาท ขึ้นไป 
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ข้อ 3.9.4 Level 4 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกัน ไม่น้อยกว่า 150,000 บาท 

การพิจารณาชั่วคราว Level 4 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกัน ไม่น้อยกว่า 75,000 บาท 

ข้อ 3.9.5 Level 5 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 

การพิจารณาชั่วคราว Level 5 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกัน ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

ข้อ 3.9.6 Level 6 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกันมากกว่า 60,000 บาท 

การพิจารณาชั่วคราว Level 6 : มีเงินรางวัลรุ่นเยาวชน 3 รุ่นอายุรวมกัน ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท 

ข้อ 14.3.1 อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนลงไปทำหน้าที่แนะนำนักกีฬาขณะแข่งขันได้ฝ่ายละไม่เกิน 2 คน 

การพิจารณาชั่วคราว 14.3.1 อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนลงไปทำหน้าที่แนะนำนักกีฬาขณะแข่งขัน ได้ฝ่ายละ

ไม่เกิน 1 คน 

หมายเหตุ การดำเนินการแข่งขันให้สามารถจัดรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันได้ เพ่ือให้สามารถ

ลดจำนวนวันแข่งขันลงได้ 

เพิ่มเติม ผู้จัดการแข่งขันจะต้องจัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ตามคำแนะนำของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (ศบค.) หรือ ศปก . จังหวัด/กทม. ศปก.อำเภอ/เขต ศปก.ตำบล ศปก.
เทศบาลนคร ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.เมืองพัทยา ติดตามกำกับดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 

 

              พลเอก 

(รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์) 
ประธานคณะอนุกรรมการสมาคม 

ฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


