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กฎระเบยีบท ัว่ไปในการแขง่ขนัรายการ ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์2020 
GENERAL REGULATIONS OF THAILAND PGA TOUR 2020  

 
คํานยิาม 

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

ประเทศไทย เพือ่ดําเนนิกจิกรรมกฬีากอลฟ์อาชพีทัง้ดา้นการจัดสอบ จัดอบรม และจัดการแขง่ขัน รวมถงึกจิกรรม
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับกฬีากอลฟ์อาชพีในประเทศไทย ภายใตช้ือ่ Thailand PGA Tour 

• ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์ (Thailand PGA Tour Order of Merit 
Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันทีจั่ดการแขง่ขันโดย Thailand PGA Tour เพือ่จัดอันดับเงนิรางวัล 
ไทยแลนด ์พจีเีอ ทัวร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ 

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

• การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก (Qualifying Round) หมายถงึการแขง่ขันรอบคัดเลอืกทีจั่ดขึน้หรอืรับรองโดย
สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยในแตล่ะรายการเพือ่จัดลําดับสทิธิข์องนักกอลฟ์อาชพีในการเขา้แขง่ขัน
ใน Thailand PGA Tour ของรายการนัน้ๆ    

• นกักอลฟ์ตา่งชาต ิ(Foreign Players) นักกอลฟ์อาชพีต่างชาตไิดร้ับสทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขันตามลําดับสทิธิท์ี่
ระบไุว ้หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

• การแขง่ขนัของ ไทยแลนด ์พจีเีอ ทวัร ์(Thailand PGA Tour Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันที่
รับรอง หรอื จัดการแขง่ขันโดย Thailand PGA Tour และสามารถนําไปรวมในไทยแลนด ์พจีเีอ ทัวร ์ออรเ์ดอร ์
ออฟ เมอรทิ ทัวรน์าเมน้ท ์

• คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิาร Thailand PGA Tour หรอืคณะกรรมการที ่Thailand PGA แตง่ตัง้
ขึน้เพือ่ปฏบัิตหินา้ทีใ่นรายการแขง่ขัน 

• การแขง่ขนัแบบผสม (Joint Sanction Events) หมายถงึ การแขง่ขันรายการของ Thailand PGA Tour 
Order of Merit Tournaments แขง่ขันร่วมกับ รายการแขง่ขันของ ทัวร ์อืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการกําหนดใหม้กีาร
แขง่ขันร่วมกัน เป็นครัง้ๆ ไป โดยจะมกีารกําหนดสทิธกิารเขา้แขง่ขันในรายการนัน้ๆเป็นรายการเฉพาะรายการต่อ
รายการ   

• สมาชกิ (Members) หมายถงึ สมาชกิของ Thailand PGA Tour โดยใหถ้อืว่า สมาชกิสามัญ และสมาชกิ
วสิามัญ ของสมาคมฯ เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour โดยปรยิาย 

• เงนิรางวลัทีเ่ป็นทางการ (Official Money) กําหนดใหคํ้านวณโดยใชเ้งนิบาท ซึง่มาจากเงนิรางวัลทีทํ่าไดจ้าก
การแขง่ขันใน Thailand PGA Tour Order of Merit Tournaments 
หมายเหต ุ
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour เทา่นัน้ ทีส่ามารถเขา้ร่วมแขง่ขันในรายการของ Thailand PGA 
Tour และมสีทิธิร์ับการจัดอันดับของThailand PGA Tour Order of Merit ยกเวน้นักกอลฟ์ตามลําดับสทิธิท์ีม่าจาก
การเชญิ แตไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour สามารถรับเงนิรางวัลได ้แตไ่มม่สีทิธิใ์นการจัดอันดับใน 
Thailand PGA Tour Order of Merit 
 

การเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
ในการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour นัน้ นักกอลฟ์จะตอ้งยืน่ใบสมัครและแนบเอกสารใหค้รบตามที่
กําหนดทกุครัง้ โดยตอ้งชําระค่าสมาชกิปีต่อปี นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีา
กอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย จะถอืว่าเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour โดยปรยิาย 
 

ประเภทสมาชกิ 
1. ประเภท ก.  

ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีไทยทีเ่ป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย
และไดป้ฏบัิตติามกฎการเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่าย
คา่บํารุงสมาคมฯ ถอืว่าไดจ่้ายคา่สมาชกิ Thailand PGA Tour แลว้ 

2. ประเภท ข.  
ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีตา่งชาตทิีเ่ป็นสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ซึง่มลํีาดับสทิธิ ์
หรอืทีไ่ดผ้่านการแขง่ขันรอบคัดเลอืกเพือ่แขง่ขันใน Thailand PGA Tour และไดส้มัครเขา้เป็นสมาชกิของ 
Thailand PGA Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่ายคา่บํารุงสมาคมฯ ถอืว่าไดจ่้ายค่าสมาชกิ 
Thailand PGA Tour แลว้ 
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การสิน้สุดสมาชกิภาพ 
นักกอลฟ์ทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour แลว้ สมาชกิภาพจะสิน้สดุในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
1. ลาออก 
2. ประพฤตหิรอืปฏบัิตผิดิกฏขอ้บังคับหรอืผดิกฎการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour อยา่งรา้ยแรง 
3. กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand PGA Tour 
หมายเหต ุ  ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารของ Thailand PGA Tour โดยจะทําจดหมายแจง้ให ้
สมาชกิผูนั้น้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.  ขอ้มลูการแขง่ขนั ขอ้กําหนด และเงือ่นไขการแขง่ขนั 
1.1   การดําเนนิการจดัการแขง่ขนั 
Thailand PGA Tour ไดร้ับอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฏขอ้บังคับจากสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยในการจัดการ
แขง่ขันตา่งๆ ซึง่รวมถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์ (Order of Merit) หรอืการจัดการแขง่ขันพเิศษรายการอืน่ๆดว้ย 
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน (Tournament Director) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการจัดการแขง่ขันใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานที ่
Thailand PGA Tour ไดกํ้าหนดไวแ้ละดแูลใหก้ารแขง่ขันเป็นไปตามระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour ซึง่อาจมี
การเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรหิาร Thailand PGA Tour เห็นสมควร 
  
ผูเ้ลน่มสีทิธทิีจ่ะอุทธรณ์สทิธขิองตนต่อคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถา้เห็นวา่ไดร้ับบทลงโทษหรอืมกีารตัดสนิทีไ่มถู่กตอ้ง
ตามระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand PGA Tour แต่ทัง้นีห้ลังจากทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันพจิารณาแลว้ใหถ้อืวา่เป็น
ทีส่ ิน้สดุ 
 
1.2   การจดัอนัดบันกักอลฟ์อาชพีใน Thailand PGA Tour และสทิธทิีไ่ดร้บั 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธิอ์ยูใ่นการจัดอันดับ Thailand PGA Tour Order of Merit จะตอ้งมคีุณสมบัตดัิงนี้ 
 ก.  ตอ้งเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
 ข.  เขา้ร่วมแขง่ขันในรายการของ Thailand PGA Tour ไมน่อ้ยกว่า 2 รายการในรอบปีการแขง่ขัน 

ค.  ตอ้งปฏบัิตติามกฎของ Thailand PGA Tour และไมก่ระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกว่งการ 
     กอลฟ์อาชพี 
 

ลําดบัสทิธิน์กักอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขนัใน Thailand PGA Tour  
สามารถตรวจสอบลําดับสทิธิท์ี ่www.thailandpga.or.th 
หมายเหต:ุ ลําดับสทิธิอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหทั้นสมัยและเหมาะสม 
 
1.3 ขอ้กําหนดการแขง่ขนั   มดัีงนี้ 
 
รปูแบบการแขง่ขนั 
โดยท่ัวไปจะแขง่ขันแบบสโตรคเพลย ์กําหนดทัง้สิน้ 72 หลมุ แขง่ขัน 4 วัน วันละ 18 หลมุ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด ผูทํ้าคะแนนนอ้ยสดุตลอดการแขง่ขันคอืผูช้นะการแข่งขัน 
 
จํานวนผูเ้ขา้แขง่ขนั 
จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธเิขา้แขง่ขันจะมจํีานวนไมเ่กนิ 144 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดย
แขง่ขนัวันละ 18 หลมุ หลังจากจบ 36 หลมุ จะตัดทีอั่นดับ 60 และเสมอ หรอืตามจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด เพือ่
เขา้แขง่ขันในรอบที ่3 และ 4 ตอ่ไป และถา้มนัีกกอลฟ์สมคัรเลน่เขา้แขง่ขันดว้ยใหถ้อืวา่เป็นสว่นทีเ่พิม่ขึน้มาเป็นพเิศษจาก
จํานวนนี ้จํานวนของผูเ้ขา้แขง่ขันในแตล่ะรายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
 
หลังจากผ่านการตัดตัวแลว้ หากมนัีกกอลฟ์ไดร้บัโทษตัดสทิธิก์ารแขง่ขัน ถอนตัวจากการแข่งขนั หรอืพบว่าขาดคณุสมบัติ
ในการเขา้ร่วมการแขง่ขัน จะไมม่กีารพจิารณาผลการแขง่ขันยอ้นหลังใหม ่และใหนั้กกอลฟ์ทีเ่หลอืทัง้หมดทีผ่่านการตัดตัว
เลน่ตอ่ไปจนจบการแขง่ขัน 
 
ผูม้สีทิธิเ์ขา้แขง่ขนั 
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour เทา่นัน้ ยกเวน้ลําดับสทิธิก์ารเชญิเขา้ร่วมการแขง่ขัน ซึง่สามารถตรวจสอบ
ไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 
 
เมือ่ผลการแขง่ขนัเสมอกนั 
ถา้มกีารเสมอกันในอันดับที ่1 จะตอ้งมกีารแขง่ขัน Hole by Hole Play-Off   เพือ่หาผูช้นะการแขง่ขัน   ถา้มผีูเ้ขา้ร่วม
แขง่ขันเกนิกวา่ 2 คนในการ play off ใหผู้เ้ขา้ร่วมแขง่ขันเพลยอ์อฟทีเ่หลอืไดอั้นดับ 2 ร่วมกัน 
 
เงนิรางวลั 
ตารางการแบง่เงนิรางวัลจะเป็นไปตามที ่Thailand PGA Tour กําหนด ซึง่จะใชกั้บการแขง่ขันทกุรายการใน Thailand PGA 
Tour และตดิประกาศไว ้ณ สนามแขง่ขันในแต่ละรายการแขง่ขัน 
 

http://www.thailandpga.or.th/
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Thailand PGA Tour กําหนดใหจ่้ายเงนิรางวัลแกนั่กกอลฟ์อาชพีทีไ่ดร้ับเงนิรางวัล โดยวธิโีอนเขา้บัญช ีโดยขอใหนั้กกอลฟ์
ทีแ่ขง่ขันในทัวรเ์ปิดบัญชอีอมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขทีบั่ญชเีงนิฝากใหเ้จา้หนา้ที ่
Thailand PGA Tour แขง่ขันทราบลว่งหนา้ นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มม่บัีญชตีามทีก่ลา่วมา Thailand PGA Tour จะไมส่ามารถ
โอนเงนิรางวัลจนกวา่จะไดร้ับขอ้มลูบัญช ียกเวน้บางรายการที ่Thailand PGA Tour กําหนดจ่ายเงนิรางวัลเป็นเงนิสด ณ 
สนามแขง่ขัน 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีถ่อนตัวออกจากการแขง่ขันดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หลังจากผา่นการตัดตัวแลว้ จะไดร้ับเงนิรางวัล
อันดับสดุทา้ย แต่จะไมนํ่าไปจัดอันดับเงนิรางวัล การมโีทษตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขนัในทกุกรณี จะไม่ไดร้ับเงนิรางวัลการ
แขง่ขัน 
 
พธิมีอบรางวลั 
ในพธิแีจกรางวัล นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดอั้นดับ 1 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะตอ้งอยูร่่วมพธิทีุกครัง้ และถา้เป็น
การแขง่ขันโปร แอม จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีอันดับ 1-3 ใหอ้ยูร่่วมในพธิมีอบรางวัล   
 
นักกอลฟ์ทีไ่มป่ฏบัิตติามระเบยีบดังกลา่ว จะถูกปรับเป็นเงนิ  2,000 บาท พรอ้มจดหมายเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเวน้
ไดร้ับอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
 
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 
ยกเวน้ในบางกรณีอาจลดจํานวนหลมุลงแตต่อ้งไมน่อ้ยกว่า 36 หลมุ (หรอืในบางสถานการณ ์ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด) ในกรณีทีไ่มส่ามารถเลน่ครบ 36 หลมุ (หรอืบางสถานการณ์ เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด) จะไมม่กีาร
จ่ายเงนิรางวัล และใหค้ณะกรรมการประกาศวธิกีารแกไ้ข ซึง่อาจเป็นการยกเลกิการแขง่ขัน ขยายเวลาวันแขง่ขนั หรอืเลือ่น
วันแขง่ขัน และกอ่นเริม่การแข่งขันของแต่ละรายการ ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไข ดังนี้   
ก. ไดจ่้ายคา่บํารุงสมาคมฯ หรอืคา่สมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ข. ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าบรหิารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5% จากยอดเงนิรางวัลทีไ่ดร้ับ 
 
1.5   การสมคัรเขา้แขง่ขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแขง่ขนั 
ก.  การสมคัรเขา้แขง่ขนั 

นักกอลฟ์ทีม่คีวามประสงคจ์ะสมัครหรอืขอถอนตัวจากการแขง่ขนั ตอ้งปฏบัิตดัิงตอ่ไปนี้ 
(i) การกรอกใบสมัคร on line  

• เปิดไปที ่www.thailandpga.or.th 
• คลกิไปที ่รายการแขง่ขัน ทีต่อ้งการสมัครเขา้แขง่ขัน 
• พมิพข์อ้ความในใบสมัครใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารและใบโอนเงนิ ตามทีร่ะบไุว ้
• สง่กลับมาที ่Thailand PGA Tour 
• ระบบจะมกีารตอบกลับโดยอัตโนมัต ิ

หมายเหต:ุ  
• ใหแ้นบเอกสารใหต้รงตามรายการทีส่มคัรใหช้ดัเจน 
• หลังจากวันปิดรับสมัคร ระบบ on line จะปิด และไม่สามารถสมัคร on line ได ้การสมัครล่าชา้ในกรณียัง

สามารถรับเพิม่เตมิได ้ใหนั้กกอลฟ์ตดิตอ่สํานักงาน Thailand PGA โทร 02-136-2091 หรอืสง่ email ไป
สอบถามไดท้ี ่support@thailandpga.or.th 

• ในการสมัครพรอ้มกันมากกวา่ 1 รายการ ใหแ้ยกกรอกเอกสารใหค้รบถว้นรายการตอ่รายการใหช้ดัเจน 
ไมใ่หก้รอกเอกสารรวมอยูใ่นชดุเดยีว เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได ้

• การโอนเงนิค่าสมัครโดยไมม่กีรกรอกเอกสารใหค้รบถว้น จะไมส่ามารถตรวจสอบไดแ้ละถอืว่าการสมัครไม่
สมบรูณ์ และจะไมม่ชีือ่ในรายการแขง่ขนั 

• คา่สมัครเขา้แขง่ขันในรายการ Thailand PGA Tour คอื 2,300 บาท โปรดโอนเงนิใหต้รงตามจํานวน 
(ii) เมือ่ Thailand PGA Tour ไดร้ับเอกสารใบสมัครและค่าสมัคร on line ภายในกําหนดแลว้  ถอืวา่เป็นการสมัครเขา้

แขง่ขันอย่างเป็นทางการ  
 

ข. การถอนตวัจากการแขง่ขนั  
• หากผูส้มัครตอ้งการถอนตัวภายในวัน เวลาทีกํ่าหนด ตอ้งแจง้ไปที ่email: support@thailandpga.or.th และตอ้ง

แนบหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีเ่ป็นชือ่ของผูส้มัครเพือ่โอนเงนิคา่สมัครคนื สว่นการถอนตัวหลังกําหนด จะตอ้งแจง้
เหตผุลใหฝ่้ายจัดการแขง่ขันทราบ และจะไม่ไดร้ับค่าสมัครคนื ยกเวน้มใีบรับรองแพทย ์

• การถอนตัว กําหนดใหย้นืยันโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร เชน่ สง่ทาง email สง่ขอ้ความทางโทรศัพท ์หรอืสง่ทาง 
LINE 

• ผูส้มัครจะไดร้ับค่าสมัครคนืในกรณีทีม่กีารยกเลกิการแขง่ขัน 
• เมือ่มกีารถอนตัวของนักกอลฟ์หลังกําหนด Thailand PGA Tour จะพจิารณาเลอืกผูม้สีทิธิล์งแขง่ขันจากรอบ

คัดเลอืก  
 

การแขง่ขนัรอบโปร – แอม 
• หากนักกอลฟ์ถอนตัวหลังวันจันทรข์องสปัดาหก์ารแขง่ขัน นักกอลฟ์จะมโีทษปรับตามขอ้ 3.2 ค. ยกเวน้มเีหตุ 

จําเป็น หรอืมใีบรับรองแพทย ์
 

http://www.thailandpga.or.th/
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การถอนตวัขณะทีเ่ลน่อยูใ่นการแขง่ขนั 
• นักกอลฟ์สามารถขอถอนตัวจากการการแขง่ขันจากเหตผุลทางการแพทย ์โดยแจง้ตอ่ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน  

การถอนตัวโดยไมม่เีหตผุลอันควร จะมโีทษปรับ 2,000 บาท และมโีทษปรับเป็น 2 เทา่ของการทําผดิระเบยีบครัง้
ตอ่ไป 
หมายเหต:ู การถอนตัวระหวา่งการแขง่ขัน นักกอลฟ์ตอ้งเขยีนเหตผุล และลงชือ่ในแบบฟอรม์การถอนตัว 

 
ค. การตรวจสอบรายชือ่ตามลําดบัสทิธิก์ารแขง่ขนั 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตดิประกาศใหท้ราบถงึรายชือ่ของผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขันตามลําดับสทิธิ ์สามารถ
ตรวจสอบไดท้ี ่www.thailandpga.or.th  
 
ง.  คา่สมคัรตอ่รายการแขง่ขนั 
คา่สมัครเขา้แขง่ขันสําหรับนักกอลฟ์อาชพีทกุรายการของ Thailand PGA Tour คอื  2,300 บาท โดยจะตอ้งชําระพรอ้มกับ
การสง่ใบสมัคร  
 
จ.  วนัปิดรบัสมคัร 
วันปิดรับสมัครเขา้แขง่ขันในแต่ละรายการคอื 1 สปัดาหก์อ่นการแขง่ขันรอบแรก หรอืรอบคัดเลอืก หรอืเป็นไปตามวัน เวลาที่
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันกําหนด สําหรับการสมัครเขา้แขง่ขันหลังวันปิดรับสมัคร ใหด้ขูอ้ 1.5 ซ 
 
ฉ. การคนืคา่สมคัร 
นักกอลฟ์จะไดร้ับค่าสมัครคนื เต็มจํานวน หากมกีารถอนตัวภายในวัน เวลาทีกํ่าหนด ในกรณีทีม่กีารถอนตัวหลังกําหนด 
นักกอลฟ์จะไมไ่ดร้ับคา่สมัครคนื ยกเวน้เป็นการถอนตัวโดยเหตผุลทางการแพทยแ์ละตอ้งมใีบรับรองแพทย ์หรอืเหตผุล
จําเป็นอยา่งอืน่ทีค่ณะกรรมการมมีตใิหค้นืได ้อยา่งไรก็ตามจะไมม่กีารคนืคา่สมัครหลังจากนักกอลฟ์ไดเ้ริม่การแขง่ขันแลว้ 
หรอืถอนตัวหลังกําหนดโดยไมม่ใีบรับรองแพทย ์
 
ช. ข ัน้ตอนสําหรบันกักอลฟ์สํารอง 
นักกอลฟ์สํารองทีม่สีทธลิงแข่งขัน จะตอ้งลงชือ่และรายงานตัวใหฝ่้ายจัดการแขง่ขันทราบ ณ สถานทีแ่ขง่ขัน ในวันแขง่ขัน
วันแรกกอ่นเวลาของกลุม่แรก 60 นาท ี 
          
ซ.  การสมคัรเขา้แขง่ขนัหลงัวนัปิดรบัสมคัร 
ในกรณีทีม่ผีูส้มัครเขา้แขง่ขันไมค่รบตามจํานวนทีไ่ดกํ้าหนดไว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจัดสามารถพจิารณารับนักกอลฟ์
ทีม่คีณุสมบัตติามระเบยีบของ Thailand PGA Tour ทีไ่มไ่ดส้มัครไวใ้หเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันได ้จนกว่าจะครบตามจํานวน  
โดยผูส้มัครจะตอ้งจ่ายคา่สมัครเป็นเงนิ 2,300 บาท และจ่ายเงนิเพิม่ เนื่องจากสมัครล่าชา้เพิม่อกี จํานวน 1,000 บาท รวม
เป็น 3,300 บาท 
 
ฌ.  ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
นักกอลฟ์มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบคณุสมบัตหิรอือันดับเงนิรางวัลของตนเอง รวมถงึมหีนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการ
สมัคร หรอืการถอนตัว ใหถ้กูตอ้งและเรยีบรอ้ย 
 
1.6  การแขง่ขนัรอบโปร- แอม และกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ 
 การสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน คอืการยอมรับในการเลน่รอบโปร-แอม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุน 

ดว้ย อนุญาตใหส้มาชกิสามารถขอถอนตัวจากการเลน่รอบโปร – แอม หรอืจากกจิกรรมองผูส้นับสนุน ไม ่
เกนิ 2 ครัง้ ต่อปี โดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุล โดยตอ้งยืน่คํารอ้งเป็นหนังสอืถงึคณะกรรมการ ภายในวันกําหนดการ 
ถอนตัว อยา่งไรก็ตาม Thailand PGA Tour สามารถปฏเิสธคําขอ หากผูส้นับสนุนมคีวามประสงคใ์หนั้กกอลฟ์นัน้
เลน่ในรอบโปร-แอมนัน้ 
 
การแขง่ขันรอบโปร-แอม ปกตจิะจัดในวันกอ่นทีจ่ะเริม่การแข่งขันในรอบที ่1 หรอืเป็นวันทีกํ่าหนดโดย 
คณะกรรมการ 
 
สมาชกิโปรดทราบว่าการแขง่ขันรอบโปร-แอม นัน้ เป็นการแข่งขันเพือ่ตอบแทน เป็นการสง่เสรมิ 
ผูส้นับสนุนหรอืนักกอลฟ์สมัครเลน่ ไมใ่ชวั้นฝึกซอ้ม ดังนัน้จงึไมค่วรปฏบัิตตินเหมอืนวันฝึกซอ้ม เชน่ ไม ่
ควรวัดระยะสนามแขง่ขัน เป็นตน้ 

 
หลังจากทีส่มาชกิสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขันและไดร้ับแจง้ใหเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันรอบโปร แอม หากสมาชกินัน้ปฏเิสธ 
การเลน่ในรอบโปร-แอม หรอืปฏเิสธการเขา้รว่มกจิกรรมของผูส้นับสนุน สมาชกินัน้จะถูกตัดสทิธิจ์ากการเขา้ร่วม 
การแขง่ขันในรายการนัน้ ยกเวน้ไดร้ับอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน โดยไดย้ืน่หลักฐานเรือ่งการบาดเจ็บ  
หรอืเหตผุลทางดา้นการแพทย ์หรอืเขา้เงือ่นไขการถอนตัวตามสทิธิ ์หรอืจากเหตผุลทีม่ฉุีกเฉนิและมคีวามสําคัญ 
มาก เชน่ สมาชกิในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 
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ในกรณีทีส่มาชกิขอถอนตัวจากการแขง่ขันรอบโปร-แอม หรอืกจิกรรมทีผู่ส้นับสนุนจัดขึน้ ตามเหตผุลดังกล่าว
ขา้งตน้ สมาชกินัน้จะไมไ่ดร้ับอนุญาตใหใ้ชส้นามฝึกซอ้มทกุชนดิ สมาชกิทีม่าลา่ชา้เพือ่เริม่เลน่รอบโปร-แอม อาจ
ตอ้งเลน่จนจบพรอ้มกับกลุม่ตามทีร่อ้งขอ และอาจตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุนทีเ่พิม่ขึน้ 
 
นอกจากนัน้ สมาชกิทีไ่มป่ฏบัิตติามระเบยีบการเลน่รอบโปร-แอม อาจไดร้ับโทษปรับ หรอืถกูพักการแขง่ขัน 
 
สมาชกิตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของ Thailand PGA Tour ทีจั่ดขึน้ เชน่ งานรับรางวัลประจําปี ซึง่จะมกีารแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

 
1.7   การลงทะเบยีน 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธลิงแขง่ขนั จะตอ้งมารายงานตัวและลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่ขง่ขัน ตามวันทีกํ่าหนดใน
รายละเอยีดการแขง่ขันของแต่ละรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แขง่ขันไม่สามารถลงทะเบยีนได ้จะตอ้งแจง้ให ้
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันทราบภายในเวลาลงทะเบยีนทีกํ่าหนด  จากนัน้จะตอ้งมาลงทะเบยีนตามทีผู่อํ้านวยการจัดการ
แขง่ขันกําหนด หรอืกอ่นหนา้เวลาแขง่ขันของตนเองในรอบแรก  นักกอลฟ์ทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนจะหมดสทิธริ่วมแขง่ขันโดย
ปรยิาย 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ดช้ําระคา่สมัครภายในกําหนด ถอืว่าไดล้งทะเบยีนแขง่ขันแลว้ แตเ่ป็นความรับผดิชอบของนักกอลฟ์
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเวลาเรมิการแขง่ขัน 
 
1.8   กฎการแขง่ขนั การตดัจํานวนรอบการแขง่ขนั หรอืการยกเลกิการแขง่ขนั 
1.8.1 ถา้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันพจิารณาเห็นสมควรวา่ สภาพอากาศไมเ่หมาะทีจ่ะดําเนนิการแขง่ขนัตอ่ไปหรอืมเีหตุ
อืน่ใดทีทํ่าใหแ้ขง่ขันตอ่ไม่ได ้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะประชมุปรกึษากับคณะกรรมการจัดการแขง่ขันเพือ่หาขอ้สรุปใน
การเลือ่นการแขง่ขันแต่ละรอบ และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนและนักกอลฟ์ทราบ   ซึง่สามารถพจิารณาไดต้ามแนวทางต่อไปนี้ 
ก.  การแขง่ขันรอบที ่1, 2 และ 3 
การแขง่ขันในรอบใดรอบหนึง่อาจถกูยกเลกิได ้ถา้ปรากฏวา่มผีูเ้ขา้แขง่ขันเลน่จบไมถ่งึกึง่หนึง่ของจํานวนผูเ้ขา้แขง่ขัน
ทัง้หมด  อยา่งไรก็ตาม โดยหลักท่ัวไป ถา้มกีารสโตรคลูกออกไปแลว้ ใหนั้บรวมดว้ย 
 
ผูเ้ลน่ตอ้งยอมรับการแขง่ขันซึง่อาจตอ้งเลน่มากกว่าวันละ  18 หลมุ หากเกดิขอ้ขัดขอ้งในเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆ
ทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้
 
ข.  การแขง่ขันรอบสดุทา้ยและทางเลอืกในการพจิารณา 
1. ถา้ไมส่ามารถแขง่ขันในรอบสดุทา้ยใหเ้สร็จสิน้ไปได ้ใหนั้บผลของการแขง่ขันรอบทีนั่กกอลฟ์ทัง้หมดเลน่จบ 
2. ถา้มเีหตทํุาใหก้ารแขง่ขันในรอบสดุทา้ยไมส่ามารถแขง่ได ้อาจจะกําหนดใหม้กีารแขง่ขันในวันถัดไปได ้
3. วัตถุประสงคข์องการจัดการแขง่ขันคอืแขง่ขัน 4 วัน กําหนด 72 หลมุ (หรอืจํานวนหลมุตามที ่Thailand PA Tour 
กําหนด) หากไมส่ามารถแขง่ขันจํานวน 72 หลมุได ้(หรอืจํานวนหลมุตามที ่Thailand PGA Tour กําหนด) ใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิจิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ทีจ่ะลดจํานวนหลมุทีแ่ขง่ขันเหลอื 54 หลมุ หรอื 36 หลมุ (หรอืตามจํานวนหลมุที ่
Thailand PGA tour กําหนด) 
 
 1.8.2   การหยดุการแขง่ขนัช ัว่คราว 
สญัญาณแตร หรอื หวดูดังยาว 1 ครัง้                                                                                                                         

• เป็นสญัญาณในการใหห้ยดุเล่นในสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอันตราย ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งหยดุการเลน่ทันท ีถา้ไมห่ยดุเลน่
ทันท ีผูเ้ลน่มโีทษตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขัน 
หมายเหต ุ กําหนดใหปิ้ดพืน้ทีฝึ่กซอ้มทัง้หมดในระหวา่งหยดุการเลน่ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตรายจนกว่า 
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ลน่ทีฝ่่าฝืนจะถอืวา่ผดิระเบยีบวนัิย และมโีทษปรับ 
2,000 บาท 

สญัญาณแตร หรอืหวดู ดังตอ่เนื่อง 3 ครัง้                                                                                    
• ในกรณีผูเ้ลน่ในกลุม่กําลังเลน่ตอ่เนื่องระหว่างสองหลมุ ผูเ้ล่นทกุคนจะตอ้งไมเ่ลน่ตอ่จนกว่าคณะกรรมการจะแจง้

ใหก้ลับเขา้ไปเลน่ตอ่ 
• ถา้ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่ในกลุม่ไดเ้ริม่เลน่ในหลมุใด ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่หรอืผูเ้ลน่ทัง้หมดในกลุม่ อาจหยดุเลน่ทันท ี

หรอื เลน่ตอ่ไปในหลมุนัน้ ไมว่่ากรณีใด ตอ้งหยดุการเลน่หลังจากจบหลมุนัน้แลว้ 
หมายเหต:ุ คณะกรรมการอาจใชว้ธิแีจง้นักกอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวดูหรอืแตรลม 

1.8.3   การเร ิม่เลน่ใหม ่
สญัญาณแตร หรอื หวดู 2 ครัง้  

• เป็นสญัญาณใหเ้ริม่เลน่ หรอืกลับเขา้ไปเลน่ต่อ 

ทันทีท่ีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นวา่สามารถเริม่การแขง่ขันได ้ คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะเปิดหวูด แตรลม เป็น
สญัญาณสัน้ 2 ครัง้ ตดิต่อกัน หรอืแจง้ใหผู้แ้ขง่ขันทราบ โดยผูแ้ขง่ขันจะตอ้งเริม่เลน่โดยไม่ชกัชา้ 
 
1.8.4   เงนิรางวลั 
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หากการแขง่ขันดําเนนิไปไมค่รบ  72 หลมุตามทีกํ่าหนดไว ้  กําหนดใหเ้งนิรางวัลยังคงเดมิตามทีกํ่าหนดไว ้แตจ่ะตอ้งมกีาร
แขง่ขันรวมไมน่อ้ยกวา่ 36 หลุม หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
 
 
1.9    การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก 
การแขง่ขนัรอบคัดเลอืกจะจัดขึน้กอ่นหนา้การแขง่ขันอยา่งนอ้ย 1 วัน หรอื ตามทีค่ณะกรรรมการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
โดยกําหนดเป็นการแขง่ขัน 18 หลมุ 
  
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขันในรอบคัดเลอืก จะถูกจัดอันดับตามคะแนนทีทํ่าไดห้ลังจบการแข่งขันรอบคัดเลอืก โดยอันดับ 
1- -30 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะไดร้ับสทิธเิขา้แขง่ขันใน Thailand PGA Tour ในรายการนัน้ๆ โดยทีเ่หลอื
จะเป็นอันดับสํารอง 
  
1.10   ระเบยีบการฝึกซอ้ม 

1.10.1  ในการฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ขา้แขง่ขันจะฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาทีค่ณะกรรมการ 
จัดการแขง่ขันกําหนดเท่านัน้ 

1.10.2 ในระหวา่งการฝึกซอ้ม อนุญาตใหซ้อ้มไดเ้พยีงลกูเดยีวเท่านัน้ ยกเวน้ 
ก.  การเลน่ลูกเขา้หากรนี แตลู่กไม่อยูบ่นกรนี จะอนุญาตใหซ้อ้มไดอ้กี 1 ลูก 
ข.  อนุญาตใหซ้อ้มชพิรอบกรนีไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้ โดยการซอ้มชพิจะตอ้งไม่ทําความเสยีหายกับสนาม 
ค.  การระเบดิทรายจากบังเกอรข์า้งกรนีเพือ่ขึน้กรนี อนุญาตใหเ้ลน่ไดห้นึง่ครัง้ การเลน่มากกวา่หนึง่ครัง้ 

ตอ้งเล็งไปทางอืน่ทีไ่มใ่ชก่รนี 
  ง.  สามารถฝึกซอ้มพัตตไ์ด ้3 ครัง้ 
            จ. หา้มใชร้ถกอลฟ์ในวันฝึกซอ้ม ยกเวน้ไดร้ับอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 

ฉ.  ใหอ้อกรอบฝึกซอ้มไดไ้มเ่กนิกลุม่ละ 4 คน 
หมายเหต ุ 
• ในกรณีทีม่กีลุม่หลังรอ จะไมไ่ดร้ับสทิธิใ์นการเลน่มากกว่าหนึง่ลกู 
• หา้มนักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งแขง่ขันรอบโปรแอม ฝึกซอ้มชพิ และ/หรอืพัตต ์บนกรนีในสนามแข่งขันในวัน 
 แขง่ขันโปรแอม 

 
การฝ่าฝืนระเบยีบ จะถูกปรับเป็นเงนิ 2,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ 

 
1.11   การแขง่ขนัทีอ่ยูใ่นสปัดาหซํ์า้ซอ้นกนั 
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ลน่อยูใ่น Thailand PGA Tour จะตอ้งไม่ไปแขง่ในทัวรน์าเมนทอ์ืน่ๆทีจั่ดขึน้มาซ้ําซอ้นกับของ Thailand 
PGA Tour  ยกเวน้จะมหีนังสอืรอ้งขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน โดยสง่ถงึคณะกรรมการจัดการแขง่ขันของ Thailand PGA 
Tour และใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการฯ 
  
การฝ่าฝึนระเบยีบขอ้นี้ จะถกูปรับโทษเป็นเงนิอยา่งต่ํา 2,000 บาท และจะถูกตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึง่ถา้มกีารฝ่า
ฝืนอกีครัง้ จะถกูตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันใน Thailand PGA Tour เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
1.12   เครือ่งหมายโฆษณาทีต่ดิเสือ้ 
ขอ้แนะนําสําหรับนักกอลฟ์อาชพีเมือ่ตดิต่อผูส้นับสนุนในเรือ่งเครือ่งหมายตดิเสือ้ 
ก.  ไมค่วรมเีครือ่งหมายเกนิกว่า 7 เครือ่งหมายบนเสือ้ทีส่วมใสในการแขง่ขัน  
ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเครือ่งหมายทีจ่ะตดิควรมขีนาดไมเ่กนิ 4 x 6 นิว้ (100-150 มม.) ตอ่เครือ่งหมาย 
 
1.13   ทวี ีผูส้ ือ่ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์ 
ก.  นักกอลฟ์จะตอ้งปฏบัิตติามการรอ้งขอของคณะกรรมการจัดการแขง่ขันเมือ่ผูส้ือ่ข่าวขอสมัภาษณ์หลังจากสง่สกอรเ์สร็จ  

ทัง้นี้เพือ่ใหค้วามสะดวกแกผู่ส้ือ่ขา่วในการประชาสมัพันธก์ารแขง่ขัน ซึง่นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืโดยทันท ี
ข.  นักกอลฟ์ทุกคนทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันรายการของ Thailand PGA Tour  ยนิยอมอนุญาตให ้Thailand PGA Tour 

ดําเนนิการในเรือ่งเกีย่วกับสทิธกิารบันทกึภาพและเสยีง เพือ่ออกอากาศทางโทรทัศน ์วทิย ุการถา่ยภาพนิง่ และ
ภาพเคลือ่นไหว โดยผูเ้ลน่จะไมม่สีทิธสิว่นแบง่ใดๆหากไมม่กีารยนิยอมจากคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน  โดยสมาคมฯ
จะมอบสทิธใิหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนใชป้ระโยชน์จากภาพและเสยีงดังกล่าวเป็นเวลาหนึง่ปีหลังการแขง่ขัน เพือ่จุดประสงค์
ตอ่ไปนี้เท่านัน้ 
• เพือ่การถา่ยทอดสด หรอืถา่ยทอดเทปบันทกึภาพการแขง่ขัน และเพือ่การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
• ใชภ้าพเคลือ่นไหว หรอืภาพนิง่ และงานลักษณะเดยีวกันจากการแขง่ขัน 

 
1.14   การรายงานสกอร ์
นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีข่องการแขง่ขันเมือ่มาถามสกอร ์เพือ่รายงานกลับเขา้ศนูยป์ระสานงานของการ
แขง่ขนั 
 
1.15   การแตง่กาย 
รอบการแขง่ขนัทกุรอบ  
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นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขันใน Thailand PGA Tour ตอ้งไมส่วมใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงยนีส ์กางเกงทีม่กีระเป๋าปะดา้นขา้ง หรอื
กางเกงทรงไม่สภุาพ เสือ้ไมม่ปีก หรอืรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแขง่ขัน รวมถงึการเขา้มาตดิตอ่ในสํานักงานแขง่ขันในวัน
แขง่ขนัดว้ย  
 
 
 
รอบฝึกซอ้ม 
นักกอลฟ์อาจสวมกางเกงขาสัน้ทีม่รีูปแบบเป็นกางเกงเลน่กฬีากอลฟ์ ยกเวน้หา้มสวมกางเกงขาสัน้ในวันฝึกซอ้มในวัน
เดยีวกับวันทีม่ทีีม่กีารแขง่ขันรอบคัดเลอืก รอบโปร แอม หรอืรอบอืน่ๆ  
 
การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรบั 2,000 บาทต่อความผดิแต่ละครัง้ 
 
1.16   การดืม่แอลกอฮอล ์
หา้มมใิหนั้กกอลฟ์ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์มว่่าจะเป็นในระหวา่งรอบฝึกซอ้ม การแขง่ขันโปรแอม หรอืในรอบการ
แขง่ขัน การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.17   กฎระเบยีบของแคดดี ้
แคดดีม้หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตอ่นักกอลฟ์ทีต่นถอืถงุกอลฟ์ให ้ดังนัน้ถา้แคดดีก้ระทําผดิกฎดังต่อไปนี้จะถอืว่าเป็น
เสมอืนความผดิของนักกอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นักกอลฟ์จะ ถกูปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาทตอ่ความผดิแตล่ะครัง้ ซึง่
กฏระเบยีบมดัีงนี้ 

• มคีวามประพฤตทิีเ่ป็นทีย่อมรับไมไ่ด ้ในมาตรฐานของบคุคลในสงัคมท่ัวไป 
• แคดดีจ้ะตอ้งใสบ่ิ๊บแคดดีท้ีท่างผูจั้ดการแขง่ขันจัดใหทุ้กครัง้ 
• หา้มแคดดีส้วมกางเกงยนีส ์รองเทา้แตะ อยา่งไรก็ตาม แคดดีส้ามารถสวมกางเกงขาสัน้ทรงสภุาพได ้
• แคดดีต้อ้งสวมเสือ้ทีม่ปีก 
• แคคดีส้ามารถรับการสนับสนุน และสามารถตดิโฆษณาบนเสือ้ ซึง่คลา้ยกับนักกอลฟ์ได ้
• จะไมอ่นุญาตการโฆษณาเป็นกลุม่โดยแคดดี ้ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นับสนุนการแขง่ขันรายการนัน้ 
• หา้มนักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขันในรายการเดยีวกัน เป็นแคดดีใ้หกั้น (รวมถงึรอบคัดเลอืกของรายการนัน้ๆดว้ย)  
• หา้มมใิหแ้คดดีป็้นผูเ้ขยีนสกอรแ์ทนผูเ้ลน่ในสกอรก์ารด์ 
• แคดดีส้ามารถจดขอ้มูลสถติใินการด์ขอ้มลูสถติไิด ้
• กําหนดใหนั้กกอลฟ์ตอ้งใชแ้คดดีใ้นการแขง่ขัน และใหร้วมถงึรอบฝึกซอ้มและรอบโปรแอม การใชร้ถลากถงุกอลฟ์

ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
• หา้มแคดดีท้ดสอบสภาพผวิกรนีในสนามแขง่ขัน ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเทา่นัน้  
• หา้มแคดดีท้ีใ่สร่องเทา้กอลฟ์เดนิบนกรนีทกุกรนีในสนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขัน (ใหร้วมถงึกรนีฝึกซอ้มดว้ย) 
• Thailand PGA Tour มสีทิธใินการขบัหรอืหา้มไมใ่หแ้คดดีค้นใคคนหนึง่เขา้บรเิวณสนามแขง่ขันหากทําผดิระเบยีบ

หรอืประพฤตตินไมเ่หมาะสม 
• นักกอลฟ์อาชพีมสีทิธทิีจ่ะนําแคดดีข้องตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการแขง่ขันทราบล่วงหนา้และอาจตอ้ง

จ่ายค่าแคดดีใ้หท้างสนามกอลฟ์ทกุครัง้ทีจ่ะออกแขง่ในแต่ละวันตามอัตราของแต่ละสนาม 
 
1.18 เวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขนั (Pace of Play)  

 
Thailand PGA Tour มนีโยบาย เรือ่งการควบคมุเวลาการเลน่ ดังนี้ 

1. เวลาทีอ่นุญาตในการเลน่ 
การแขง่ขันในแตล่ะรายการ ผูอํ้านวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาทีใ่ชใ้นการเล่น และตดิประกาศไวบ้นบอรด์ประกาศ ณ 
สนามแขง่ขัน ตารางเวลาน้ีจะมกีารพมิพป์ระกาศไวท้ีด่า้นหลังของใบบอกตําแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน ตารางเวลาน้ีจะ
กําหนดเวลามากทีส่ดุทีอ่นุญาตใหก้ลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซึง่ขึน้อยู่กับระยะ ความยากของหลุม และเวลารวมทัง้หมดสําหรับรอบการ
แขง่ขัน 
 
แนวทางการกําหนดเวลาทีใ่ชต้อ่หลุม ดงันี ้
กลุม่ 4 คน: พาร ์3 – 13 นาท ี  พาร ์4 - 16 นาท ี  พาร ์5 - 19 นาท ี   
กลุม่ 3 คน: พาร ์3 - 11 นาท ี  พาร ์4 - 14 นาท ี  พาร ์5 - 17 นาท ี   
กลุม่ 2 คน: พาร ์3 - 9 นาท ี  พาร ์4 - 12 นาท ี  พาร ์5 - 14 นาท ี   
หมายเหต:ุ บวกเวลาเพิม่ไดสํ้าหรับหลมุทีม่คีวามยากหรอืมสีิง่ทีทํ่าใหก้ารเลน่ลา่ชา้ นอกจากนี้เวลาในการเดนิจากกรนี
ไปยังแทน่ทอีาจนํามาเพิม่ในเวลาทีกํ่าหนดได ้

 
แนวทางการกําหนดเวลาทีใ่ชต้อ่รอบ ดงันี ้
กลุม่ 4 คน: 4:45 – 5:00 ชั่วโมง 
กลุม่ 3 คน: 4:12 - 4:35 ชั่วโมง 
กลุม่ 2 คน: 3:32 - 3:45 ชั่วโมง 

 
2. ออกนอกตําแหนง่                                                                                                                                                                                        
ถา้กลุม่แรก หรอืกลุม่แรกหลังสตารท์เตอรแ์ก็ป เลน่เกนิเวลาทีกํ่าหนด จะถอืว่าออกนอกตําแหน่ง กลุม่ใดต่อมาจะถอืวา่
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ออกนอกตําแหน่งถา้ชว่งเวลาหา่งเลน่จบหลมุของกลุม่กับกลุ่มหนา้มากกว่าชว่งหา่งเวลาตอนเริม่ตน้เลน่ และเวลารวม
การเลน่ของกลุม่เกนิเวลาทีกํ่าหนดสําหรับหลมุทีเ่ลน่จบ 
 
3. การตรวจสอบเวลา และการจบัเวลา 
• กลุม่ทีอ่อกนอกตําแหน่ง ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด จะมกีารเขา้ตรวจสอบเวลาทันท ีและจะมกีารแจง้จากเจา้หนา้ที ่

ควบคมุเวลา 
• ถา้ชว่งห่างระหวา่งกลุ่มกับกลุ่มหนา้มคีวามหา่งมาก เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาอาจเขา้จับเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีาร

ตรวจสอบเวลากอ่น 
• กลุม่จะถกูตรวจสอบเวลาจนกระท่ังเขา้ตําแหนง่ หรอือยูภ่ายในเวลาทีกํ่าหนด 
• ในรอบการเลน่ กลุม่ทีก่ลับเขา้ตําแหน่งหลังจากมกีารตรวจสอบเวลา และออกนอกตําแหน่งซ้ําอกี จะมกีารจับเวลา

แทนทีก่ารตรวจสอบเวลา 
• ถา้กลุม่เสยีเวลาเพิม่ขึน้ หรอืเวลาไม่ดขี ึน้หลังจากการตรวจสอบเวลาในหลมุแรก ผูเ้ลน่ในกลุ่มตอ้งเลน่หลมุต่อๆไป

ทกุหลมุ โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ทีกํ่าหนด เพือ่หลกีเลีย่งการถูกจับเวลา 
• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลา หากพบวา่ ผูเ้ลน่หนึง่คน สองคน หรอืสามคนในกลุม่ไมช่ว่ยเหลอืเพือ่ทําใหเ้วลาของ

กลุม่ดขี ึน้ อาจมกีารจับเวลาผูเ้ลน่นัน้ ในขณะทีผู่เ้ลน่อืน่ยังคงเป็นการตรวจสอบเวลา 
• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลาในรอบการแขง่ขัน ผูเ้ลน่ทีม่บัีนทกึการสโตรค จํานวน 2 ครัง้ ทีแ่ต่ละครัง้เกนิเวลาที่

อนุญาต คอื 40 วนิาท ีหรอื 50 วนิาท ีแต่ยังอยูภ่ายใน 10% ทีอ่นุญาตเพิม่ เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาจะแจง้ใหท้ราบ
วา่ จะเปลีย่นจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจับเวลา 

• ถา้ผูเ้ลน่คนเดยีวหรอืผูเ้ลน่ทัง้กลุม่ถกูเปลีย่นจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจับเวลา จะไดร้ับการแจง้จากเจา้หนา้ที่
ควบคมุเวลา 

• ในทกุกรณี เจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาจะมกีารแจง้ผูเ้ลน่ทุกคนในกลุม่กอ่นทําการตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา แตไ่ม่
ตอ้งแจง้เมือ่มกีารหยดุตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา 

• เมือ่มกีารตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลากลุม่ หรอืผูเ้ลน่คนใด เจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาจะพยายามแจง้กลุม่ทีต่ามมาให ้
ทราบวา่มกีารจับเวลากลุม่ดา้นหนา้ แต่ไมไ่ดเ้ป็นขอ้บังคับวา่จะตอ้งปฏบัิต ิผูเ้ลน่แตล่ะคนตอ้งรูตํ้าแหน่งของกลุม่
ตนเองทีส่มัพันธกั์บกลุม่หนา้ กลุม่ทีไ่ดร้ับการแจง้แลว้ แต่ไมส่ามารถรักษาตําแหน่งจะถกูตรวจสอบเวลาหรอืจับ
เวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจับเวลาจะมกีารบันทกึจํานวนครัง้การถูกจับเวลา ในขณะทีก่ารตรวจสอบเวลาจะไมม่กีารบันท ึ
 

4. การตรวจสอบเวลา / การจบัเวลารายบคุคล                                                                                                                                                         
การตรวจสอบเวลาหรอืการจับเวลารายบคุคล จะทําโดยเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลา กับผูเ้ลน่หนึง่คน สองคน                    
สามคน หรอืทุกคนในกลุม่ 

• สําหรับการเล่นจากแท่นท ีจะใหเ้วลาทีเ่หมาะสมเพยีงพอเพือ่ใหผู้เ้ล่นเดนิทางไปถงึแท่นท ีตัง้ลูกบนท ีและหลังจากนัน้ 
 นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา 
• การเลน่กอ่นถงึกรนี จะเริม่จับเวลาเมือ่ผูเ้ลน่ใชเ้วลาทีเ่หมาะสมเพยีงพอในการเดนิทางไปถงึลูกของตนเอง  

กา้วนับคํานวณระยะ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา ถา้มกีารรบกวนจากผูเ้ลน่อืน่ แคดดี ้หรอืสิง่กระทบ
ภายนอกระหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการสโตรคของผูเ้ลน่ จะมกีารหยดุนาฬกิาจับเวลาไวแ้ละจะไมเ่ริม่เวลาใหม่
จนกว่าผูเ้ลน่ไดเ้ขา้เตรยีมพรอ้ม จนถงึจุดทีถู่กรบกวนครัง้กอ่น 

• สําหรับการเลน่ระยะสัน้รอบกรนี จะใหเ้วลาผูเ้ลน่ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ เพือ่เดนิทางไปถงึลูกของตนเอง เคลือ่น 
 ยา้ยลูสอมิเพดเิมน้ทท์ีอ่ยู่บนกรนี เริม่ดเูสน้ทางเลน่ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา 
• บนกรนีจะเริม่เวลาหลังจากผูเ้ล่นคนแรกมโีอกาสในการวางลกู โดยทีผู่เ้ลน่คนอืน่ไดม้ารค์และหยบิลูกขึน้ 

แลว้ และผูเ้ลน่ไดร้ับเวลาทีเ่หมาะสมเพยีงพอ เพือ่มาอยูใ่นตําแหน่งทีพ่รอ้มสําหรับการพัตต ์หลังจากนัน้เริม่นับ 3 
วนิาท ีและเริม่เวลา อยา่งไรก็ตาม ในการพัตตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเริม่นับในทันททีีผู่เ้ลน่วางลกูกลับทีเ่ดมิ
และยนืขึน้(หรอื ไดใ้ชเ้วลาทีเ่หมาะสมเพยีงพอ) เพือ่วางลกูของตนเอง หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา  
หมายเหต ุเวลาทีใ่ชใ้นการซอ่มรอยลกูตก และรอยเสยีหายต่างๆ และการเคลือ่นยา้ยลูสอมิเพดเิมน้ท ์จะไม่
นับเป็นเวลาในการทําสโตรค 

• การขยายเวลา: มโีอกาสใชเ้พยีงครัง้เดยีวในแต่ละรอบการแขง่ขนั ผูเ้ลน่สามารถรอ้งขอการขยายเวลาพเิศษ  
40 วนิาท ีโดยจะตอ้งรอ้งขอกอ่นเวลาทีกํ่าหนดในการทําสโตรคหมดลง 

เวลาเพยีงพอ หมายถงึ เวลาในการเดนิทางตามปกตมิายังลกูของตนเองหรอืแทน่ท ีดังนัน้หากผูเ้ลน่เดนิทางเร็วก็
จะมเีวลาเตรยีมตัวมากขึน้ ในขณะทีผู่เ้ลน่ทีเ่ดนิทางชา้ เวลาเตรยีมตัวอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬกิาจับเวลาอาจมี
การเริม่เวลาไปแลว้ 
 

5. โทษเลน่เกนิเวลา (Monitoring Penalty) และ การเลน่เกนิเวลา (Bad Time) 
เวลาทีอ่นุญาต สําหรับแตล่ะสโตรค 

• เวลาทีอ่นุญาตสําหรับแตล่ะสโตรคคอื 40 วนิาท ี อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ลน่ลําดับทีห่นึง่ทีเ่ลน่บนแทน่ท ีพาร ์ 3, เลน่
ลกูอะโพรชไปทีก่รนี หรอื ชพิ หรอื พัตต ์จะมเีวลาเพิม่ 10 วนิาท ี(รวมทัง้หมดเป็น 50 วนิาท)ี 

• เวลาทีเ่กนิไปแตอ่ยูภ่ายใน 10% ของเวลาทีอ่นุญาต จะไมถ่อืวา่เกนิเวลา เวลาทีอ่นุญาตเพิม่ขึน้ 10% หมายถงึ 
44 วนิาท ีสําหรับการเลน่ 40 วนิาท ีหรอื 55 วนิาท ีสําหรับการเลน่ 50 วนิาท ี 

โทษตรวจสอบเวลา (Monitoring Penalty) ไดแ้ก ่ 
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5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหนึง่ ทีถ่กูพบโดยผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลากอ่นการตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลาอย่างเป็น
ทางการ ใชเ้วลามากกวา่ 85 วนิาท ีสําหรับผูเ้ล่นลําดับแรก หรอื 70 วนิาท ีสําหรับผูเ้ล่นลําดับอืน่ ไมคํ่านงึถงึว่ากลุ่ม
นัน้จะอยู่ในตําแหน่งหรอืไม ่จะถอืวา่ มโีทษตรวจสอบเวลา หากเวลานัน้กลุ่มออกนอกตําแหน่ง จะมกีารตรวจสอบ
เวลากลุ่ม แตจ่ะมกีารจับเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนัน้ ผูเ้ล่นสามารถมโีทษปรับเงนิตามตาราง ข. และ ค. แตจ่ะไมม่กีาร
ปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเลน่เกนิเวลา (Bad Time) ไดแ้ก ่
5.2 ผูเ้ล่นคนใดมบัีนทกึการตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา ในรอบการแขง่ขัน ครบ 3 ครัง้ จากการใชเ้วลาแต่ละสโตรคเกนิ

เวลาทีกํ่าหนด คอืเกนิ 40 หรอืเกนิ 50 วนิาท ีแตอ่ยู่ภายใน 10% ทีอ่นุญาตเพิม่ จะถอืวา่ เลน่เกนิเวลา 
5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแขง่ขัน หากมกีารใชเ้วลาเกนิ 10% ของเวลาทีกํ่าหนด จะ 
 ถอืวา่ เลน่เกนิเวลา และจะเปลีย่นเป็นจับเวลา ตัง้แตก่ารเล่นช็อตตอ่ไป 
5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการจับเวลา ในรอบการแขง่ขัน หากมกีารใชเ้วลาเกนิ 10% ของเวลาทีกํ่าหนด จะถอืวา่ 
 เลน่เกนิเวลา 

หมายเหต:ุ การเลน่เกนิเวลาใดก็ตาม จะมผีลต่อเนื่องจนจบการแขง่ขนั 

การแจง้ผูเ้ลน่เรือ่งโทษตรวจสอบเวลา (Monitoring Penalty) หรอื การเลน่เกนิเวลา (Bad Time) 
นอกจากการเล่นบนกรนี ผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วทีส่ดุทีส่ามารถทําได ้วา่ผูเ้ล่นไดรั้บโทษ
ตรวจสอบเวลา หรอื เล่นเกนิเวลา ผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นวา่เขา้ใจเรือ่งขอ้กําหนดเรือ่งการ
ควบคุมเวลาการเล่นหรอืไม ่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ล่นจะระวังการเล่นเกนิเวลาในครัง้ตอ่ไปซึง่จะมกีารปรับโทษ 1 สโตรคมา
บังคับใช ้ หากโทษตรวจสอบเวลา หรอื การเล่นเกนิเวลา เกดิจากการเล่นลูกพัตต ์หรอื ลูกชพิสัน้ๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นใน
ขณะทีเ่ดนิทางไปแท่นทหีลุมถัดไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้งรับโทษของการเล่นเกนิเวลาครัง้ที ่2 หากไม่มกีารแจง้ครัง้ที ่1มา
กอ่น 

การอุทธรณ์ โทษตรวจสอบเวลา หรอื เลน่เกนิเวลา 
ผูเ้ล่นมเีวลา 30 นาทหีลังเลน่จบรอบทีจ่ะอุทธรณเ์รือ่ง โทษตรวจสอบเวลา หรอื การเลน่เกนิเวลา ใดๆทีไ่ดร้ับใน
ระหวา่งรอบ หากเกนิเวลานัน้จะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้

บนัทกึลา่สุดของผูเ้ลน่ทีถ่กูจบัเวลาและมโีทษปรบั 
รายชือ่ผูเ้ล่นทีม่บัีนทกึการถกูจับเวลาและมโีทษปรับ สามารถดไูดท้ีสํ่านักงานจัดการแขง่ขัน และจะมกีารตดิประกาศที่
บอรด์ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ สนามแขง่ขันนัน้ๆ ผูเ้ล่นตอ้งแน่ใจวา่ ไดรั้บทราบถงึสถานะล่าสดุของตนเอง  

6. รปูแบบของโทษปรบัสโตรคและโทษปรบัเงนิ 
ก.  โทษปรบัสโตรค และ โทษปรบัเงนิ สําหรบัการเลน่เกนิเวลาในการแขง่ขนัรายการเดยีวกนั 
โทษปรับสโตรค จะใชบั้งคับกับผูเ้ลน่คนเดมิทีเ่ลน่เกนิเวลา 2 ครัง้ หรอืมากกวา่ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรอื 5.4 
ดา้นบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หรอิ จับเวลา ในระหวา่งการแขง่ขันรายการเดยีวกัน รวมถงึมโีทษปรับเงนิดว้ย
ในเวลาเดยีวกัน 

  
ก. โทษปรบัสโตรค และ โทษปรบัเงนิ สําหรบัการเลน่เกนิเวลาในการแขง่ขนัรายการเดยีวกนั 

จํานวนคร ัง้การเล่นเกนิเวลา โทษปรบั (สโตรค) โทษปรบัเงนิ (บาท) 
คร ัง้ที ่1 0 (เตอืน) 0 
คร ัง้ที ่2 1 2,000 
คร ัง้ที ่3 2 4,000 
คร ัง้ที ่4 ตดัสทิธิแ์ขง่ขนั 8,000 

 
หมายเหต:ุ ผูเ้ลน่ทีถ่กูปรับจากการฝ่าฝืน ครัง้ที ่2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไมม่กีารปรบัโทษเพิม่ 
ตามตาราง ข. และ ค. ดา้นลา่งอกี แตจ่ะนับจํานวนครัง้การถกูจับเวลาและการเลน่เกนิเวลาและมกีารบันทกึไว ้
ตลอดรอบปีการแขง่ขัน 
 
ข. โทษปรบัเงนิสําหรบัโทษตรวจสอบเวลา  และ/ หรอืการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 

ผูเ้ลน่จะมโีทษปรับเงนิจํานวน 2,000 บาท เมือ่มบัีนทกึการเล่นเกนิเวลาจากการตรวจสอบเวลา และ/หรอื เกนิ
เวลาจากการจับเวลา ครบ 2 ครัง้ ตามตาราง 5.1, 5.2, 5.3 หรอื 5.4 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขัน โทษปรับนี้จะ
เพิม่ขึน้อกี 2,000 บาท ในแต่ละครัง้ทีผู่เ้ลน่มโีทษตรวจสอบเวลา และ/หรอื การเลน่เกนิเวลา 
 

ข. โทษปรบัเงนิ สําหรบัโทษตรวจสอบเวลา และ/ หรอืการเลน่เกนิเวลาในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้โทษตรวจสอบเวลา 
 และ/หรอื การเลน่เกนิเวลา 

โทษปรบัเงนิ (บาท) 

คร ัง้ที ่1 0 
คร ัง้ที ่2 2,000 
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คร ัง้ที ่3 และคร ัง้ตอ่ๆไป + 2,000 จากการปรบัคร ัง้ทีผ่า่นมาของการเลน่เกนิ
เวลา 

 
 
 

ค. โทษปรบัสําหรบัจํานวนคร ัง้การจบัเวลาของการแขง่ขนัในรอบปีการแขง่ขนั 
ตามตารางนี้ จะเป็นโทษปรับเงนิจากบันทกึจํานวนครัง้การจับเวลาอยา่งเป็นทางการ ไมร่วมถงึบันทกึการ
ตรวจสอบเวลา ถา้ถกูจับเวลา 5 ครัง้ในระหวา่งปี ผูเ้ลน่มคีา่ปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ลน่ถกูจับเวลา 7 ครัง้จะมี
คา่ปรับ 4,000 บาท / 9 ครัง้ จะมคีา่ปรับ 6,000 บาท / 11 ครัง้ จะมคีา่ปรับ 8,000 บาท / 13 ครัง้ จะมคีา่ปรับ 
10,000 บาท / 15 ครัง้ จะมคี่าปรับ 12,000 บาท หลังจากนัน้ จะมโีทษปรับเงนิ 2,000 บาท มากกวา่คา่ปรับ
ของครัง้ทีผ่า่นมา ของแตล่ะครัง้ของบันทกึการจับเวลาทีเ่พิม่ขึน้  

 
ค. โทษปรบัเงนิสําหรบัจํานวนคร ัง้การจบัเวลาของการแขง่ขนัในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้ของการจบัเวลา โทษปรบัเงนิ (บาท) 
ครัง้ที ่1 - 4 0 

ครัง้ที ่5 2,000 
ครัง้ที ่7 4,000 
ครัง้ที ่9 6,000 
ครัง้ที ่11 8,000 
ครัง้ที ่13 10,000 
ครัง้ที ่15 12,000 

ตัง้แต ่16 ครัง้ขึน้ไป 2,000 มากกว่าคา่ปรบัครัง้ทีผ่่านมา ของแตล่ะครัง้ทีเ่พิม่ 
 
หมายเหต:ุ  
1. ผูเ้ลน่คนใดเคยมโีทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเลน่เกนิเวลาทีกํ่าหนดในปีทีผ่า่นมาตามตาราง ก.ข. หรอื 

ค. ดา้นบน หากยังมกีารฝ่าฝืนในลักษณะเดมิอกีในปีต่อมา โทษปรับจะเพิม่เป็น 2 เทา่ 
2. ผูเ้ลน่ทีม่บัีนทกึการเลน่เกนิเวลาครบ 2 ครัง้ในปีเดยีวกัน ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหัวหนา้ผูตั้ดสนิ 

 
7. การใชเ้วลาเลน่ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

สิง่ทีผู่เ้ลน่สามารถชว่ยได ้
• รูตํ้าแหน่งของกลุม่ตนเอง กับ ตําแหน่งของผูเ้ลน่ในกลุม่ดา้นหนา้ 
• ถา้รูส้กึวา่กลุม่ตนเองออกนอกตําแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมอืผูเ้ลน่คนอืน่ในกลุม่ 
• ถา้กลุม่ตนเองออกนอกตําแหน่ง ใหพ้ยายามเลน่เร็วขึน้เพือ่ใหทั้นกลุม่หนา้โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
• ถา้ไดร้ับแจง้ว่ามกีารตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลากลุม่ดา้นหนา้ ใหเ้ลน่ใหเ้ร็วขึน้ทันท ี
• เลน่ลกูสํารองเมือ่ลกูเดมิอาจหายนอกพืน้ทีป่รับโทษ หรอื อาจโอบ ี
• อยา่รอจนถงึลําดับการเลน่ของตนเองกอ่น จงึสวมถงุมอื 
• อยา่รอจนถงึลําดับการเลน่ของตนเองกอ่น จงึคํานวณระยะ 
• อยา่รอจนถงึลําดับการเลน่ของตนเองกอ่น จงึตรวจสอบทศิทางลม 
• ดเูสน้ทางเลน่บนกรนี ในขณะทีผู่เ้ลน่คนอืน่กําลังดเูสน้ทางเลน่ของตนเอง (โดยไมผ่ดิมารยาทและไมร่บกวน) 
• ไมต่อ้งห่วงถงึกลุม่ทีอ่ยูด่า้นหลัง เป็นความรับผดิชอบของผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาทีจ่ะดแูลกลุม่ทีอ่ยู่

ดา้นหลัง 

40 วนิาทเีป็นเวลาทีน่านในการตลูีก 1 คร ัง้ ถา้มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นถงึลําดบัการเลน่ของตนเอง ผู้
เลน่จะไมต่อ้งรบีรอ้นในการเลน่อกีตอ่ไป 

 
1.19  เจา้หนา้ทีค่วบคมุกฎ 

ก. Thailand PGA Tour จะจัดสง่คณะกรรมการควบคมุกฎการแขง่ขันไปในทกุรายการ 
ข. กรรมการกฎขอ้บังคับ ของ Thailand PGA หรอืผูท้ีก่รรมการกฎขอ้บังคับแตง่ตัง้ จะเป็นผูทํ้าหนา้ทีใ่นการ

ควบคมุดแูลเรือ่งกฎขอ้บังคับในแตล่ะรายการแขง่ขัน 
 
1.20  กฎ ขอ้บงัคบัการแขง่ขนั และการจดักลุม่แขง่ขนั 

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

ข. การจัดกลุม่แขง่ขันของรอบ 1 และ/หรอื รอบ 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน  โดยใน
รอบการแขง่ขันหลังจากการตัดตัวแลว้ จะพจิารณาจัดกลุม่จากอันดับผลการแขง่ขันหลังจบรอบการแขง่ขันกอ่น
หนา้นัน้  หากมกีารจัดกลุม่การแขง่ขันทีแ่ตกตา่งจากนี้ จะประกาศใหผู้เ้ขา้แขง่ขันทราบลว่งหนา้ 
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ค. ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขนั หรอืคณะกรรมการจัดการแขง่ขันอาจกําหนดเลือ่นหรอืยกเลกิการแขง่ขันของแตล่ะ
รอบไดต้ามความเหมาะสมหากมปัีญหาเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
2.  ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติวัเมือ่เป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour 
 ระเบยีบขอ้บังคับนี้จัดทําขึน้เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการแขง่ขันใน Thailand PGA Tour 
 
2.1 เร ือ่งท ัว่ไป 

ในการเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour  นักกอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบยีบของการแขง่ขันอยา่งเคร่งครัด ซึง่
จุดมุง่หมายของ Thailand PGA Tour คอื การสะทอ้นภาพของนักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามซีอ่สตัย ์มรีะเบยีบวนัิย เป็น
ผูม้กีรยิา มารยาทอันด ีและมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา ทัง้นี้ไม่วา่จะอยูใ่นหรอืนอกการแขง่ขัน 
 
ในการกําหนดระเบยีบในการปฏบัิตตัิวนัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน และไม่สามารถเขยีนใหค้รอบคลมุไดค้รบทกุเรือ่ง
ดังนัน้ ในการพจิารณาว่าความประพฤตใิดสมควรหรอืไม ่จะใชส้ามัญสํานกึ ( common sense) เพือ่ใชใ้นการ
พจิารณาดว้ย นักกอลฟ์ทีม่ขีอ้สงสัย กรุณาตดิต่อสอบถามคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 

 
2.2   ระเบยีบปฏบิตั ิ

โดยท่ัวไปการกระทําใดๆต่อไปนีแ้สดงวา่ละเลยต่อระเบยีบปฏบัิตแิละ จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบยีบขอ้ 2  
2.2.1 มารยาท หรอื ธรรมเนียมปฏบัิต ิ  (Standards of Player Conduct) 

กระทําการหรอืประพฤตปิฏบัิตตัิวผดิตอ่ธรรมเนียมปฏบัิตท่ัิวไปไมว่่าจะเป็นของสงัคมหรอืวงการกอลฟ์ 
2.2.2 การตอ้งคําพพิากษาใหจํ้าคุก 

    ตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุในความผดิอาญาทีเ่กดิขึน้จากการกระทําผดิโดยเจตนา 
2.2.3 ความประพฤตสิว่นตัว 

  มคีวามประพฤตสิว่นตัวบางประการทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับของสงัคมสว่นรวม 
2.2.4 ความประพฤตทิีทํ่าความเสือ่มเสยี 

  กระทําการหรอืประพฤตตัิวกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand PGA Tour หรอืวงการกอลฟ์อาชพี 
2.2.5 ไมร่ายงานเมือ่พบว่าสมาชกิอืน่ไดก้ระทําความเสือ่มเสยี 

เมือ่พบว่านักกอลฟ์อาชพีอืน่ๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดังทีก่ลา่วมา และไมร่ายงานใหค้ณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 
ทราบหรอืชว่ยปกปิดความผดิดังกลา่ว 

       2.2.6   กฏของกอลฟ์ 
ก. ไม่ปฏบัิตติามกฎ ขอ้บังคับของกฬีากอลฟ์ หรอืกฎระเบยีบทีท่างคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน
ประกาศใชใ้นแต่ละสนามแขง่ขัน เชน่ กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  
ข.จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับเพือ่ใหต้นเองไดเ้ปรยีบ 

2.2.7 ทัศนคตทิีด่ ี
สมาชกิจะตอ้งแสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะแขง่ขันใน Thailand PGA Tour ทัง้นี้เพือ่เป็นการยกระดับ 
มาตรฐานการแขง่ขัน 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 
การฝ่าฝืนกฏคอืการกระทําทีผ่ดิระเบยีบขอ้บังคับทีไ่ดอ้อกเป็นระเบยีบไวใ้นขอ้กําหนดการแขง่ขันของ 
Thailand PGA Tour  

 
3   ข ัน้ตอนการลงโทษ 

เมือ่พบว่าสมาชกิฝ่าฝืนกฎทีร่ะบไุว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะกระทําการไต่สวน และยืน่เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพือ่พจิารณาอกีครัง้ หากพบวา่  มคีวามผดิจรงิ จะมกีารพจิารณาโทษตามความรุนแรงตอ่ไป 

3.1 การแบง่ประเภทบทลงโทษ 
 ก.  การตักเตอืน 
 ข.  การปรับเงนิ  

ขัน้ต่ํา 2,000 บาท และไมเ่กนิ 10,000 บาท  
 ค.  การหา้มลงแขง่ขันและปรบัเงนิ 

1.หา้มลงแขง่ขัน 2 รายการและไมเ่กนิ 1 ปีในรายการของ Thailand PGA Tour และปรับไมเ่กนิ 5,000  
บาท 
2.หา้มลงแขง่ขันขัน้ต่ํา 1 ปี และไมเ่กนิ 5 ปี และปรับไมเ่กนิ 10,000 บาท 

ง.  ถอดสมาชกิภาพ 
 

คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวนความผดิทีม่โีทษโดยผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยังคณะกรรมการบรหิาร Thailand PGA Tour กอ่นทีค่ณะกรรมการจะตัดสนิลงโทษต่อไป 
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คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวน กรณีความผดิทีม่พียานหลักฐานชดัเจน คณะกรรมการจัดการ
แขง่ขันหรอืผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันสามารถตัดสนิโดยไมต่อ้งรอผลการสอบสวนกอ่น เพือ่ความสะดวกและ
รวดเร็วในการจัดการแขง่ขันใหล้ลุว่ง 
 

3.2   ประเภทการกระทําผดิและบทลงโทษ 
 ก. การตกัเตอืน 

• เมือ่ผูเ้ลน่ฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับ และมารยาทการเลน่กอลฟ์ โดยไมตั่ง้ใจ 
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความไมเ่ป็นมอือาชพี และไดร้ับเสยีงตําหนจิากบคุคลท่ัวไป 

ข. การปรบัเงนิ  
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ วนัิย ใดๆ ของ Thailand PGA Tour 
• เมือ่ผูเ้ลน่แสดงอาการดหูมิน่และใชถ้อ้ยคําหยาบคาย  ขวา้งปา ทบุ เตะ หรอืทําลาย ไมก้อลฟ์ หรอืสิง่ของอืน่ๆ ตอ่

หนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้ารสนับสนุน สือ่มวลชน ผูเ้ลน่รายอืน่ แคดดี ้  ฝ่ายจัดการแขง่ขัน รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่กุสว่นใน
สนามแขง่ขัน 

• ไมเ่กลีย่ทรายใหเ้รยีบรอ้ยหลังจากการใชบั้งเกอร ์หรอืไม่ทิง้ขยะในทีท่ีจั่ดให ้
• แตง่กายผดิระเบยีบ 
• ถกูตักเตอืน 2 ครัง้ หรอื มากกวา่ภายในเวลา 1 ปี 

ค. การหา้มลงแขง่ขนัและ/หรอืปรบัเงนิ 
• ถอนตัว หรอื เลกิแขง่โดยไมม่กีารแจง้และอธบิายเหตุผล 
• สรา้งความเสือ่มเสยีแกจ่รรยานักกอลฟ์และไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีใ่นการเป็นนักกอลฟ์ทีด่ ี
• พฤตกิารณ์ใดๆทีส่รา้งความเสือ่มเสยีและอับอายต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯและ Thailand PGA Tour 
• ถกูตักเตอืนหรอืถกูปรบัเงนิหลายครัง้ภายในเวลาหนึง่ปี 
• ผูเ้ลน่ไมย่อมจ่ายเงนิคา่ปรับเกนิ 15 วัน 
• ไมย่อมปฏบัิตติามโทษทีไ่ดร้ับ 

ง. การถอดสมาชกิภาพ 
เมือ่ผูเ้ลน่รายใดประพฤตเิสือ่มเสยีและสรา้งความอับอายต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯ และ Thailand PGA 
Tour จนไม่อาจใหอ้ภัยได ้

 
3.3 การแจง้บทลงโทษ 

ก.  Thailand PGA Tour จะแจง้บทลงโทษพรอ้มระบเุหตผุลแกผู่ก้ระทําผดิโดยวาจาหรอืเป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยการแจง้หรอืยืน่จดหมายใหกั้บสมาชกิโดยตรงหรอืสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไว ้และวันทีท่ี ่
จดหมายถงึผูร้ับ นับเป็นวันแจง้อยา่งเป็นทางการ 

ข.  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบทลงโทษ  หากการกระทําผดิชดัเจน ไมม่ขีอ้สงสยัใดๆ และมคีวามจําเป็นตอ้งแจง้ 
บทลงโทษโดยเร็วทีส่ดุ คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตัดสนิลงโทษไดโ้ดยมพียานบุคคลอยา่งนอ้ยสองคน   
โดยในกรณีนี้คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตอ้งบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร โดยมรีายละเอยีดอืน่ๆ คอืชือ่ 
และทีอ่ยูข่องพยาน ซึง่จะตอ้งลงลายมอืชือ่รับทราบคูกั่บลายมอืชือ่ของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 

 
3.4   ข ัน้ตอนการอุทธรณ์ 

หลังจากไดร้ับแจง้การปรับโทษตามขอ้ 3.3  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์ภายใน 7 วันโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 

3.4.1 ปรากฏว่ามหีลักฐานใหม่ซึง่ไมไ่ดพ้บและนําเขา้พจิารณาในครัง้แรก 
3.4.2 การตคีวามของ Thailand PGA Tour ไมถ่กูตอ้ง 
3.4.3 คําตัดสนิมคีวามรุนแรงเกนิกวา่เหต ุและรอ้งขอใหล้ดโทษลง 
3.4.4 ในการยืน่อุทธรณ์นัน้ จะตอ้งกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
3.5      การตดัสนิหลงัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพจิารณาใหมภ่ายในเวลาไมเ่กนิ 7 วันหลังจากไดร้ับคําอทุธรณ์ และคําตัดสนินัน้จะถอื 
เป็นสิน้สดุ โดยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯอาจดําเนนิการอยา่งหนึง่อย่างใดดังนี้ 

  3.5.1 เห็นวา่การอทุธรณ์ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน   -   ปฏเิสธคําอุทธรณ์ 
  3.5.2 เห็นวา่อุทธรณ์โดยไมม่เีหตผุลเพยีงพอ   -   ใหอ้ทุธรณ์ตกไป 

3.5.3 เห็นวา่อุทธรณ์โดยมเีหตุผล   -   กลับคําตัดสนิ หรอืลดโทษ 
ข. หากผูเ้ลน่ไม่ยืน่อุทธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คําตัดสนิลงโทษถอืเป็นทีส่ดุ ผูเ้ลน่ไม่สามารถยืน่อุทธรณ์ 

ภายหลังชว่งเวลาดังกล่าว  
ค. ผูเ้ลน่อาจจะขอถอนคําอุทธรณ์ไดก้อ่นทีค่ณะกรรมการฯจะตัดสนิ  ซึง่การถอนคําอทุธรณ์มผีลทําใหคํ้าตัดสนิ 

โทษถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
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