
สว่นที ่2 ขอ้ก ำหนดกำรแขง่ขนั (Conditions of Competition) 
 

ขอ้ก ำหนดตอ่ไปนีบ้ังคับใชต้ำมกฎขอ้ 33-1 ในทกุกำรแขง่ขันทีจั่ดขึน้ภำยใตก้ำรรับรองของ Thailand Champions Tour จนกวำ่จะมกีำร

ประกำศเปลีย่นแปลง 
 

1. ขอ้มลูจ ำเพำะของไมก้อลฟ์และลูกกอลฟ์ (Specifications of Clubs and the Ball) 
 

 ก. ขอ้มลูจ ำเพำะของไมก้อลฟ์  
  (1) รำยชือ่หวัไมท้ีส่อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Driver Heads) หมำยเหตขุองกฎขอ้ 4-1 – 

   หนำ้ 154-155 
   หัวไม ้(Driver) ทีผู่เ้ล่นน ำมำใชแ้ขง่ขัน สว่นของหัวไมก้อลฟ์ (Club Head) ตอ้งเป็นรุ่น (model) และมมุองศำหนำ้ 

   ไม ้(loft) ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยชือ่หัวไมท้ีส่อดคลอ้งกับกฎขอ้บังคบั (List of Conforming Driver Heads) จัดท ำโดย  
   R&A ฉบับปัจจบุัน (สำมำรถตรวจสอบรำยชือ่ไดท้ีส่ ำนักงำนจัดกำรแขง่ขัน) 

กำรปรบัโทษส ำหรบักำรสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนด       ตัดสทิธิจ์ำกกำรแขง่ขัน 
 

  (2) ขอ้มลูจ ำเพำะของรอ่งหนำ้ไมแ้ละรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) (ค ำตดัสนิ 4- 1/1) –  
   หนำ้ 174-176 

   ไมข้องผูเ้ลน่ตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้มลูจ ำเพำะของรอ่งและรอยตอกในกฎขอ้บังคับทีม่ผีลวนัที่ 1 มกรำคม 2553 
  กำรปรบัโทษส ำหรบักำรสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนด      ตัดสทิธิจ์ำกกำรแขง่ขัน 
 

 ข. ขอ้มลูจ ำเพำะของลกูกอลฟ์ 
  (1) รำยชือ่ลูกกอลฟ์ทีส่อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Golf Balls) หมำยเหตขุองกฎขอ้ 5-1 – 

   หนำ้ 155-156 
  (2) ลกูกอลฟ์ประเภทเดยีวกนั (One Ball Condition) – หนำ้ 156 

  ขอ้ยกเวน้  ขอ้ก ำหนดขอ้นีไ้มบ่ังคับใชใ้นกำรแขง่ขันโปร-แอม ทัง้นักกอลฟ์อำชพีและนักกอลฟ์สมัครเลน่ 
 

2. เวลำทีใ่ชค้วบคมุกำรแขง่ขนั (Pace of Play) หมำยเหต ุ2 ของกฎขอ้ 6-7 – หนำ้ 158 

 นยิำมศัพท ์ออกนอกต ำแหน่ง 
 กลุม่แรกและกลุม่ใดหลังสตำรท์เตอรแ์ก็ป จะถอืวำ่ “ออกนอกต ำแหน่ง” ถำ้ขณะใดในระหวำ่งรอบทีก่ ำหนด เวลำรวมของกลุม่เกนิกวำ่ 
 เวลำทีใ่ชใ้นกำรเล่นทีก่ ำหนดส ำหรับจ ำนวนหลมุทีเ่ลน่จบ กลุม่ใดตอ่ไปจำกกลุม่นัน้จะถอืวำ่ “ออกนอกต ำแหน่ง” เมือ่ชว่งหำ่งเวลำกำร 

 เลน่จบหลมุ ของกลุม่กับกลุม่หนำ้มำกกวำ่ชว่งหำ่งเวลำเริม่ตน้ และเวลำรวมของกลุม่เกนิกวำ่เวลำทีใ่ชใ้นกำรเล่นทีก่ ำหนดส ำหรับ 
 จ ำนวนหลมุทีเ่ลน่จบ 
 

 ในกรณีไมม่เีหตทุีส่มควรลดหยอ่นผอ่นโทษ ผูต้ัดสนิจะท ำกำรจับเวลำถำ้พบวำ่ผูเ้ลน่กลุม่หนึง่กลุม่ใดออกนอกต ำแหน่ง ในกำร จับเวลำ 
 ถำ้ผูเ้ลน่คนใดเล่นเป็นคนแรกส ำหรับอะโพรชชอ็ต (รวมทชีอ็ตหลมุพำร ์3) ชพิหรอืพัตใชเ้วลำเกนิ 50 วนิำท ีหรอืผูเ้ลน่ส ำหรับทชีอ็ต 

 หรอืผูเ้ลน่ทีเ่ลน่เป็นคนตอ่ไปใชเ้วลำเกนิ 40 วนิำท ีจะถอืวำ่ผูเ้ลน่เลน่ชำ้ (Bad Time) 
 

 ผูอ้ ำนวยกำรจัดกำรแขง่ขันจะก ำหนดเวลำทีใ่ชใ้นกำรเล่นทีก่ ำหนดและตดิประกำศทีบ่อรด์ประกำศเป็นทำงกำรของคณะกรรมกำรจัดกำร 

 แขง่ขัน   
 

ผูเ้ลน่ทีก่ลุม่ถกูจับเวลำจะมโีทษเล่นชำ้ (Bad Time) สะสมไปตลอดรอบกำรแขง่ขัน ถงึแมว้ำ่ในเวลำตอ่มำกลุม่ของผูเ้ลน่กลับไปอยูใ่น

ต ำแหน่งหรอืเล่นอยูใ่นเวลำทีใ่ชใ้นกำรเล่นทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ก็ตำม 
 กำรปรบัโทษส ำหรบักำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด 

  ครัง้ที ่1 เตอืน 
  ครัง้ที ่2 ปรับโทษหนึง่สโตรคและปรับเงนิ 1,000 บำท 
  ครัง้ที ่3 ปรับโทษสองสโตรคและปรับเงนิ 2,000 บำท 

  ครัง้ที ่4 ตัดสทิธิจ์ำกกำรแขง่ขันและปรับเงนิ 4,000 บำท 
 หมำยเหต ุ1 จะมกีำรแจง้ใหผู้เ้ลน่ทรำบวำ่มกีำรจับเวลำ 

 หมำยเหต ุ2 เวลำทีใ่ชจ้ะเริม่ทันททีีผู่ต้ัดสนิพจิำรณำวำ่ถงึล ำดับกำรเลน่ของผูเ้ลน่ 
 หมำยเหต ุ3 โปรดดหูมำยเหตกุฎทั่วไปในระเบยีบกำรแขง่ขัน Thailand Champions Tour 
 หมำยเหต ุ4 ในบำงสถำนกำรณ์ อำจมกีำรจับเวลำผูเ้ลน่เพยีงหนึง่คนหรอืสองคนแทนกำรจับเวลำทกุคนในกลุม่ 
 

3. กำรหยุดเลน่ช ัว่ครำวเนือ่งจำกสถำนกำรณ์อนัตรำย (Suspension of Play Due to a Dangerous Situation) หมำยเหต ุ

 ของกฎขอ้ 6-8 บ ี– หนำ้ 158 
 หมำยเหต ุก ำหนดใหปิ้ดพืน้ทีฝึ่กซอ้มทัง้หมดในระหวำ่งหยดุกำรเล่นชัว่ครำวเนือ่งจำกสถำนกำรณ์อันตรำยจนกวำ่ผูอ้ ำนวยกำรจัดกำร 
 แขง่ขันจะประกำศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ลน่ทีฝ่่ำฝืนจะถอืวำ่ผดิระเบยีบวนัิย 
 

4. กำรซอ้มระหวำ่งหลมุ (Practice Between Holes) หมำยเหต ุ2 ของกฎขอ้ 7 – หนำ้ 159 
 ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก ำหนดขอ้นีไ้มบ่ังคับใชใ้นกำรแขง่ขันโปร-แอม หรอืกำรแขง่ขันประเภทแมทชเ์พลย ์ขอ้ก ำหนดนีใ้หร้วมถงึกำรหำ้มกลิง้ 

 ลกูบนกรนีของหลมุทำ้ยสดุทีเ่ลน่จบไป 
 

5. กำรใชย้ำนพำหนะ (Transportation) – หนำ้ 159-160 

 ขอ้ยกเวน้ เมือ่ไดร้ับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจัดกำรแขง่ขัน  
 

6. กำรตดัสนิในกรณีเสมอ (How to Decide Ties) 
 ในกำรแขง่ขัน เมือ่จบกำรแขง่ขันหำกมกีำรเสมอกันในอันดับทีห่นึง่ คณะกรรมกำรจัดกำรแขง่ขันจะหำผูช้นะเลศิเพยีงต ำแหน่งเดยีว โดย 
 กำรแขง่แบบเพลยอ์อฟในหลมุตอ่หลมุทีก่ ำหนด 
 

7. ผลกำรแขง่ขนั (Result of the Competition) 
 เมือ่ผลกำรแขง่ขันไดต้ดิประกำศไวท้ีบ่อรด์ประกำศเป็นทำงกำรของคณะกรรมกำรจัดกำรแขง่ขัน ใหถ้อืวำ่ผลกำรแขง่ขันไดป้ระกำศ 

 อยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ 
คณะกรรมกำรจดักำรแขง่ขนั THAILAND CHAMPIONSHIPS TOUR - 2017 

 
THAILAND CHAMPIONS TOUR 2017 

กฎสนำมและขอ้ก ำหนดกำรแขง่ขนั 
 

กฎสนำมและขอ้ก ำหนดกำรแขง่ขนัทีจ่ะใชด้งัตอ่ไปนี ้ไดม้กีำรปรับใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของ R&A Rules Limited 

ในกรณีทีเ่กดิกำรขดัแยง้เรือ่งกำรตคีวำม ใหย้ดึถอืฉบบัภำษำองักฤษของกฎขอ้บงัคบั ของ R&A Rules Limited หรอืกฎ

สนำมและขอ้ก ำหนดกำรแขง่ขนัของ Thailand Champions Tour 

ส ำหรับขอ้ควำมโดยสมบรูณ์ของกฎสนำมและขอ้ก ำหนดกำรแขง่ขนั โปรดอำ้งองิภำคผนวก I ของหนังสอืกฎขอ้บงัคบักฬีำ

กอลฟ์ฉบบัปัจจบุนั มผีลบงัคบัตัง้แต ่เดอืนมกรำคม ค.ศ. 2016 ทีจั่ดพมิพโ์ดย R&A Rules Limited ตำมหนำ้ทีร่ะบ ุ
 

สว่นที ่1 กฎสนำม (Local Rules) 
 

กฎสนำมตอ่ไปนีใ้ชร้ว่มกบักฎสนำมเพิม่เตมิหรอืปรับปรงุทีป่ระกำศโดย Thailand Champions Tour ในแตล่ะสนำมแขง่ขนั

ทีจั่ดขึน้ภำยใตก้ำรรับรองของ Thailand Champions Tour จนกวำ่จะมกีำรประกำศเปลีย่นแปลง  
 

1. เขตโอบ ี(Out of Bounds) กฎขอ้ 27 - หนำ้ 116-118 

 พน้ก ำแพง รัว้ หรอืหลกัสขีำว ซึง่เป็นสิง่ก ำหนดแนวเขตโอบ ี

 หมำยเหต ุ1 กรณีเขตโอบแีสดงดว้ยหลกัสขีำวหรอืเสำรัว้ (ไมนั่บเสำค ้ำยัน) ก ำหนดใหแ้นวเชือ่มดำ้นในสดุของหลกั  

  หรอืเสำรัว้ทีร่ะดบัพืน้สนำมเป็นแนวเขตโอบ ีลกูอยูใ่นเขตโอบ ีเมือ่ทกุสว่นของลกูอยูบ่น หรอืพน้แนว 

  ดงักลำ่ว 

 หมำยเหต ุ2 กรณีเขตโอบแีสดงดว้ยเสน้สขีำวตอ่เนือ่ง หรอืเสน้สขีำวซึง่เชือ่มระหวำ่งหลกัสขีำว เสน้นัน้เป็น แนวเขต 

  โอบ ีลกูอยูใ่นเขตโอบเีมือ่ทกุสว่นของลกูอยูบ่นเสน้หรอืพน้เสน้ไปแลว้ 
 

2. อปุสรรคน ำ้รวมท ัง้อปุสรรคน ำ้ดำ้นขำ้ง (Water Hazards including Lateral Water Hazards) กฎ ขอ้ 26 

 - หนำ้ 113-115 

 หมำยเหต ุดรอปป้ิงโซนส ำหรับอปุสรรคน ้ำ 

 ถำ้ลกูผูเ้ลน่หยดุอยูใ่นอปุสรรคน ้ำหรอืรูห้รอืแน่ใจอยำ่งแทจ้รงิวำ่ลกูทีห่ำไมพ่บนัน้อยูใ่นอปุสรรคน ้ำ และมกีำรมำรค์ 

 ดรอปป้ิงโซนไว ้ผูเ้ลน่อำจปฏบิตั ิดงันี ้คอื 

(i) ปฏบิตัติำมกฎขอ้ 26 หรอื 

(ii) ดรอปลกูใดลกูหนึง่ในดรอปป้ิงโซน โดยมโีทษปรับ 1 สโตรค 

 ดหูมำยเหตหุนำ้ 152-153 
 

3. พืน้ทีซ่่อม (Ground Under Repair) กฎขอ้ 25-1 – หนำ้ 109-113 

 ก. พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบดว้ยเสน้สขีำว รวมทัง้บรเิวณทีก่ ำหนดใหผู้ช้มเดนิขำ้มซึง่มเีสน้สขีำวลอ้มรอบไว ้

 ข. หญำ้ทีค่ลมุรอ่งเดนิสำยไฟ 

 ค. รอยตะเข็บของแผน่หญำ้ – หนำ้ 145 

 ง. เฟรน้ชเ์ดรน (รอ่งระบำยน ้ำทีใ่สห่นิไวใ้นรอ่ง) 
 

4. ลกูจม (Embedded Ball) - กำรผอ่นปรนเพิม่ไปจนถงึลกูจมบนพืน้สนำมทัว่ไป (Through the green) - หนำ้ 142- 

 143 

 ขอ้ยกเวน้ ผูเ้ลน่ไมอ่ำจไดร้ับกำรผอ่นปรนตำมกฎสนำมนี ้ถำ้ลกูจมในขอบของบงัเกอรท์ีป่ดูว้ยชัน้หญำ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. สิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้(Immovable Obstructions) กฎขอ้ 24-2 

 ก. พืน้ทีล่อ้มดว้ยเสน้สขีำว และอยูต่ดิแนบกบัสิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้ใหถ้อืวำ่พืน้ทีด่งักลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของ 

  สิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ดแ้ละไมใ่ชพ่ืน้ทีซ่อ่ม (Ground Under Repair) 

 ข. พืน้ทีต่กแตง่ภมูทิศัน ์(แปลงไมป้ระดบั/พุม่ไม)้ ทีล่อ้มรอบดว้ยสิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้ใหถ้อืวำ่พืน้ที ่

  ดงักลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของสิง่กดีขวำงนัน้ 

 ค. แผน่ทีย่ดึแน่นและพลำสตคิทีม่รีปูทรงลำดเอยีงทีใ่ชค้ลมุสำยไฟ เป็นสิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้

 ง. สะพำนทีม่สีภำพไมถ่ำวรทีส่รำ้งขึน้ส ำหรับผูเ้ลน่หรอืผูช้ม เป็นสิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้
 

6. รอยปะหญำ้บนกรนี (Turf Plugs on Putting Green) 

 บนกรนี รอยปะหญำ้ทกุขนำดใหม้สีถำนะเป็นเชน่เดยีวกบัรอยหลมุเกำ่ ผูเ้ลน่สำมำรถซอ่มไดต้ำมกฎขอ้ 16-1 ซ ี
 

7. ลกูเคลือ่นทีบ่นกรนีโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ (Accidental Movement of Ball on Putting Green) 

 กฎขอ้ 18-2, 18-3 และ 20-1 ขยำยควำมเพิม่เตมิ ดงันี ้

 เมือ่ลกูของผูเ้ลน่อยูบ่นกรนี จะไมม่โีทษปรับ ถำ้ผูเ้ลน่ พำรท์เนอรข์องผูเ้ลน่ ฝ่ำยตรงขำ้ม หรอืแคดดี ้หรอือปุกรณ ์

 ของบคุคลเหลำ่นัน้ท ำลกูหรอืทีม่ำรค์ลกูของผูเ้ลน่เคลือ่นทีโ่ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 

 ตอ้งน ำลกูหรอืทีม่ำรค์ลกูทีเ่คลือ่นทีไ่ปนัน้กลบัไปวำงทีเ่ดมิ ตำมทีก่ ำหนดไวต้ำมกฎขอ้ 18-2,18-3 และ 20-1 
 

 กฎสนำมขอ้นีม้ผีลบงัคบัเฉพำะเมือ่ลกูหรอืทีม่ำรค์ลกูทีอ่ยูบ่นกรนีเทำ่นัน้และกำรเคลือ่นทีข่องลกูไมไ่ดเ้กดิจำก ควำม 

 ตัง้ใจ 
 

 หมำยเหต ุหำกระบไุดว้ำ่ลกูของผูเ้ลน่ทีอ่ยูบ่นกรนี เคลือ่นทีเ่พรำะลม น ้ำ หรอืเหตธุรรมชำตอิืน่ๆ เชน่ เกดิจำก ควำม 

 ลำดเอยีง จะตอ้งเลน่ลกูจำกจดุใหมท่ีล่กูไปหยดุอยู ่ในกรณนีีห้ำกเกดิกบัทีม่ำรค์ลกู ใหน้ ำทีม่ำรค์ลกูกลบัไปวำงทีเ่ดมิ 
 

8. สิง่ท ีร่วมเป็นสว่นเดยีวกบัสนำม (Integral Parts of the Course) 

 ก. ลวด สำยเคเบลิ วสัดทุีใ่ชห้อ่ หรอื วสัดอุืน่ใดทีน่ ำมำแนบตดิกบัตน้ไม ้หรอืถำวรวตัถตุำ่งๆของสนำม 

 ข. ก ำแพงเขือ่น และเสำทีอ่ยูใ่นเขตอปุสรรคน ้ำ 
 

9. สำยเคเบลิยกระดบัถำวร (Permanent Elevated Cables) 

 ถำ้ลกูผูเ้ลน่กระทบสำยไฟแรงสงู สำยโทรศพัท ์หรอืสำยเคเบลิ ซึง่ยกระดบัเหนอืพืน้ดนิทีม่สีภำพถำวร ใหย้กเลกิ 

 สโตรคทีเ่ลน่ไปนัน้ และเลน่ลกูใดลกูหนึง่ใกลเ้ทำ่ทีเ่ป็นไปไดก้บัจดุทีเ่ลน่ลกูเดมิไป ตำมกฎขอ้ 20-5 (กำรท ำ 

 สโตรคตอ่ไปจำกที ่ทีไ่ดท้ ำกำรสโตรคไปกอ่นหนำ้นัน้) ถำ้ไมส่ำมำรถน ำลกูนัน้กลบัมำไดท้นัทว่งท ีอำจใชอ้กีลกูหนึง่ 

 แทนได ้

 ขอ้ยกเวน้ สโตรคทีม่ผีลใหล้กูผูเ้ลน่กระทบกลอ่งทำงแยกสำยเคเบลิทีข่ ึน้มำจำกพืน้ ตอ้งไมเ่ลน่ใหม ่
 

10. สิง่กดีขวำงช ัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้(Temporary Immovable Obstructions) - หนำ้ 147-150 

 หมำยเหต ุ1 พืน้สนำมทัว่ไป กรณีทีล่กูของผูเ้ลน่หยดุอยูใ่น อยูบ่น หรอือยูใ่ต ้สิง่กดีขวำงชัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้ 

  หรอืสิง่กดีขวำงชัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ดต้ดิขดักำรยนื หรอืบรเิวณตัง้ใจสวงิของผูเ้ลน่ ถำ้ผูเ้ลน่ตอ้ง  

  กำรผอ่นปรน อำจปฏบิตัติำมทำงเลอืกใดทีก่ฎอนญุำต หรอืโดยทีค่ณะกรรมกำรไดจั้ดท ำดรอปป้ิงโซน 

  ไวแ้ลว้ เพือ่เป็นทำงเลอืกเพิม่ ผูเ้ลน่อำจ  ดรอปลกูนัน้โดยไมม่โีทษปรับในดรอปป้ิงโซนทีใ่กลท้ีส่ดุ 

 หมำยเหต ุ2 สิง่กดีขวำงชัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ดท้ีเ่ชือ่มโยงเขำ้กบัสิง่กดีขวำงชัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้อนัอืน่  

  หรอืโยงกบัสิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ดใ้ดๆดว้ยเสน้สขีำว ใหถ้อืเสมอืนวำ่ทัง้หมดเป็นสิง่กดีขวำง 

  ชัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ดอ้นัเดยีวกนั 
 

11. สำยไฟหรอืสำยเคเบลิช ัว่ครำว - หนำ้ 150-151 

 กฎสนำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎขอ้บงัคบัในเรือ่งนีม้ผีลบงัคบั 
 

กำรปรบัโทษส ำหรบักำรฝ่ำฝืนกฎสนำม 

แมทชเ์พลย ์  ปรบัแพห้ลมุ                             สโตรคเพลย ์  โทษปรบัสองสโตรค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กฎสนำมตอ่ไปนีบ้งัคบัใชเ้ฉพำะในกำรแขง่ขนัของ Thailand Champions Tour เทำ่น ัน้ 

 

สิง่กดีขวำงช ัว่ครำวทีเ่คลือ่นยำ้ยไมไ่ด ้(Temporary Immovable Obstructions) นยิำมศพัท ์

ตวัอยำ่งอำจรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะสิง่ตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่นำฬกิำ ป้ำยโฆษณำทีย่ดึตดิกบัสิง่กดีขวำงชัว่ครำวที่

เคลือ่นยำ้ยไมไ่ดอ้ืน่ๆ หรอื ป้ำยโฆษณำ และ ป้ำยบอกหลมุ ระยะหลมุ ทีต่ดิตัง้อยูร่อบแทน่ตัง้ท ี
 

สิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยได ้(Movable Obstructions) นยิำมศพัท ์

ตวัอยำ่งอำจรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะสิง่ตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่ป้ำยโฆษณำทีไ่มย่ดึตดิแน่นซึง่ตดิตัง้อยูน่อกแทน่ตัง้ท ีที่

แจกเครือ่งดืม่ กลอ้งถำ่ยรปูและขำตัง้ ไมโครโฟนส ำหรับโทรทศัน ์เสำรับสง่วทิยรุำยงำนสกอรท์ีไ่มย่ดึตดิแน่น และ

ป้ำยบอกทำงขำ้มในสนำม 
 

12. กอ้นหนิในบงัเกอร ์(Stones in Bunkers) – หนำ้ 145-146 

 กอ้นหนิในบงัเกอรก์ ำหนดใหเ้ป็น สิง่กดีขวำงทีเ่คลือ่นยำ้ยได ้(ตำมกฎขอ้ 24-1) 
 

13. สภำพพืน้ผดิปกต ิ(Abnormal Ground Conditions) กฎขอ้ 25-1 หมำยเหต ุ

 ก. ผูเ้ลน่ไมส่ำมำรถขอผอ่นปรนจำกกำรยนือยูบ่นหลมุ รอ่งรอย หรอื ทำงวิง่ของสตัวท์ีอ่ำศยัอยูใ่น 

  โพรง สตัวเ์ลือ้ยคลำน หรอื นก 

 ข. ผูเ้ลน่สำมำรถขอผอ่นปรนส ำหรับ สภำพทีล่กูหยดุอยู ่หรอื บรเิวณตัง้ใจสวงิ จำกจดุสบีอกระยะ 

  ในบรเิวณหญำ้ตดัสัน้บนพืน้สนำมทัว่ไป 

 หมำยเหต ุไมร่วมสทีีพ่น่บอกระยะในหลมุวดัระยะตไีกล 
 

14. รอ่งระบำยน ำ้ (Drainage Channels) 

 รอ่งระบำยน ้ำทีส่รำ้งดว้ยวสัดทุีท่ ำขึน้มำแนบตดิและขนำนไปกบัถนนใหถ้อืวำ่เป็นสว่นเดยีวกบัถนน 
 

15. เครือ่งมอืวดัระยะทำง (Distance-Measuring Devices) 

 หำ้มใชเ้ครือ่งมอืวดัระยะทำง ยกเวน้ ใหใ้ชไ้ดใ้นกำรแขง่ขนัรอบโปร-แอม เทำ่น ัน้ 
 

สถำนทีส่ง่สกอรก์ำรด์ กำรสง่สกอรก์ำรด์คนื (Scoring Area, Scorecard Returned) 

สถำนทีส่ง่สกอรก์ำรด์ ไดแ้ก ่อำคำรชัว่ครำว เต็นท ์หรอืหอ้งถำวร หำกเป็นทีอ่ ืน่นอกเหนอืจำกสิง่ดงักลำ่ว จะตดิ

ประกำศใหท้รำบทีบ่อรด์ประกำศทีเ่ป็นทำงกำรของกำรแขง่ขนั  ถอืวำ่กำรสง่สกอรก์ำรด์เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผูเ้ลน่ได ้

ออกจำกสถำนทีส่ง่สกอรโ์ดยสมบรูณ์แลว้ 

 


