
 
 
 

 
ระเบียบ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย   

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ว่าด้วย การแข่งขันบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

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

ด้วยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมในการ
แข่งขันกีฬาบีชเทนนิส ให้เป็นที่แพรห่ลาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) เพ่ือกำหนด
บรรทัดฐานการแข่งขันบีชเทนนิสในประเทศไทยให้เป็นในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับข้อบังคับการแข่งขัน
ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติประเภทบีชเทนนิส เพ่ือการพัฒนามาตรฐานกีฬาบีชเทนนิสประเทศไทยให้เป็นไป
อย่างถูกทิศทางและบูรณาการยั่งยืน จึงกำหนดระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ว่าด้วยการแข่งขันบีชเทนนิส ขึ้นดังนี้ 

๑. ชื่อการแข่งขัน 
การแข่งขันนี้เรียกว่า “การแข่งขันบีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย” 
ประเภทแข่งขัน และ จำนวนผู้แข่งขันแต่ละประเภท 
จัดให้มีการแข่งขัน ๓ ประเภท และกำหนดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละประเภท ดังนี้ 

  
เมนดรอว์ รวม ตามอันดับมือ สิทธิพิเศษ จากรอบคัดเลือก 

ประเภทชายคู่ ๑๖ คู ่ ๑๐ คู ่ ๒ คู ่ ๔ คู่ 

ประเภทหญิงคู่ ๑๖ คู ่ ๑๐ คู่ ๒ คู่ ๔ คู่ 

ประเภทคู่ผสม   ๑๖ คู่   ๑๐ คู ่  ๒ คู ่  ๔ คู ่

 
๒. รอบคัดเลือก (Qualify) ก่อนรอบคัดเลือก (Pre-Qualifying) และ รอบเพลย์ออฟ (Play-Off) 

หากมีจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ ๑ ให้ประธานจัดการแข่งขันมีอำนาจ     
พิจารณาจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก และหรือ รอบก่อนรอบคดัเลือก และหรือ รอบเพลย์ออฟ 

๓. กำหนดวัน เวลา และ สถานที่แข่งขัน 
๓.๑ เริ่มแข่งขันวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จบการแข่งขันไม่เกินวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     

(ตามจำนวนผู้สมัคร และสภาวะอากาศ) โดยการแข่งขันในแต่ละวันไม่เริ่มก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. 
จนเสร็จสิ้นตามกำหนดการแข่งขันในวันนั้น ๆ และอาจมีการแข่งขันภายใต้แสงไฟฟ้า 

๓.๒ กำหนดการแข่งขันประจำวันแต่ละวัน ประกาศให้ทราบ ณ กองอำนวยการจัดการแข่งขัน     
      ซึ่งโดยปกติจะติดประกาศเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ในวันก่อนกำหนดการแข่งขันวันนั้น ๆ 

๓.๓ แข่งขัน/… 
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๓.๓ แข่งขันท่ีสนามบีชเทนนิส ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิส 
      แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาพพ้ืนสนามเป็นแบบพ้ืนทราย 

 ๓.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนด     
                 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอำนาจในการเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่แข่งขันได้  
                 โดยประกาศ การเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ณ กองอำนวยการจัดการแข่งขัน 

๔. คุณสมบัติผู้แข่งขัน 
 ๔.๑ อายุ ๑๔ ปี ขึ้นไป การนับอายุให้ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้ง ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด 
 ๔.๒ ไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการอ่ืน ในกำหนดวันตรงกันกับการแข่งขันรายการนี้ 
 ๔.๓ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกทำโทษห้ามเขา้ร่วมการแข่งขันจาก 

  ๔.๓.๑ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๔.๓.๒ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๔.๓.๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  ๔.๓.๔ องค์กรจัดการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย  

         ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกีย่วข้องโดยตรง และหรือให้การรับรองการแข่งขัน 

๕. อันดับนักเทนนิส  
อันดับนักกีฬาบีชเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวางอันดับมือของผู้สมัครแข่งขันใน 
ทุกประเภท ซึ่งพิจารณาจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดขององค์กรบีชเทนนิสต่าง ๆ  โดยการวาง
อันดับมือให้เรียงตามลำดับ  ดังนี้ 

๕.๑ อันดับนักกีฬาบีชเทนนิสอาชีพโลกของสหพันธ์บีชเทนนิสนานาชาติ (ITF BEACH       
      TENNIS WORLD TOUR RANKINGS) 
๕.๒ อันดับนักกีฬาบีชเทนนิสรุ่นทั่วไป ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาลอนเทนนิส  
      แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๕.๓  การจัดวางอันดับมือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด 
๕.๔ ประกาศผลการจัดวางอันดับมือผู้สมัครแข่งขัน  และสถานภาพผู้สมัครแข่งขัน 
      ตามกำหนดในระเบียบข้อ ๘.๕       

๖. สิทธิพิเศษ (Wild Card) 
๖.๑ หมายถึงผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่   
      ต้องผ่านกระบวนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และหรือกระบวนการแข่งขันรอบคัดเลือก และ   
       หรือกระบวนการแข่งขันรอบก่อนรอบคัดเลือก 
๖.๒ ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๔ 

  ๖.๓ ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ ต้องไม่ใช่ผู้แพ้จากการแข่งขันรอบคัดเลือก และหรือรอบก่อนรอบคัดเลือก  
      ของการแข่งขันรายการนี้ 

  ๖.๔ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด     
                       และห้ามเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับสิทธิพิเศษนี้ หลังจากเริ่มจัดสายแข่งขันแล้ว 

๗. ลัคกี/้… 
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๗. ลัคกี้ลูสเซอร์ (Lucky Loser) 
๗.๑ หมายถึงผู้แพ้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกสุดท้าย  และลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือรอรับ   
      สิทธิเข้าเล่นในรอบเมนดรอว์ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบเมนดรอว์ไม่ครบตาม    
      จํานวนในสายการแข่งขัน (โดยใช้วิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ปี ๒๐๒๑) โดยมีเกณฑ์   
      พิจารณา ดังนี้ 

๗.๑.๑ ผู้ที่แพ้รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยผู้ที่มีอันดับ จะเป็นกลุ่มแรกที่จับฉลากและ    
         ต่อด้วยกลุ่มที่ไม่มีอันดับเป็นลำดับสุดท้าย หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 
          รอบสุดท้ายจบลงทุกคู ่
๗.๑.๒ ลัคกี้ลูสเซอร์ จะต้องลงชื่อรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดเวลา ๓๐ นาที ก่อนการ   
         แข่งขันในรอบเมนดวอร์แมตช์แรกเริ่ม 
๗.๑.๓ หากไม่มีผู้แพ้ในรอบคัดเลือกสุดท้าย ลงชื่อรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ครบตาม         
          จำนวนผู้ถอนตัว อนุโลมให้ผู้แพ้ในรอบคัดเลือกก่อนรอบสุดท้าย เป็นลัคกี้ลูสเซอร์   
          และให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๗.๑ และ ข้อ ๗.๒ 

๗.๒ ลัคกีลู้สเซอร์ ไมม่ีสิทธิได้รับรางวัลผู้แพ้ในรอบคัดเลือกสุดท้าย 

๘. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
๘.๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๒๔.๐๐ น. 
๘.๒ ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๕๐๓-๔๐๘๐  หรอืทาง    
      จดหมายอิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์)  ltat_thai@ltat.org 
๘.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยทาง (เว็บไซด์)   https://www.tour.ltat.org                                                           
      และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันที่ได้รับสมัครไว้เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซด์   
      สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหง่ประเทศไทยฯ https://www.tour.ltat.org (หลังจากปิดรับ   
       สมัครแล้วจะไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน) 

  ๘.๔ แข่งขันฟรี ไม่มีคา่สมัคร (แข่งไดใ้นประเภทชายคู่ ประเภทหญิงคู ่และคู่ผสม) ทั้งนี้ นักกีฬา  
                 สามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ประเภท 

๘.๕ กำหนดประกาศสถานภาพผู้แข่งขัน และประกาศกำหนดวันเวลารายงานตัวนักกีฬา ภายใน            
       วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ที่เว็บไซด์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย  
       ในพระบรมราชูปถัมภ์  https://www.tour.ltat.org  

๙. ลูกบีชเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้ลูกบีชเทนนิส “ORANGE BALLS STAGE 2” แมตช์ละ ๒ ลูก 

 ๑๐. กติกาและระเบียบ 
  ๑๐.๑ ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิส ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับล่าสุด 
  ๑๐.๒ ใช้ข้อบังคับการแข่งขัน ITF Beach Tennis Men’s Circuit และ ITF Beach Tennis  
           Women’s Circuit ฉบับล่าสุด 
  ๑๐.๓ ให้นำบทลงโทษตามกติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ประเภทบีชเทนนิส มาบังคับใช้และ 
           ลงโทษ ดังนี้ 

๑๐.๓.๑ ครั้งที่/… 
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   ๑๐.๓.๑ ครั้งที่ ๑ ตักเตือน 
   ๑๐.๓.๒ ครั้งที่ ๒ ตัดแต้ม 
   ๑๐.๓.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อๆ ไป ตัดเกม หรืออาจถูกปรับแพ้ ออกจากการแข่งขัน 

๑๑. การรายงานตัวนักกีฬา 
๑๑.๑ นักกีฬาทุกคนต้องลงชื่อรายงานตัว ตามกำหนดที่ประกาศในระเบียบข้อ ๘.๕   
         ณ กองอำนวยการแข่งขันฯ 

  ๑๑.๒  นักกีฬาคนใดไม่ลงชื่อรายงานตัว ตามเวลาที่กำหนดในระเบียบข้อ ๘.๕  จะถือว่าขาดการเข้าร่วมแข่งขัน 
      ๑๑.๓ นักกีฬาคนใดไม่รายงานตัวเพ่ือลงแข่งขันตามกำหนด และหรือไมส่ามารถพร้อมลงแข่งขัน  
                       หลังจากประกาศเรียกลงแขง่ขัน ๑๕ นาที จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน และหรือถูกปรับ 
                       ให้เป็นฝ่ายแพ้ โดยสิทธิในการรับรางวัลและบทลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ ๑๘ 

๑๒. การถอนตัว 
 ๑๒.๑ ต้องทำหนังสือถอนตัวพร้อมแสดงเหตุผล ส่งถึงผู้ตัดสินชี้ขาด 
  ๑๒.๒ หากถอนตัวหลังวันประกาศสถานภาพ และกำหนดรายงานตัวผู้แข่งขัน ตามข้อ ๘.๕     
                   อนุญาตให้ถอนตัวได้ด้วยเหตุผลอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของนักกีฬาเท่านั้น และต้อง   
                   แสดงใบรับรองแพทย์ต่อผู้ตัดสินชี้ขาดโดยเร็วที่สุด 
  ๑๒.๓ หากถอนตัวหลังการจัดสายแข่งขันแล้ว นักกีฬาผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลใด ๆ ในการแข่งขัน 
  ๑๒.๔ หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว นักกีฬาผู้นั้นไม่มีสิทธิรับรางวัลใด ๆ ในรอบที่นักกีฬา 
                   ผู้นั้นถอนตัว แต่ให้รับรางวัลในรอบก่อนหน้านั้นแทน 
   ๑๒.๕ นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ   
                   แข่งขนัจะถูกคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาโทษ ตามข้อ ๑๘ 

๑๓. การดำเนินการแข่งขัน 
  ๑๓.๑ ในรอบเมนดรอว์ทุกประเภทแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรก โดยผู้ที่มีคะแนนดีที่สุด ๒ คู่     
                  ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบสอง (๘ คู)่ รอบรองฯ และรอบชิงฯ ต่อไป โดยให้ใช้ระบบ ๒ ใน ๓ เซต     
                  ดิวส์แต้มเดียว (No-Ad) และใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรก (๑๐ แต้ม) แทนเซตตัดสิน 
  ๑๓.๒ การแข่งขันในรอบคัดเลือก และหรือรอบก่อนรอบคัดเลือก ประธานจัดการแข่งขันมี   
                   อำนาจพิจารณาให้ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบแพ้ตกรอบ และพิจารณาให้ใช้ระบบช็อตเซต    
                     และหรือใช้ระบบดิวส์แต้มเดียว และหรือใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรกแทนเซตตัดสิน 

๑๓.๓ นักกีฬาซึ่งได้ทำการแข่งขันแล้ว หากต้องลงแข่งขันรอบต่อไปหรือต้องลงแข่งขันประเภทอ่ืนอีก    
         ในวันเดียวกัน ให้นักกีฬาผู้นั้นมีสิทธิพักได้ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้ง ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

  ๑๓.๓.๑ หากแข่งขันน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ให้เวลาพัก ๓๐ นาท ี
  ๑๓.๓.๒ หากแข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีให้เวลาพัก ๑ ชั่วโมง 
  ๑๓.๓.๓ หากแข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ีให้เวลาพัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
 

๑๔. การจัด/… 
 



 
 
 

-๕- 
๑๔. การจัดสายแข่งขันและการวางมือ (Draw and Seeding) 

๑๔.๑ ใช้วธิีการวางมือ  และจับฉลาก 
   ๑๔.๒  กำหนดจัดสายแข่งขันแต่ละประเภท อาจทำการจัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย ๒ วัน 

  ๑๔.๓ จัดสายแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาด ณ กองอำนวยการแข่งขัน ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผย  
            มีนักกีฬา และหรือผู้ฝึกสอน และหรือผู้ปกครอง เป็นสักขีพยานอย่างน้อย ๒ คน 
  ๑๔.๔ หากผู้ได้รับการวางมือในการจัดสายแข่งขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแข่งขันก่อน   
                  การแข่งขันประเภทนั้น ๆ จะเริ่มขึ้น ให้เลื่อนอันดับการวางมือใหม่ และจัดสายแข่งขัน         
                   เฉพาะตำแหน่งการวางมือในสายแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น โดยนำผู้ไม่ได้รับ 
            การวางมือที่อันดับดีที่สุดขึ้นเป็นมือวางอันดับสุดท้ายแทน และนำผู้เล่นที่ได้สิทธิลงแทน 
                     ผู้ถอนตัว ไปอยู่ในตำแหน่งแทนที่ผู้ที่ขึ้นมาเป็นอันดับมือวาง 
  ๑๔.๕ หากผู้ได้รับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันประเภทนั้น ๆ  
                   จะเริ่มขึ้น ให้นำผู้ไม่ได้รับการวางมือที่อันดับดีที่สุดขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ได้รับการวางมือ    
                      ถอนตัว และนำผู้เล่นที่ได้สิทธิลงแทนผู้ถอนตัวไปอยู่ในตำแหน่งแทนที่ผู้ที่ขึ้นมาเป็นอันดับมือวาง    

   ๑๔.๖ การจัดสายแข่งขันและการจัดวางอันดับมือ โดยประธานจัดการแข่งขัน  หรือผู้ตัดสินชี้ขาด     
                       ให้ถือเป็นที่สุด 

๑๕. มารยาทและการแต่งกาย 
 ๑๕.๑ นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี พึงแสดง 

                     มารยาทที่ดีต่อกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันทุกประการ หากม ี 
                     การประพฤติตนไม่เหมาะสม จะได้รับการพิจารณาโทษตามแต่กรณี 

       ๑๕.๒ นักกีฬาที่ลงแข่งขัน ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ 
 ๑๕.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ   
                 ทีน่ำลงสนามแข่งขัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์บีชเทนนิสนานาชาติ (ITF) และหรือ   
                 สมาคมซึ่งรวมถึงหมวก, อุปกรณ์รัดศีรษะด้วยความในข้อนี้ไม่นับรวมถึงสัญลักษณ์การแข่งขัน 

      ๑๕.๔ นักกีฬาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายนี้ จะต้องจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ และ  
                      ระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบข้อ ๑๑.๓ 
     ๑๕.๕ สิทธิในการรับรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบการ ข้อ ๑๒.๔ และให้ใช้บทลงโทษตามระเบียบการ     
                    ข้อ ๑๘  มาใช้กับนักกีฬาที่ละเมิดระเบียบข้อ ๑๕.๔ 

๑๖. ผู้ตัดสินชี้ขาด 
      ๑๖.๑ ในขณะแข่งขันนักกีฬามีสิทธิร้องขอผู้ตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน    
                       หรือ ร้องขอให้พิจารณาผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทคนิคสนามแข่งขัน 
  ๑๖.๒ ผู้ตัดสินชี้ขาด ไม่มีอำนาจกลับคำตัดสินของผู้ตัดสินในกรณีข้อเท็จจริง (ลูกดี-ลูกออก- 
                        การเสิร์ฟดี-การเสิร์ฟเสีย เป็นต้น) 

  ๑๖.๓ ผลการพิจารณา หรือคำตัดสินของผู้ตัดสินชี้ขาด ให้ถือเป็นที่สุด 
  ๑๖.๔ นักกีฬาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามผลการพิจารณาหรือคำตัดสินตามข้อ ๑๖.๓ ให้ถือว่าละเมิด  
                   ระเบียบข้อ ๑๕.๑ 

๑๗. รางวัล/… 
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๑๗. รางวัลและการรับรางวัล 
  ๑๗.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลตามภาคผนวก ก. 
  ๑๗.๒ ผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกประเภท ได้รับถ้วยรางวัล 
  ๑๗.๓ ผู้ที่ได้รับถว้ยรางวัล จะตอ้งเข้ารับถ้วยรางวัลในพิธีมอบรางวัล และต้องแต่งกายด้วย 
                  ชุดกีฬาบีชเทนนิส ตามข้อ ๑๕ 
  ๑๗.๔ หากผู้ได้รับถ้วยรางวัล ไม่เข้าร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลด้วยตนเอง โดยไม่มีเหตุสุดวิสัย  
                  ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะถูกพิจารณาโทษตามแต่กรณี 

๑๘. โทษและบทลงโทษ 
  ๑๘.๑ นักกีฬาที่ถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันเนื่องจากทำผิดวินัยระหว่างการแข่งขัน  จะไม่มี    
                   สิทธิรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงคะแนนสะสม ยกเว้นนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้ออกจากการ  
                   แข่งขันตาม  ระเบียบข้อ ๑๑.๓ และหรือไม่เข้าร่วมพิธีรับรางวัลตามระเบียบข้อ ๑๗.๔  
                    ต้องโดนปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับในรอบนั้น ๆ    
                  แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับในรอบนั้น ๆ  และหรือห้ามเข้าร่วม             
                   การแข่งขันซึ่งจัดและหรือให้ การรับรองโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย   
                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี และหรือทั้งปรับ  และห้ามเข้า    
                   ร่วมการแข่งขัน     
  ๑๘.๒ นักกีฬาผู้ใดมีความผิดตามระเบียบข้อ ๑๑  และข้อ ๑๒  ต้องรับโทษ ดังนี้ 

 ๑๘.๒.๑ ไม่รายงานตัวตามกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในรอบเมนดรอว์ ทั้งประเภทชายคู,่    
                    หญิงคู,่ และ คู่ผสม ต้องโดนปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และ สิทธิในการรับรางวัล  
                    ให้เป็นไปตามระเบียบการ ข้อ ๑๒.๔  
 ๑๘.๒.๒ ไม่รายงานตัวตามกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในรอบคัดเลือกประเภทชายคู่   
                       หญิงคู่ และคู่ผสม ต้องโดนปรับเป็นเงิน ๗๐๐ บาท และสิทธิในการรับรางวัลให้     
                       เป็นไปตามระเบียบการข้อ ๑๒.๔ 
 ๑๘.๒.๓ นักกีฬาที่อยู่ในเมนดรอว์โดยอันดับมือ และหรือถูกเลื่อนขึ้นไป หากถอนตัวโดย  
                     ไม่มีเหตุผลอันสมควรภายหลังวันประกาศสถานภาพ ตามระเบียบข้อ ๑๒.๒      
                      ต้องโดนปรบัเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๑๘.๓  นักกีฬาผู้ใดมีความผิดตามระเบียบข้อ ๑๖ ต้องโดนปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท และสิทธิ   
         ในการรับรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบการ ข้อ ๑๒.๔   

 ๑๘.๔  เงินค่าปรับให้ตกเป็นของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๑๘.๕ นักกีฬาผู้ใดกระทำผิดตามระเบียบการและถูกลงโทษในความผิดอย่างเดียวกันเกิน ๓ ครั้ง 

                           ในรอบ ๑๒ เดือน ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจัดและหรือให้การรับรองโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิส    
                           แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไมน่้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี 
 
 

๑๙. ภาษ/ี… 
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๑๙. ภาษี 
เงินรางวัลทุกประเภท จะถูกหักภาษีรายได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ ๕ 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
(นายไทยทนุ วรรณสุข) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ภาคผนวก ก. 

เงินรางวัล 

การแข่งขันบีชเทนนิส บีชเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

เงินรางวัลรวม ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

๑. ประเภทชายคู่ จำนวน รางวัลคนละ รวม 

๑.๑ ชนะเลิศ ๑ คู่ ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒ รองชนะเลิศ ๑ คู่ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๒ คู ่ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๔ คู่ ๕,๐๐๐บาท ๒๐,๐๐๐ บาท 
   

รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 

 

 

๒. ประเภทหญิงคู่ จำนวน รางวัลคนละ รวม 

๒.๑ ชนะเลิศ ๑ คู่ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ รองชนะเลิศ ๑ คู่ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓ รอบรองชนะเลิศ ๒ คู ่ ๗,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท 

๒.๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๔ คู่ ๔,๐๐๐ บาท ๑๖,๐๐๐ บาท 
   

รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



 
 
 

 

๓. ประเภทคู่ผสม จำนวน รางวัลคู่ละ รวม 

๓.๑ ชนะเลิศ ๑ คู่ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ รองชนะเลิศ ๑ คู่ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓.๓ รอบรองชนะเลิศ ๒ คู ่ ๗,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท 

๓.๔ รอบก่อนรองชนะเลิศ ๔ คู่ ๔,๐๐๐ บาท ๑๖,๐๐๐ บาท 

   รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 


