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Thailand PGA Tour     
2020 กฎสนามและขอ้กําหนดการแขง่ขนั     

 

กฎสนามและขอ้กําหนดการแขง่ขันทีจ่ะใชด้ังตอ่ไปน้ีไดม้กีารปรับใหส้อดคลอ้งกับกฎ
ขอ้บังคับของ R&A Rules Limited 
 

กฎสนามดังตอ่ไปน้ีใชบ้ังคับในทุกรายการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour สําหรับ
รายละเอยีดของกฎสนาม โปรดอา้งองิในหนังสอืกฎกอลฟ์ ซึง่มผีลบังคับตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม ค.ศ. 2019 และคําอธบิายทีม่กีารปรับปรุงทีป่ระกาศออกมา โดย R&A Rules 
Limited 
 

นอกจากมกีารระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ โทษปรับสําหรับการฝ่าฝืนกฎสนาม คอื โทษทั่วไป: 
 

แมทซ ์เพลย ์- แพห้ลุม   สโตรค เพลย ์– สองสโตรค 
 

กฎสนาม  
 

กฎสนามตอ่ไปน้ี รวมถงึกฎสนามเพิม่เตมิทีป่ระกาศในแตล่ะรายการแขง่ขัน จะมผีลบังคับใน
ทุกรายการแขง่ขันจนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง ภายใตก้ารรับรองของ Thailand PGA 
Tour 
 

1. โอบ ี(Out of Bounds) - กฎขอ้ 18.2 
 (ก)  ลกูโอบ ีเมือ่ขา้มพน้กําแพง ซึง่เป็นสิง่กําหนดเขตสนาม 
 (ข) ลกูทีเ่ลน่จากดา้นหนึง่ของถนนซึง่เป็นสิง่กําหนดโอบ ีและไปหยุดอยู่อกีดา้นหนึง่

ของถนนนัน้   ถอืวา่ลกูโอบ ีขอ้ความน้ีถูกตอ้งถงึแมว้า่ลกูไปหยุดอยู่ในสว่นอืน่
ของสนามทีย่ังอยู่ในสนามสําหรับหลมุอืน่ 

 

2. พืน้ทีป่รบัโทษ (Penalty Area) - กฎขอ้ 17 
 (ก) การผอ่นปรนฝั่งตรงขา้มระยะทางเทา่กนัสําหรบัพืน้ทีป่รบัโทษสแีดง 
  กฎสนามเพิม่เตมิจะระบวุา่พืน้ทีป่รับโทษสแีดงใด (ถา้ม)ี ทีม่ทีางเลอืกในฝ่ัง 
  ตรงขา้มทีม่รีะยะทางเท่ากัน รูปแบบกฎสนาม B-2.1 จะมผีลบังคับตอ่พืน้ที ่
  ปรับโทษทีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 
 (ข) ผอ่นปรนฝั่งตรงขา้ม ในตําแหนง่ทีลู่กผา่นขอบของพืน้ทีป่รบัโทษ ซึง่ 
  ตําแหนง่ทีข่อบของพืน้ทีป่รบัโทษและเขตสนามอยูต่ดิกนั 
  เมือ่ลกูของผูเ้ลน่ผ่านขอบสดุทา้ยของพืน้ทีป่รับโทษ โดยมขีอบของพืน้ที ่
  ปรับโทษและขอบเขตของสนามอยู่ตดิกัน จะถอืวา่ขอบของพืน้ทีป่รับโทษ 
  นัน้เป็นขอบพืน้ทีป่รับโทษสแีดง และสามารถผ่อนปรนในฝ่ังตรงขา้มได ้ 
  ภายใตรู้ปแบบกฎสนาม B-2.1 
 (ค) ดรอปโซนสําหรบัพืน้ทีป่รบัโทษ 
  เมือ่มกีารกําหนดดรอปโซนสําหรับพืน้ทีป่รับโทษ เป็นทางเลอืกอกีทางหนึง่ 
  ภายใตโ้ทษปรับหนึง่สโตรค ดรอปโซนคอืพืน้ทีผ่่อนปรนภายใตก้ฎ 14.3  
  โดยตอ้งดรอปลกูในและลกูตอ้งหยุดอยู่ในพืน้ทีผ่่อนปรนนัน้ 
 

3. การผอ่นปรนแบบดา้นหลงับนเสน้ เล่นจากนอกพืน้ทีผ่อ่นปรน (Back-On- 
 The-Line Relief. Playing from Outside the Relief Area) 
 รูปแบบกฎสนาม E-12 มผีลใชบ้ังคับ เมือ่ผ่อนปรนภายใตก้ฎทีเ่ป็นการผ่อนปรน 
 แบบดา้นหลังบนเสน้ ใหด้ทูางเลอืกการผ่อนปรนแบบดา้นหลังบนเสน้ในกฎ  
 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b และ 19.3b 
 

4. สภาพสนามผดิปกต ิรวมถงึสิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้(Abnormal  
 Course Conditions Including Immovable Obstructions)) - กฎขอ้  
 16.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก) พืน้ทีซ่่อม (Ground Under Repair) 
  (1) พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบดว้ยเสน้สขีาว รวมทัง้บรเิวณทีก่ําหนดใหผู้ช้มเดนิขา้ม 
   ซึง่มกีารตเีสน้ไวด้ว้ยเสน้สขีาว 
  (2) รอยตะเข็บของแผ่นหญา้: รูปแบบกฎสนาม F-7 มผีลใชบ้ังคับ 
  (3) เฟรน้ชเ์ดรน (ร่องระบายน้ําทีใ่ส่หนิไวใ้นร่อง) 
  (4) หลมุทีเ่กดิจากสิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยได ้ซึง่อยู่ในสว่นหนึง่ของพืน้ที ่
   ทั่วไปทีต่ัดหญา้สัน้เท่าแฟรเ์วยห์รอืสัน้กว่า ไดร้ับการผ่อนปรนโดยไม่ม ี
   โทษปรับสําหรับตําแหน่งทีล่กูอยู่หรอืพืน้ทีต่ัง้ใจสวงิ แตไ่ม่ไดร้ับการ 
   ผ่อนปรนจากการตดิขัดจากการยนื 
 (ข) สิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้(Immovable Obstructions) 
  (1) บรเิวณเสน้ขาวและสิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดท้ีเ่ชือ่มตดิกัน ใหถ้อื 
   วา่เป็นสภาพสนามผดิปกตอิันเดยีวกัน 
  (2) พืน้ทีต่กแตง่ภมูทิัศน์ (และทุกอย่างทีง่อกเงยในนัน้) ซึง่ลอ้มรอบโดยสิง่ 
   กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้ใหถ้อืวา่เป็นสภาพสนามผดิปกตอิันเดยีวกัน 
  (3) แผ่นพรมทีม่สีภาพมั่นคงและอปุกรณ์ทางลาดทีค่ลมุสายไฟ (สิง่ใดที ่
   มั่นคงและยดึแน่น จะไม่ถอืวา่ “เคลือ่นยา้ยไดโ้ดยง่าย” ถา้จะตอ้งมกีาร 
   แกไ้ขโดยการคลายออกสิง่ทีย่ดึแน่น เพือ่การเคลือ่นยา้ย) 
  (4) พืน้ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยเศษไมห้รอืใบไม ้ชิน้เศษไมแ้ตล่ะชิน้ 
   เป็นลสูอมิเพดเิมน้ท ์
  (5) สะพานทีม่สีภาพไม่ถาวรทีส่รา้งขึน้สําหรับผูเ้ลน่หรอืผูช้ม นอกจาก 
   กาํหนดใหเ้ป็นอย่างอืน่ในกฎสนามเพิม่เตมิ 
 (ค) นํา้ช ัว่คราว (Temporary Water) 
  นโยบายการใชล้กูกลิง้รดีน้ําชัว่คราว 

• ถา้ลกูผูเ้ลน่อยู่บนกรนีและกดีขวางโดยน้ําชัว่คราวซึง่อยู่บนกรนี ผูเ้ล่นสามารถ
ผ่อนปรนตามกฎ 16.1d หรอืรดีน้ําในเสน้ทางเลน่ 

• คณะกรรมการสามารถรดีน้ําจนเมือ่ผูเ้ล่นใกลม้าถงึ และหากมสีภาพแย่ลง 
เพือ่ใหก้ารเลน่ดําเนนิตอ่ไปได ้คณะกรรมการสามารถอนุญาตใหร้วมวธิปีฏบิัติ
ดังกลา่วขา้งตน้ 

• การรดีน้ําควรทําแบบขวางเสน้ทางเล่น ตอ้งทําตอ่เน่ืองใหม้รีะยะสมเหตผุลไป
หลังหลมุ (เช่น ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่วงไมก้อลฟ์) ซึง่สามารถปฏบิัตโิดยการอนุญาต
จากคณะกรรมการเท่านัน้ 

 

5. สิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดท้ีอ่ยูใ่กลก้รนี (Immovable Obstructions  
 Close to Putting Greens) 
 รูปแบบกฎสนาม F-5 มผีลใชบ้ังคับแตแ่กไ้ขดังน้ี 
 สําหรับลกูทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ั่วไป อนุญาตใหผ้่อนปรนไดเ้มือ่ทัง้ลกูและสิง่กดีขวางที ่
 เคลือ่นยา้ยไม่ไดอ้ยู่พืน้ทีต่ัดหญา้สัน้เท่าแฟรเ์วยห์รอืสัน้กว่า เท่านัน้ 
 

6. วตัถุรวมเป็นสว่นเดยีวกบัสนาม (Integral Objects) 
 (ก) วัสดรุองพืน้ใตท้รายในบังเกอรท์ีอ่ยู่ในตําแหน่งตามปกตติามทีก่ําหนด 
 (ข) ลวด สายเคเบลิ วัสดทุีใ่ชห้อ่ หรอื วัสดอุืน่ใดทีนํ่ามาแนบตดิกับตน้ไม ้หรอื 
  ถาวรวัตถุตา่งๆของสนาม 
 (ค) กําแพงเขือ่น และเสาทีอ่ยู่ในพื้นทีป่รับโทษ 
 (ง) ป้ายผูส้นับสนุนหรอืป้ายอืน่ทีอ่ยู่ในพืน้ทีป่รับโทษ ไม่ไดร้ับการผ่อนปรนแบบ 
  เสน้ตรงระหวา่งลกูและหลมุ ลวดหรอืสายเคเบลิทีใ่ชย้ดึเป็นสายเคเบลิชัว่คราว 
 (จ) ประตรูัว้ทีปิ่ด ทีอ่ยู่ตดิกบัวัตถุแสดงขอบเขตสนาม 
 

7. สายไฟยกระดบัถาวร (Permanent Overhead Power Line) 
 รูปแบบกฎสนาม E-11 มผีลใชบ้ังคับ แตใ่ชบ้ังคับเฉพาะในกรณีทีล่กูกระทบสายไฟ 
 ทีอ่ยู่ในสนามเท่านัน้ ไม่รวมถงึเสาไฟ ไม่นับสโตรคนัน้และผูเ้ลน่ตอ้งเลน่จากทีท่ํา 
 สโตรคครัง้ทีแ่ลว้ 

 

8. สิง่กดีขวางช ัว่คราวทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้(Temporary Immovable  
 Obstructions – TIO) 
 รูปแบบกฎสนาม F-22 มผีลใชบ้ังคับเรือ่งสายไฟและเคเบลิชัว่คราว และ F-23 ม ี
 ผลใชบ้ังคับเรือ่ง TIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก) ดรอปโซน (Dropping Zone)  
  ในพืน้ทีท่ั่วไป เมือ่ลกูผูเ้ล่นหยุดอยู่ใน หรอื อยู่บน TIO หรอือยู่ใกลท้ําให ้TIO 
  กดีขวางการยนืหรอืพืน้ทีต่ัง้ใจสวงิ และหากตอ้งการผ่อนปรน ผูเ้ลน่สามารถ: 
  • ปฏบิัตติามทางเลอืกทีอ่นุญาตตามกฎสนาม TIO หรอืปฏบิัตติามกฎ 16.1 หรอื 
  • หากมกีารกําหนดดรอปโซนไวใ้หเ้ป็นทางเลอืกเพิม่ ผูเ้ลน่อาจดรอปโดยใช ้
   ลกูเดมิหรอืลกูอืน่โดยไม่มโีทษปรับ ในดรอปโซนทีใ่กลท้ีส่ดุ ถอืวา่ถูกตอ้ง 
   แมว้า่ดรอปโซนนัน้จะใกลห้ลมุกวา่เดมิ  
  ดรอปโซนคอืพืน้ทีผ่่อนปรนภายใตก้ฎ 14.3 ลกูตอ้งดรอปในและตอ้งหยุดอยู ่
  ในดรอปโซน และเลน่จากดรอปโซนนัน้ 
 (ข) การผอ่นปรนดา้นขา้งดา้นใดก็ได ้(Either Side Relief)  
  กฎสนามเพิม่เตมิจะกําหนดวา่ TIO ใดสามารถผ่อนปรนดา้นขา้งดา้นใดก็ได ้ 
  การผ่อนปรนดา้นขา้งดา้นใดก็ไดใ้หจํ้ากัดสําหรับการผ่อนปรนแบบเสน้ตรง 
  ระหวา่งลกูและหลมุเท่านัน้ และไม่อนุญาตถา้เลอืกปฏบิัตติามกฎ 16.1 
 (ค) สิง่กดีขวางชัว่คราวทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดท้ีเ่ชือ่มโยงเขา้กับสิง่กดีขวางชัว่คราว 
  เคลือ่นยา้ยไม่ไดอ้ืน่ หรอืโยงกับสิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดใ้ดๆดว้ยเสน้ส ี
  ขาว ใหถ้อืวา่ทัง้หมดเป็นสิง่กดีขวางชัว่คราวทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดอ้ันเดยีวกัน 
 

9. ไมก้อลฟ์และลูกกอลฟ์ (Clubs and Balls) 
 (ก) การเปลีย่นไมก้อลฟ์ รูปแบบกฎสนาม G-9 สําหรับการเปลีย่นไมก้อลฟ์ทีแ่ตก  
  หรอืเสยีหายมาก มผีลใชบ้ังคับ 
 (ข)  รายชือ่หวัไมท้ีส่อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming  
  Driver Heads) 
  รูปแบบกฎสนาม G-1 มผีลใชบ้ังคับ 
  โทษปรับสําหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ทีฝ่่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตัดสทิธิจ์าก 
  การแขง่ขัน 
 (ค) ขอ้มูลจําเพาะของรอ่งหนา้ไมแ้ละรอยตอก (Grooves and Punch  
  mark Specifications) รูปแบบกฎสนาม G-2 มผีลใชบ้ังคับ  
  โทษปรับสําหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ทีฝ่่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตัดสทิธิจ์าก 
  การแขง่ขัน 
 (ง) รายชือ่ลูกกอลฟ์ทีส่อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (Conforming Balls  
  List)  
  รูปแบบกฎสนาม G-3 มผีลใชบ้ังคับ 
  การปรับโทษสําหรับการสโตรคทีฝ่่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขัน 
 (จ) กฎลูกชนดิเดยีวกนั (The One Ball Rule) รูปแบบกฎสนาม G-4 มผีลใช ้
  บังคับ  
  (ขอ้ยกเวน้ กฎสนามขอ้น้ีไม่ใชบ้ังคับในการแขง่ขันรอบโปร-แอม ทัง้ นักกอลฟ์ 
  อาชพีและนักกอลฟ์สมัครเลน่ หรอืการแขง่ขันในรูปแบบวันเดยีว หรอืนักกอลฟ์ 
  สมัครเลน่ทีเ่ป็นพารท์เนอรใ์หก้ับนักกอลฟ์อาชพีในการแขง่ขัน ซึง่มรีูปแบบการ 
  แขง่ขันแบบโปร -แอม) 
  โทษปรับสําหรับการสโตรคลกูทีฝ่่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: โทษปรับทั่วไปสําหรับ 
  แตล่ะหลมุทีผู่เ้ลน่ฝ่าฝืน 
 

10. นโยบายเรือ่งเวลาทีใ่ชค้วบคุมการแขง่ขนั (Pace of Play Policy) –  
 Rule 5.6b (3) 
 อา้งถงึเอกสารคูม่อืสมาชกิ Thailand PGA Tour เรือ่งนโยบายการตรวจสอบ 
 เวลาและการจับเวลา 
 • นโยบายเรือ่งเวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขัน จะนําไปใชใ้นแตล่ะรายการแขง่ขัน 
 • เลน่เกนิเวลา 2 ครัง้ (2 Bad times) ในการแขง่ขันรายการเดยีวกันจะถอืเป็น 
  การฝ่าฝืน 
  โทษปรับในการฝ่าฝืนจะระบไุวใ้นเรือ่งนโยบายเรือ่งเวลาทีใ่ชค้วบคมุการ 
  แขง่ขันในเอกสารคูม่อืสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
 • การตรวจสอบเวลาอาจเกดิขึน้กอ่นการจับเวลาหรอืไม่ก็ได ้
 • การตรวจสอบเวลาจะไม่มกีารบันทกึลงในรอบปีการแขง่ขัน แตจ่ะมกีารบันทกึ 
  การจับเวลา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 • ในกรณีไม่มเีหตทุีส่มควร กลุม่แรกจะถูกตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา ถา้เล่นเกนิ 
  เวลาทีก่ําหนด และกลุม่ท่สองหรอืกลุม่ถัดไป “ออกนอกตําแหน่ง” 
 • ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขันจะกําหนดเวลาทีใ่ชใ้นการเล่นและตดิประกาศที ่
  บอรด์ประกาศ 
 • ความหมายของ ออกนอกตําแหน่ง สําหรับกลุม่แรกหรอืกลุม่แรกหลังชว่งเวลา 
  พเิศษระหวา่งกลุม่ หมายถงึเลน่จบหลมุเกนิเวลาทีก่ําหนด กลุม่ตอ่จากนัน้  
  ออกนอกตําแหน่ง หมายถงึเมือ่ช่วงเวลาระหวา่งกลุม่มากกวา่กลุม่ดา้นหนา้และ 
  เกนิเวลาทีก่ําหนด 
 • ในการจับเวลาไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบเวลาหรอืการจับเวลา ถา้ผูเ้ล่นคนใดใช ้
  เวลาเกนิ 50 วนิาท ีสําหรับการ “เลน่ลําดับแรก” ในการเล่นลกูอะโพรช ทอีอฟ 
  หลมุพาร ์3 ชพิ หรอืพัตต ์หรอืเกนิ 40 วนิาทสํีาหรับลกูทอีอฟ หรอืการเลน่เป็น 
  ลําดับทีส่องหรอืสามในการตลีกูหรอืพัตต ์จะถอืวา่ เล่นเกนิเวลา เมือ่มกีารจับ 
  เวลา ผูเ้ล่นสามารถใชส้ทิธิเ์พยีงครัง้เดยีวตอ่รอบเพือ่ขอ”ขยายเวลา” 
 • ”ขยายเวลา” คอื ขยายเวลาใหผู้เ้ล่นสามารถใชเ้วลาเพิม่ขึน้จากเวลาทีก่ําหนด 
  ไวส้งูสดุเพิม่อกี 40 วนิาทใีนการสโตรค การขยายเวลาตอ้งมกีารแจง้ใหช้ดัเจน 
  แกผู่ต้ัดสนิทีจั่บเวลา และสามารถรอ้งขอในขณะใดก็ไดจ้นถงึจุดทีห่มดเวลา 
  สงูสดุในการสโตรค 
 

  ปรบัโทษสําหรบัการฝ่าฝืนนโยบายเรือ่งเวลาทีใ่ชค้วบคุมการแขง่ขนั:  
  สโตรค เพลย ์
  เกนิเวลาครัง้ที ่1  - เตอืนดว้ยวาจาโดยผูต้ัดสนิ 
  เกนิเวลาครัง้ที ่2 - มโีทษปรับ 1 สโตรคและปรับเงนิ 2,000 บาท 
  เกนิเวลาครัง้ที ่3 - มโีทษปรับ 2 สโตรคและปรับเงนิ 4,000 บาท 
  เกนิเวลาครัง้ที ่4 - ตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันและปรับเงนิ 8,000 บาท 
   

  ปรบัโทษสําหรบัการฝ่าฝืนนโยบายเรือ่งเวลาทีใ่ชค้วบคุมการแขง่ขนั:  
  แมทซ ์เพลย ์
  เกนิเวลาครัง้ที ่1 - เตอืนดว้ยวาจาโดยผูต้ัดสนิ 
  เกนิเวลาครัง้ที ่2 - มโีทษปรับ 1 สโตรคและปรับเงนิ 2,000 บาท 
  เกนิเวลาครัง้ที ่3 - ปรับแพห้ลมุนัน้และปรับเงนิ 4,000 บาท 
  เกนิเวลาครัง้ที ่4 - ตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันและปรับเงนิ 8,000 บาท 
 

หมายเหต ุ 
(1) จะมกีารแจง้ใหผู้เ้ลน่ทราบกอ่นมกีารตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา 
(2) เวลาจะเริม่ทันทเีมือ่ผูต้ัดสนิเห็นว่าถงึลําดับการเลน่ของผูเ้ลน่แลว้ และผูเ้ล่น 
 สามารถเลน่ไดโ้ดยไม่มสีิง่ใดรบกวน 
(3) อาจมกีารจับเวลาผูเ้ลน่เพยีงหนึง่คน สองคน หรอืสามคน แทนการจับเวลาทุกคน 
 ในกลุม่ ถา้ผูต้ัดสนิเห็นสมควร 
(4) สิง่เพิม่เตมิ ใหด้รูะเบยีบทั่วไป เรือ่งนโยบายเวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขันในคูม่อื 
 สมาชกิ All  Thailand Golf Tour ซึง่กําหนดเรือ่งโทษปรับจากผลรวมรอบปีของ 
 จํานวนครัง้ในการจับเวลาและเลน่เกนิเวลา 
 

11. การหยุดเลน่ช ัว่คราว (Play Suspensions) - กฎขอ้ 5.7 
 เสยีงสัญญาณไซเรน หรอื แตร ตอ่ไปน้ี จะใชใ้นการหยุดการเล่นชั่วคราวและการ 
 เริม่เลน่ 
 • หยุดเลน่ทันท ี/ สถานการณ์อันตราย - เสยีงสัญญาณยาว 1 ครัง้ 
 • การหยุดเลน่แบบไม่มสีถานการณ์อันตราย - เสยีงสัญญาณสัน้ตอ่เน่ือง 3 ครัง้ 
 • การเริม่เลน่ - เสยีงสัญญาณสัน้ตอ่เน่ือง 2 ครัง้ 
 เมือ่หยุดการเลน่จากสถานการณ์อันตราย บรเิวณฝึกซอ้มทุกแหง่จะปิดทันท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. การฝึกซอ้ม (Practice) - กฎขอ้ 5 
 (ก) ฝึกซอ้มกอ่นหรอืระหวา่งรอบในสโตรค เพลย ์(Practice Before or  
  Between Rounds in Stroke Play) - กฎขอ้ 5.2b 
  กฎขอ้ 5.2b แกไ้ข ดังน้ี: ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ฝึกซอ้มในสนามแขง่ขันกอ่นหรอื 
  ระหวา่งรอบ 
  โทษปรับสําหรับการฝ่าฝืนกฎขอ้ 5.2: ดโูทษปรับตามกฎขอ้ 5.2 
 (ข) หา้มฝึกซอ้มบนหรอืใกลก้รนีในหลุมทีเ่ล่นจบไปลา่สุด (Practice on  
  or Near Previous Putting Green Prohibited) - กฎขอ้ 5.5b 
  สําหรับการเล่นแบบสโตรค เพลย ์เท่านัน้ กฎขอ้ 5.5b แกไ้ข ดังน้ี 
  ในระหวา่งการเล่นสองหลมุ ผูเ้ลน่ตอ้งไม:่ 
  • ฝึกซอ้มสโตรคบนหรอืใกลก้รนีหลมุทีเ่พิง่เลน่จบ หรอื 
  • ทดสอบผวิกรนีของหลมุนัน้ โดยครูดกรนีหรือกลิง้ลกู 
 

13. เครือ่งมอืวดัระยะทาง (Distance-Measuring Devices) - กฎขอ้ 4.3a 
 กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดังน้ี:  
 ในระหวา่งรอบ ผูเ้ล่นตอ้งไม่รับขอ้มูลระยะทางโดยการใชเ้ครือ่งมอืวัดระยะทาง 
 โทษปรับสําหรับการฝ่าฝืนกฎขอ้ 4.3: ดโูทษปรับตามกฎขอ้ 4.3 
 หมายเหต ุกฎสนามขอ้น้ีไม่ใชบ้ังคับในการแขง่ขันรอบโปร-แอม 
 

14. นโยบายเรือ่งการใชย้านพาหนะ (Transportation Policy)  
 รูปแบบกฎสนาม G-6 มผีลใชบ้ังคับ กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดังน้ี 
 ในระหวา่งรอบ ผูเ้ล่นหรอืแคดดี ้ตอ้งไม่เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ ยกเวน้ไดร้ับ 
 อนุญาต หรอืไดร้ับการอนุมัตใินภายหลังจากคณะกรรมการ ผูเ้ล่นทีป่ฏบิัตติามกฎ 
 โทษปรับเรือ่งสโตรคและระยะทาง จะไดร้บัการอนุญาตเสมอ 
 โทษปรับสําหรับการฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: โทษปรับทั่วไป สําหรับแตล่ะหลมุทีผู่ ้
 เลน่ฝ่าฝืน โทษปรับการฝ่าฝืนระหวา่งหลมุใหม้ผีลในหลมุตอ่ไป 
 

ขอ้กําหนดการแขง่ขนั 
 

15. การตดัสนิในกรณีเสมอ (Deciding Ties) 
 ในกรณีเสมอกันในอันดับทีห่นึง่ จะมกีาร เพลยอ์อฟ ในรูปแบบหลมุตอ่หลมุเพือ่ 
 หาผูช้นะ 
 

16. สถานทีส่ง่สกอรก์ารด์ การสง่คนืสกอรก์ารด์ (Scoring Area and  
 Scorecard Returned) 
 สถานทีส่ง่สกอรก์ารด์ จะประกาศไวใ้นกฎสนามเพิม่เตมิ  ถอืวา่การสง่สกอรก์ารด์ 
 เรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ทัง้สองเทา้ของผูเ้ลน่ออกจากสถานทีส่ง่สกอร ์เจา้หนา้ทีบ่ันทกึ 
 สกอรเ์ป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการ 
 

17. ผลการแขง่ขนั – ปิดการแขง่ขนั (Result of the Competition –  
 Competition Closed) 
 ผลการแขง่ขันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ เมือ่เอกสารผลการแขง่ขันไดต้ดิ 
 ประกาศไวท้ีบ่อรด์ประกาศ ณ สนามแขง่ขัน 
 

18. ป้องกนัการใชส้ารกระตุน้(Anti-Doping) 
 กําหนดใหผู้เ้ลน่ตอ้งปฏบิัตแิละอยู่ภายใตก้ารควบคมุ ตามนโยบายป้องกันการใช ้
 สารกระตุน้ของสหพันธก์อลฟ์นานาชาต(ิIGF) ซึง่สามารถดไูดท้ี ่ 
 www.igfgolf.org 
 หมายเหต:ุ ผูเ้ลน่ควรทราบถงึนโยบายป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ ถา้พบว่าผูเ้ล่นม ี
 การกระทําผดิ โดยฝ่าฝืนกฎการป้องกันการใชส้ารกระตุน้ ผูเ้ล่นอาจถูกตัดสทิธิ ์
 การแขง่ขันในรายการทีม่กีารตรวจพบ (หรอืพบจากการกระทําผดิ ฝ่าฝืน จากวธิ ี
 อืน่) และรวมถงึการแขง่ขันรายการตอ่มาซึง่ไดเ้ขา้ร่วมแขง่ขัน จนถงึวันทีถู่กพัก 
 การแขง่ขัน หรอื หมดสทิธิเ์ขา้แขง่ขันตามนโยบายเรือ่งน้ี การตัดสทิธิจ์ากการ 
 แขง่ขัน รวมถงึการสูญเสยีผลการเลน่ทัง้หมด คะแนน และเงนิรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กฎสนามตอ่ไปนีบ้งัคบัใชเ้ฉพาะในรายการแขง่ขนัของ  
Thailand PGA Tour เทา่น ัน้ 

 
สิง่กดีขวางช ัว่คราวทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้(Temporary Immovable 
Obstructions) นยิามศัพท ์
ตัวอย่าง (แตไ่ม่จํากัดเฉพาะสิง่ตอ่ไปน้ี) ไดแ้ก ่อปุกรณ์วัดแนววถิขีองลกู เสาโทรทัศน์ที่
ยดึแน่น (ไดร้ับการผ่อนปรนแบบดา้นขา้งดา้นใดก็ไดเ้สมอ) นาฬกิาทีย่ดึแน่น ป้ายโฆษณา 
ทีย่ดึตดิกับสิง่กดีขวางชัว่คราวทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดอ้ืน่ๆ หรอืป้ายโฆษณาและป้ายบอกระยะ
หลมุทีต่ดิตัง้อยู่รอบพืน้ทีต่ัง้ท ี
 
สิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยได ้(Movable Obstructions) นยิามศัพท ์
ตัวอย่าง (แตไ่ม่จํากัดเฉพาะสิง่ตอ่ไปน้ี) ไดแ้ก ่ป้ายโฆษณาทีไ่ม่ยดึตดิแน่นซึง่ตดิตัง้อยู ่
นอกพืน้ทีต่ัง้ท ีอปุกรณ์ทีจํ่าหน่ายเครือ่งดืม่ทีม่ลีอ้และง่ายตอ่การยก กลอ้งถ่ายรูปและขา 
ตัง้ ไมโครโฟนสําหรับโทรทัศน์ เสารับสง่วทิยุรายงานสกอรท์ีไ่ม่ยดึตดิแน่น และป้ายบอก
ทางขา้มในสนาม 
 
19. ลูกจม (Embedded Ball) - กฎขอ้ 16.3 
 รูปแบบกฎสนาม F-2.2 มผีลใชบ้ังคับ และกฎขอ้ 16.3 แกไ้ข ดังน้ี 
 ผูเ้ลน่ไม่ไดร้ับการผ่อนปรนสําหรับลกูจมในขอบเหนือบังเกอรท์ีป่ดูว้ยชัน้หญา้ 
 
20. สภาพสนามผดิปกต ิ(Abnormal Course Conditions) - กฎขอ้ 16 
 (ก) ขอ้จํากัดการผ่อนปรนจากการยนืในหลมุสัตว ์ 
  กฎขอ้ 16.1 แกไ้ข ดังน้ี 
  ไม่ถอืวา่เป็นการตดิขัด หากหลมุสัตวก์ดีขวางการยนืของผูเ้ลน่เท่านัน้                                                                                 
 (ข) จุดสบีอกระยะ หรอื เสน้ 
  เสน้ส ีหรอื จุดสทีีอ่ยู่ในพื้นทีท่ั่วไปทีต่ัดหญา้สัน้เท่าแฟรเ์วยห์รอืสัน้กว่า 
  ใหถ้อืวา่เป็นพื้นทีซ่อ่ม สามารถผ่อนปรนไดต้ามกฎขอ้ 16.1b แตไ่ม่ถอืวา่ 
  เป็นการตดิขัดหากเสน้สหีรอืจุดสบีอกระยะกดีขวางการยนืของผูเ้ลน่ 
 (ค) ตน้ไมท้ีม่ไีมค้ํ้ายัน เป็นสิง่กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้
 
21. รอ่งระบายนํา้คอนกรตี (Concrete Drainage Channels) 
 รูปแบบกฎสนาม F-20 แกไ้ข ดังน้ี 
 ร่องระบายน้ําทีท่ําจากวัสดุสังเคราะห ์ทีอ่ยู่ตดิกับถนนรถกอลฟ์ ใหถ้อืว่าเป็นสิง่ 
 กดีขวางทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ไดแ้ละเป็นส่วนหนึง่ของถนนนัน้ ผูเ้ลน่อาจผ่อนปรน 
 โดยไม่มโีทษปรับตามกฎ ขอ้ 16.1b. 

 
 

คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน Thailand PGA Tour 2020 
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