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กฎระเบยีบท ัว่ไปการแขง่ขนัในไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์2017 
 

GENERAL REGULATIONS OF THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2017 
 
ค านยิาม 

 สมาคมฯ  หมายถงึสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
 ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์( Thailand Development Tour) หมายถงึ สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่

ประเทศไทย หรอืตวัแทนของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยทีส่มาคมฯรับรอง 
 ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์ (Thailand Development Tour 

Order of Merit Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขนัของ ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์หรอืรายการ
แขง่ขนัทีส่มาคมฯ รับรอง เพือ่จัดอนัดบัตามเงนิรางวลั 

 ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ (Thailand Development Tour Order of 
Merit) หมายถงึการจัดอนัดบันักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนัใน Thailand Development Tour ประจ าปีนัน้ๆโดย
คดิตามเงนิรางวลัทีนั่กกอลฟ์อาชพีท าไดใ้นแตล่ะรายการมารวมกนั 

 การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก (Qualifying Round) หมายถงึการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกทีจ่ัดขึน้โดย Thailand 
Development Tour ในแตล่ะรายการเพือ่จัดล าดบัสทิธิข์องนักกอลฟ์อาชพีในการเขา้แขง่ขนัใน Thailand 
Development Tour ของรายการนัน้ๆ ซึง่ปกตจิะแขง่ขนัในสปัดาหเ์ดยีวกนั  

 นกักอลฟ์ตา่งชาต ิ(Foreign Players) ส าหรับนักกอลฟ์อาชพีตา่งชาตจิะใหส้ทิธเิขา้มาในทวัรไ์ดร้ายการละไม่
เกนิ 15 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 การแขง่ขนัของ ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์(Thailand Development Tour Tournaments) 
หมายถงึ รายการแขง่ขนัทีรั่บรอง หรอื จัดการแขง่ขนัโดย Thailand Development Tour 

 คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย หรอืคณะกรรมการที่
สมาคมฯแตง่ตัง้ขึน้เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นรายการแขง่ขนั 

 สมาชกิ (Members) หมายถงึ สมาชกิสามัญ สมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
 เงนิรางวลัทีเ่ป็นทางการ (Official Money) ก าหนดใหค้ านวณโดยใชเ้งนิบาท ซึง่มาจากเงนิรางวลัทีท่ าไดจ้าก

การแขง่ขนัในไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์  
หมายเหต ุ
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมฯ เทา่นัน้ ทีส่ามารถเขา้ร่วมแขง่ขนัในรายการของไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์
ทวัร ์และมสีทิธิรั์บการจัดอนัดบัของThailand Development Tour Order of Merit  
 

การเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour 
ในการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour นัน้ นักกอลฟ์จะตอ้งยืน่ใบสมัครและแนบเอกสารใหค้รบ
ตามทีก่ าหนดทกุครัง้ โดยตอ้งช าระคา่สมาชกิปีตอ่ปี นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่
ประเทศไทย จะถอืวา่เป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour ดว้ย 
 

ประเภทสมาชกิ 
1. ประเภท ก. 

ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีไทยทีเ่ป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย
และไดป้ฏบิตัติามกฎการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour  อตัราคา่สมาชกิ 1,000 บาทตอ่ปี 

2. ประเภท ข. 
ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีตา่งชาตทิีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ซึง่มลี าดบัสทิธิ ์หรอืทีไ่ด ้
ผา่นการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกเพือ่แขง่ขนัใน Thailand Development Tour 
 

การสิน้สดุสมาชกิภาพ 
นักกอลฟ์อาชพีทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour แลว้ สมาชกิภาพจะสิน้สดุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ลาออก 
2. ประพฤตหิรอืปฏบิตัผิดิกฏขอ้บงัคบัหรอืผดิกฎการแขง่ขนัของ Thailand Development Tour อยา่งรา้ยแรง 
3. กระท าการใดๆอนักอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand Development Tour 
หมายเหต ุ  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย โดยจะท า
จดหมายแจง้ใหส้มาชกิผูนั้น้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 
 
 
1.  ขอ้มูลการแขง่ขนั ขอ้ก าหนด และเงือ่นไขการแขง่ขนั 
1.1   การด าเนนิการจดัการแขง่ขนั 
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Thailand Development Tour ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฏขอ้บงัคบัจากสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยใน
การจัดการแขง่ขนัตา่งๆ ซึง่รวมถงึการจัดอนัดบันักกอลฟ์ (Order of Merit) หรอืการจัดการแขง่ขนัพเิศษรายการอืน่ๆดว้ย 
ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั (Tournament Director) มหีนา้ทีด่ าเนนิการจัดการแขง่ขนัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่
Thailand Development Tour ไดก้ าหนดไวแ้ละดแูลใหก้ารแขง่ขนัเป็นไปตามกฎการแขง่ขนัของ Thailand Development 
Tour ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเห็นสมควร 
  
ผูเ้ลน่มสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์สทิธขิองตนตอ่คณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถา้เห็นวา่ไดรั้บบทลงโทษทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎการ
แขง่ขนัของ Thailand Development Tour แตท่ัง้นีห้ลงัจากทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัพจิารณาแลว้ใหถ้อืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
1.2   การจดัอนัดบันกักอลฟ์อาชพีใน Thailand Development Tour และสทิธทิีไ่ดร้บั 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธิอ์ยูใ่นการจัดอนัดบั Thailand Development Tour Order of Merit) จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี ้
 ก.  ตอ้งเป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
 ข.  เขา้ร่วมแขง่ขนัในรายการของ Thailand Development Tour ไมน่อ้ยกวา่ 3 รายการในรอบปีการแขง่ขนั 

ค.  ตอ้งปฏบิตัติามกฎของ Thailand Development Tour และไมก่ระท าการใดๆอนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
     แกว่งการกอลฟ์อาชพี 
 

ล าดบัสทิธิข์อง Thailand Development Tour ซึง่ใชก้ าหนดจ านวนนกักอลฟ์ในรายการแขง่ขนัของ Thailand 
Development Tour 2017 เรยีงตามล าดบัดงันี ้คอื  
 

1. ผูช้นะ Thailand Development Tour Final Order of Merit (Thailand PGA Challenge Tour) จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้
แขง่ขนัเป็นเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้ 

2. ผูช้นะ Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) รายการใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการ
ในปีการแขง่ขนั จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้แขง่ขนัเป็นเวลา 1 (หนึง่) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้ 

3. นักกอลฟ์ทีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA จ านวน 16 คน 
4. Top 5 จากรายการแขง่ขนั Thailand Development Tour จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขนัในรายการถัดไป จ านวน 

1 รายการ ทีอ่ยูใ่นปีเดยีวกนั (เสมออนัดบัที ่3 ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
5. Top 40 และเสมอ จาก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit 

2016  
6. Top 20 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2017 / Re-ranking 
7. Top 5 และเสมอ จาก Thailand PGA Mini Tour Final Order of Merit 2016  
8. สมาชกิตา่งชาต ิ 

8.1     Top 5 จาก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final  
Order of Merit 2016 (เสมออนัดบัที ่5 ใหต้ดัสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่ทีด่กีวา่จากทกุรายการทีแ่ขง่ หากยัง
เสมอใหต้ดัสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่ของรายการทีผ่า่นมา รายการตอ่รายการ โดยนับยอ้นกลบัจากรายการลา่สดุ) 

8.2    Top 5 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking  
(เสมออนัดบัที ่5 ใหต้ดัสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่ทีด่กีวา่จากทกุรายการทีแ่ขง่ หากยังเสมอใหต้ดัสนิโดยสกอร์
เฉลีย่ของรายการทีผ่า่นมา รายการตอ่รายการ โดยนับยอ้นกลบัจากรายการลา่สดุ)  

8.3   Top 5 จากรอบคดัเลอืกรายการ Thailand Development Tour ของรายการนัน้ (เสมออนัดบัที ่5 ให ้
ตดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์ นักกอลฟ์ทกุคนในล าดบัสทิธิน์ี ้จะตอ้งมสีกอร ์ไมเ่กนิสกอรข์อง
อนัดบั 30 ของล าดบัสทิธิท์ี ่10 ดา้นลา่ง) 

9. Top 30 จากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกรายการ Thailand Development Tour (เสมออนัดบัที ่30 ใหต้ดัสนิโดยวธิี
เปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 

10. อนัดบั 31 เป็นตน้ไป จากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืก Thailand Development Tour รายการนัน้ จนกวา่จะเต็มจ านวน
ตามทีก่ าหนด (เสมออนัดบัสดุทา้ย ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์) 

11. สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา 
 

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมแขง่ขนั รายการ Thailand Development Tour ไดแ้ก ่
 Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016 (ยกเวน้ แขง่ขนัตามล าดบัสทิธิท์ี ่3( 
 Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking (ยกเวน้ เขา้แขง่ขนัตามล าดบั

สทิธิท์ี ่3( 
 Top 5 และเสมอ สมาชกิตา่งชาต ิจาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2016 (ยกเวน้ เขา้แขง่ขนั

ตามล าดบัสทิธิท์ี ่3( 
 Top 5 และเสมอ สมาชกิตา่งชาต ิจาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking (ยกเวน้ เขา้

แขง่ขนัตามล าดบัสทิธิท์ี ่3( 
 
  หมายเหต:ุ 
  การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 หลมุตามล าดบั หากยัง 
     เสมอใหเ้ปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ โดยนับยอ้นกลบัจากหลมุ 18  

1. ล าดบัสทิธิน์ี ้อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม 
         

2. ค าตดัสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณี 
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 1.3 ขอ้ก าหนดการแขง่ขนั   มดีงันี ้

 
รูปแบบการแขง่ขนั 
โดยทัว่ไปจะแขง่ขนัแบบสโตรคเพลย ์ก าหนดทัง้สิน้ 36 หลมุ แขง่ขนั 2 วนั วนัละ 18 หลมุ   ผูท้ าคะแนนนอ้ยสดุตลอดการ
แขง่ขนัคอืผูช้นะการแขง่ขนั 
 
จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนั 
จ านวนของนักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธเิขา้แขง่ขนัจะมจี านวนไมเ่กนิ 156 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด โดย
แขง่ขนัวนัละ 18 หลมุ หลงัจากจบการแขง่ขนั 18 หลมุ จะตดัทีอ่นัดบั 50 และเสมอเพือ่เขา้แขง่ขนัในรอบที ่2 ตอ่ไป และถา้
มนัีกกอลฟ์สมัครเลน่เขา้แขง่ขนัดว้ยใหถ้อืวา่เป็นสว่นทีเ่พิม่ขึน้มาเป็นพเิศษจากจ านวนนี ้(ไมนั่บรวมในจ านวน 50 และเสมอ
ของนักกอลฟ์อาชพี) จ านวนของผูเ้ขา้แขง่ขนัในแตล่ะรายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีผู่อ้ านวยการจัดการแขง่ขนั
เห็นสมควร 
 
ผูม้สีทิธเิขา้แขง่ขนั 
ล าดบัสทิธิข์องผูเ้ขา้แขง่ขนัจะเป็นไปตามทีร่ะบแุลว้ขา้งตน้เทา่นัน้ 
 
เมือ่ผลการแขง่ขนัเสมอกนั 
ถา้มกีารเสมอกนัในอนัดบัที ่1 จะตอ้งมกีารแขง่ขนั Hole by Hole Play-Off   เพือ่หาผูช้นะการแขง่ขนั   ถา้มผีูเ้ขา้ร่วม
แขง่ขนัเกนิกวา่ 2 คนในการ play off ใหผู้เ้ขา้ร่วมแขง่ขนัเพลยอ์อฟทีเ่หลอืมอีนัดบั 2 ร่วมกนั 
 
เงนิรางวลั 
ตารางการแบง่เงนิรางวลัจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ซึง่จะใชก้บัการแขง่ขนัทกุรายการใน Thailand 
Development Tour โดยจะประกาศไว ้ณ สนามแขง่ขนั ในแตล่ะรายการแขง่ขนั 
 
Thailand Development Tour ก าหนดใหจ้า่ยเงนิรางวลัแกนั่กกอลฟ์อาชพีทีไ่ดรั้บเงนิรางวลั โดยวธิโีอนเขา้บญัช ีโดยขอให ้
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขนัในทวัรเ์ปิดบญัชอีอมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากให ้
คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัทราบลว่งหนา้ นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มม่บีญัชตีามทีก่ลา่วมา Thailand Development Tourจะไม่
สามารถโดอนเงนิรางวลัจนกวา่จะไดรั้บขอ้มลูบญัช ียกเวน้บางรายการทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัก าหนดจา่ยเงนิรางวลั
เป็นเงนิสด ณ สนามแขง่ขนั 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีถ่อนตวัออกจากการแขง่ขนัดว้ยเหตผุลทางการแพทย ์หลงัจากผา่นการตดัตวัแลว้ จะไดรั้บเงนิรางวลั
อนัดบัสดุทา้ย แตจ่ะไมน่ าไปจัดอนัดบัเงนิรางวลั การมโีทษตดัสทิธิจ์ากการแขง่ขนัในทกุกรณี จะไมไ่ดรั้บเงนิรางวลัการ
แขง่ขนั 
 
พธิมีอบรางวลั 
ในพธิแีจกรางวลั นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดอ้นัดบั 1 หรอืจ านวนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด จะตอ้งอยูร่่วมพธิทีกุครัง้ และถา้เป็น
การแขง่ขนัโปร แอม จ านวนของนักกอลฟ์อาชพีอนัดบั 1-3 ใหอ้ยูร่่วมในพธิมีอบรางวลั  
 
นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มป่ฏบิตัติามกฏดงักลา่ว จะถกูปรับเป็นเงนิ  2,000 บาท พรอ้มจดหมายเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกเวน้
ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั 
 
1.4 ไทยแลนด ์ดเีวลล็อปเมน้ท ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ และคา่บรหิารจดัการ (Thailand Development 
Tour Order of Merit and Player’s Levy)  
ก าหนดใหก้ารน าเงนิรางวลัทีท่ าได ้ เพือ่จัดอนัดบัใน Thailand Development Tour Order of Merit นักกอลฟ์จะตอ้งเลน่
ครบ 2 รอบ (หรอืครบรอบตามทีค่ณะกรรมการก าหนด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 18 หลมุ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเลน่ครบ 18 หลมุ จะ
ไมม่กีารจา่ยเงนิรางวลั และใหค้ณะกรรมการประกาศวธิกีารแกไ้ข ซึง่อาจเป็นการยกเลกิการแขง่ขนั ขยายเวลาวนัแขง่ขนั 
หรอืเลือ่นวนัแขง่ขนั) และกอ่นเริม่การแขง่ขนั ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงันี ้  
ก. ไดจ้า่ยคา่สมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ข. ตกลงทีจ่ะจา่ยคา่บรหิารจัดการ (Levy Fee) จ านวน 5%  
 
1.5   การสมคัรเขา้แขง่ขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแขง่ขนั 
ก.  การสมคัรและการขอถอนตวั 
(i) นักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามประสงคจ์ะสมัครหรอืขอถอนตวัจากการแขง่ขนั ตอ้งปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

1. กรอกใบสมัคร ซึง่ตดิตอ่ขอใบสมัครไดท้ีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เบอรโ์ทรศพัท ์02-136-2091-2 
หรอืดาวนโ์หลดจาก website ของสมาคมฯ เมือ่กรอกใบสมัครครบถว้นและลงลายมอืชือ่แลว้  ใหส้ง่กลบัมายัง
ส านักงานของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยพรอ้มคา่สมัคร  หรอืสง่ผา่นเครือ่งโทรสาร  เบอรโ์ทรศพัท ์
02- 136-2092 ( ไมรั่บสมัครทางโทรศพัท)์ พรอ้งสง่ส าเนาใบโอนเงนิคา่สมัคร ทัง้นีก้ าหนดสง่ใบสมัครไวก้อ่นหนา้
ก าหนดการแขง่ขนัวนัแรก 1 สปัดาหห์รอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยพจิารณาจากการประทบัตราบนไปรษณีย์
ยากร  สว่นการสง่โทรสาร พจิารณาในวนัทีไ่ดรั้บเอกสาร 

2. หลงัจากสง่ใบสมัครเขา้มาทีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยแลว้ ผูส้มัครจะตอ้งยนืยันทางโทรศพัทด์ว้ย 
3. เมือ่สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยไดรั้บเอกสารใบสมัครและคา่สมัครภายในก าหนดแลว้  ถอืวา่ 

เป็นการสมัครเขา้แขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ  หากผูส้มัครตอ้งการยกเลกิภายหลงัวนัทีก่ าหนด จะตอ้งแจง้เหตผุลให ้
ฝ่ายจัดการแขง่ขนัทราบ แตจ่ะไมไ่ดรั้บคา่สมัครคนื ยกเวน้มเีหตจุ าเป็น หรอืมใีบรับรองแพทย ์
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4. สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยจะเป็นผูร้วบรวมคา่สมัครทัง้หมด ซึง่คา่สมัครจะตอ้งช าระเป็นเงนิ 
สดเทา่นัน้ 

5. ส าหรับผูเ้ลน่ทีผ่า่นรอบคดัเลอืกและไดส้ทิธลิงแขง่ขนัในแตล่ะรายการ  จะตอ้งตรวจสอบสถานภาพและ 
ยนืยันสทิธจิากสมาคมฯ  หากผูเ้ลน่รายใดไมต่รวจสอบสถานภาพและไมย่นืยันสทิธ ิจะถอืเป็นผูเ้ลน่ส ารอง ( Stand 
by ) 

6. ผูส้มัครจะไดรั้บคา่สมัครคนืในกรณีทีม่กีารยกเลกิการแขง่ขนั หรอืยกเลกิการสมัครภายใน 3 วนันับจากวนั 
หมดเขตรับสมัคร 

7. เมือ่มกีารถอนตวัของนักกอลฟ์รายใด สมาคมฯ จะพจิารณาเลอืกผูม้สีทิธิล์งแขง่ขนั โดยจะคดัเลอืกนักกอลฟ์ 
จากบญัชรีายชือ่นักกอลฟ์ส ารอง 

 
(ii) ระหวา่งการแขง่ขนั 
นักกอลฟ์สามารถขอถอนตวัจากการการแขง่ขนัจากเหตผุลทางการแพทย ์โดยแจง้ตอ่ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั การถอนตวั
โดยไมม่เีหตผุลอนัควร จะมโีทษปรับ 2000 บาท และมโีทษปรับเป็น 2 เทา่ของการท าผดิระเบยีบครัง้ตอ่ไป 
หมายเหต:ู การถอนตวัระหวา่งการแขง่ขนั นักกอลฟ์ตอ้งเขยีนเหตผุล และลงชือ่ในแบบฟอรม์การถอนตวั 
 
ข. การยนืยนัการสมคัรหรอืการถอนตวัจากการแขง่ขนั 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะตดิประกาศใหท้ราบถงึรายชือ่ของผูม้สีทิธสิมัครเขา้แขง่ขนัรายการตอ่ไป ทีบ่อรด์ขอ้มลูการ
แขง่ขนั(ถา้เป็นสปัดาหท์ีต่ดิตอ่กนั) หรอื website ของสมาคมฯ แตถ่า้มรีะยะเวลาทีเ่วน้วา่งไป จะแจง้ใหท้ราบทาง website 
โดยนักกอลฟ์อาชพีสามารถตรวจสอบไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 
 
ค.  คา่สมคัรตอ่รายการแขง่ขนั 
คา่สมัครเขา้แขง่ขนัส าหรับนักกอลฟ์อาชพีทกุรายการของ Thailand Development Tour คอื  1,900 บาท โดยจะตอ้งช าระ
พรอ้มกบัการสง่ใบสมัคร หรอืวนัทีป่ระกาศ 
 
ง.  วนัปิดรบัสมคัร 
วนัปิดรับสมัครเขา้แขง่ขนัในแตล่ะรายการคอื 1 สปัดาหก์อ่นการแขง่ขนัรอบแรก หรอืรอบคดัเลอืก หรอืเป็นไปตามวนั เวลาที่
คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัก าหนด 
 
จ.  คา่ปรบัการถอนตวั 
นักกอลฟ์จะไดรั้บคา่สมัครคนื เต็มจ านวน หากมกีารถอนตวัภายในวนั เวลาทีก่ าหนด ในกรณีทีม่กีารถอนตวัหลงัก าหนด 
นักกอลฟ์จะไมไ่ดรั้บคา่สมัครคนื ยกเวน้เป็นการถอนตวัโดยเหตผุลทางการแพทยแ์ละตอ้งมใีบรับรองแพทย ์อยา่งไรก็ตามจะ
ไมม่กีารคนืคา่สมัครหลงัจากนักกอลฟ์ไดเ้ริม่การแขง่ขนัแลว้ หรอืถอนตวัหลงัก าหนดโดยไมม่ใีบรับรองแพทย์ 
 
ฉ. ข ัน้ตอนส าหรบันกักอลฟ์ส ารอง 
นักกอลฟ์ส ารองทีม่สีทธลิงแขง่ขนั จะตอ้งลงทะเบยีนและรายงานตวัใหฝ่้ายจัดการแขง่ขนัทราบ ณ สถานทีแ่ขง่ขนั ในวนั
แขง่ขนัวนัแรกกอ่นเวลาของกลุม่แรก 60 นาท ีและจะตอ้งมาลงชือ่ยนืยันจัดอนัดบัการเป็นตวัเลอืกกบัผูอ้ านวยการจัดการ
แขง่ขนั 
          
ช.  การสมคัรเขา้แขง่ขนัหลงัวนัปิดรบัสมคัร 
ในกรณีทีม่ผีูส้มัครเขา้แขง่ขนัไมค่รบตามจ านวนทีไ่ดก้ าหนดไว ้ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัอาจพจิารณาใหรั้บนักกอลฟ์ทีม่ี
คณุสมบตัติามกฎของ Thailand Development Tour แตม่ไิดส้มัครไวล้ว่งหนา้ เขา้แขง่ขนัได ้จนกวา่จะครบตามจ านวน  
โดยผูส้มัครจะตอ้งจา่ยคา่สมัครเป็นเงนิ 1,900 บาท และจา่ยเงนิเพิม่ เนือ่งจากสมัครลา่ชา้ จ านวน 1,000 บาท 
 
ซ.  ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
นักกอลฟ์อาชพีมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งตรวจสอบกบัคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัวา่ไดรั้บ  การสมัครหรอืถอนตวัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยกอ่น
วนัปิดรับสมัคร 
 
1.6  การแขง่ขนัรอบโปร- แอม และกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ 
 การสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขนั คอืการยอมรับในการเลน่รอบโปร-แอม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุน 

ดว้ย อนุญาตใหส้มาชกิสามารถขอถอนตวัจากการเลน่รอบโปร – แอม หรอืจากกจิกรรมองผูส้นับสนุน ไม่ 
เกนิ 2 ครัง้ ตอ่ปี โดยไมต่อ้งใหเ้หตผุล โดยตอ้งยืน่ค ารอ้งเป็นหนังสอืถงึคณะกรรมการ ภายในวนัก าหนดการ 
ถอนตวั อยา่งไรก็ตาม Thailand Development Tour สามารถปฏเิสธค าขอ หากผูส้นับสนุนมคีวามประสงคใ์ห ้
นักกอลฟ์นัน้เลน่ในรอบโปร-แอมนัน้ 
 
การแขง่ขนัรอบโปร-แอม ปกตจิะจัดในวนักอ่นทีจ่ะเริม่การแขง่ขนัในรอบที ่1 หรอืเป็นวนัทีก่ าหนดโดย 
คณะกรรมการ 
 
สมาชกิโปรดทราบวา่การแขง่ขนัรอบโปร-แอม นัน้ เป็นการแขง่ขนัเพือ่ตอบแทน เป็นการสง่เสรมิ 
ผูส้นับสนุนหรอืนักกอลฟ์สมัครเลน่ ไมใ่ชว้นัฝึกซอ้ม ดงันัน้จงึไมค่วรปฏบิตัตินเหมอืนวนัฝึกซอ้ม เชน่ ไม ่
ควรวดัระยะสนามแขง่ขนั เป็นตน้ 

 
หลงัจากทีส่มาชกิสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขนั หากสมาชกินัน้ปฏเิสธการเลน่ในรอบโปร-แอม หรอืปฏเิสธการเขา้ร่วม 
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กจิกรรมของผูส้นับสนุน สมาชกินัน้จะถกูตดัสทิธิจ์ากการเขา้ร่วมการแขง่ขนัในรายการนัน้ ยกเวน้ไดรั้บ 
อนุญาตจากนายกสมาคมฯ หรอืผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั โดยไดย้ืน่หลกัฐานเรือ่งการบาดเจ็บ หรอืเหตผุล 
ทางดา้นการแพทย ์หรอืเขา้เงือ่นไขการถอนตวัตามสทิธิ ์หรอืจากเหตผุลทีม่ฉุีกเฉนิและมคีวามส าคญัมาก  
เชน่ สมาชกิในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 
 
ในกรณีทีส่มาชกิขอถอนตวัจากการแขง่ขนัรอบโปร-แอม หรอืกจิกรรมทีผู่ส้นับสนุนจัดขึน้ ตามเหตผุลดงักลา่ว
ขา้งตน้ สมาชกินัน้จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้นามฝึกซอ้มทกุชนดิ สมาชกิทีม่าลา่ชา้เพือ่เริม่เลน่รอบโปร-แอม อาจ
ตอ้งเลน่จนจบพรอ้มกบักลุม่ตามทีร่อ้งขอ และอาจตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุนทีเ่พิม่ขึน้ 
 
นอกจากนัน้ สมาชกิทีไ่มป่ฏบิตัติามระเบยีบการเลน่รอบโปร-แอม อาจไดรั้บโทษปรับ หรอืถกูพักการแขง่ขนั 
 
สมาชกิตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของ Thailand Development Tour ทีจั่ดขึน้ เชน่ งานรับรางวลัประจ าปี ซึง่จะมกีารแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้  

 
1.7   การลงทะเบยีน 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธลิงแขง่ขนั จะตอ้งมารายงานตวัและลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่ขง่ขนั ตามวนัทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดการแขง่ขนัของแตล่ะรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แขง่ขนัไมส่ามารถลงทะเบยีนได ้จะตอ้งแจง้ให ้
ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัทราบภายในเวลาลงทะเบยีนทีก่ าหนด  จากนัน้จะตอ้งมาลงทะเบยีนตามทีผู่อ้ านวยการจัดการ
แขง่ขนัก าหนด หรอืกอ่นหนา้เวลาแขง่ขนัของตนเองในรอบแรก  นักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนจะหมดสทิธริ่วมแขง่ขนัโดย
ปรยิาย 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ดช้ าระคา่สมัครภายในก าหนด ถอืวา่ไดล้งทะเบยีนแลว้ 
 
1.8   กฎการแขง่ขนั การตดัจ านวนรอบการแขง่ขนั หรอืการยกเลกิการแขง่ขนั 
1.8.1 ถา้ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัพจิารณาเห็นสมควรวา่ สภาพอากาศไมเ่หมาะทีจ่ะด าเนนิการแขง่ขนัตอ่ไปหรอืมเีหตุ
อืน่ใดทีท่ าใหแ้ขง่ขนัตอ่ไมไ่ด ้ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัจะประชมุปรกึษากบัคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเพือ่หาขอ้สรุปใน
การเลือ่นการแขง่ขนัแตล่ะรอบ และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนและนักกอลฟ์อาชพีทราบ   ซึง่สามารถพจิารณาไดต้ามแนวทาง
ตอ่ไปนี ้
ก.  การแขง่ขนัรอบที ่1 
การแขง่ขนัในรอบใดรอบหนึง่อาจถกูยกเลกิได ้ถา้ปรากฏวา่มผีูเ้ขา้แขง่ขนัเลน่จบไมถ่งึกึง่หนึง่ของจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนั
ทัง้หมด  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัทัว่ไป ถา้มกีารสโตรคลกูออกไปแลว้ ใหนั้บรวมดว้ย 
 
ผูเ้ลน่ตอ้งยอมรับการแขง่ขนัซึง่อาจตอ้งเลน่มากกวา่วนัละ  18 หลมุ หากเกดิขอ้ขดัขอ้งในเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆ
ทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้
 
ข.  การแขง่ขนัรอบสดุทา้ย 
1. ถา้ไมส่ามารถแขง่ขนัในรอบสดุทา้ยใหเ้สร็จสิน้ไปได ้ใหนั้บผลของการแขง่ขนัรอบทีนั่กกอลฟ์ทัง้หมดเลน่จบ 
2. ถา้มเีหตทุ าใหก้ารแขง่ขนัในรอบสดุทา้ยไมส่ามารถแขง่ได ้อาจจะก าหนดใหม้กีารแขง่ขนัในวนัที ่3 ได ้
3. วตัถปุระสงคข์องการจัดการแขง่ขนัคอืแขง่ขนั 2 วนั ก าหนด 36 หลมุ หากไมส่ามารถแขง่ขนัจ านวน 36 หลมุได ้ใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิจิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ทีจ่ะลดจ านวนหลมุทีแ่ขง่ขนัเหลอื 27 หลมุ หรอื 18 หลมุ 
 
 1.8.2   การหยดุการแขง่ขนัช ัว่คราว 
สญัญาณแตร หรอื หวดูดงัยาว 1 ครัง้                                                                                                                         

 เป็นสญัญาณในการใหห้ยดุเลน่ในสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอนัตราย ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งหยดุการเลน่ทนัท ีถา้ไมห่ยดุเลน่

ทนัท ีผูเ้ลน่มโีทษตดัสทิธิจ์ากการแขง่ขนั 

หมายเหต ุ ก าหนดใหปิ้ดพืน้ทีฝึ่กซอ้มทัง้หมดในระหวา่งหยดุการเลน่ชัว่คราวเนือ่งจากสถานการณ์อนัตรายจนกวา่ 

ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ลน่ทีฝ่่าฝืนจะถอืวา่ผดิระเบยีบวนัิย 

สญัญาณแตร หรอืหวดู ดงัตอ่เนือ่ง 3 ครัง้                                                                                    
 ในกรณีผูเ้ลน่ในกลุม่ก าลงัเลน่ตอ่เนือ่งระหวา่งสองหลมุ ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งไมเ่ลน่ตอ่จนกวา่คณะกรรมการจะแจง้ให ้

กลบัเขา้ไปเลน่ตอ่ 

 ถา้ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่ในกลุม่ไดเ้ริม่เลน่ในหลมุใด ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่หรอืผูเ้ลน่ทัง้หมดในกลุม่ อาจหยดุเลน่ทนัท ี

หรอื เลน่ตอ่ไปในหลมุนัน้ ไมว่า่กรณีใด ตอ้งหยดุการเลน่หลงัจากจบหลมุนัน้แลว้ 

หมายเหต:ุ คณะกรรมการอาจใชว้ธิแีจง้นักกอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวดูหรอืแตรลม 

1.8.3   การเร ิม่เลน่ใหม ่
สญัญาณแตร หรอื หวดู 2 ครัง้  

 เป็นสญัญาณใหเ้ริม่เลน่ หรอืกลบัเขา้ไปเลน่ตอ่ 

ทนัทีท่ีผู่อ้ านวยการจัดการแขง่ขนัเห็นวา่สามารถเริม่การแขง่ขนัได ้ คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะเปิดหวดู แตรลม เป็น
สญัญาณสัน้ 2 ครัง้ ตดิตอ่กนั หรอืแจง้ใหผู้แ้ขง่ขนัทราบ โดยผูแ้ขง่ขนัจะตอ้งเริม่เลน่โดยไมช่กัชา้ 
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1.8.4   เงนิรางวลั 
หากการแขง่ขนัด าเนนิไปไมค่รบ  36 หลมุตามทีก่ าหนดไว ้  ก าหนดใหเ้งนิรางวลัยังคงเดมิตามทีก่ าหนดไว ้แตจ่ะตอ้งมกีาร
แขง่ขนัรวมไมน่อ้ยกวา่ 18 หลมุ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
1.9    การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก 
การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกจะจัดขึน้กอ่นหนา้การแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 1 วนั หรอื ตามทีค่ณะกรรรมการจัดการแขง่ขนัเห็นสมควร  
โดยก าหนดเป็นการแขง่ขนั 18 หลมุ ซึง่จัดการแขง่ขนักอ่นหนา้รายการแขง่ขนั Thailand Development Tour รายการนัน้ 
  
นักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขนัในรอบคดัเลอืก จะถกูจัดอนัดบัตามคะแนนทีท่ าไดห้ลงัจบการแขง่ขนัรอบคดัเลอืก โดยอนัดบั 1- -30 
หรอืจ านวนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด จะไดรั้บสทิธเิขา้แขง่ขนัใน Thailand Development Tour ในรายการนัน้ๆ โดยที่
เหลอืจะเป็นอนัดบัส ารอง 
  
1.10   ระเบยีบการฝึกซอ้ม 
1.10.1   ในการฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนั 

ก าหนดเทา่นัน้ 
1.10.2   ในระหวา่งการฝึกซอ้ม อนุญาตใหซ้อ้มไดเ้พยีงลกูเดยีวเทา่นัน้ ยกเวน้ 

ก.  การเลน่ลกูเขา้หากรนี แตล่กูไมอ่ยูบ่นกรนี จะอนุญาตใหซ้อ้มไดอ้กี 1 ลกู 
ข.  อนุญาตใหซ้อ้มชพิรอบกรนีไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้ โดยการซอ้มชพิจะตอ้งไมท่ าความเสยีหายกบัสนาม 
ค.  การระเบดิทรายจากบงัเกอรข์า้งกรนีเพือ่ขึน้กรนี อนุญาตใหเ้ลน่ไดห้นึง่ครัง้ การเลน่มากกวา่หนึง่ครัง้ตอ้ง 
     เล็งไปทางอืน่ทีไ่มใ่ชก่รนี 

 ง.  สามารถฝึกซอ้มพัตตไ์ด ้3 ครัง้ 
           จ. หา้มใชร้ถกอลฟ์ในวนัฝึกซอ้ม ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั 

ฉ.    ใหอ้อกรอบฝึกซอ้มไดไ้มเ่กนิกลุม่ละ 4 คน 
หมายเหต ุ -   ในกรณีทีม่กีลุม่หลงัรอ จะไมไ่ดรั้บสทิธิใ์นการเลน่มากกวา่หนึง่ลกู 

- หา้มนักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งแขง่ขนัรอบโปรแอม ฝึกซอ้มชพิ และ/หรอืพัตต ์บนกรนีใน
สนามแขง่ขนัในวนัแขง่ขนัโปรแอม 
การฝ่าฝืนกฏ จะถกูปรับเป็นเงนิ 1,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 

 
1.11   การแขง่ขนัทีอ่ยูใ่นสปัดาหซ์ า้ซอ้นกนั 
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ลน่อยูใ่น Thailand Development Tour จะตอ้งไมไ่ปแขง่ในรายการแขง่ขนัอืน่ๆทีจั่ดขึน้มาซ ้าซอ้นกบั
ของ Thailand Development Tour  ยกเวน้จะมกีารเขยีนจดหมายรอ้งขอลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยสง่ถงึคณะกรรมการ
จัดการแขง่ขนัของ Thailand Development Tour และใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการฯ 
  
การฝ่าฝึนกฏขอ้นี ้จะถกูปรับโทษเป็นเงนิอยา่งต า่ 2,000 บาท และจะถกูตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ถา้มกีารฝ่าฝืนอกี
ครัง้ จะถกูพักการแขง่ขนัใน Thailand Development Tour เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 
1.12   เครือ่งหมายโฆษณาทีต่ดิเสือ้ 
ขอ้แนะน าส าหรับนักกอลฟ์อาชพีเมือ่ตดิตอ่ผูส้นับสนุนในเรือ่งเครือ่งหมายตดิเสือ้ 
ก.  ไมค่วรมเีครือ่งหมายเกนิกวา่ 7 เครือ่งหมายบนเสือ้ทีส่วมใสในการแขง่ขนั  
ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเครือ่งหมายทีจ่ะตดิควรมขีนาดไมเ่กนิ 4 x 6 นิว้ (100-150 มม.) ตอ่เครือ่งหมาย 
 
1.13   ทวี ีผูส้ ือ่ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์ 
ก. นักกอลฟ์อาชพีจะตอ้งปฏบิตัติามการรอ้งขอของผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัเมือ่ผูส้ ือ่ขา่วตอ้งการจะสมัภาษณ์ซึง่จะ 
สมัภาษณ์ทนัทหีลงัจากสง่สกอรเ์สร็จ ทัง้นีเ้พือ่ใหค้วามสะดวกแกผู่ส้ ือ่ขา่วในการประชาสมัพันธก์ารแขง่ขนั ซึง่นักกอลฟ์ 
อาชพีจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืโดยทนัท ี
ข. นักกอลฟ์ทกุคนทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันรายการของ Thailand Development Tour ยนิยอมอนุญาตให ้Thailand  
Development Tour ด าเนนิการในเรือ่งเกีย่วกบัสทิธกิารบนัทกึภาพและเสยีง เพือ่ออกอากาศทางโทรทศัน ์วทิย ุการถา่ย 
ภาพนิง่ และภาพเคลือ่นไหว โดยผูเ้ลน่จะไมม่สีทิธสิว่นแบง่ใดๆหากไมม่กีารยนิยอมจากคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั  โดย 
สมาคมฯจะมอบสทิธใิห ้ผูใ้หก้ารสนับสนุนใชป้ระโยชนจ์ากภาพและเสยีงดงักลา่วเป็นเวลาหนึง่ปีหลงัการแขง่ขนั  
เพือ่จดุประสงคต์อ่ไปนี ้เทา่นัน้ 
(i) เพือ่การถา่ยทอดสด หรอืถา่ยทอดเทปบนัทกึภาพการแขง่ขนั และเพือ่การโฆษณา ประชาสมัพันธ ์
(ii) ใชภ้าพเคลือ่นไหว และงานลกัษณะเดยีวกนัจากการแขง่ขนั 
 
1.14   การรายงานสกอร ์
นักกอลฟ์อาชพีจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หนา้ทีข่องการแขง่ขนัเมือ่มาถามสกอร ์เพือ่รายงานกลบัเขา้ศนูยป์ระสานงาน
ของการแขง่ขนั 
 
1.15   การแตง่กาย 
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขนัใน Thailand Development Tour ตอ้งไมส่วมใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงยนีส ์กางเกงทีม่กีระเป๋าปะ
ดา้นขา้ง หรอืกางเกงทรงไมส่ภุาพ เสือ้ไมม่ปีก หรอืรองเทา้แตะลงแขง่ขนัเด็ดขาด รวมถงึรอบฝึกซอ้ม และการฝึกซอ้มใน
สนามหรอืกรนีฝึกซอ้ม หรอืการเขา้มาตดิตอ่ในส านักงานแขง่ขนัในวนัแขง่ขนัดว้ย การฝ่าฝืนกฏจะถกูปรับ 1,000 บาทตอ่
ความผดิแตล่ะครัง้ 
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1.16   การดืม่แอลกอฮอล ์
หา้มมใิหนั้กกอลฟ์ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์มว่า่จะเป็นในระหวา่งรอบฝึกซอ้ม หรอืในรอบการแขง่ขนั การฝ่าฝืนกฏจะถกู
ปรับ 1,000 บาท ตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.17   กฎระเบยีบของแคดดี ้
แคดดีม้หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตอ่นักกอลฟ์ทีต่นถอืถงุกอลฟ์ให ้ดงันัน้ถา้แคดดีก้ระท าผดิกฎดงัตอ่ไปนีจ้ะถอืวา่เป็น
เสมอืนความผดิของนักกอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นักกอลฟ์จะ ถกูปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ ซึง่กฏ
ระเบยีบมดีงันี ้
ก.  มคีวามประพฤตทิีเ่ป็นทีย่อมรับไมไ่ด ้ในมาตรฐานของบคุคลในสงัคมทัว่ไป 
ข.  แคดดีจ้ะตอ้งใสบ่ิ๊บแคดดีท้ีท่างผูจ้ัดการแขง่ขนัจัดใหท้กุครัง้ 
ค. หา้มแคดดีส้วมกางเกงยนีส ์รองเทา้แตะ อยา่งไรก็ตาม แคดดีส้ามารถสวมกางเกงขาสัน้ทรงสภุาพได ้
ง. แคดดีต้อ้งสวมเสือ้ทีม่ปีก 
จ. แคคดีส้ามารถรับการสนับสนุน และสามารถตดิโฆษณาบนเสือ้ ซึง่คลา้ยกบันักกอลฟ์ได ้
ฉ. จะไมอ่นุญาตการโฆษณาเป็นกลุม่โดยแคดดี ้ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นับสนุนการแขง่ขนัรายการนัน้ 
ช. หา้มนักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขนัในรายการเดยีวกนั เป็นแคดดีใ้หก้นั (รวมถงึรอบคดัเลอืกดว้ย)  
ซ. หา้มมใิหแ้คดดีป็้นผูเ้ขยีนสกอรแ์ทนผูเ้ลน่ในสกอรก์ารด์ 
ฒ. แคดดีส้ามารถจดขอ้มลูสถติใินการด์ขอ้มลูสถติไิด ้
ญ. ก าหนดใหนั้กกอลฟ์ตอ้งใชแ้คดดีใ้นการแขง่ขนั และใหร้วมถงึรอบฝึกซอ้มและรอบโปรแอม การใชร้ถลากถงุกอลฟ์ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั 
ฎ. หา้มแคดดีท้ดสอบสภาพผวิกรนีในสนามแขง่ขนั ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเทา่นัน้  
ฏ. หา้มแคดดีท้ีใ่สร่องเทา้กอลฟ์เดนิบนกรนีทกุกรนีในสนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั (ใหร้วมถงึกรนีฝึกซอ้มดว้ย) 
ฐ. สมาคมฯ มสีทิธใินการขบัหรอืหา้มไมใ่หแ้คดดีค้นใคคนหนึง่เขา้บรเิวณสนามแขง่ขนัหากท าผดิระเบยีบหรอื   ประพฤตติน
ไมเ่หมาะสม 
 
นักกอลฟ์อาชพีมสีทิธทิีจ่ะน าแคดดีข้องตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ัดการแขง่ขนัทราบลว่งหนา้และอาจตอ้งจา่ยคา่แคดดี้
ใหท้างสนามกอลฟ์ทกุครัง้ทีจ่ะออกแขง่ในแตล่ะวนัตามอตัราของแตล่ะสนาม 
 
1.18 เวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขนั (Pace of Play)  

ก. นักกอลฟ์ทีถ่กูจับเวลาภายใตเ้งือ่นไขการแขง่ขนัของ Thailand Development Tour หรอืการแขง่ขนัทีรั่บรอง
โดย Thailand Development Tour จะมโีทษปรับ 1,000 บาท ใน “การเลน่เกนิเวลาทีก่ าหนดครัง้ที ่2” 
(นอกจากมโีทษซ ้าตามเงือ่นไขเวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขนั) และ “การเลน่เกนิเวลาทีก่ าหนด”ครัง้ตอ่ๆไปจะมี
โทษปรับ 1,000 บาท มากกวา่คา่ปรับครัง้กอ่น 
 

ข. ใหร้วมคา่ปรับเขา้ไปในขอ้ (ก) ดา้นบน ส าหรับการถกูจับเวลาเป็นจ านวนหลายครัง้ดงัตอ่ไปนี ้ 
ถกูจับเวลา 10 ครัง้    มโีทษปรับ 1,000 บาท                                                                                                      

ถกูจับเวลา 15 ครัง้   มโีทษปรับ 2,000 บาท                                                                                                              

ถกูจับเวลา 20 ครัง้    มโีทษปรับ  3,000 บาท                                                                                                                         

การถกูจับเวลาเพิม่ขึน้ทกุ 5 ครัง้   มโีทษปรับ 3,000 บาท 

หมายเหต ุ1 ในกรณีทีก่ลุม่ทีถ่กูจับเวลากลบัเขา้ต าแหน่งแลว้ แตต่อ่มาถกูจับเวลาอกีครัง้ในการแขง่ขนัรอบที่

ก าหนดรอบเดยีวกนั ใหนั้บวา่เป็นการจับเวลาครัง้ใหม่ 

หมายเหต ุ2 จะมกีารบนัทกึการจับเวลาเมือ่กลุม่ถกูจับเวลาตอ่เนือ่งเขา้ไปในหลมุตอ่ไปเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม 

หากกลุม่หรอืนักกอลฟ์นัน้ถกูจับเวลาอกีครัง้ในการแขง่ขนัรอบทีก่ าหนดรอบเดยีวกนั จะมกีารบนัทกึการจับเวลา

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้  

หมายเหต ุ3 ในระหวา่งรอบทีก่ าหนด หากผูเ้ลน่ใชเ้วลาบคุคลเกนิเวลาทีก่ าหนดแตย่ังอยูภ่ายในเวลาทีอ่นุญาต

เพิม่ได ้คอื 10 % ครบ 3 ครัง้ ใหถ้อืวา่ “เลน่เกนิเวลาเกนิทีก่ าหนด 1 ครัง้” 

นักกอลฟ์ทีม่ขีอ้สงสยัในเรือ่ง “เลน่เกนิเวลาเกนิทีก่ าหนด” หรอื จ านวนครัง้การถกูจับเวลา ตอ้งสอบถาม

ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัภายใน 30 นาทหีลงัจากทีต่นเองเลน่จบ มเิชน่นัน้ “การเลน่เกนิเวลาทีก่ าหนด” หรอื

จ านวนครัง้การถกูจับเวลา ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

1.19  เจา้หนา้ทีค่วบคมุกฎ 
ก. Thailand Development Tour จะจัดสง่คณะกรรมการควบคมุกฎการแขง่ขนัไปในทกุรายการ 
ข. กรรมการกฎ ขอ้บงัคบั ของสมาคมฯ จะเป็นผูค้ดัเลอืกคณะกรรมการควบคมุกฎในแตล่ะรายการ 

 
1.20 กฎ ขอ้บงัคบัการแขง่ขนั และการจดักลุม่แขง่ขนั 

ก. ยดึกฎขอ้บงัคบัของ R&A Rules Limited และกฎระเบยีบการแขง่ขนัของ Thailand Development Tour ใน
รายการแขง่ขนัทกุรายการ โดยบางรายการอาจมกีฎสนามเพิม่เตมิ 
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ข. การจัดกลุม่แขง่ขนัอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั  โดยในรอบที ่2 จะพจิารณาจัดกลุม่จาก
อนัดบัผลการแขง่ขนัหลงัจบรอบการแขง่ขนักอ่นหนา้นัน้  หากมกีารจัดกลุม่การแขง่ขนัทีแ่ตกตา่งจากนี ้จะ
ประกาศใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัทราบลว่งหนา้ และจะตอ้งใชว้ธิเีดยีวกนัตลอดการแขง่ขนั 

ค. ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั หรอืคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัอาจก าหนดเลือ่นหรอืยกเลกิการแขง่ขนัของแตล่ะ
รอบไดต้ามความเหมาะสมหากมปัีญหาเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

 
2.  ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติวัเมือ่เป็นสมาชกิของ Thailand Development Tour 
ระเบยีบขอ้บงัคบันีจ้ัดท าขึน้เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการแขง่ขนัใน Thailand Development Tour 
 
2.1 เรือ่งท ัว่ไป 
ในการเป็นสมาชกิของ  Thailand Development Tour นักกอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบยีบของการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด ซึง่
จดุมุง่หมายของ  Thailand Development Tour คอื การสะทอ้นภาพของนักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามซีอ่สตัย ์มรีะเบยีบวนัิย 
เป็นผูม้กีรยิา มารยาทอนัด ีและมนี ้าใจเป็นนักกฬีา ทัง้นีไ้มว่า่จะอยูใ่นหรอืนอกการแขง่ขนั ในการก าหนดระเบยีบในการปฏบิตั ิ
ตวันัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดออ่น และไมส่ามารถก าหนดไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ในการพจิารณาวา่ความประพฤตใิดสมควรหรอืไม ่จะ
ใชส้ามัญส านกึ ( common sense) เสยีเป็นสว่นใหญ ่นักกอลฟ์อาชพีทีม่ขีอ้สงสยั กรุณาตดิตอ่สอบถามคณะกรรมการจัดการ
แขง่ขนั 
 
2.2   ระเบยีบปฏบิตั ิ
โดยทัว่ไปการกระท าใดๆตอ่ไปนีแ้สดงวา่ละเลยตอ่ระเบยีบปฏบิตัแิละ จะถอืวา่เป็นการฝ่าฝืนกฏระเบยีบขอ้ 2  
2.2.1   มารยาท หรอื ธรรมเนยีมปฏบิตั ิ(Etiquette) 

กระท าการหรอืประพฤตปิฏบิตัติวัผดิตอ่ธรรมเนยีมปฏบิตัทิัว่ไปไมว่า่จะเป็นของสงัคมหรอืวงการกอลฟ์ 
 

2.2.2   การตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคกุ 
 ตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในความผดิอาญาทีเ่กดิขึน้จากการกระท าผดิโดยเจตนา 
2.2.3   ความประพฤตสิว่นตวั 
 มคีวามประพฤตสิว่นตวับางประการทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับของสงัคมสว่นรวม 
2.24   ความประพฤตทิีท่ าความเสือ่มเสยี 
 กระท าการหรอืประพฤตติวักอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand Development Tour หรอืวงการกอลฟ์อาชพี 
2.2.5   ไมร่ายงานเมือ่พบวา่สมาชกิอืน่ไดก้ระท าความเสือ่มเสยี 

เมือ่พบวา่นักกอลฟ์อาชพีอืน่ๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดงัทีก่ลา่วมา และไมร่ายงานใหค้ณะกรรมการจัดการแขง่ขนั 
ทราบหรอืชว่ยปกปิดความผดิดงักลา่ว 

2.2.6   กฏของกอลฟ์ 
 ก.  ไมป่ฏบิตัติามกฎ ขอ้บงัคบัของกฬีากอลฟ์ทีท่างคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัแจง้ใหใ้ชใ้นแตล่ะการ 

แขง่ขนั เชน่ กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  
 ข.  จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบัเพือ่ใหต้นเองไดเ้ปรยีบ 
2.2.7   ทศันคตทิีด่ ี
 สมาชกิจะตอ้งแสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะแขง่ขนัใน Thailand Development Tour ทัง้นีเ้พือ่เป็นการยกระดบั 

มาตรฐานการแขง่ขนั 
2.2.8   การฝ่าฝืนกฏ 
 การฝ่าฝืนกฏคอืการกระท าทีผ่ดิระเบยีบขอ้บงัคบัทีไ่ดอ้อกเป็นระเบยีบไวใ้นขอ้ก าหนดการแขง่ขนัของ Thailand 
Development Tour  
 
3   ข ัน้ตอนการลงโทษ 

เมือ่พบวา่สมาชกิฝ่าฝืนกฎทีร่ะบไุว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะกระท าการไตส่วน และยืน่เสนอตอ่คณะ
กรรมการฯ เพือ่พจิารณาอกีครัง้ หากพบวา่  มคีวามผดิจรงิ จะมกีารพจิารณาโทษตามความรุนแรงตอ่ไป 

3.1 การแบง่ประเภทบทลงโทษ 
 ก.   การตกัเตอืน 
 ข. การปรับเงนิ 
  1 ขัน้ต า่ 1,000 บาท และไมเ่กนิ 2,000 บาท 
  2 ขัน้ต า่ 2,000 บาท และไมเกนิ 5,000 บาท 
 ค. การหา้มลงแขง่ขนัและปรับเงนิ 

1 หา้มลงแขง่ขนั 2 รายการและไมเ่กนิ 1 ปีในรายการของ Thailand Development Tour และปรับ
ไมเ่กนิ 5,000 บาท 

2 หา้มลงแขง่ขนัขัน้ต า่ 1 ปี และไมเ่กนิ 5 ปี และปรับไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 ง ถอดสมาชกิภาพ 
 

 คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะท าการสอบสวนความผดิทีม่โีทษโดยผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยังคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ กอ่นทีค่ณะกรรมการจะตดัสนิลงโทษตอ่ไป 
 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะท าการสอบสวน กรณีความผดิทีช่ดัเจน คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัหรอื
ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัสามารถตดัสนิโดยไมต่อ้งรอผลการสอบสวนกอ่น เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการ
จัดการแขง่ขนัใหล้ลุว่ง  
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3.2   ประเภทการกระท าผดิและบทลงโทษ 
 ก. การตกัเตอืน 

 เมือ่ผูเ้ลน่กระท าการฝ่าฝืนกฎระเบยีบใดๆ ของ Thailand Development Tour 
 เมือ่ผูเ้ลน่กระท าการฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบั และมารยาทการเลน่กอลฟ์อยา่งจงใจ 
 เมือ่ผูเ้ลน่กระท าการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความไมเ่ป็นมอือาชพี และไดรั้บเสยีงต าหนจิากบคุคลทัว่ไป 

ข. การปรับเงนิ  
 กระท าผดิชดัเจน 
 เมือ่ผูเ้ลน่แสดงอาการดหูมิน่และใชถ้อ้ยค าหยาบคาย  ขวา้งปา ทบุ เตะ หรอืท าลาย ไมก้อลฟ์ หรอืสิง่ของอืน่ๆ ตอ่

หนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้ารสนับสนุน สือ่มวลชน ผูเ้ลน่รายอืน่ แคดดี ้  ฝ่ายจัดการแขง่ขนั รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่กุสว่นใน
สนามแขง่ขนั 

 ไมเ่กลีย่ทรายใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากการใชบ้งัเกอร ์หรอืไมท่ิง้ขยะในทีท่ีจ่ัดให ้
 แตง่กายผดิระเบยีบ 
 ถกูตกัเตอืน 2 ครัง้ หรอื มากกวา่ภายในเวลา 1 ปี 

ค. การหา้มลงแขง่ขนัและปรับเงนิ 
 ถอนตวั หรอื เลกิแขง่โดยไมม่กีารแจง้และอธบิายเหตผุล 
 สรา้งความเสือ่มเสยีแกจ่รรยานักกอลฟ์และไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีใ่นการเป็นนักกอลฟ์ทีด่ ี
 พฤตกิารณ์ใดๆทีส่รา้งความเสือ่มเสยีและอบัอายตอ่ชือ่เสยีงและศกัดิศ์รขีองสมาคมฯและ Thailand Development 

Tour  
 ถกูตกัเตอืนหรอืถกูปรับเงนิหลายครัง้ภายในเวลาหนึง่ปี 
 ผูเ้ลน่ไมย่อมจา่ยเงนิคา่ปรับเกนิ 15 วนั 
 ไมย่อมปฏบิตัติามโทษทีไ่ดรั้บ 

ง. การถอดสมาชกิภาพ 
เมือ่ผูเ้ลน่รายใดประพฤตเิสือ่มเสยีและสรา้งความอบัอายตอ่ชือ่เสยีงและศกัดิศ์รขีองสมาคมฯ และ Thailand Development 
Tour จนไมอ่าจใหอ้ภัยได ้
 
3.3 การแจง้บทลงโทษ 

ก. Thailand Development Tour จะแจง้บทลงโทษพรอ้มระบเุหตผุลแกผู่ก้ระท าผดิโดยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร โดยการแจง้หรอืยืน่จดหมายใหก้บัสมาชกิโดยตรงหรอืสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไว ้และวนัทีท่ี ่
จดหมายถงึผูรั้บ นับเป็นวนัแจง้อยา่งเป็นทางการ 
ข. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทลงโทษ  หากการกระท าผดิชดัเจน ไมม่ขีอ้สงสยัใดๆ และมคีวามจ าเป็นตอ้งแจง้ 
บทลงโทษโดยเร็วทีส่ดุ ผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนัจะตดัสนิลงโทษไดโ้ดยมพียานบคุคลอยา่งนอ้ยสองคน   
โดยในกรณีนีผู้อ้ านวยการจัดการแขง่ขนัจะตอ้งบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมรีายละเอยีดอืน่ๆ คอืชือ่ 
และทีอ่ยูข่องพยาน ซึง่จะตอ้งลงลายมอืชือ่รับทราบคูก่บัลายมอืชือ่ของผูอ้ านวยการจัดการแขง่ขนั 
 

3.4   ข ัน้ตอนการอุทธรณ ์
หลงัจากการประกาศค าตดัสนิ  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์ภายใน 28 วนั หลงัจากวนัทีป่ระกาศซึง่ในการยืน่อทุธรณ์นัน้ 
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

1. ปรากฏวา่มหีลกัฐานใหมซ่ึง่ไมไ่ดพ้บและน าเขา้พจิารณาในครัง้แรก 
2. การตคีวามของ Thailand Development Tour ไมถ่กูตอ้ง 
3. ค าตดัสนิมคีวามรุนแรงเกนิกวา่เหต ุและรอ้งขอใหล้ดโทษลง 
4. ในการยืน่อทุธรณ์นัน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
3.5      การตดัสนิหลงัรบัเรือ่งอุทธรณ ์
ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพจิารณาใหมภ่ายในเวลาไมเ่กนิ 14 วนัหลงัจากไดรั้บค าอทุธรณ์ และค าตดัสนินัน้จะถอืเป็น

สิน้สดุ โดยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯอาจด าเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้
 1. เห็นวา่การอทุธรณ์ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน   -   ปฏเิสธค าอทุธรณ์ 
 2. เห็นวา่อทุธรณ์โดยไมม่เีหตผุลเพยีงพอ   -   ใหอ้ทุธรณ์ตกไป 

3. เห็นวา่อทุธรณ์โดยมเีหตผุล   -   กลบัค าตดัสนิ หรอืลดโทษ 
ข. หากผูเ้ลน่ไมย่ืน่อทุธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   ค าตดัสนิลงโทษถอืเป็นทีส่ดุ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถยืน่อทุธรณ์ภายหลงั 
ชว่งเวลาดงักลา่ว  
ค. ผูเ้ลน่อาจจะขอถอนค าอทุธรณ์ไดก้อ่นทีค่ณะกรรมการฯจะตดัสนิ  ซึง่การถอนค าอทุธรณ์มผีลท าใหค้ าตดัสนิโทษ 
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
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