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ระเบียบการแข่งขัน SCG All Thailand Badminton Championships 2018 
 

1.   วตัถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือแข่งขนัชิงความเป็นเลิศของกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย ปี 2561 
 1.2  ผลการแข่งขนัเป็นการเกบ็สะสมคะแนนเพื่อจดัอนัดบัมือนกัแบดมินตนัของประเทศไทย 
 1.3  เปิดโอกาสใหน้กัแบดมินตนัไทยทุกระดบัไดท้ดสอบฝีมือเพื่อชิงความเป็นเลิศ 

2.   ประเภทของการแข่งขัน 
2.1  ชายเด่ียว  (Main Draw 32)  

 2.2  หญิงเด่ียว  (Main Draw 32)  
 2.3  ชายคู่   (Main Draw 32)  
 2.4  หญิงคู่   (Main Draw 32) 
  2.5  คู่ผสม   (Main Draw 32)  
           หมายเหตุ : - ทุกประเภทท่ีแข่งขนัมาจากอนัดบัมือ 24 คน/คู่ สิทธิพิเศษไวลดค์าร์ด 4 คน/คู่ และจากการ
คดัเลือก 4 คน/คู่ 
     - สิทธิพิเศษไวลดค์าร์ด แต่ละประเภทมีจาํนวนไม่เกิน 4 คน/คู่ โดยพิจารณาจาก 

   ￭ นกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศกีฬาแห่งชาติคร้ังล่าสุด (ประเภทบุคคล) 

   ￭ นกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังล่าสุด (ประเภทบุคคล) 

  ￭ นกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศ SCG Junior Badminton  
                                  Championships รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย รุ่น 18 ปี (U19) คร้ังล่าสุด 

￭ กรณีสิทธิพิเศษมีไม่ถึง 4 คน/คู่ จะพิจารณานกักีฬาจากการคดัเลือกไดรั้บสิทธิเขา้รอบ Main Draw 32 
 

3. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
3.1 สัญชาติไทย และไม่จาํกดัภูมิลาํเนา    
3.2 ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ  (อนุโลมใหแ้ข่งขนั

ในนามของสถานศึกษาไดใ้นกรณีท่ียงัศึกษาอยู)่ 
3.3 ไม่อยูใ่นระหว่างการถูกลงโทษหา้มเขา้ร่วมการแข่งขนั จากสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ

ไทยฯและ/หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรือสหพนัธ์แบดมินตนัโลก BWF 
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4. กตกิาการแข่งขนั 
 4.1   ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก BWF ฉบบัล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนั 
              แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

4.2   นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัจะตอ้งทาํการถอนตวั (withdraw) ในระบบรับสมคัรออนไลน์
ในเวลาท่ีกาํหนด 
4.3   นกักีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจบัคู่ลงแข่งขนัในประเภทคู่ได ้โดยใหส้โมสรใดสโมสร
หน่ึงเป็นผูส้มคัร สโมสรท่ีถูกขอคู่ตอ้งกด approve และ submit เพ่ือยนืยนัการขอคู่ ถา้ระบบยงั pending 
อยูร่ะบบจะถือว่ายงัไม่สมคัร เม่ือปิดรับสมคัรจะตอ้งทาํการ withdraw ภายในกาํหนด ระบบจึงจะทาํ
การคืนเงินค่าสมคัร 
4.4   ถา้ประเภทใดมีนกักีฬาสมคัรแข่งขนันอ้ยกวา่ 8 คู่ / เด่ียว หากมีการจดัการแข่งขนั เงินรางวลัจะ ถูก
ลดลง 50% และไม่มีคะแนนอนัดบัมือให้ โดยใชร้ะเบียบการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 
2560 ในการจดัสายการแข่งขนั 
4.5   ผูแ้ข่งขนัตอ้งแต่งกายดว้ยชุดกีฬาแบดมินตนัตามหลกัสากล (BWF) (ตามเอกสารแนบ 1) 
4.6   นกักีฬาตอ้งมารายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัก่อนกาํหนดการแข่งขนั 
30 นาที เม่ือกรรมการประกาศเรียกช่ือเพ่ือลงทาํการแข่งขนัแลว้ไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือว่า
นกักีฬาผูน้ั้นสละสิทธ์ิยอมใหช้นะผา่น 
4.7   เพ่ือการแข่งขนัดาํเนินการไปดว้ยความต่อเน่ือง ถา้สนามแข่งขนัว่างกรรมการจะประกาศให ้
นกักีฬาคู่ถดัไปลงทาํการแข่งขนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถึ้งเวลาการแข่งขนัและนกักีฬาทุกคนพร้อมท่ี 
จะลงทาํการแข่งขนัทนัที 

 4.8   กรณีนกักีฬาบาดเจบ็ระหวา่งการแข่งขนัใหน้กักีฬาขอพกัการแข่งขนัได ้5 นาที เพ่ือทาํการปฐม 
              พยาบาลไดค้ร้ังเดียว แต่หากทาํการแข่งขนัต่อและยงัคงบาดเจบ็นกักีฬาจะไม่สามารถขอพกัการแข่งขนั 
              ไดอี้ก 

 4.9   การแข่งขนัเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ /  
        แพค้ดัออก นกักีฬาจะขอเปล่ียนลูกขนไก่ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น 
 4.10   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข่งขนัหากเห็นว่าสาย 
       การแข่งขนัผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง 
 4.11   การยืน่ประทว้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 โดย 
       สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ 
 4.12   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือ ผูช้ี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมีสิทธ์ิวินิจฉยัการ 
       ประทว้งและคดัคา้นทุกกรณีและการวินิจฉยัช้ีขาดนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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4.13   การใชเ้อกสารหรือหลกัฐาน / หนงัสือรับรองเอกสารทางราชการอนัเป็นเทจ็เป็นความผิดตาม
กฎหมาย 
4.14   ผูฝึ้กสอนจะลงไปทาํการสอนในสนาม ให้ปฏิบติัตามระเบียบการจดัการแข่งขนัแบดมินตนั
ภายในประเทศ 2560 
4.15   การแข่งขนัรายการน้ีใชลู้กขนไก่ โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1 
4.16   การแข่งขนัรายการน้ีทดลองใชก้ติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร 
 

5. กาํหนดวนัแข่งขัน วนัปิดรับสมัคร และสถานทีแ่ข่งขัน 
 5.1 กาํหนดวนัแข่งขนั ;  วนัที ่2 - 7 ตุลาคม 2561 
 5.2 กาํหนดปิดรับสมคัร ;  วนัที ่19 กนัยายน 2561 
                     จบัฉลากแบ่งสายวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 
                     ณ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 5.3 สถานท่ีแข่งขนั ; ณ แจ้งวฒันะฮอล์, เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ นนทบุรี 

 5.4   ประชุมผูจ้ดัการทีม วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น. 
               ณ แจ้งวฒันะฮอล์, เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ จ. นนทบุรี 

 
6. อตัราค่าสมัคร  ชาํระผา่นระบบการสมคัรแข่งขนัออนไลน ์  
   - ประเภทเด่ียว        400  บาท 
   - ประเภทคู่ คู่ละ     800 บาท 
            
7. การรับสมคัรแข่งขนั  
 ระบบรับสมคัรออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com 

      ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดการแข่งขันเพิม่เติมได้ที ่
             โทร. 02-2553391 สมาคมกฬีาแบดมนิตันแห่งประเทศไทยฯ 
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8. รางวลัในการแข่งขนั  

ผูช้นะเลิศจะไดรั้บถว้ยพระราชทาน ครบทั้ง 5 ประเภท พร้อมเหรียญรางวลั และเงินรางวลัแต่ละ
ประเภท ดงัน้ี 
 8.1 ชายเดีย่ว 

ชนะเลิศ     100,000 บาท 
       รองชนะเลิศ      50,000 บาท 
       ผูแ้พร้อบรองชนะเลิศคนละ    15,000 บาท 

 8.2 หญิงเด่ียว 
ชนะเลิศ                 100,000  บาท 

       รองชนะเลิศ     50,000  บาท 
       ผูแ้พร้อบรองชนะเลิศคนละ   15,000  บาท 

8.3 ชายคู่ (ต่อคู่) 
   ชนะเลิศ                120,000  บาท 
   รองชนะเลิศ     60,000  บาท 
   ผูแ้พร้อบรองชนะเลิศคู่ละ   20,000  บาท 

8.4 หญิงคู่ (ต่อคู่) 
   ชนะเลิศ                 120,000           บาท 
   รองชนะเลิศ     60,000  บาท 
   ผูแ้พร้อบรองชนะเลิศคู่ละ   20,000  บาท 

8.5  คู่ผสม (ต่อคู่) 
   ชนะเลิศ              120,000  บาท 
   รองชนะเลิศ     60,000  บาท 
   ผูแ้พร้อบรองชนะเลิศคู่ละ   20,000  บาท 
                                     

                                            รวม เงินรางวัลท้ังหมด เป็นเงิน   1,020,000 บาท 
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                                                                                      เอกสารแนบ 1 
ระเบียบการแต่งกายของนักกฬีาแบดมนิตัน 

การโฆษณาบนเคร่ืองแต่งกาย ต้องมขีนาดตามทีก่าํหนดดังต่อไปนี ้

 
●ดา้นหลงัของเส้ือ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ (Roman Alphabet) 

ในลกัษณะแนวนอน อยูใ่กลส่้วนบนของเส้ือ โดยสีของตวัอกัษรมีสีเดียว และสีของตวัอกัษรตอ้งตดักบัสีของ
เส้ือเพือ่ใหม้องเห็นชดัเจน โดยมีลาํดบัแถบของตวัอกัษรดงัน้ี 

แถวท่ี1  ช่ือนกักีฬา (ถา้มี ตวัอกัษรมีความสูง 6-10 ซม.) 
แถวท่ี2  ช่ือจงัหวดั/สโมสร (ถา้มี ตวัอกัษรตอ้งมีความสูง 5 ซม.) 
หมายเหตุ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นช่ือจงัหวดัเท่าน้ัน 
แถวท่ี3  การโฆษณา (ถา้มี ตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรภาษาใดกไ็ด ้หรือสญัลกัษณ์โฆษณา หรือ

เป็นแถบยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.) 



 

SCG All Thailand 2018 7

 
 
 

 
 
●ดา้นหนา้ของเส้ือ สญัลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท่ี้  
แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา  
ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
หนา้อกดา้นซา้ยและขวาและบริเวณกลางหนา้อก 
สัญลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมขีนาดไม่เกนิ 20 ตร.ซม.  

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและ

หนา้อกดา้นซา้ยและ
ขวาและบริเวณกลาง

้

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา
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แต่รวมกนัไม่เกิน 5 ช้ิน โดยมี1 ช้ิน ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บริเวณหนา้อก จะมีได้ไม่เกนิ 3 แห่ง  โดย
สญัลกัษณ์ธงชาตินบัเป็นสัญลกัษณ์โฆษณา 1 แห่งการโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหนา้) ตอ้งมีความสูง
ไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดกไ็ด ้

 

 
●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมีสัญลกัษณ์โฆษณาไดไ้ม่เกิน2 ช้ิน มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 
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●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นท่ีเป็นท่ียอมรับของรองเทา้ท่ีได ้วางจาํหน่ายในทอ้งตลาดมาไม่   
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

●เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ จะมีสญัลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเคร่ืองแต่งกาย 1 ช้ิน และมีขนาดไม่เกิน 20 
ตร.ซม. 

 
 

     ●    เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมทบัอยูด่า้นในของเส้ือ กางเกง หรือกระโปรงของผูเ้ล่นถา้ปรากฏใหเ้ห็นจะตอ้งไม่มี   
             สญัลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู ่

 นกักีฬาท่ีมีรอยสกั,ติดเทปกาวป้องกนัการบาดเจบ็ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีปรากฏอยูบ่นตวัของนกักีฬา      (ท่ี

มิไดอ้ยูใ่นหมวดเคร่ืองแต่งกาย) จะตอ้งมิใช่ส่ิงท่ีผดิกฎหมาย ไม่เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง หรือ

ธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย  

 ไม่อนุญาติใหท้าํการโฆษญายาสูบ ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือสินคา้ 

 กรรมการผูช้ี้ขาดมีสิทธ์ิวินิจฉยัแต่เพียงผูเ้ดียว หากขอ้ความโฆษณามีผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อสิทธิ

ประโยชนข์องการแข่งขนั หรือการดาํเนินการถ่ายทอดโทรทศัน ์หรือขอ้ความโฆษณาท่ีละเมิดต่อ

ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแลว้มีภาพหรือ

ขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม กรรมการผูช้ี้ขาดจะจาํกดัขอบเขตโฆษณานั้นๆ 


