
 

 

การแข่งขัน 
   
 

SCG All Thailand Badminton Championships 2019 
 

  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เงินรางวัล 1,020,000.- บาท 
 

ด าเนินการโดย 
 
 
 
 

 
 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ระหว่างวันท่ี 1 – 6 ตุลาคม 2562 

ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ถนน นางลิ้นจ่ี กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบการแข่งขัน SCG All Thailand Badminton Championships 2019 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือแข่งขันชิงความเป็นเลิศของกีฬาแบดมินตันในประเทศไทย ปี 2562 
 1.2  ผลการแข่งขันเป็นการเก็บสะสมคะแนนเพ่ือจัดอันดับมือนักแบดมินตันของประเทศไทย 
 1.3  เปิดโอกาสให้นักแบดมินตันไทยทุกระดับได้ทดสอบฝีมือเพ่ือชิงความเป็นเลิศ 
 

2. ประเภทของการแข่งขัน 

 

ประเภท 
รอบ Main Draw รอบคัดเลือก 

Qualifying Round Main Draw Qualifier 
ชายเดี่ยว 44 4 16 
หญิงเดี่ยว 30 2 8 
ชายคู่ 30 2 8 
หญิงคู่ 30 2 8 
คู่ผสม 30 2 8 

   
           หมายเหต ุ:  
- ทุกประเภทที่แข่งขันมีสิทธิพิเศษไวลด์คาร์ด 4 คน/คู่ 
- สิทธิพิเศษ (Wild Card) แต่ละประเภทมีจ านวนไม่เกิน 4 คน/คู ่โดยพิจารณาจาก 
 ￭ นักกีฬาทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด (ประเภทบุคคล) 
 ￭ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด (ประเภทบุคคล) 

￭ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รายการชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย รุ่นU19 ครั้งล่าสุด 
￭ กรณีสิทธิพิเศษมีไม่ถึง 4 คน/คู่ จะพิจารณานักกีฬาจากการคัดเลือกที่มีอันดับคะแนนสะสมสุงสุดได้รับสิทธิ

เข้ารอบ Main Draw 
 

3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
3.1 นักกีฬาต้องมสีัญชาติไทย  
3.2 ต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
3.3 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯและ/

หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรือสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF 
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4. กติกาการแข่งขัน 

4.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.2 นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องท าการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาที่
ก าหนด 

4.3 นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสรหนึ่งเป็นผู้สมัคร 
สโมสรที่ถูกขอ      คู่ต้องกด approve และ submit เพ่ือยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง pending อยู่ระบบจะ
ถือว่ายังไม่สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องท าการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่า
สมัคร โดยจะคืนค่าสมัครให้หลังจากจับสายการแข่งขัน 

4.4 ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน เงินรางวัลจะ ถูกลดลง 
50% โดยใช้ ระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันแบดมินตันภายในปรเะทศ พุทธศักราช 2562 ในการจัดสายการแข่งขัน 

4.5 การคิดคะแนนจะใช้คะแนนในประเภทนั้นๆ เท่านั้น  
4.6 ผู้แข่งขันต้องแต่งการด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบสมาคมฯ 
4.7 นักกีฬาต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนก าหนดการแข่งขัน 30 นาที 

เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพ่ือลงท าการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาท ีจะถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละ
สิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน 

4.8 เพ่ือการแข่งขันด าเนินการไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้นักกีฬาคู่ถัดไป
ลงท าการ แข่งขันโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะลงท าการ
แข่งขันทันท ี

4.9 นักกีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาขอพักการแข่งขันได้ 5 นาที เพ่ือท าการปฐมพยาบาลได้ครั้ง
เดียว แต่ หากท าการแข่งขันต่อและยังคงบาดเจ็บนักกีฬาจะไม่สามารถขอพักการแข่งขันได้อีก 

4.10 นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น 
4.11 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่าสายการแข่งขัน

ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 
4.12 การยื่นประท้วงให้ปฏิบัติตามระเบียบสมาคมฯ 
4.13 คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ ผู้ชี้ขาด หรือ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ วินิจฉัยการประท้วงและ

คัดค้านทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด 
4.14 การใช้เอกสารหรือหลักฐาน / หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอันเป็นเท็จเป็นความผิดตามกฎหมาย 
4.15 ฝึกสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบสมาคมฯ 
4.16 การแข่งขันรายการนี้ใช้ลูกขนไก่ YONEX  AS-20 
4.17 การแข่งขันรายการนี้ใช้กติกาการก าหนดความสูงของการส่งลูก 1.15 เมตร 
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5. ก าหนดการแข่งขัน 
 5.1 ก าหนดวันแข่งขัน ;  วันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2562 
 5.2 ก ำหนดปิดรับสมัคร ;  วันที ่9 กันยำยน 2562 
  ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 10 กันยายน 2562 
  ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 กันยายน 2562 
  สามารถถอนตัวได้ถึง วันที่ 14 กันยายน 2562 
                     จับฉลากแบ่งสายวันที่ 16 กนัยายน 2562                                                 
                    ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 5.3 สถานที่แข่งขัน ; ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพมหานคร 

 5.4   ประชุมผู้จัดการทีม วันที ่1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. 
      ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน 

 
อัตราค่าสมัคร  ช าระผ่านระบบการสมัครแข่งขันออนไลน์   
   - ประเภทเดี่ยว       400  บาท 
   - ประเภทคู่ คู่ละ     800 บาท 
 

6. ตารางการแข่งขัน 
            

วัน/ เดือน/ปี เริ่มแข่งขันเวลา โปรแกรมการแข่งขัน 

1 ตุลาคม 2562 9.00 น. รอบคัดเลือก 

2 ตุลาคม 2562 9.00 น. Main Draw 

3 ตุลาคม 2562 9.00 น. Main Draw 

4 ตุลาคม 2562 13.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ 

5 ตุลาคม 2562 13.00 น. รอบรองชนะเลิศ 

6 ตุลาคม 2562 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
 

7. การรับสมัครแข่งขัน  
 ระบบรับสมัครออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com/ 

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ 
          โทร. 02-2553391 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 
 

http://bat.tournamentsoftware.com/
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8. รางวัลในการแข่งขัน  

ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน ครบทั้ง 5 ประเภท พร้อมเหรียญรางวัล และเงินรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้ 
 8.1 ชายเดี่ยว 

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

 8.2 หญิงเดี่ยว 
ชนะเลิศ              100,000 บาท 

       รองชนะเลิศ     50,000 บาท 
       ผู้แพ้รอบรองชนะเลิศคนละ   15,000 บาท 

8.3 ชายคู่ (ตอ่คู่) 
   ชนะเลิศ                120,000 บาท 
   รองชนะเลิศ     60,000 บาท 
   ผู้แพ้รอบรองชนะเลิศคู่ละ             20,000 บาท 

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

8.5  คู่ผสม (ต่อคู่) 
   ชนะเลิศ            120,000  บาท 
   รองชนะเลิศ   60,000  บาท 
   ผู้แพ้รอบรองชนะเลิศคู่ละ  20,000  บาท 
                                     
                                   เงินรำงวัล รวมทั้งสิ้น     1,020,000 บำท 

 
********************************** 


