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กฎระเบยีบท ัว่ไปในการแขง่ขนัรายการ ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์2019 
 

GENERAL REGULATIONS OF THAILAND PGA TOUR 2019 
 
คาํนยิาม 

• สมาคมฯ  หมายถงึสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย (Thailand PGA) 
• ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์(Thailand PGA Tour) หมายถงึ สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย หรอื

ตัวแทนของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยทีส่มาคมฯรับรอง 
• ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์ (Thailand PGA Tour Order of Merit 

Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour หรอืรายการแขง่ขันทีส่มาคมฯ รับรอง เพือ่
จัดอันดับตามเงนิรางวัล 

• ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ (Thailand PGA Tour Order of Merit) หมายถงึการจัด
อันดับนักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้รว่มแขง่ขันใน Thailand PGA Tour ประจําปีนัน้ๆโดยคดิตามเงนิรางวัลทีนั่กกอลฟ์
อาชพีทําไดใ้นแตล่ะรายการมารวมกัน 

• การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก (Qualifying Round) หมายถงึการแขง่ขันรอบคัดเลอืกทีจั่ดขึน้โดยสมาคมกฬีา
กอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยในแตล่ะรายการเพือ่จัดลําดับสทิธิข์องนักกอลฟ์อาชพีในการเขา้แขง่ขันใน Thailand 
PGA Tour ของรายการนัน้ๆ    

• นกักอลฟ์ตา่งชาต ิ(Foreign Players) สําหรับนักกอลฟ์อาชพีตา่งชาตจิะใหส้ทิธเิขา้มาในทัวรไ์ดร้ายการละไม่
เกนิ 6 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

• การแขง่ขนัของ ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์(Thailand PGA Tour Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันที่
รับรอง หรอื จัดการแขง่ขันโดย Thailand PGA Tour 

• คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย หรอืคณะกรรมการที่
สมาคมฯแตง่ตัง้ข ึน้เพือ่ปฏบิัตหินา้ทีใ่นรายการแขง่ขัน 

• การแขง่ขนัแบบผสม (Joint Sanction Events) หมายถงึ การแขง่ขันรายการของ Thailand PGA Tour 
Order of Merit Tournaments แขง่ขันรว่มกับ รายการแขง่ขนัของ ทัวร ์อืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการกําหนดใหม้กีาร
แขง่ขันรว่มกัน เป็นครัง้ๆ ไป โดยจะมกีารกําหนดสทิธกิารเขา้แขง่ขันในรายการนัน้ๆเป็นรายการเฉพาะรายการตอ่
รายการ   

• สมาชกิ (Members) หมายถงึ สมาชกิสามัญ สมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
• เงนิรางวลัทีเ่ป็นทางการ (Official Money) กําหนดใหคํ้านวณโดยใชเ้งนิบาท ซึง่มาจากเงนิรางวัลทีทํ่าได ้

จากการแขง่ขันใน Thailand PGA Tour Order of Merit Tournaments 
หมายเหต ุ
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมฯ เทา่นัน้ ทีส่ามารถเขา้รว่มแขง่ขันในรายการของ Thailand PGA Tour และมี
สทิธิรั์บการจัดอันดับของThailand PGA Tour Order of Merit  
 

การเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
ในการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour นัน้ นักกอลฟ์จะตอ้งยืน่ใบสมัครและแนบเอกสารใหค้รบตามที่
กําหนดทกุครัง้ โดยตอ้งชําระคา่สมาชกิปีตอ่ปี นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศ
ไทย จะถอืวา่เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour ดว้ย 
 

ประเภทสมาชกิ 
1. ประเภท ก.  

ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีไทยทีเ่ป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย
และไดป้ฏบิัตติามกฎการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทตอ่ปี 

2. ประเภท ข.  
ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีตา่งชาตทิีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ซึง่มลํีาดับสทิธิ ์หรอืที่
ไดผ้่านการแขง่ขันรอบคัดเลอืกเพือ่แขง่ขันใน Thailand PGA Tour และไดส้มัครเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand 
PGA Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทตอ่ปี 
 

การสิน้สุดสมาชกิภาพ 
นักกอลฟ์อาชพีทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour แลว้ สมาชกิภาพจะสิน้สดุในกรณีดังตอ่ไปนี ้
1. ลาออก 
2. ประพฤตหิรอืปฏบิัตผิดิกฏขอ้บงัคับหรอืผดิกฎการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour อยา่งรา้ยแรง 
3. กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand PGA Tour 
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หมายเหต ุ  ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย โดยจะทํา
จดหมายแจง้ใหส้มาชกิผูนั้น้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.  ขอ้มูลการแขง่ขนั ขอ้กําหนด และเงือ่นไขการแขง่ขนั 
1.1   การดาํเนนิการจดัการแขง่ขนั 
Thailand PGA Tour ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฏขอ้บังคับจากสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยในการ
จัดการแขง่ขันตา่งๆ ซึง่รวมถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์ (Order of Merit) หรอืการจัดการแขง่ขันพเิศษรายการอืน่ๆดว้ย 
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน (Tournament Director) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการจัดการแขง่ขันใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานที ่
Thailand PGA Tour ไดกํ้าหนดไวแ้ละดแูลใหก้ารแขง่ขันเป็นไปตามกฎการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour ซึง่อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร 
  
ผูเ้ลน่มสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์สทิธขิองตนตอ่คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถา้เห็นวา่ไดรั้บบทลงโทษทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎการ
แขง่ขันของ Thailand PGA Tour แตท่ัง้นี้หลังจากทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันพจิารณาแลว้ใหถ้อืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
1.2   การจดัอนัดบันกักอลฟ์อาชพีใน Thailand PGA Tour และสทิธทิ ีไ่ดร้บั 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธิอ์ยูใ่นการจัดอันดับ (Thailand PGA Tour Order of Merit จะตอ้งมคีณุสมบัตดิังนี้ 
 ก.  ตอ้งเป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
 ข.  เขา้รว่มแขง่ขันในรายการของ Thailand PGA Tour ไมน่อ้ยกวา่ 2 รายการในรอบปีการแขง่ขัน 

ค.  ตอ้งปฏบิัตติามกฎของ Thailand PGA Tour และไมก่ระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกว่งการ 
     กอลฟ์อาชพี 
 

 ลําดบัสทิธ ิน์กักอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขนัใน Thailand PGA Tour จะมลํีาดบัสทิธใินการเขา้แขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้
ลําดับสทิธิข์อง Thailand PGA Tour ซึง่ใชกํ้าหนดจํานวนนักกอลฟ์ในรายการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour 2019 เรยีง
ตามลําดับดังนี้ คอื  
 

1. ผูช้นะ Thailand PGA Tour Order of Merit จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันเป็นเวลา 3 (สาม) ปี นับถัดจากปีที่
ชนะนัน้ 

2. ผูช้นะ Thailand PGA Tour มากกวา่ 1 รายการในปีเดยีวกัน จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มแขง่ขันเป็นเวลา 2 (สอง) ปี นับ
ถัดจากปีทีช่นะนัน้  

3. ผูช้นะ Thailand PGA Tour รายการใดรายการหนึง่ในปีการแขง่ขัน จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มแขง่ขันเป็นเวลา 1 (หนึง่) 
ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้   

4. ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA จํานวน 16 คน   
5. Top 5 จากรายการแขง่ขนั Thailand PGA Tour จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันในรายการถัดไป จํานวน 1 

รายการ ทีอ่ยูใ่นปีเดยีวกัน (เสมออันดับที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
6. Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018  
7. Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking  
8. สมาชกิจาก Thailand Development Tour   

Top 5 และเสมอ จาก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit 
2018  

9. สมาชกิตา่งชาต ิ 
9.1 Top 3 และเสมอ ของสมาชกิตา่งชาต ิจาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018  
9.2 Top 3 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking 
9.3 จากรอบคัดเลอืก โดยเป็นไปตามระเบยีบและจํานวนทีกํ่าหนดจากรอบคัดเลอืก ตามขอ้ 10 ดา้นลา่ง ที่

รวมนักกอลฟ์จากประเทศไทยและตา่งประเทศ 
10. Top 30 จากรอบคัดเลอืกรายการนัน้ (เสมออนัดับที ่30 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
11. อันดับ 41-60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 
12. อันดับ 21-40 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking  
13. อันดับ 31 เป็นตน้ไปจากรอบคัดเลอืก Thailand PGA Tour รายการนัน้ จนเต็มจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

(เสมออันดับสดุทา้ยทีไ่ดส้ทิธิ ์ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
14. สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา 

 
หมายเหต:ุ 

1. การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 หลมุตามลําดับ 
หากยังเสมอใหเปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ โดยนับยอ้นกลับจากหลมุ 18  

2. ลําดับสทิธิน์ี้ อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม 
3. คําตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณี 

 
1.3 ขอ้กําหนดการแขง่ขนั   มดีังนี้ 
 
รูปแบบการแขง่ขนั 
โดยทั่วไปจะแขง่ขนัแบบสโตรคเพลย ์กําหนดทัง้ส ิน้ 72 หลมุ แขง่ขัน 4 วัน วันละ 18 หลมุ   ผูทํ้าคะแนนนอ้ยสดุตลอดการ
แขง่ขันคอืผูช้นะการแขง่ขัน 
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จํานวนผูเ้ขา้แขง่ขนั 
จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธเิขา้แขง่ขันจะมจํีานวนไมเ่กนิ 156 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดย
แขง่ขันวันละ 18 หลมุ หลังจากจบ 36 หลมุ จะตัดทีอ่ันดับ 60 และเสมอ หรอืตามจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด เพือ่
เขา้แขง่ขันในรอบที ่3 และ 4 ตอ่ไป และถา้มนัีกกอลฟ์สมัครเลน่เขา้แขง่ขันดว้ยใหถ้อืวา่เป็นสว่นทีเ่พิม่ข ึน้มาเป็นพเิศษจาก
จํานวนนี้ จํานวนของผูเ้ขา้แขง่ขันในแตล่ะรายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร 
 
ผูม้สีทิธเิขา้แขง่ขนั 
ลําดับสทิธิข์องผูเ้ขา้แขง่ขันจะเป็นไปตามทีร่ะบแุลว้ขา้งตน้เทา่นัน้ 
 
เมือ่ผลการแขง่ขนัเสมอกนั 
ถา้มกีารเสมอกันในอันดับที ่1 จะตอ้งมกีารแขง่ขัน Hole by Hole Play-Off   เพือ่หาผูช้นะการแขง่ขัน   ถา้มผีูเ้ขา้รว่ม
แขง่ขันเกนิกวา่ 2 คนในการ play off ใหผู้เ้ขา้รว่มแขง่ขันเพลยอ์อฟทีเ่หลอืมอีันดับ 2 รว่มกัน 
 
เงนิรางวลั 
ตารางการแบง่เงนิรางวัลจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ซึง่จะใชก้ับการแขง่ขันทกุรายการใน Thailand PGA Tour
และตดิประกาศไว ้ณ สนามแขง่ขันในแตล่ะรายการแขง่ขัน 
 
Thailand PGA Tour กําหนดใหจ้่ายเงนิรางวัลแกนั่กกอลฟ์อาชพีทีไ่ดรั้บเงนิรางวัล โดยวธิโีอนเขา้บัญช ีโดยขอให ้
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขันในทัวรเ์ปิดบญัชอีอมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขทีบ่ัญชเีงนิฝากให ้
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันทราบลว่งหนา้ นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มม่บีัญชตีามทีก่ลา่วมา Thailand PGA Tourจะไมส่ามารถ
โดอนเงนิรางวัลจนกวา่จะไดรั้บขอ้มลูบัญช ียกเวน้บางรายการทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันกําหนดจ่ายเงนิรางวัลเป็นเงนิ
สด ณ สนามแขง่ขัน 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีถ่อนตัวออกจากการแขง่ขนัดว้ยเหตผุลทางการแพทย ์หลังจากผ่านการตัดตัวแลว้ จะไดรั้บเงนิ
รางวัลอันดับสดุทา้ย แตจ่ะไมนํ่าไปจัดอันดับเงนิรางวัล การมโีทษตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันในทกุกรณี จะไมไ่ดรั้บเงนิรางวัล
การแขง่ขัน 
 
พธิมีอบรางวลั 
ในพธิแีจกรางวัล นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดอ้ันดบั 1 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะตอ้งอยูร่ว่มพธิทีกุครัง้ และถา้เป็น
การแขง่ขันโปร แอม จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีอันดับ 1-3 ใหอ้ยูร่ว่มในพธิมีอบรางวัล   
 
นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มป่ฏบิตัติามกฏดังกลา่ว จะถกูปรับเป็นเงนิ  2,000 บาท พรอ้มจดหมายเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
 
1.4    ไทยแลนดพ์จีเีอ ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ และคา่บรหิารจดัการ (Thailand PGA Order of Merit and  

Player’s Levy)  
กําหนดใหก้ารนําเงนิรางวัลทีทํ่าได ้ เพือ่จัดอันดับใน Thailand PGA Tour Order of Merit นักกอลฟ์จะตอ้งเลน่ครบ 4 รอบ 
(หรอืครบรอบตามทีค่ณะกรรมการกําหนด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 36 หลมุ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเลน่ครบ 36 หลมุ จะไมม่กีาร
จ่ายเงนิรางวัล และใหค้ณะกรรมการประกาศวธิกีารแกไ้ข ซึง่อาจเป็นการยกเลกิการแขง่ขัน ขยายเวลาวันแขง่ขัน หรอืเลือ่น
วันแขง่ขัน) และกอ่นเริม่การแขง่ขันของแตล่ะรายการ ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไข ดังนี้   
ก. ไดจ้่ายคา่สมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ข. ตกลงทีจ่ะจ่ายคา่บรหิารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5%  
 
1.5   การสมคัรเขา้แขง่ขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแขง่ขนั 
ก.  การสมคัรและการขอถอนตวั 
(i) นักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามประสงคจ์ะสมัครหรอืขอถอนตัวจากการแขง่ขัน ตอ้งปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้ 

1. กรอกใบสมัคร ซึง่ตดิตอ่ขอใบสมัครไดท้ีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เบอรโ์ทรศัพท ์02-136-2091-2 
หรอืดาวน์โหลดจาก website ของสมาคมฯ เมือ่กรอกใบสมัครครบถว้นและลงลายมอืชือ่แลว้  ใหส้ง่กลับมายัง
สํานักงานของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยพรอ้มคา่สมัคร  หรอืสง่ผ่านเครือ่งโทรสาร  เบอรโ์ทรศัพท ์
02- 136-2092 ( ไมรั่บสมัครทางโทรศัพท)์ พรอ้งสง่สําเนาใบโอนเงนิคา่สมัคร ทัง้นี้กําหนดสง่ใบสมัครไวก้อ่นหนา้
กําหนดการแขง่ขันวันแรก 1 สปัดาหห์รอืตามทีค่ณะกรรมการกําหนดโดยพจิารณาจากการประทับตราบนไปรษณีย์
ยากร  สว่นการสง่โทรสาร พจิารณาในวันทีไ่ดรั้บเอกสาร 

2. หลังจากสง่ใบสมัครเขา้มาทีส่มาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยแลว้ ผูส้มัครจะตอ้งยนืยันทางโทรศัพทด์ว้ย 
3. เมือ่สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยไดรั้บเอกสารใบสมัครและคา่สมัครภายในกําหนดแลว้  ถอืวา่ 

เป็นการสมัครเขา้แขง่ขันอยา่งเป็นทางการ  หากผูส้มัครตอ้งการยกเลกิภายหลังวันทีกํ่าหนด จะตอ้งแจง้เหตผุลให ้
ฝ่ายจัดการแขง่ขันทราบ แตจ่ะไมไ่ดรั้บคา่สมัครคนื ยกเวน้มเีหตจํุาเป็น หรอืมใีบรับรองแพทย ์

4. สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยจะเป็นผูร้วบรวมคา่สมคัรทัง้หมด ซึง่คา่สมัครจะตอ้งชําระเป็นเงนิ 
สดเทา่นัน้ 

5. สําหรับผูเ้ลน่ทีผ่่านรอบคัดเลอืกและไดส้ทิธลิงแขง่ขันในแตล่ะรายการ  จะตอ้งตรวจสอบสถานภาพและ 
ยนืยันสทิธจิากสมาคมฯ  หากผูเ้ลน่รายใดไมต่รวจสอบสถานภาพและไมย่นืยนัสทิธ ิจะถอืเป็นผูเ้ลน่สํารอง ( Stand 
by ) 
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6. ผูส้มัครจะไดรั้บคา่สมัครคนืในกรณีทีม่กีารยกเลกิการแขง่ขัน หรอืยกเลกิการสมัครภายใน 3 วันนับจากวัน 
หมดเขตรับสมคัร 

7. เมือ่มกีารถอนตัวของนักกอลฟ์รายใด สมาคมฯ จะพจิารณาเลอืกผูม้สีทิธิล์งแขง่ขัน โดยจะคัดเลอืกนักกอลฟ์ 
จากบัญชรีายชือ่นักกอลฟ์สํารอง 

 
(ii) การแขง่ขนัรอบโปร – แอม 

หากนักกอลฟ์ถอนตัวหลังวันจันทรข์องสปัดาหก์ารแขง่ขัน นักกอลฟ์จะมโีทษปรับตามขอ้ 3.2 ค. ยกเวน้มเีหตจํุาเป็น 
หรอืมใีบรับรองแพทย ์

(iii) ระหวา่งการแขง่ขัน 
นักกอลฟ์สามารถขอถอนตัวจากการการแขง่ขันจากเหตผุลทางการแพทย ์โดยแจง้ตอ่ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขนั การถอน
ตัวโดยไมม่เีหตผุลอันควร จะมโีทษปรับ 2000 บาท และมโีทษปรับเป็น 2 เทา่ของการทําผดิระเบยีบครัง้ตอ่ไป 
หมายเหต:ู การถอนตัวระหวา่งการแขง่ขัน นักกอลฟ์ตอ้งเขยีนเหตผุล และลงชือ่ในแบบฟอรม์การถอนตัว 
 
ข. การยนืยนัการสมคัรหรอืการถอนตวัจากการแขง่ขนั 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตดิประกาศใหท้ราบถงึรายชือ่ของผูม้สีทิธสิมัครเขา้แขง่ขันรายการตอ่ไป ทีบ่อรด์ขอ้มลูการ
แขง่ขัน(ถา้เป็นสปัดาหท์ีต่ดิตอ่กัน) หรอื website ของสมาคมฯ แตถ่า้มรีะยะเวลาทีเ่วน้วา่งไป จะแจง้ใหท้ราบทาง website 
โดยนักกอลฟ์อาชพีสามารถตรวจสอบไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 
 
ค.  คา่สมคัรตอ่รายการแขง่ขนั 
คา่สมัครเขา้แขง่ขันสําหรับนักกอลฟ์อาชพีทกุรายการของ Thailand PGA Tour คอื  2,300 บาท โดยจะตอ้งชําระพรอ้มกับ
การสง่ใบสมัคร  
 
ง.  วนัปิดรบัสมคัร 
วันปิดรับสมัครเขา้แขง่ขันในแตล่ะรายการคอื 1 สปัดาหก์อ่นการแขง่ขันรอบแรก หรอืรอบคดัเลอืก หรอืเป็นไปตามวัน เวลา
ทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันกําหนด สําหรับการสมัครเขา้แขง่ขันหลังวันปิดรับสมัคร ใหด้ขูอ้ 1.5 ช 
 
จ. การคนืคา่สมคัร 
นักกอลฟ์จะไดรั้บคา่สมัครคนื เต็มจํานวน หากมกีารถอนตัวภายในวัน เวลาทีกํ่าหนด ในกรณีทีม่กีารถอนตัวหลังกําหนด 
นักกอลฟ์จะไมไ่ดรั้บคา่สมัครคนื ยกเวน้เป็นการถอนตัวโดยเหตผุลทางการแพทยแ์ละตอ้งมใีบรับรองแพทย ์หรอืเหตผุล
จําเป็นอยา่งอืน่ทีค่ณะกรรมการมมีตใิหค้นืได ้อยา่งไรก็ตามจะไมม่กีารคนืคา่สมคัรหลังจากนักกอลฟ์ไดเ้ริม่การแขง่ขันแลว้ 
หรอืถอนตวัหลังกําหนดโดยไมม่ใีบรับรองแพทย ์
 
ฉ. ข ัน้ตอนสําหรบันกักอลฟ์สํารอง 
นักกอลฟ์สํารองทีม่สีทธลิงแขง่ขัน จะตอ้งลงทะเบยีนและรายงานตัวใหฝ่้ายจัดการแขง่ขันทราบ ณ สถานทีแ่ขง่ขัน ในวัน
แขง่ขันวันแรกกอ่นเวลาของกลุม่แรก 60 นาท ีและจะตอ้งมาลงชือ่ยนืยันจัดอันดับการเป็นตัวเลอืกกับผูอํ้านวยการจัดการ
แขง่ขัน 
          
ช.  การสมคัรเขา้แขง่ขนัหลงัวนัปิดรบัสมคัร 
ในกรณีทีม่ผีูส้มัครเขา้แขง่ขันไมค่รบตามจํานวนทีไ่ดกํ้าหนดไว ้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันอาจพจิารณาใหรั้บนักกอลฟ์
อาชพีทีม่คีณุสมบัตติามกฎของ Thailand PGA Tour แตม่ไิดส้มัครไวล้ว่งหนา้ เขา้แขง่ขันได ้จนกวา่จะครบตามจํานวน  
โดยผูส้มัครจะตอ้งจ่ายคา่สมัครเป็นเงนิ 2,300 บาท และจ่ายเงนิเพิม่ เนื่องจากสมัครลา่ชา้ จํานวน 1,000 บาท 
 
ซ.  ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
นักกอลฟ์อาชพีมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งตรวจสอบกับคณะกรรมการจัดการแขง่ขันวา่ไดรั้บ  การสมัครหรอืถอนตัวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
กอ่นวันปิดรับสมัคร 
 
1.6  การแขง่ขนัรอบโปร- แอม และกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ 
 การสมัครเขา้รว่มการแขง่ขัน คอืการยอมรับในการเลน่รอบโปร-แอม หรอืเขา้รว่มกจิกรรมของผูส้นับสนุน 

ดว้ย อนุญาตใหส้มาชกิสามารถขอถอนตัวจากการเลน่รอบโปร – แอม หรอืจากกจิกรรมองผูส้นับสนุน ไม ่
เกนิ 2 ครัง้ ตอ่ปี โดยไมต่อ้งใหเ้หตผุล โดยตอ้งยืน่คํารอ้งเป็นหนังสอืถงึคณะกรรมการ ภายในวันกําหนดการ 
ถอนตัว อยา่งไรก็ตาม Thailand PGA Tour สามารถปฏเิสธคําขอ หากผูส้นับสนุนมคีวามประสงคใ์หนั้กกอลฟ์นัน้
เลน่ในรอบโปร-แอมนัน้ 
 
การแขง่ขันรอบโปร-แอม ปกตจิะจัดในวันกอ่นทีจ่ะเริม่การแขง่ขันในรอบที ่1 หรอืเป็นวันทีกํ่าหนดโดย 
คณะกรรมการ 
 
สมาชกิโปรดทราบวา่การแขง่ขันรอบโปร-แอม นัน้ เป็นการแขง่ขันเพือ่ตอบแทน เป็นการสง่เสรมิ 
ผูส้นับสนุนหรอืนักกอลฟ์สมัครเลน่ ไมใ่ชวั้นฝึกซอ้ม ดังนัน้จงึไมค่วรปฏบิัตตินเหมอืนวันฝึกซอ้ม เชน่ ไม ่
ควรวัดระยะสนามแขง่ขัน เป็นตน้ 

 
หลังจากทีส่มาชกิสมัครเขา้รว่มการแขง่ขัน หากสมาชกินัน้ปฏเิสธการเลน่ในรอบโปร-แอม หรอืปฏเิสธการเขา้รว่ม 
กจิกรรมของผูส้นับสนุน สมาชกินัน้จะถกูตัดสทิธิจ์ากการเขา้รว่มการแขง่ขันในรายการนัน้ ยกเวน้ไดรั้บ 
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อนุญาตจากนายกสมาคมฯ หรอืผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน โดยไดย้ืน่หลักฐานเรือ่งการบาดเจ็บ หรอืเหตผุล 
ทางดา้นการแพทย ์หรอืเขา้เงือ่นไขการถอนตัวตามสทิธิ ์หรอืจากเหตผุลทีม่ฉุีกเฉนิและมคีวามสําคัญมาก  
เชน่ สมาชกิในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 
 
ในกรณีทีส่มาชกิขอถอนตัวจากการแขง่ขันรอบโปร-แอม หรอืกจิกรรมทีผู่ส้นับสนุนจัดขึน้ ตามเหตผุลดังกลา่ว
ขา้งตน้ สมาชกินัน้จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้นามฝึกซอ้มทกุชนดิ สมาชกิทีม่าลา่ชา้เพือ่เริม่เลน่รอบโปร-แอม อาจ
ตอ้งเลน่จนจบพรอ้มกับกลุม่ตามทีร่อ้งขอ และอาจตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมของผูส้นับสนุนทีเ่พิม่ข ึน้ 
 
นอกจากนัน้ สมาชกิทีไ่มป่ฏบิัตติามระเบยีบการเลน่รอบโปร-แอม อาจไดรั้บโทษปรับ หรอืถกูพักการแขง่ขัน 
 
สมาชกิตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมของ Thailand PGA Tour ทีจั่ดขึน้ เชน่ งานรับรางวัลประจําปี ซึง่จะมกีารแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

 
1.7   การลงทะเบยีน 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธลิงแขง่ขัน จะตอ้งมารายงานตัวและลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่ขง่ขัน ตามวันทีกํ่าหนดใน
รายละเอยีดการแขง่ขันของแตล่ะรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แขง่ขันไมส่ามารถลงทะเบยีนได ้จะตอ้งแจง้ให ้
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันทราบภายในเวลาลงทะเบยีนทีกํ่าหนด  จากนัน้จะตอ้งมาลงทะเบยีนตามทีผู่อํ้านวยการจัดการ
แขง่ขันกําหนด หรอืกอ่นหนา้เวลาแขง่ขันของตนเองในรอบแรก  นักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนจะหมดสทิธริว่มแขง่ขันโดย
ปรยิาย 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ดชํ้าระคา่สมัครภายในกําหนด ถอืวา่ไดล้งทะเบยีนแขง่ขันแลว้ แตเ่ป็นความรับผดิชอบของ
นักกอลฟ์ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเวลาเรมิการแขง่ขัน 
 
1.8   กฎการแขง่ขนั การตดัจํานวนรอบการแขง่ขนั หรอืการยกเลกิการแขง่ขนั 
1.8.1 ถา้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันพจิารณาเห็นสมควรวา่ สภาพอากาศไมเ่หมาะทีจ่ะดําเนนิการแขง่ขันตอ่ไปหรอืมเีหตุ
อืน่ใดทีทํ่าใหแ้ขง่ขันตอ่ไมไ่ด ้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะประชมุปรกึษากับคณะกรรมการจัดการแขง่ขันเพือ่หาขอ้สรปุใน
การเลือ่นการแขง่ขันแตล่ะรอบ และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนและนักกอลฟ์อาชพีทราบ   ซึง่สามารถพจิารณาไดต้ามแนวทาง
ตอ่ไปนี้ 
ก.  การแขง่ขันรอบที ่1, 2 และ 3 
การแขง่ขันในรอบใดรอบหนึง่อาจถกูยกเลกิได ้ถา้ปรากฏวา่มผีูเ้ขา้แขง่ขันเลน่จบไมถ่งึกึง่หนึง่ของจํานวนผูเ้ขา้แขง่ขัน
ทัง้หมด  อยา่งไรก็ตาม โดยหลักทั่วไป ถา้มกีารสโตรคลกูออกไปแลว้ ใหนั้บรวมดว้ย 
 
ผูเ้ลน่ตอ้งยอมรับการแขง่ขันซึง่อาจตอ้งเลน่มากกวา่วันละ  18 หลมุ หากเกดิขอ้ขัดขอ้งในเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุล
อืน่ๆทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้
 
ข.  การแขง่ขันรอบสดุทา้ย 
1. ถา้ไมส่ามารถแขง่ขันในรอบสดุทา้ยใหเ้สร็จสิน้ไปได ้ใหนั้บผลของการแขง่ขันรอบทีนั่กกอลฟ์ทัง้หมดเลน่จบ 
2. ถา้มเีหตทํุาใหก้ารแขง่ขันในรอบสดุทา้ยไมส่ามารถแขง่ได ้อาจจะกําหนดใหม้กีารแขง่ขันในวันที ่5 ได ้
3. วัตถปุระสงคข์องการจัดการแขง่ขันคอืแขง่ขัน 4 วัน กําหนด 72 หลมุ หากไมส่ามารถแขง่ขันจํานวน 72 หลมุได ้ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ทีจ่ะลดจํานวนหลมุทีแ่ขง่ขันเหลอื 54 หลมุ หรอื 36 หลมุ 
 
 1.8.2   การหยดุการแขง่ขนัช ัว่คราว 
สญัญาณแตร หรอื หวดูดังยาว 1 ครัง้                                                                                                                         

• เป็นสญัญาณในการใหห้ยดุเลน่ในสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอันตราย ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งหยดุการเลน่ทันท ีถา้ไมห่ยดุเลน่
ทันท ีผูเ้ลน่มโีทษตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขัน 
หมายเหต ุ กําหนดใหปิ้ดพืน้ทีฝึ่กซอ้มทัง้หมดในระหวา่งหยดุการเลน่ชัว่คราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย
จนกวา่ ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ลน่ทีฝ่่าฝืนจะถอืวา่ผดิระเบยีบวนัิย 

สญัญาณแตร หรอืหวดู ดังตอ่เนื่อง 3 ครัง้                                                                                    
• ในกรณีผูเ้ลน่ในกลุม่กําลังเลน่ตอ่เนื่องระหวา่งสองหลมุ ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งไมเ่ลน่ตอ่จนกวา่คณะกรรมการจะแจง้

ใหก้ลับเขา้ไปเลน่ตอ่ 
• ถา้ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่ในกลุม่ไดเ้ริม่เลน่ในหลมุใด ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่หรอืผูเ้ลน่ทัง้หมดในกลุม่ อาจหยดุเลน่ทันท ี

หรอื เลน่ตอ่ไปในหลมุนัน้ ไมว่า่กรณีใด ตอ้งหยดุการเลน่หลังจากจบหลมุนัน้แลว้ 
หมายเหต:ุ คณะกรรมการอาจใชว้ธิแีจง้นักกอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวดูหรอืแตรลม 

1.8.3   การเร ิม่เลน่ใหม ่
สญัญาณแตร หรอื หวดู 2 ครัง้  

• เป็นสญัญาณใหเ้ริม่เลน่ หรอืกลับเขา้ไปเลน่ตอ่ 

ทันทีท่ีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นวา่สามารถเริม่การแขง่ขันได ้ คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะเปิดหวดู แตรลม เป็น
สญัญาณสัน้ 2 ครัง้ ตดิตอ่กัน หรอืแจง้ใหผู้แ้ขง่ขันทราบ โดยผูแ้ขง่ขันจะตอ้งเริม่เลน่โดยไมช่กัชา้ 
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1.8.4   เงนิรางวลั 
หากการแขง่ขันดําเนนิไปไมค่รบ  72 หลมุตามทีกํ่าหนดไว ้  กําหนดใหเ้งนิรางวัลยังคงเดมิตามทีกํ่าหนดไว ้แตจ่ะตอ้งมี
การแขง่ขันรวมไมน่อ้ยกวา่ 36 หลมุ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
1.9    การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก 
การแขง่ขันรอบคัดเลอืกจะจัดขึน้กอ่นหนา้การแขง่ขันอยา่งนอ้ย 1 วัน หรอื ตามทีค่ณะกรรรมการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
โดยกําหนดเป็นการแขง่ขัน 18 หลมุ 
  
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขันในรอบคัดเลอืก จะถกูจัดอนัดับตามคะแนนทีทํ่าไดห้ลังจบการแขง่ขันรอบคัดเลอืก โดยอันดับ 
1- -30 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะไดรั้บสทิธเิขา้แขง่ขันใน Thailand PGA Tour ในรายการนัน้ๆ โดยที่
เหลอืจะเป็นอันดับสํารอง 
  
1.10   ระเบยีบการฝึกซอ้ม 

(i) ในการฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ขา้แขง่ขันจะฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาทีค่ณะกรรมการ
จัดการแขง่ขันกําหนดเทา่นัน้ 

(ii) ในระหวา่งการฝึกซอ้ม อนุญาตใหซ้อ้มไดเ้พยีงลกูเดยีวเทา่นัน้ ยกเวน้ 
ก.  การเลน่ลกูเขา้หากรนี แตล่กูไมอ่ยูบ่นกรนี จะอนุญาตใหซ้อ้มไดอ้กี 1 ลกู 
ข.  อนุญาตใหซ้อ้มชพิรอบกรนีไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้ โดยการซอ้มชพิจะตอ้งไมทํ่าความเสยีหายกับสนาม 
ค.  การระเบดิทรายจากบังเกอรข์า้งกรนีเพือ่ขึน้กรนี อนุญาตใหเ้ลน่ไดห้นึง่ครัง้ การเลน่มากกวา่หนึง่ครัง้
ตอ้งเลง็ไปทางอืน่ทีไ่มใ่ชก่รนี 

  ง.  สามารถฝึกซอ้มพัตตไ์ด ้3 ครัง้ 
            จ. หา้มใชร้ถกอลฟ์ในวันฝึกซอ้ม ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 

ฉ.    ใหอ้อกรอบฝึกซอ้มไดไ้มเ่กนิกลุม่ละ 4 คน 
หมายเหต ุ -ในกรณีทีม่กีลุม่หลังรอ จะไมไ่ดรั้บสทิธิใ์นการเลน่มากกวา่หนึง่ลกู 

-หา้มนักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งแขง่ขันรอบโปรแอม ฝึกซอ้มชพิ และ/หรอืพัตต ์บนกรนีใน
สนามแขง่ขันในวันแขง่ขันโปรแอม 
การฝ่าฝืนกฏ จะถกูปรับเป็นเงนิ 2,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 

 
1.11   การแขง่ขนัทีอ่ยูใ่นสปัดาหซํ์า้ซอ้นกนั 
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ลน่อยูใ่น Thailand PGA Tour จะตอ้งไมไ่ปแขง่ในทัวรน์าเมนทอ์ืน่ๆทีจั่ดขึน้มาซ้ําซอ้นกับของ Thailand 
PGA Tour  ยกเวน้จะมกีารเขยีนจดหมายรอ้งขอลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน โดยสง่ถงึคณะกรรมการจัดการแขง่ขันของ 
Thailand PGA Tour และใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการฯ 
  
การฝ่าฝึนกฏขอ้นี้ จะถกูปรับโทษเป็นเงนิอยา่งตํ่า 2,000 บาท และจะถกูตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึง่ถา้มกีารฝ่าฝืนอกี
ครัง้ จะถกูตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันใน Thailand PGA Tour เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
1.12   เครือ่งหมายโฆษณาทีต่ดิเสือ้ 
ขอ้แนะนําสําหรับนักกอลฟ์อาชพีเมือ่ตดิตอ่ผูส้นับสนุนในเรือ่งเครือ่งหมายตดิเสือ้ 
ก.  ไมค่วรมเีครือ่งหมายเกนิกวา่ 7 เครือ่งหมายบนเสือ้ทีส่วมใสในการแขง่ขัน  
ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเครือ่งหมายทีจ่ะตดิควรมขีนาดไมเ่กนิ 4 x 6 นิว้ (100-150 มม.) ตอ่เครือ่งหมาย 
 
1.13   ทวี ีผูส้ ือ่ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์ 
ก. นักกอลฟ์อาชพีจะตอ้งปฏบิตัติามการรอ้งขอของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขนัเมือ่ผูส้ ือ่ขา่วตอ้งการจะสมัภาษณ์ซึง่จะ 
สมัภาษณ์ทันทหีลังจากสง่สกอรเ์สร็จ ทัง้นี้เพือ่ใหค้วามสะดวกแกผู่ส้ ือ่ขา่วในการประชาสมัพันธก์ารแขง่ขัน ซึง่นักกอลฟ์ 
อาชพีจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืโดยทันท ี
ข. นักกอลฟ์ทกุคนทีเ่ขา้รว่มแขง่ขันรายการของ Thailand PGA Tour  ยนิยอมอนุญาตให ้Thailand PGA Tour ดําเนนิการ 
ในเรือ่งเกีย่วกับสทิธกิารบันทกึภาพและเสยีง เพือ่ออกอากาศทางโทรทัศน์ วทิย ุการถา่ยภาพนิง่ และภาพเคลือ่นไหว โดย

ผู ้
เลน่จะไมม่สีทิธสิว่นแบง่ใดๆหากไมม่กีารยนิยอมจากคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั  โดยสมาคมฯจะมอบสทิธใิหผู้ใ้หก้าร 
สนับสนุนใชป้ระโยชน์จากภาพและเสยีงดังกลา่วเป็นเวลาหนึง่ปีหลังการแขง่ขัน เพือ่จุดประสงคต์อ่ไปนี้เทา่นัน้ 
1.11.1. เพือ่การถา่ยทอดสด หรอืถา่ยทอดเทปบันทกึภาพการแขง่ขัน และเพือ่การโฆษณา ประชาสมัพันธ ์
1.11.2.  ใชภ้าพเคลือ่นไหว และงานลักษณะเดยีวกันจากการแขง่ขัน 
 
1.14   การรายงานสกอร ์
นักกอลฟ์อาชพีจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกับเจา้หนา้ทีข่องการแขง่ขันเมือ่มาถามสกอร ์เพือ่รายงานกลับเขา้ศนูยป์ระสานงาน
ของการแขง่ขัน 
 
1.15   การแตง่กาย 
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขันใน Thailand PGA Tour มรีะเบยีบการแตง่กาย ดังนี ้

• รอบการแขง่ขัน กําหนดใหนั้กกอลฟ์สวมกางเกงขายาว เสือ้มปีก รองเทา้กอลฟ์ (หา้มสวมใสก่างเกงขาสัน้ กางเกง
ยนีส ์กางเกงทีม่กีระเป๋าปะดา้นขา้ง หรอืกางเกงทรงไมส่ภุาพ เสือ้ไมม่ปีก หรอืรองเทา้แตะ หรอืชดุทีค่ณะกรรมการ
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มมีตวิา่ไมเ่หมาะสม) รวมถงึตอ้งแตง่กายใหถ้กุตอ้งตามระเบยีบ ณ สนามฝึกซอ้ม หรอืการเขา้มาตดิตอ่ใน
สํานักงานแขง่ขันในวันแขง่ขันดว้ย 

• รอบฝึกซอ้ม กําหนดใหนั้กกอลฟ์สามารถสวมกางเกงขายาว หรอื กางเกงขาสัน้ ทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ เสือ้ยดืมปีก 
นักกอลฟ์สามารถสวมกางเกงขาสัน้ ณ สนามฝึกซอ้ม หรอืการเขา้มาตดิตอ่ในสํานักงานแขง่ขันในวันฝึกซอ้ม 

• การฝ่าฝืนกฏจะถกูปรับ 2,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.16   การดืม่แอลกอฮอล ์
หา้มมใิหนั้กกอลฟ์ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์มว่า่จะเป็นในระหวา่งรอบฝึกซอ้ม การแขง่ขันโปรแอม หรอืในรอบการ
แขง่ขัน การฝ่าฝืนกฏจะถกูปรับ 2,000 บาท ตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.17   กฎระเบยีบของแคดดี ้
แคดดีม้หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตอ่นักกอลฟ์ทีต่นถอืถงุกอลฟ์ให ้ดังนัน้ถา้แคดดีก้ระทําผดิกฎดังตอ่ไปนี้จะถอืวา่เป็น
เสมอืนความผดิของนักกอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นักกอลฟ์จะ ถกูปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ ซึง่
กฏระเบยีบมดีังนี ้
ก.  มคีวามประพฤตทิีเ่ป็นทีย่อมรับไมไ่ด ้ในมาตรฐานของบคุคลในสงัคมทั่วไป 
ข.  แคดดีจ้ะตอ้งใสบ่ ิ๊บแคดดีท้ีท่างผูจั้ดการแขง่ขันจัดใหท้กุครัง้ 
ค. หา้มแคดดีส้วมกางเกงยนีส ์รองเทา้แตะ อยา่งไรก็ตาม แคดดีส้ามารถสวมกางเกงขาสัน้ทรงสภุาพได ้
ง. แคดดีต้อ้งสวมเสือ้ทีม่ปีก 
จ. แคคดีส้ามารถรับการสนับสนุน และสามารถตดิโฆษณาบนเสือ้ ซึง่คลา้ยกับนักกอลฟ์ได ้
ฉ. จะไมอ่นุญาตการโฆษณาเป็นกลุม่โดยแคดดี ้ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นับสนุนการแขง่ขันรายการนัน้ 
ช. หา้มนักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขันในรายการเดยีวกัน เป็นแคดดีใ้หก้ัน (รวมถงึรอบคัดเลอืกดว้ย)  
ซ. หา้มมใิหแ้คดดีป็้นผูเ้ขยีนสกอรแ์ทนผูเ้ลน่ในสกอรก์ารด์ 
ฒ. แคดดีส้ามารถจดขอ้มลูสถติใินการด์ขอ้มลูสถติไิด ้
ญ. กําหนดใหนั้กกอลฟ์ตอ้งใชแ้คดดีใ้นการแขง่ขัน และใหร้วมถงึรอบฝึกซอ้มและรอบโปรแอม การใชร้ถลากถงุกอลฟ์ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
ฎ. หา้มแคดดีท้ดสอบสภาพผวิกรนีในสนามแขง่ขัน ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเทา่นัน้  
ฏ. หา้มแคดดีท้ีใ่สร่องเทา้กอลฟ์เดนิบนกรนีทกุกรนีในสนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขัน (ใหร้วมถงึกรนีฝึกซอ้มดว้ย) 
ฐ. สมาคมฯ มสีทิธใินการขับหรอืหา้มไมใ่หแ้คดดีค้นใคคนหนึง่เขา้บรเิวณสนามแขง่ขันหากทําผดิระเบยีบหรอื   ประพฤตติน
ไมเ่หมาะสม 
นักกอลฟ์อาชพีมสีทิธทิีจ่ะนําแคดดีข้องตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการแขง่ขันทราบลว่งหนา้และอาจตอ้งจ่ายคา่
แคดดีใ้หท้างสนามกอลฟ์ทกุครัง้ทีจ่ะออกแขง่ในแตล่ะวันตามอัตราของแตล่ะสนาม 
 
1.18 เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่ (Pace of Play Policy) 
 
การออกนอกตาํแหนง่ (Out of Position) 
กลุม่แรกและกลุม่หลังสตารท์เตอร ์แก็ป จะถอืวา่ "ออกนอกตําแหน่ง" ถา้ขณะใดในระหวา่งรอบ เวลารวมของกลุม่เกนิกวา่
เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่ทีกํ่าหนดสําหรับจํานวนหลมุทีเ่ลน่จบ กลุม่ตอ่ไปจากกลุม่นัน้ จะถอืวา่"ออกนอกตําแหน่ง" เมือ่ชว่งหา่ง
เวลาการเลน่จบหลมุของกลุม่กับกลุม่หนา้มากกวา่ชว่งหา่งเวลาเริม่ตน้  และเวลารวมของกลุม่เกนิกวา่เวลาทีใ่ชใ้นการเลน่
ทีกํ่าหนดสําหรับจํานวนหลมุทีเ่ลน่จบ 
 
การจบัเวลาเป็นรายบุคคล (Individual Timings)  

• การจับเวลาผูเ้ลน่เป็นรายบคุคล จํานวน 1, 2 หรอื 3 คนในกลุม่ จะดําเนนิการโดยผูต้ัดสนิ                                             
การจับเวลาทชีอ็ต ผูเ้ลน่จะมเีวลาทีเ่หมาะสมในการเดนิทางไปถงึแทน่ท ีมเีวลาในการตัง้ลกูบนท ี 
และจะมกีารนับ หนึง่ถงึสาม กอ่นทีจ่ะมกีารเริม่เวลา      

• การจับเวลากอ่นถงึกรนี เวลาจะเริม่เมือ่ผูเ้ลน่มเีวลาทีเ่หมาะสมในการเดนิทางไปถงึลกู เดนิคํานวณระยะและนับ
หนึง่ ถงึสาม และเริม่เวลา หากผูเ้ลน่ถกูรบกวนโดยผูเ้ลน่อืน่หรอืจากสิง่กระทบภายนอกในขณะทีเ่ตรยีมการเลน่ จะ
หยดุเวลา และจะไมเ่ดนิเวลาใหมจ่นกระทั่งผูเ้ลน่กลับไปอยูใ่นตําแหน่งเดมิของการเตรยีมพรอ้มกอ่นทีจ่ะหยดุเวลา 
สภาพอากาศ เชน่ ลม หรอื ฝน ไมถ่อืวา่เป็นสิง่รบกวนทีจ่ะไดรั้บการผ่อนปรน และจะไมม่กีารหยดุเวลา  

• การจับเวลาบนกรนี จะเริม่หลังจากผูเ้ลน่คนแรกทีจ่ะเลน่ มเีวลาทีเ่หมาะสมในการวางลกู ลกูของผูเ้ลน่อืน่มกีาร
มารค์และหยบิขึน้ และผูเ้ลน่คนแรกนัน้มเีวลาทีเ่หมาะสมในการเดนิไปถงึลกูและเริม่ขัน้ตอนการพัตต ์จะมกีารนับ
หนึง่ถงึสาม และเริม่เวลา อยา่งไรก็ตาม การพัตตท์ีม่รีะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเริม่ทันทเีมือ่ผูเ้ลน่ยนืขึน้จากการ
วางลกูกลับทีเ่ดมิ (หรอืเวลาทีเ่หมาะสมในการวางลกู) และมกีารนับหนึง่ถงึสาม และเริม่เวลา                                 
หมายเหต ุเวลาทีใ่ชใ้นการซอ่มรอยลกูตก และเคลือ่นยา้ยลสู อมิเพดเิมนท ์จะไมร่วมในเวลาการเลน่  

 
การตรวจสอบเวลา และการจบัเวลา (Monitoring and Timing)                                   
 

• กลุม่ทีอ่อกนอกตําแหน่ง ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด จะถกูตรวจสอบเวลาทันท ี                                                            
• กลุม่จะถกูตรวจสอบเวลาตอ่เนื่องไปจนกระทั่งกลุม่กลับเขา้ตําแหน่ง หรอื อยูใ่นเวลาทีกํ่าหนด                     - 
• หากกลุม่ทีถ่กูตรวจสอบเวลาไมม่กีารทําเวลาทีด่ขี ึน้ในหนึง่หลมุ หรอื เวลาเพิม่ขึน้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูต้ัดสนิจะ

ตัดสนิใจวา่จะทําการตรวจสอบเวลาตอ่ไปเหมอืนเดมิ หรอืจะเปลีย่นเป็นจับเวลาผูเ้ลน่ 1,2 หรอื 3 คนในกลุม่หาก
ชดัเจนวา่ผูเ้ลน่ทัง้หมดไมช่ว่ยกันทําใหเ้วลาดขี ึน้               
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• หากชว่งหา่งระหวา่งกลุม่ทีจ่ะตรวจสอบเวลา กับกลุม่หนา้มคีวามหา่งมาก ผูต้ัดสนิอาจตัดสนิใจจับเวลา โดยไมม่ี
การตรวจสอบเวลากอ่น                                                           

• ผูต้ัดสนิจะมกีารแจง้ผูเ้ลน่ทกุคนในกลุม่กอ่นทีจ่ะมกีารตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา   
• เมือ่มกีารจับเวลากลุม่ ผูต้ัดสนิจะมกีารแจง้ผูเ้ลน่กลุม่หลังใหท้ราบ แตอ่าจไมแ่จง้ก็ได ้เพราะถอืวา่เป็นหนา้ทีข่องผู ้

เลน่ทีต่อ้งรูว้า่ตําแหน่งของกลุม่ของตนกับกลุม่หนา้วา่เป็นอยา่งไร กลุม่ทีไ่ดรั้บแจง้แลว้แตไ่มส่ามารถรักษา
ตําแหน่งของกลุม่จะมกีารตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา  
        

เวลาทีอ่นุญาต (Time Permitted)                                                                                                                                 
เวลาทีอ่นุญาตในการเลน่หนงึสโตรค คอื 40 วนิาท ีมเีวลาเพิม่ให ้10 วนิาท ี(รวมเป็น 50 วนิาท)ี เมือ่เป็นผูเ้ลน่คนแรกทีเ่ลน่
ลกูแอฟโพรช (รวมถงึทอีอฟ หลมุ พาร ์3) ชพิ หรอื พัตต ์
  
การเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลา (Monitoring Overtime)                              

• ผูเ้ลน่ทีใ่ชเ้วลาเกนิเวลาทีกํ่าหนด บวกเพิม่อกี 10% ในการเลน่หนงึสโตรค (45 วนิาทสํีาหรับการเลน่ 40 วนิาท ี
หรอื 56 วนิาท ีสําหรับการเลน่ 50 วนิาท ีเมือ่เลน่เป็นคนแรก) ในขณะทีม่กีารตรวจสอบเวลา จะถอืวา่ เกนิเวลาการ
ตรวจสอบเวลา (Monitoring Overtime) ในขณะทีม่กีารตรวจสอบเวลา หากมกีารใชเ้วลาเกนิเวลาทีกํ่าหนด 
40 วนิาท ีหรอื 50 วนิาท ีบวกกับเวลาทีเ่พิม่ 10% รวมกัน 3 ครัง้ จะถอืวา่ เลน่เกนิเวลาการตรวจสอบเวลาเชน่กัน  

• นอกจากนัน้ ผูเ้ลน่คนใดทีผู่ต้ัดสนิเห็นวา่ ในการเลน่หนึง่สโตรคใชเ้วลาเป็นจํานวน 2 เทา่ (80 วนิาท ีหรอื 100 
วนิาทสํีาหรับการเลน่เป็นคนแรก) ไมว่า่กลุม่จะอยูใ่นตําแหน่ง หรอือยูใ่นชว่งการตรวจสอบเวลาหรอืไมก่็ตาม ถอืวา่ 
เลน่เกนิเวลาการตรวจสอบเวลา “Monitoring Overtime”  

• ผูเ้ลน่คนใดที ่เลน่เกนิเวลาการตรวจสอบ จะถกูเปลีย่นเป็น จับเวลา ตัง้แตก่ารเลน่สโตรคตอ่ไป นอกจากกลุม่กลับ
เขา้ตําแหน่ง 
 

การเลน่เกนิเวลาของการจบัเวลา (Bad Time)                                                                                                                 
• ผูเ้ลน่ทีใ่ชเ้วลาเกนิเวลาทีกํ่าหนด บวกเพิม่อกี 10% ในการเลน่หนงึสโตรค (45 วนิาทสํีาหรับการเลน่ 40 วนิาท ี

หรอื 56 วนิาท ีสําหรับ การเลน่ 50 วนิาท ีเมือ่เลน่เป็นคนแรก)  
• ในขณะทีม่กีารตรวจสอบเวลา จะถอืวา่ เลน่เกนิเวลาการจับเวลา ( Bad Time) ในขณะทีม่กีารจับเวลา หากมกีารใช ้

เวลาเกนิเวลาทีกํ่าหนด 40 วนิาท ีหรอื 50 วนิาท ีบวกกับเวลาทีเ่พิม่ 10% รวมกัน 3 ครัง้  จะถอืวา่ เลน่เกนิเวลา
การจับเวลาเชน่กัน     

• การเลน่เกนิเวลาของการจับเวลา จะดําเนนิตอ่เนื่องจนจบรอบถงึแมว้า่กลุม่จะกลับเขา้ตําแหน่ง   
หมายเหต:ุ ผูเ้ลน่ทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกับ การเลน่เกนิเวลาของการจับเวลา หรอื บันทกึการจับเวลา ตอ้งตดิตอ่
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันภายใน 30 นาทหีลังการเลน่จบรอบ หากพน้กําหนดเวลาดังกลา่ว การเลน่เกนิเวลาของ
การจับเวลา หรอื บันทกึการจับเวลา จะยนืบันทกึตามนัน้ 
       

การปรบัเงนิ 3 แบบ (Monetary Fine - 3 Categories) 
 
ก.  คา่ปรบัสําหรบั จํานวนคร ัง้ของการเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลา และ/หรอื การเลน่เกนิเวลาของการ

จบัเวลา (Fine for multiple Occasions of Monitoring Overtimes and/or Timing Bad Times in a 
Season)  
• ผูเ้ลน่จะมคีา่ปรับ หากมบีันทกึครัง้ที ่2 ของการเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลา และ/หรอิ การเลน่เกนิเวลา

ของการจับเวลาเป็นจํานวน 2,000 บาท (ตามตาราง ก. ดา้นลา่ง)  
• คา่ปรับจะมกีารเพิม่ขึน้ 2,000 บาท ตอ่บันทกึของการเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลาและ/หรอิ การเลน่เกนิ

เวลาของการจับเวลา ทีเ่พิม่ข ึน้ 
• บันทกึของการตรวจสอบเวลา จะไมม่กีารบันทกึ และไมม่คีา่ปรับ หากไมม่กีารเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลา

             
ข. คา่ปรบั สําหรบั จํานวนคร ัง้ของการจบัเวลาในปีการแขง่ขนัปีเดยีวกนั (Fine for Multiple Occasions of  

Timing in a Season)                           
• คา่ปรับตอ่ไปนี้ สําหรับ จํานวนครัง้ของการจับเวลา (ตามตาราง ข. ดา้นลา่ง) คอืคา่ปรับทีร่วมใชก้ับตาราง ก. 

ดา้นบน บันทกึจับเวลา 6 ครัง้: 2,000 บาท   บันทกึจับเวลา 10 ครัง้: 4,000 บาท   บันทกึจับเวลา 15 ครัง้: 
6,000 บาท จับเวลาครบทกุๆ 5 ครัง้: 2,000 บาท  

• ผูเ้ลน่ทีเ่คยถกูปรับเงนิตามเงือ่นไขขอ้นี้ในปีทีผ่่านมา หากถกูปรับในลักษณะเดยีวกันในปีถัดไป จะถกูปรับเป็น
จํานวนเพิม่ขึน้ 2 เทา่ 
  

ค.  คา่ปรบั การเลน่เกนิเวลาของการจบัเวลา ในรอบเดยีวกนั (Fine for Bad Time in a Round)   
• ผูเ้ลน่จะมคีา่ปรับ 2,000 บาทในการเลน่เกนิเวลาของการจับเวลาครัง้ที ่2 มคีา่ปรับ 4,000 บาทในการเลน่เกนิเวลา

ของการจับเวลาครัง้ที ่3 มคีา่ปรับ 8,000 บาทในการเลน่เกนิเวลาของการจับเวลาครัง้ที ่4 (ตามตาราง ค. 
ดา้นลา่ง)  

• ผูเ้ลน่ทีม่คีา่ปรับตามขอ้นี้ จะไมม่คีา่ปรับเพิม่อกีตามตาราง ก. และ ข. แตโ่ทษปรับสโตรคจะยนืตามเดมิ 
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ก. จํานวนคร ัง้การเลน่เกนิเวลาของการตรวจสอบเวลา และ/หรอื การเลน่เกนิเวลาของการจบัเวลา 
 
 

ครัง้ที ่ คา่ปรับ (บาท) 
1 0 
2 2,000 
3 4,000 
4 6,000 

5th & more + 2,000 
 

ข. จํานวนคร ัง้การจบัเวลาในปีการแขง่ขนั 
 
 

ครัง้ที ่ คา่ปรับ (บาท) 
1-5 0 
6 2,000 
10 4,000 
15 6,000 
20 8,000 

 
        

ค. เลน่เกนิเวลาของการจบัเวลา 
        

ครัง้ที ่ ปรับสโตรค ปรับเงนิ (บาท) 
1 0 0 
2 1 สโตรค 2,000 
3 2 สโตรค 4,000 
4 DQ 8,000 
      

 

 

1.19 เจา้หนา้ทีค่วบคมุกฎ 
ก. Thailand PGA Tour จะจัดสง่คณะกรรมการควบคมุกฎการแขง่ขันไปในทกุรายการ 
ข. กรรมการกฎ ขอ้บังคับ ของสมาคมฯ จะเป็นผูค้ัดเลอืกคณะกรรมการควบคมุกฎในแตล่ะรายการ 

 
1.20 กฎ ขอ้บงัคบัการแขง่ขนั และการจดักลุม่แขง่ขนั 

ก. ยดึกฎขอ้บังคับของ R&A Rules Limited และกฎระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour ในรายการ
แขง่ขันทกุรายการ โดยบางรายการอาจมกีฎสนามเพิม่เตมิ 

ข. การจัดกลุม่แขง่ขันอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน  โดยในรอบทีส่ามและสี ่จะพจิารณาจัด
กลุม่จากอนัดับผลการแขง่ขันหลังจบรอบการแขง่ขันกอ่นหนา้นัน้  หากมกีารจัดกลุม่การแขง่ขันทีแ่ตกตา่งจาก
นี้ จะประกาศใหผู้เ้ขา้แขง่ขันทราบลว่งหนา้ และจะตอ้งใชว้ธิเีดยีวกันตลอดการแขง่ขัน 

ค. ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน หรอืคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัอาจกําหนดเลือ่นหรอืยกเลกิการแขง่ขันของแตล่ะ
รอบไดต้ามความเหมาะสมหากมปัีญหาเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 

 
2.  ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติวัเมือ่เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
 ระเบยีบขอ้บังคับนี้จัดทําขึน้เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการแขง่ขันใน Thailand PGA Tour 
 
2.1 เรือ่งท ัว่ไป 

ในการเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour  นักกอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบยีบของการแขง่ขันอยา่งเครง่ครัด ซึง่
จุดมุง่หมายของ Thailand PGA Tour คอื การสะทอ้นภาพของนักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามซีอ่สตัย ์มรีะเบยีบวนัิย เป็น
ผูม้กีรยิา มารยาทอันด ีและมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา ทัง้นี้ไมว่า่จะอยูใ่นหรอืนอกการแขง่ขัน 
ในการกําหนดระเบยีบในการปฏบิัตติัวนัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดออ่น และไมส่ามารถกําหนดไดท้ัง้หมด ดังนัน้ ในการ
พจิารณาวา่ความประพฤตใิดสมควรหรอืไม ่จะใชส้ามัญสํานกึ ( common sense) เสยีเป็นสว่นใหญ่ นักกอลฟ์อาชพี
ทีม่ขีอ้สงสยั กรณุาตดิตอ่สอบถามคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 
 

 
2.2   ระเบยีบปฏบิตั ิ

โดยทั่วไปการกระทําใดๆตอ่ไปนี้แสดงวา่ละเลยตอ่ระเบยีบปฏบิัตแิละ จะถอืวา่เป็นการฝ่าฝืนกฏระเบยีบขอ้ 2  
2.2.1 มารยาท หรอื ธรรมเนียมปฏบิัต ิ  (Etiquette) 

กระทําการหรอืประพฤตปิฏบิัตติัวผดิตอ่ธรรมเนียมปฏบิัตทิั่วไปไมว่า่จะเป็นของสงัคมหรอืวงการกอลฟ์ 
2.2.2 การตอ้งคําพพิากษาใหจํ้าคกุ 

  ตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุในความผดิอาญาทีเ่กดิขึน้จากการกระทําผดิโดยเจตนา 
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2.2.3 ความประพฤตสิว่นตัว 
  มคีวามประพฤตสิว่นตัวบางประการทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับของสงัคมสว่นรวม 

2.2.4 ความประพฤตทิีทํ่าความเสือ่มเสยี 
  กระทําการหรอืประพฤตติัวกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand PGA Tour หรอืวงการกอลฟ์อาชพี 

2.2.5 ไมร่ายงานเมือ่พบวา่สมาชกิอืน่ไดก้ระทําความเสือ่มเสยี 
เมือ่พบวา่นักกอลฟ์อาชพีอืน่ๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดังทีก่ลา่วมา และไมร่ายงานใหค้ณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 
ทราบหรอืชว่ยปกปิดความผดิดังกลา่ว 

       2.2.6   กฏของกอลฟ์ 
  ก. ไมป่ฏบิตัติามกฎ ขอ้บังคับของกฬีากอลฟ์ทีท่างคณะกรรมการจัดการแขง่ขันแจง้ใหใ้ชใ้นแตล่ะการ 

แขง่ขัน เชน่ กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  
ข.จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับเพือ่ใหต้นเองไดเ้ปรยีบ 

2.2.7 ทัศนคตทิีด่ ี
สมาชกิจะตอ้งแสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะแขง่ขันใน Thailand PGA Tour ทัง้นี้เพือ่เป็นการยกระดับ 
มาตรฐานการแขง่ขัน 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 
การฝ่าฝืนกฏคอืการกระทําทีผ่ดิระเบยีบขอ้บังคับทีไ่ดอ้อกเป็นระเบยีบไวใ้นขอ้กําหนดการแขง่ขันของ
ไทยแลนด ์พจีเีอ ทัวร ์ 

 
3   ข ัน้ตอนการลงโทษ 

เมือ่พบวา่สมาชกิฝ่าฝืนกฎทีร่ะบไุว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะกระทําการไตส่วน และยืน่เสนอตอ่คณะ
กรรมการฯ เพือ่พจิารณาอกีครัง้ หากพบวา่  มคีวามผดิจรงิ จะมกีารพจิารณาโทษตามความรนุแรงตอ่ไป 

3.1 การแบง่ประเภทบทลงโทษ 
 ก.   การตักเตอืน 
 ข. การปรับเงนิ 
  1 ขัน้ตํ่า 1,000 บาท และไมเ่กนิ 2,000 บาท 
  2 ขัน้ตํ่า 2,000 บาท และไมเกนิ 5,000 บาท 
 ค. การหา้มลงแขง่ขันและปรับเงนิ 

1 หา้มลงแขง่ขัน 2 รายการและไมเ่กนิ 1 ปีในรายการของ Thailand PGA Tour และปรับไมเ่กนิ 
5,000 บาท 

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

 คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวนความผดิทีม่โีทษโดยผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยังคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ กอ่นทีค่ณะกรรมการจะตัดสนิลงโทษตอ่ไป 
 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวน กรณีความผดิทีช่ดัเจน คณะกรรมการจัดการแขง่ขันหรอื
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขนัสามารถตัดสนิโดยไมต่อ้งรอผลการสอบสวนกอ่น เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการ
จัดการแขง่ขันใหล้ลุว่ง 
 

3.2   ประเภทการกระทาํผดิและบทลงโทษ 
 ก. การตักเตอืน 

• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการฝ่าฝืนกฎระเบยีบใดๆ ของ Thailand PGA Tour 
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับ และมารยาทการเลน่กอลฟ์อยา่งจงใจ 
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความไมเ่ป็นมอือาชพี และไดรั้บเสยีงตําหนจิากบคุคลทั่วไป 

ข. การปรับเงนิ  
• กระทําผดิชดัเจน 
• เมือ่ผูเ้ลน่แสดงอาการดหูมิน่และใชถ้อ้ยคําหยาบคาย  ขวา้งปา ทบุ เตะ หรอืทําลาย ไมก้อลฟ์ หรอืสิง่ของอืน่ๆ ตอ่

หนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้ารสนับสนุน สือ่มวลชน ผูเ้ลน่รายอืน่ แคดดี ้  ฝ่ายจัดการแขง่ขัน รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่กุสว่นใน
สนามแขง่ขัน 

• ไมเ่กลีย่ทรายใหเ้รยีบรอ้ยหลังจากการใชบ้ังเกอร ์หรอืไมท่ิง้ขยะในทีท่ีจั่ดให ้
• แตง่กายผดิระเบยีบ 
• ถกูตักเตอืน 2 ครัง้ หรอื มากกวา่ภายในเวลา 1 ปี 

ค. การหา้มลงแขง่ขันและปรับเงนิ 
• ถอนตัว หรอื เลกิแขง่โดยไมม่กีารแจง้และอธบิายเหตผุล 
• สรา้งความเสือ่มเสยีแกจ่รรยานักกอลฟ์และไมป่ฏบิัตติามหนา้ทีใ่นการเป็นนักกอลฟ์ทีด่ ี
• พฤตกิารณ์ใดๆทีส่รา้งความเสือ่มเสยีและอับอายตอ่ชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯและ Thailand PGA Tour 
• ถกูตักเตอืนหรอืถกูปรับเงนิหลายครัง้ภายในเวลาหนึง่ปี 
• ผูเ้ลน่ไมย่อมจ่ายเงนิคา่ปรับเกนิ 15 วัน 
• ไมย่อมปฏบิัตติามโทษทีไ่ดรั้บ 

ง. การถอดสมาชกิภาพ 
เมือ่ผูเ้ลน่รายใดประพฤตเิสือ่มเสยีและสรา้งความอับอายตอ่ชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯ และ Thailand PGA 
Tour จนไมอ่าจใหอ้ภัยได ้
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3.3 การแจง้บทลงโทษ 

ก. Thailand PGA Tour จะแจง้บทลงโทษพรอ้มระบเุหตผุลแกผู่ก้ระทําผดิโดยวาจาหรอืเป็นลายลักษณ ์
อักษร โดยการแจง้หรอืยืน่จดหมายใหก้ับสมาชกิโดยตรงหรอืสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ ีแ่จง้ไว ้และวันทีท่ี ่
จดหมายถงึผูรั้บ นับเป็นวันแจง้อยา่งเป็นทางการ 
ข. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบทลงโทษ  หากการกระทําผดิชดัเจน ไมม่ขีอ้สงสยัใดๆ และมคีวามจําเป็นตอ้งแจง้ 
บทลงโทษโดยเร็วทีส่ดุ ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะตัดสนิลงโทษไดโ้ดยมพียานบคุคลอยา่งนอ้ยสองคน   
โดยในกรณีนี้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะตอ้งบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร โดยมรีายละเอยีดอืน่ๆ คอืชือ่ 
และทีอ่ยูข่องพยาน ซึง่จะตอ้งลงลายมอืชือ่รับทราบคูก่ับลายมอืชือ่ของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
 

3.4   ข ัน้ตอนการอุทธรณ ์
หลังจากการประกาศคําตัดสนิ  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์ภายใน 28 วัน หลังจากวันทีป่ระกาศซึง่ในการยืน่อทุธรณ์นัน้ 
จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

1. ปรากฏวา่มหีลักฐานใหมซ่ ึง่ไมไ่ดพ้บและนําเขา้พจิารณาในครัง้แรก 
2. การตคีวามของ Thailand PGA Tour ไมถ่กูตอ้ง 
3. คําตัดสนิมคีวามรนุแรงเกนิกวา่เหต ุและรอ้งขอใหล้ดโทษลง 
4. ในการยืน่อทุธรณ์นัน้ จะตอ้งกระทําเป็นลายลักษณอ์กัษร  

 
3.5      การตดัสนิหลงัรบัเรือ่งอุทธรณ ์
ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพจิารณาใหมภ่ายในเวลาไมเ่กนิ 14 วันหลังจากไดรั้บคําอทุธรณ์ และคําตัดสนินัน้จะถอืเป็น

สิน้สดุ โดยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯอาจดําเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้ 
 1. เห็นวา่การอทุธรณ์ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน   -   ปฏเิสธคําอทุธรณ์ 
 2. เห็นวา่อทุธรณ์โดยไมม่เีหตผุลเพยีงพอ   -   ใหอ้ทุธรณ์ตกไป 

3. เห็นวา่อทุธรณ์โดยมเีหตผุล   -   กลับคําตัดสนิ หรอืลดโทษ 
ข. หากผูเ้ลน่ไมย่ืน่อทุธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คําตัดสนิลงโทษถอืเป็นทีส่ดุ ผูเ้ลน่ไมส่ามารถยืน่อทุธรณ์ภายหลัง 
ชว่งเวลาดังกลา่ว  
ค. ผูเ้ลน่อาจจะขอถอนคําอทุธรณ์ไดก้อ่นทีค่ณะกรรมการฯจะตัดสนิ  ซึง่การถอนคําอทุธรณ์มผีลทําใหคํ้าตัดสนิโทษ 
ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 


