กฎระเบียบทั่วไปในการแข่ งขันรายการ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ 2021
GENERAL TERMS OF THAILAND PGA TOUR 2021
คํานิยาม
• สมาคมฯ หมายถึงสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA)
• ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour) หมายถึง องค์กรที่จดั ตั้งขึ้นโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย เพื่อดําเนิ นกิจกรรมกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งด้านการจัดสอบ จัดอบรม และจัดการแข่งขัน รวมถึง
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟอาชีพในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Thailand PGA Tour
• ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ ออร์ เดอร์ ออฟ เมอริท ทัวร์ นาเม้ นท์ (Thailand PGA Tour Order of Merit
Tournaments) หมายถึง รายการแข่งขันของ Thailand PGA Tour หรื อรายการแข่งขันที่สมาคมฯ รับรอง
เพื่อจัดอันดับตามเงินรางวัล
• ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ ออร์ เดอร์ ออฟ เมอริท (Thailand PGA Tour Order of Merit) หมายถึงการจัด
อันดับนักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่ วมแข่งขันใน Thailand PGA Tour ประจําปี นั้นๆโดยคิดตามเงินรางวัลที่
นักกอล์ฟอาชีพทําได้ในแต่ละรายการมารวมกัน
• การแข่ งขันรอบคัดเลือก (Qualifying Round) หมายถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกที่จดั ขึ้นหรื อรับรองโดย
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยในแต่ละรายการเพื่อจัดลําดับสิ ทธิ์ของนักกอล์ฟอาชีพในการเข้า
แข่งขันใน Thailand PGA Tour ของรายการนั้นๆ
• นักกอล์ ฟต่ างชาติ (Foreign Players) นักกอล์ฟอาชีพต่างชาติได้รับสิ ทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขันตามลําดับสิ ทธิ์ที่
ระบุไว้ หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
• การแข่ งขันของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour Tournaments) หมายถึง รายการแข่งขันที่
รับรอง หรื อ จัดการแข่งขันโดย Thailand PGA Tour
• คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริ หาร Thailand PGA Tour หรื อคณะกรรมการที่ Thailand PGA
แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในรายการแข่งขัน
• การแข่ งขันแบบผสม (Joint Sanction Events) หมายถึง การแข่งขันรายการของ Thailand PGA Tour Order
of Merit Tournaments แข่งขันร่ วมกับ รายการแข่งขันของ ทัวร์ อื่นๆ ที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการ
แข่งขันร่ วมกัน เป็ นครั้งๆ ไป โดยจะมีการกําหนดสิ ทธิการเข้าแข่งขันในรายการนั้นๆเป็ นรายการเฉพาะ
รายการต่อรายการ
• สมาชิก (Members) หมายถึง สมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยให้ถือว่า สมาชิกสามัญ และสมาชิก
วิสามัญ ของสมาคมฯ เป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริ ยาย
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• เงินรางวัลที่เป็ นทางการ (Official Money) กําหนดให้คาํ นวณโดยใช้เงินบาท ซึ่งมาจากเงินรางวัลที่ทาํ ได้
จากการแข่งขันใน Thailand PGA Tour Order of Merit Tournaments
หมายเหตุ
นักกอล์ฟที่เป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ที่สามารถเข้าร่ วมแข่งขันในรายการของ Thailand
PGA Tour และมีสิทธิ์รับการจัดอันดับของThailand PGA Tour Order of Merit ยกเว้นนักกอล์ฟตามลําดับ
สิ ทธิ์ที่มาจากการเชิญ แต่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour สามารถรับเงินรางวัลได้ แต่ไม่มีสิทธิ์
ในการจัดอันดับใน Thailand PGA Tour Order of Merit
การเข้ าเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour
ในการเข้าเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour นั้น นักกอล์ฟจะต้องยืน่ ใบสมัครและแนบเอกสารให้ครบ
ตามที่กาํ หนดทุกครั้ง โดยต้องชําระค่าสมาชิกปี ต่อปี นักกอล์ฟที่เป็ นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของ
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จะถือว่าเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริ ยาย
ประเภทสมาชิก
1. ประเภท ก.
ได้แก่นกั กอล์ฟอาชีพไทยที่เป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศ
ไทยและได้ปฏิบตั ิตามกฎการเข้าเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดย
การจ่ายค่าบํารุ งสมาคมฯ ถือว่าได้จ่ายค่าสมาชิก Thailand PGA Tour แล้ว
2. ประเภท ข.
ได้แก่นกั กอล์ฟอาชีพต่างชาติที่เป็ นสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมีลาํ ดับ
สิ ทธิ์ หรื อที่ได้ผา่ นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อแข่งขันใน Thailand PGA Tour และได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ของ Thailand PGA Tour อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่ายค่าบํารุ งสมาคมฯ ถือว่าได้จ่ายค่า
สมาชิก Thailand PGA Tour แล้ว
การสิ้นสุ ดสมาชิกภาพ
นักกอล์ฟที่สมัครเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour แล้ว สมาชิกภาพจะสิ้ นสุ ดในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ลาออก
2. ประพฤติหรื อปฏิบตั ิผิดกฏข้อบังคับหรื อผิดกฎการแข่งขันของ Thailand PGA Tour อย่างร้ายแรง
3. กระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่ Thailand PGA Tour
หมายเหตุ ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารของ Thailand PGA Tour โดยจะทําจดหมายแจ้งให้
สมาชิกผูน้ ้ นั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

Thailand PGA Tour

Page 2

1. ข้ อมูลการแข่ งขัน ข้ อกําหนด และเงื่อนไขการแข่ งขัน
1.1 การดําเนินการจัดการแข่ งขัน
Thailand PGA Tour ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏข้อบังคับจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยในการ
จัดการแข่งขันต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดอันดับนักกอล์ฟ (Order of Merit) หรื อการจัดการแข่งขันพิเศษรายการอื่นๆด้วย
ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน (Tournament Director) มีหน้าที่ดาํ เนินการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
Thailand PGA Tour ได้กาํ หนดไว้และดูแลให้การแข่งขันเป็ นไปตามระเบียบการแข่งขันของ Thailand PGA Tour
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริ หาร Thailand PGA Tour เห็นสมควร
ผูเ้ ล่นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์สิทธิของตนต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าเห็นว่าได้รับบทลงโทษหรื อมีการตัดสิ นที่
ไม่ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันของ Thailand PGA Tour แต่ท้ งั นี้ หลังจากที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
แล้วให้ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
1.2 การจัดอันดับนักกอล์ ฟอาชีพใน Thailand PGA Tour และสิทธิที่ได้ รับ
นักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิ์อยูใ่ นการจัดอันดับ Thailand PGA Tour Order of Merit จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ก. ต้องเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour
ข. เข้าร่ วมแข่งขันในรายการของ Thailand PGA Tour ไม่นอ้ ยกว่า 2 รายการในรอบปี การแข่งขัน
ค. ต้องปฏิบตั ิตามกฎของ Thailand PGA Tour และไม่กระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่วงการ
กอล์ฟอาชีพ
ลําดับสิ ทธิ์นักกอล์ ฟอาชีพที่เข้ าแข่ งขันใน Thailand PGA Tour
สามารถตรวจสอบลําดับสิ ทธิ์ที่ www.thailandpga.or.th
หมายเหตุ: ลําดับสิ ทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทนั สมัยและเหมาะสม
1.3 ข้ อกําหนดการแข่ งขัน มีดงั นี้
รูปแบบการแข่ งขัน
โดยทัว่ ไปจะแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ กําหนดทั้งสิ้ น 72 หลุม แข่งขัน 4 วัน วันละ 18 หลุม หรื อเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด ผูท้ าํ คะแนนน้อยสุ ดตลอดการแข่งขันคือผูช้ นะการแข่งขัน
จํานวนผู้เข้ าแข่งขัน
จํานวนของนักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิเข้าแข่งขันจะมีจาํ นวนไม่เกิน 144 คน หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยแข่งขันวันละ 18 หลุม หลังจากจบ 36 หลุม จะตัดที่อนั ดับ 60 และเสมอ หรื อตามจํานวนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 3 และ 4 ต่อไป และถ้ามีนกั กอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันด้วยให้ถือว่าเป็ นส่ วนที่เพิ่ม
ขึ้นมาเป็ นพิเศษจากจํานวนนี้ จํานวนของผูเ้ ข้าแข่งขันในแต่ละรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผอู ้ าํ นวยการจัดการ
แข่งขันเห็นสมควร
หลังจากผ่านการตัดตัวแล้ว หากมีนกั กอล์ฟได้รับโทษตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน ถอนตัวจากการแข่งขัน หรื อพบว่าขาด
คุณสมบัติในการเข้าร่ วมการแข่งขัน จะไม่มีการพิจารณาผลการแข่งขันย้อนหลังใหม่ และให้นกั กอล์ฟที่เหลือ
ทั้งหมดที่ผา่ นการตัดตัวเล่นต่อไปจนจบการแข่งขัน
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ผู้มีสิทธิ์เข้ าแข่งขัน
นักกอล์ฟที่เป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ยกเว้นลําดับสิ ทธิ์การเชิญเข้าร่ วมการแข่งขัน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ที่ www.thailandpga.or.th
เมื่อผลการแข่ งขันเสมอกัน
ถ้ามีการเสมอกันในอันดับที่ 1 จะต้องมีการแข่งขัน Hole by Hole Play-Off เพื่อหาผูช้ นะการแข่งขัน ถ้ามีผเู ้ ข้าร่ วม
แข่งขันเกินกว่า 2 คนในการ play off ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันเพลย์ออฟที่เหลือได้อนั ดับ 2 ร่ วมกัน
เงินรางวัล
ตารางการแบ่งเงินรางวัลจะเป็ นไปตามที่ Thailand PGA Tour กําหนด ซึ่งจะใช้กบั การแข่งขันทุกรายการใน
Thailand PGA Tour และติดประกาศไว้ ณ สนามแข่งขันในแต่ละรายการแข่งขัน
Thailand PGA Tour กําหนดให้จ่ายเงินรางวัลแก่นกั กอล์ฟอาชีพที่ได้รับเงินรางวัล โดยวิธีโอนเข้าบัญชี โดยขอให้
นักกอล์ฟที่แข่งขันในทัวร์เปิ ดบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาใดก็ได้ และแจ้งเลขที่บญั ชีเงินฝากให้
เจ้าหน้าที่ Thailand PGA Tour แข่งขันทราบล่วงหน้า นักกอล์ฟอาชีพที่ไม่มีบญั ชีตามที่กล่าวมา Thailand PGA Tour
จะไม่สามารถโอนเงินรางวัลจนกว่าจะได้รับข้อมูลบัญชี ยกเว้นบางรายการที่ Thailand PGA Tour กําหนดจ่ายเงิน
รางวัลเป็ นเงินสด ณ สนามแข่งขัน
หมายเหตุ: นักกอล์ฟที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หลังจากผ่านการตัดตัวแล้ว จะได้รับเงิน
รางวัลอันดับสุดท้าย แต่จะไม่นาํ ไปจัดอันดับเงินรางวัล การมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขันในทุกกรณี จะไม่ได้รับเงิน
รางวัลการแข่งขัน
พิธีมอบรางวัล
ในพิธีแจกรางวัล นักกอล์ฟอาชีพที่ได้อนั ดับ 1 หรื อจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด จะต้องอยูร่ ่ วมพิธีทกุ ครั้ง
และถ้าเป็ นการแข่งขันโปร แอม จํานวนของนักกอล์ฟอาชีพอันดับ 1-3 ให้อยูร่ ่ วมในพิธีมอบรางวัล
นักกอล์ฟที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าว จะถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาท พร้อมจดหมายเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน
1.4

ไทยแลนด์ พจี ีเอ ออร์ เดอร์ ออฟ เมอริท และค่ าบริหารจัดการ (Thailand PGA Order of Merit and
Player’s Levy)
กําหนดให้การนําเงินรางวัลที่ทาํ ได้ เพื่อจัดอันดับใน Thailand PGA Tour Order of Merit นักกอล์ฟจะต้องเล่นครบ 4
รอบ ยกเว้นในบางกรณี อาจลดจํานวนหลุมลงแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 36 หลุม (หรื อในบางสถานการณ์ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด) ในกรณี ท่ีไม่สามารถเล่นครบ 36 หลุม (หรื อบางสถานการณ์ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด) จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัล และให้คณะกรรมการประกาศวิธีการแก้ไข ซึ่งอาจเป็ นการยกเลิกการแข่งขัน
ขยายเวลาวันแข่งขัน หรื อเลื่อนวันแข่งขัน และก่อนเริ่ มการแข่งขันของแต่ละรายการ ผูเ้ ล่นต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ดังนี้
ก. ได้จ่ายค่าบํารุ งสมาคมฯ หรื อค่าสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว
ข. ตกลงที่จะจ่ายค่าบริ หารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5% จากยอดเงินรางวัลที่ได้รับ
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1.5 การสมัครเข้ าแข่ งขัน และการยกเลิกใบสมัครการแข่ งขัน
ก. การสมัครเข้ าแข่ งขัน
นักกอล์ฟที่มีความประสงค์จะสมัครหรื อขอถอนตัวจากการแข่งขัน ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(i) การกรอกใบสมัคร on line
• เปิ ดไปที่ www.thailandpga.or.th
• คลิกไปที่ รายการแข่งขัน ที่ตอ้ งการสมัครเข้าแข่งขัน
• พิมพ์ขอ้ ความในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารและใบโอนเงิน ตามที่ระบุไว้
• ส่ งกลับมาที่ Thailand PGA Tour
• ระบบจะมีการตอบกลับโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
• ให้แนบเอกสารให้ตรงตามรายการที่สมัครให้ชดั เจน
• หลังจากวันปิ ดรับสมัคร ระบบ on line จะปิ ด และไม่สามารถสมัคร on line ได้ การสมัครล่าช้าใน
กรณี ยงั สามารถรับเพิ่มเติมได้ ให้นกั กอล์ฟติดต่อสํานักงาน Thailand PGA โทร 02-136-2091 หรื อ
ส่ ง email ไปสอบถามได้ที่ support@thailandpga.or.th
• ในการสมัครพร้อมกันมากกว่า 1 รายการ ให้แยกกรอกเอกสารให้ครบถ้วนรายการต่อรายการให้
ชัดเจน ไม่ให้กรอกเอกสารรวมอยูใ่ นชุดเดียว เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได้
• การโอนเงินค่าสมัครโดยไม่มีกรกรอกเอกสารให้ครบถ้วน จะไม่สามารถตรวจสอบได้และถือว่า
การสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีชื่อในรายการแข่งขัน
• ค่าสมัครเข้าแข่งขันในรายการ Thailand PGA Tour คือ 2,300 บาท โปรดโอนเงินให้ตรงตามจํานวน
(ii) เมื่อ Thailand PGA Tour ได้รับเอกสารใบสมัครและค่าสมัคร on line ภายในกําหนดแล้ว ถือว่าเป็ นการ
สมัครเข้าแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
ข. การถอนตัวจากการแข่ งขัน
• หากผูส้ มัครต้องการถอนตัวภายในวัน เวลาที่กาํ หนด ต้องแจ้งไปที่ email: support@thailandpga.or.th และ
ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็ นชื่อของผูส้ มัครเพื่อโอนเงินค่าสมัครคืน ส่วนการถอนตัวหลังกําหนด
จะต้องแจ้งเหตุผลให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบ และจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน ยกเว้นมีใบรับรองแพทย์
• การถอนตัว กําหนดให้ยืนยันโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ส่ งทาง email ส่ งข้อความทางโทรศัพท์ หรื อ
ส่ งทาง LINE
• ผูส้ มัครจะได้รับค่าสมัครคืนในกรณี ท่ีมีการยกเลิกการแข่งขัน
• เมื่อมีการถอนตัวของนักกอล์ฟหลังกําหนด Thailand PGA Tour จะพิจารณาเลือกผูม้ ีสิทธิ์ลงแข่งขันจากรอบ
คัดเลือก
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การแข่ งขันรอบโปร – แอม
• หากนักกอล์ฟถอนตัวหลังวันจันทร์ของสัปดาห์การแข่งขัน นักกอล์ฟจะมีโทษปรับตามข้อ 3.2 ค. ยกเว้น
เหตุจาํ เป็ น หรื อมีใบรับรองแพทย์
การถอนตัวขณะที่เล่ นอยู่ในการแข่ งขัน
• นักกอล์ฟสามารถขอถอนตัวจากการการแข่งขันจากเหตุผลทางการแพทย์ โดยแจ้งต่อผูอ้ าํ นวยการจัดการ
แข่งขัน การถอนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะมีโทษปรับ 2,000 บาท และมีโทษปรับเป็ น 2 เท่าของการทํา
ผิดระเบียบครั้งต่อไป
หมายเหตู: การถอนตัวระหว่างการแข่งขัน นักกอล์ฟต้องเขียนเหตุผล และลงชื่อในแบบฟอร์มการถอนตัว
ค. การตรวจสอบรายชื่ อตามลําดับสิ ทธิ์การแข่ งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะติดประกาศให้ทราบถึงรายชื่อของผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมการแข่งขันตามลําดับสิ ทธิ์ สามารถ
ตรวจสอบได้ที่ www.thailandpga.or.th
ง. ค่ าสมัครต่อรายการแข่ งขัน
ค่าสมัครเข้าแข่งขันสําหรับนักกอล์ฟอาชีพทุกรายการของ Thailand PGA Tour คือ 2,300 บาท โดยจะต้องชําระ
พร้อมกับการส่งใบสมัคร
จ. วันปิ ดรับสมัคร
วันปิ ดรับสมัครเข้าแข่งขันในแต่ละรายการคือ 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันรอบแรก หรื อรอบคัดเลือก หรื อเป็ นไปตาม
วัน เวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด สําหรับการสมัครเข้าแข่งขันหลังวันปิ ดรับสมัคร ให้ดูขอ้ 1.5 ซ
ฉ. การคืนค่าสมัคร
นักกอล์ฟจะได้รับค่าสมัครคืน เต็มจํานวน หากมีการถอนตัวภายในวัน เวลาที่กาํ หนด ในกรณี ที่มีการถอนตัวหลัง
กําหนด นักกอล์ฟจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน ยกเว้นเป็ นการถอนตัวโดยเหตุผลทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองแพทย์
หรื อเหตุผลจําเป็ นอย่างอื่นที่คณะกรรมการมีมติให้คืนได้ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการคืนค่าสมัครหลังจากนักกอล์ฟได้
เริ่ มการแข่งขันแล้ว หรื อถอนตัวหลังกําหนดโดยไม่มีใบรับรองแพทย์
ช. ขั้นตอนสํ าหรับนักกอล์ ฟสํ ารอง
นักกอล์ฟสํารองที่มีสทธิลงแข่งขัน จะต้องลงชื่อและรายงานตัวให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบ ณ สถานที่แข่งขัน ในวัน
แข่งขันวันแรกก่อนเวลาของกลุ่มแรก 60 นาที
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ซ. การสมัครเข้ าแข่ งขันหลังวันปิ ดรับสมัคร
ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครเข้าแข่งขันไม่ครบตามจํานวนที่ได้กาํ หนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดสามารถพิจารณารับ
นักกอล์ฟที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของ Thailand PGA Tour ที่ไม่ได้สมัครไว้ให้เข้าร่ วมการแข่งขันได้ จนกว่าจะ
ครบตามจํานวน โดยผูส้ มัครจะต้องจ่ายค่าสมัครเป็ นเงิน 2,300 บาท และจ่ายเงินเพิ่ม เนื่ องจากสมัครล่าช้าเพิ่มอีก
จํานวน 1,000 บาท รวมเป็ น 3,300 บาท
ฌ. ความรับผิดชอบของสมาชิก
นักกอล์ฟมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติหรื ออันดับเงินรางวัลของตนเอง รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการสมัคร หรื อการถอนตัว ให้ถูกต้องและเรี ยบร้อย
1.6

การแข่ งขันรอบโปร- แอม และกิจกรรมที่เป็ นทางการ
การสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน คือการยอมรับในการเล่นรอบโปร-แอม หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ นับสนุน
ด้วย อนุญาตให้สมาชิกสามารถขอถอนตัวจากการเล่นรอบโปร – แอม หรื อจากกิจกรรมองผูส้ นับสนุน ไม่
เกิน 2 ครั้ง ต่อปี โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผล โดยต้องยืน่ คําร้องเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการ ภายในวัน
กําหนดการถอนตัว อย่างไรก็ตาม Thailand PGA Tour สามารถปฏิเสธคําขอ หากผูส้ นับสนุนมีความ
ประสงค์ให้นกั กอล์ฟนั้นเล่นในรอบโปร-แอมนั้น
การแข่งขันรอบโปร-แอม ปกติจะจัดในวันก่อนที่จะเริ่ มการแข่งขันในรอบที่ 1 หรื อเป็ นวันที่กาํ หนดโดย
คณะกรรมการ
สมาชิกโปรดทราบว่าการแข่งขันรอบโปร-แอม นั้น เป็ นการแข่งขันเพื่อตอบแทน เป็ นการส่ งเสริ ม
ผูส้ นับสนุนหรื อนักกอล์ฟสมัครเล่น ไม่ใช้วนั ฝึ กซ้อม ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิบตั ิตนเหมือนวันฝึ กซ้อม เช่น ไม่
ควรวัดระยะสนามแข่งขัน เป็ นต้น
หลังจากที่สมาชิกสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับแจ้งให้เข้าร่ วมการแข่งขันรอบโปร แอม หากสมาชิก
นั้นปฏิเสธการเล่นในรอบโปร-แอม หรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ นับสนุน สมาชิกนั้นจะถูกตัด
สิ ทธิ์จากการเข้าร่ วมการแข่งขันในรายการนั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน โดยได้
ยืน่ หลักฐานเรื่ องการบาดเจ็บ หรื อเหตุผลทางด้านการแพทย์ หรื อเข้าเงื่อนไขการถอนตัวตามสิ ทธิ์ หรื อจาก
เหตุผลที่มีฉุกเฉิ นและมีความสําคัญมาก เช่น สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่ วย เป็ นต้น
ในกรณี ที่สมาชิกขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบโปร-แอม หรื อกิจกรรมที่ผสู ้ นับสนุนจัดขึ้น ตามเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น สมาชิกนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามฝึ กซ้อมทุกชนิด สมาชิกที่มาล่าช้าเพื่อเริ่ มเล่นรอบ
โปร-แอม อาจต้องเล่นจนจบพร้อมกับกลุ่มตามที่ร้องขอ และอาจต้องเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ นับสนุนที่
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เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น สมาชิกที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบการเล่นรอบโปร-แอม อาจได้รับโทษปรับ หรื อถูกพัก
การแข่งขัน
สมาชิกต้องเข้าร่ วมกิจกรรมของ Thailand PGA Tour ที่จดั ขึ้น เช่น งานรับรางวัลประจําปี ซึ่งจะมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
1.7 การลงทะเบียน
นักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิลงแข่งขัน จะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานที่แข่งขัน ตามวันที่
กําหนดในรายละเอียดการแข่งขันของแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่สามารถลงทะเบียนได้ จะต้อง
แจ้งให้ผอู ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันทราบภายในเวลาลงทะเบียนที่กาํ หนด จากนั้นจะต้องมาลงทะเบียนตามที่
ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันกําหนด หรื อก่อนหน้าเวลาแข่งขันของตนเองในรอบแรก นักกอล์ฟที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะ
หมดสิ ทธิร่วมแข่งขันโดยปริ ยาย
หมายเหตุ: นักกอล์ฟที่ได้ชาํ ระค่าสมัครภายในกําหนด ถือว่าได้ลงทะเบียนแข่งขันแล้ว แต่เป็ นความรับผิดชอบของ
นักกอล์ฟที่จะต้องตรวจสอบเวลาเริ มการแข่งขัน
1.8 กฎการแข่ งขัน การตัดจํานวนรอบการแข่ งขัน หรื อการยกเลิกการแข่ งขัน
1.8.1 ถ้าผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่า สภาพอากาศไม่เหมาะที่จะดําเนินการแข่งขันต่อไป
หรื อมีเหตุอื่นใดที่ทาํ ให้แข่งขันต่อไม่ได้ ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะประชุมปรึ กษากับคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเพื่อหาข้อสรุ ปในการเลื่อนการแข่งขันแต่ละรอบ และแจ้งให้ผสู ้ นับสนุนและนักกอล์ฟทราบ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้ตามแนวทางต่อไปนี้
ก. การแข่งขันรอบที่ 1, 2 และ 3
การแข่งขันในรอบใดรอบหนึ่งอาจถูกยกเลิกได้ ถ้าปรากฏว่ามีผเู ้ ข้าแข่งขันเล่นจบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผูเ้ ข้า
แข่งขันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โดยหลักทัว่ ไป ถ้ามีการสโตรคลูกออกไปแล้ว ให้นบั รวมด้วย
ผูเ้ ล่นต้องยอมรับการแข่งขันซึ่งอาจต้องเล่นมากกว่าวันละ 18 หลุม หากเกิดข้อขัดข้องในเรื่ องสภาพอากาศหรื อ
เหตุผลอื่นๆที่เกิดจากสิ่ งที่ไม่สามารถควบคุมได้
ข. การแข่งขันรอบสุ ดท้ายและทางเลือกในการพิจารณา
1. ถ้าไม่สามารถแข่งขันในรอบสุ ดท้ายให้เสร็ จสิ้นไปได้ ให้นบั ผลของการแข่งขันรอบที่นกั กอล์ฟทั้งหมดเล่นจบ
2. ถ้ามีเหตุทาํ ให้การแข่งขันในรอบสุ ดท้ายไม่สามารถแข่งได้ อาจจะกําหนดให้มีการแข่งขันในวันถัดไปได้
3. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันคือแข่งขัน 4 วัน กําหนด 72 หลุม (หรื อจํานวนหลุมตามที่ Thailand PA Tour
กําหนด) หากไม่สามารถแข่งขันจํานวน 72 หลุมได้ (หรื อจํานวนหลุมตามที่ Thailand PGA Tour กําหนด) ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่จะลดจํานวนหลุมที่แข่งขันเหลือ 54 หลุม หรื อ 36 หลุม (หรื อตาม
จํานวนหลุมที่ Thailand PGA tour กําหนด)
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1.8.2 การหยุดการแข่ งขันชั่วคราว
สัญญาณแตร หรื อ หวูดดังยาว 1 ครั้ง
• เป็ นสัญญาณในการให้หยุดเล่นในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ผูเ้ ล่นทุกคนต้องหยุดการเล่นทันที ถ้าไม่
หยุดเล่นทันที ผูเ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขัน
หมายเหตุ กําหนดให้ปิดพื้นที่ฝึกซ้อมทั้งหมดในระหว่างหยุดการเล่นชัว่ คราวเนื่ องจากสถานการณ์อนั ตราย
จนกว่า ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะประกาศเปิ ดให้ฝึกซ้อมได้ ผูเ้ ล่นที่ฝ่าฝื นจะถือว่าผิดระเบียบวินยั และมี
โทษปรับ 2,000 บาท
สัญญาณแตร หรื อหวูด ดังต่อเนื่ อง 3 ครั้ง
• ในกรณี ผเู ้ ล่นในกลุ่มกําลังเล่นต่อเนื่ องระหว่างสองหลุม ผูเ้ ล่นทุกคนจะต้องไม่เล่นต่อจนกว่าคณะกรรมการ
จะแจ้งให้กลับเข้าไปเล่นต่อ
• ถ้าผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มได้เริ่ มเล่นในหลุมใด ผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งหรื อผูเ้ ล่นทั้งหมดในกลุ่ม อาจหยุด
เล่นทันที หรื อ เล่นต่อไปในหลุมนั้น ไม่วา่ กรณีใด ต้องหยุดการเล่นหลังจากจบหลุมนั้นแล้ว
หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจใช้วิธีแจ้งนักกอล์ฟด้วยวาจา แทน การเปิ ดหวูดหรื อแตรลม
1.8.3 การเริ่มเล่ นใหม่
สัญญาณแตร หรื อ หวูด 2 ครั้ง
• เป็ นสัญญาณให้เริ่ มเล่น หรื อกลับเข้าไปเล่นต่อ
ทันที่ที่ผอู ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันเห็นว่าสามารถเริ่ มการแข่งขันได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเปิ ดหวูด แตรลม
เป็ นสัญญาณสั้น 2 ครั้ง ติดต่อกัน หรื อแจ้งให้ผแู ้ ข่งขันทราบ โดยผูแ้ ข่งขันจะต้องเริ่ มเล่นโดยไม่ชกั ช้า
1.8.4 เงินรางวัล
หากการแข่งขันดําเนินไปไม่ครบ 72 หลุมตามที่กาํ หนดไว้ กําหนดให้เงินรางวัลยังคงเดิมตามที่กาํ หนดไว้ แต่
จะต้องมีการแข่งขันรวมไม่นอ้ ยกว่า 36 หลุม หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
1.9 การแข่ งขันรอบคัดเลือก
การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นก่อนหน้าการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน หรื อ ตามที่คณะกรรรมการจัดการแข่งขัน
เห็นสมควร โดยกําหนดเป็ นการแข่งขัน 18 หลุม
นักกอล์ฟอาชีพที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะถูกจัดอันดับตามคะแนนที่ทาํ ได้หลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือก โดย
อันดับ 1- -30 หรื อจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด จะได้รับสิ ทธิเข้าแข่งขันใน Thailand PGA Tour ในรายการ
นั้นๆ โดยที่เหลือจะเป็ นอันดับสํารอง
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1.10 ระเบียบการฝึ กซ้ อม
1.10.1 ในการฝึ กซ้อมอย่างเป็ นทางการ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะฝึ กซ้อมได้เฉพาะสนามและตามเวลาที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดเท่านั้น
1.10.2 ในระหว่างการฝึ กซ้อม อนุญาตให้ซอ้ มได้เพียงลูกเดียวเท่านั้น ยกเว้น
ก. การเล่นลูกเข้าหากรี น แต่ลูกไม่อยูบ่ นกรี น จะอนุญาตให้ซอ้ มได้อีก 1 ลูก
ข. อนุญาตให้ซอ้ มชิพรอบกรี นได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยการซ้อมชิพจะต้องไม่ทาํ ความเสี ยหายกับ
สนาม
ค. การระเบิดทรายจากบังเกอร์ขา้ งกรี นเพื่อขึ้นกรี น อนุญาตให้เล่นได้หนึ่งครั้ง การเล่นมากกว่า
หนึ่งครั้งต้องเล็งไปทางอื่นที่ไม่ใช่กรี น
ง. สามารถฝึ กซ้อมพัตต์ได้ 3 ครั้ง
จ. ห้ามใช้รถกอล์ฟในวันฝึ กซ้อม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน
ฉ. ให้ออกรอบฝึ กซ้อมได้ไม่เกินกลุ่มละ 4 คน
หมายเหตุ
• ในกรณี ที่มีกลุ่มหลังรอ จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ในการเล่นมากกว่าหนึ่งลูก
• ห้ามนักกอล์ฟที่ไม่ได้ลงแข่งขันรอบโปรแอม ฝึ กซ้อมชิพ และ/หรื อพัตต์ บนกรี นในสนามแข่ง
ขันในวันแข่งขันโปรแอม
การฝ่ าฝื นระเบียบ จะถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละครั้ง
1.11 การแข่ งขันที่อยู่ในสั ปดาห์ ซํ้าซ้ อนกัน
นักกอล์ฟอาชีพที่เล่นอยูใ่ น Thailand PGA Tour จะต้องไม่ไปแข่งในทัวร์ นาเมนท์อื่นๆที่จดั ขึ้นมาซํ้าซ้อนกับของ
Thailand PGA Tour ยกเว้นจะมีหนังสื อร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยส่ งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันของ
Thailand PGA Tour และให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
การฝ่ าฝึ นระเบียบข้อนี้ จะถูกปรับโทษเป็ นเงินอย่างตํ่า 2,000 บาท และจะถูกตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งถ้ามี
การฝ่ าฝื นอีกครั้ง จะถูกตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขันใน Thailand PGA Tour เป็ นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
1.12 เครื่ องหมายโฆษณาที่ติดเสื้ อ
ข้อแนะนําสําหรับนักกอล์ฟอาชีพเมื่อติดต่อผูส้ นับสนุนในเรื่ องเครื่ องหมายติดเสื้ อ
ก. ไม่ควรมีเครื่ องหมายเกินกว่า 7 เครื่ องหมายบนเสื้ อที่สวมใสในการแข่งขัน
ข. ขนาดความกว้างยาวของเครื่ องหมายที่จะติดควรมีขนาดไม่เกิน 4 x 6 นิ้ว (100-150 มม.) ต่อเครื่ องหมาย
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1.13 ทีวี ผู้สื่อข่ าว และการประชาสั มพันธ์
ก. นักกอล์ฟจะต้องปฏิบตั ิตามการร้องขอของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเมื่อผูส้ ื่ อข่าวขอสัมภาษณ์หลังจากส่ ง
สกอร์เสร็ จ ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผสู ้ ื่ อข่าวในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ซึ่งนักกอล์ฟจะต้องให้ความ
ร่ วมมือโดยทันที
ข. นักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่ วมแข่งขันรายการของ Thailand PGA Tour ยินยอมอนุญาตให้ Thailand PGA Tour
ดําเนินการในเรื่ องเกี่ยวกับสิ ทธิการบันทึกภาพและเสี ยง เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ การถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว โดยผูเ้ ล่นจะไม่มีสิทธิส่วนแบ่งใดๆหากไม่มีการยินยอมจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดย
สมาคมฯจะมอบสิ ทธิให้ผใู ้ ห้การสนับสนุนใช้ประโยชน์จากภาพและเสี ยงดังกล่าวเป็ นเวลาหนึ่งปี หลังการ
แข่งขัน เพื่อจุดประสงค์ตอ่ ไปนี้เท่านั้น
• เพื่อการถ่ายทอดสด หรื อถ่ายทอดเทปบันทึกภาพการแข่งขัน และเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ใช้ภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพนิ่ง และงานลักษณะเดียวกันจากการแข่งขัน
1.14 การรายงานสกอร์
นักกอล์ฟจะต้องให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของการแข่งขันเมื่อมาถามสกอร์ เพื่อรายงานกลับเข้าศูนย์ประสานงาน
ของการแข่งขัน
1.15 การแต่ งกาย
รอบการแข่ งขันทุกรอบ
นักกอล์ฟที่แข่งขันใน Thailand PGA Tour ต้องไม่สวมใส่ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ กางเกงที่มีกระเป๋ าปะด้านข้าง
หรื อกางเกงทรงไม่สุภาพ เสื้ อไม่มีปก หรื อรองเท้าแตะเข้ามาในสนามแข่งขัน รวมถึงการเข้ามาติดต่อในสํานักงาน
แข่งขันในวันแข่งขันด้วย
รอบฝึ กซ้ อม
นักกอล์ฟอาจสวมกางเกงขาสั้นที่มีรูปแบบเป็ นกางเกงเล่นกีฬากอล์ฟ ยกเว้นห้ามสวมกางเกงขาสั้นในวันฝึ กซ้อมใน
วันเดียวกับวันที่มีที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบโปร แอม หรื อรอบอื่นๆ
การฝ่ าฝื นระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละครั้ง
1.16 การดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามมิให้นกั กอล์ฟดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่วา่ จะเป็ นในระหว่างรอบฝึ กซ้อม การแข่งขันโปรแอม หรื อในรอบ
การแข่งขัน การฝ่ าฝื นระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผิดแต่ละครั้ง
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1.17 กฎระเบียบของแคดดี้
แคดดี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนักกอล์ฟที่ตนถือถุงกอล์ฟให้ ดังนั้นถ้าแคดดี้กระทําผิดกฎดังต่อไปนี้จะถือว่า
เป็ นเสมือนความผิดของนักกอล์ฟด้วย โทษการฝ่ าฝื นกฎ นักกอล์ฟจะ ถูกปรับอย่างน้อย 1,000 บาทต่อความผิดแต่ละ
ครั้ง ซึ่งกฏระเบียบมีดงั นี้
• มีความประพฤติที่เป็ นที่ยอมรับไม่ได้ ในมาตรฐานของบุคคลในสังคมทัว่ ไป
• แคดดี้จะต้องใส่ บ๊ิบแคดดี้ที่ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจัดให้ทุกครั้ง
• ห้ามแคดดี้สวมกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ อย่างไรก็ตาม แคดดี้สามารถสวมกางเกงขาสั้นทรงสุภาพได้
• แคดดี้ตอ้ งสวมเสื้ อที่มีปก
• แคคดี้สามารถรับการสนับสนุน และสามารถติดโฆษณาบนเสื้ อ ซึ่งคล้ายกับนักกอล์ฟได้
• จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็ นกลุ่มโดยแคดดี้ ยกเว้นเป็ นการโฆษณาของผูส้ นับสนุนการแข่งขันรายการนั้น
• ห้ามนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันในรายการเดียวกัน เป็ นแคดดี้ให้กนั (รวมถึงรอบคัดเลือกของรายการนั้นๆด้วย)
• ห้ามมิให้แคดดี้ป็นผูเ้ ขียนสกอร์แทนผูเ้ ล่นในสกอร์การ์ด
• แคดดี้สามารถจดข้อมูลสถิติในการ์ดข้อมูลสถิติได้
• กําหนดให้นกั กอล์ฟต้องใช้แคดดี้ในการแข่งขัน และให้รวมถึงรอบฝึ กซ้อมและรอบโปรแอม การใช้รถลาก
ถุงกอล์ฟให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน
• ห้ามแคดดี้ทดสอบสภาพผิวกรี นในสนามแข่งขัน ยกเว้นรอบฝึ กซ้อมเท่านั้น
• ห้ามแคดดี้ที่ใส่ รองเท้ากอล์ฟเดินบนกรี นทุกกรี นในสนามที่ใช้ในการแข่งขัน (ให้รวมถึงกรี นฝึ กซ้อมด้วย)
• Thailand PGA Tour มีสิทธิในการขับหรื อห้ามไม่ให้แคดดี้คนใคคนหนึ่งเข้าบริ เวณสนามแข่งขันหากทําผิด
ระเบียบหรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม
• นักกอล์ฟอาชีพมีสิทธิที่จะนําแคดดี้ของตนเองมา โดยจะต้องแจ้งให้ผจู ้ ดั การแข่งขันทราบล่วงหน้าและอาจ
ต้องจ่ายค่าแคดดี้ให้ทางสนามกอล์ฟทุกครั้งที่จะออกแข่งในแต่ละวันตามอัตราของแต่ละสนาม
1.18

เวลาที่ใช้ ควบคุมการแข่ งขัน (Pace of Play)

การควบคุมเวลาการเล่น ประจําปี 2564
ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour) มีนโยบาย เรื่ องการควบคุมเวลาการเล่น ดังนี้
1. เวลาที่อนุญาตในการเล่ น
การแข่งขันในแต่ละรายการ ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาที่ใช้ในการเล่น และติดประกาศไว้บนบอร์ด
ประกาศ ณ สนามแข่งขัน ตารางเวลานี้จะมีการพิมพ์ประกาศไว้ท่ีดา้ นหลังของใบบอกตําแหน่งหลุมของผูเ้ ล่นแต่ละคน
ตารางเวลานี้ จะกําหนดเวลามากที่สุดที่อนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระยะ ความยากของหลุม และเวลารวม
ทั้งหมดสําหรับรอบการแข่งขัน
แนวทางการกําหนดเวลาที่ใช้ ต่อหลุม ดังนี้
กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาที พาร์ 4 - 16 นาที พาร์ 5 - 19 นาที
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กลุ่ม 3 คน: พาร์ 3 - 11 นาที พาร์ 4 - 14 นาที พาร์ 5 - 17 นาที
กลุ่ม 2 คน: พาร์ 3 - 9 นาที พาร์ 4 - 12 นาที พาร์ 5 - 14 นาที
หมายเหตุ: บวกเวลาเพิ่มได้สาํ หรับหลุมที่มีความยากหรื อมีสิ่งที่ทาํ ให้การเล่นล่าช้า นอกจากนี้เวลาในการเดิน
จากกรี นไปยังแท่นทีอาจนํามาเพิม่ ในเวลาที่กาํ หนดได้
แนวทางการกําหนดเวลาที่ใช้ ต่อรอบ ดังนี้
กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชัว่ โมง
กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ชัว่ โมง
กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ชัว่ โมง
2. ออกนอกตําแหน่ ง
ถ้ากลุ่มแรก หรื อกลุ่มแรกหลังสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาที่กาํ หนด จะถือว่าออกนอกตําแหน่ง กลุ่มใดต่อมา
จะถือว่าออกนอกตําแหน่งถ้าช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกับกลุ่มหน้ามากกว่าช่วงห่างเวลาตอนเริ่ มต้นเล่น
และเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาที่กาํ หนดสําหรับหลุมที่เล่นจบ
3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา
การเริ่มตรวจสอบเวลา
• กลุ่มที่ออกนอกตําแหน่ง ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด จะมีการเข้าตรวจสอบเวลาทันที และจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ควบคุมเวลา
• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทัง่ เข้าตําแหน่ง หรื ออยูภ่ ายในเวลาที่กาํ หนด
การเริ่มจับเวลา
• ถ้ากลุ่มเสี ยเวลาเพิ่มขึ้น หรื อเวลาไม่ดีข้ ึนหลังจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ ล่นในกลุ่มต้องเล่นหลุม
ต่อๆไปทุกหลุม โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่กาํ หนด มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จบั เวลาอาจพิจารณาเริ่ มการจับเวลา
• กลุ่มที่ถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกัน 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ ตาํ แหน่งได้ จะถูกจับเวลาตั้งแต่หลุมที่ 5
เป็ นต้นไป
• ในรอบการเล่น กลุ่มที่กลับเข้าตําแหน่งหลังจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตําแหน่งซํ้าอีก จะมีการ
จับเวลาแทนที่การตรวจสอบเวลา
• ในระหว่างการตรวจสอบเวลา หากพบว่า ผูเ้ ล่นหนึ่งคน สองคน หรื อสามคนในกลุม่ ไม่ช่วยเหลือเพื่อทําให้
เวลาของกลุ่มดีข้ นึ อาจมีการจับเวลาผูเ้ ล่นนั้น ในขณะที่ผูเ้ ล่นอื่นยังคงเป็ นการตรวจสอบเวลา
• ในระหว่างการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขัน ผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการสโตรค จํานวน 2 ครั้ง ที่แต่ละครั้งเกิน
เวลาที่อนุญาต คือ 40 วินาที หรื อ 50 วินาที แต่ยงั อยูภ่ ายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะแจ้ง
ให้ทราบว่า จะเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลา เป็ น การจับเวลา
• ถ้าช่วงห่างระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหน้ามีความห่างมาก เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาอาจเข้าจับเวลากลุ่มได้โดยไม่ตอ้ งมีการ
ตรวจสอบเวลาก่อน
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หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรื อการจับเวลา
• ถ้าผูเ้ ล่นคนเดียวหรื อผูเ้ ล่นทั้งกลุ่มถูกเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลาเป็ นการจับเวลา จะได้รับการแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา
• ในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะมีการแจ้งผูเ้ ล่นทุกคนในกลุ่มก่อนทําการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลา
แต่ไม่ตอ้ งแจ้งเมื่อมีการหยุดตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลา
• เมื่อมีการตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลากลุ่ม หรื อผูเ้ ล่นคนใด เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะพยายามแจ้งกลุ่มที่
ตามมาให้ทราบว่ามีการจับเวลากลุม่ ด้านหน้า แต่ไม่ได้เป็ นข้อบังคับว่าจะต้องปฏิบตั ิ ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องรู ้
ตําแหน่งของกลุ่มตนเองที่สัมพันธ์กบั กลุ่มหน้า กลุ่มที่ได้รับการแจ้งแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาตําแหน่งจะถูก
ตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลาค่อนข้างแน่นอน
• การจับเวลาจะมีการบันทึกจํานวนครั้งการถูกจับเวลา ในขณะที่การตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบันทึก
4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล
การตรวจสอบเวลาหรื อการจับเวลารายบุคคล จะทําโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา กับผูเ้ ล่นหนึ่งคน สองคน
สามคน หรื อทุกคนในกลุม่
• สําหรับการเล่นจากแท่นที จะให้เวลาที่เพียงพอเพื่อให้ผเู ้ ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลังจากนั้นนับ 3 วินาที
และเริ่มเวลา
• การเล่นก่อนถึงกรี น จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ล่นใช้เวลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง ก้าวนับ
คํานวณระยะ หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา ถ้ามีการรบกวนจากผูเ้ ล่นอื่น แคดดี้ หรื อสิ่ งกระทบ
ภายนอกระหว่างการเตรี ยมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ ล่น จะมีการหยุดนาฬิกาจับเวลาไว้และจะไม่เริ่ ม
เวลาใหม่จนกว่าผูเ้ ล่นได้เข้าเตรี ยมพร้อม จนถึงจุดที่ถูกรบกวนครั้งก่อน
สําหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรี น จะให้เวลาผูเ้ ล่นเพียงพอ เพื่อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื่อนย้ายลูส อิมเพดิ
เมนท์ที่อยูบ่ นกรี น เริ่ มดูเส้นทางเล่น หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา
• บนกรี นจะเริ่ มเวลาหลังจากผูเ้ ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยที่ผเู ้ ล่นคนอื่นได้มาร์คและหยิบลูกขึ้น
แล้ว และผูเ้ ล่นได้รับเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยูใ่ นตําแหน่งที่พร้อมสําหรับการพัตต์ หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที
และเริ่ มเวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตต์ระยะน้อยกว่า 2 เมตร เวลาจะเริ่ มนับในทันทีที่ผเู ้ ล่นวางลูกกลับที่เดิม
และยืนขึ้น(หรื อ ได้ใช้เวลาที่เพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลังจากนั้นเริ่ มนับ 3 วินาที และเริ่ มเวลา
หมายเหตุ เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสี ยหายต่างๆ และการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิ
เม้นท์ จะไม่นบั เป็ นเวลาในการทําสโตรค
• การขยายเวลา: มีโอกาสใช้เพียงครั้งเดียวในแต่ละรอบการแข่งขัน ผูเ้ ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ
30 วินาที โดยจะต้องร้องขอก่อนเวลาที่กาํ หนดในการทําสโตรคหมดลง
• เวลาเพียงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายังลูกของตนเองหรื อแท่นที ดังนั้นหากผูเ้ ล่น
เดินทางเร็ วก็จะมีเวลาเตรี ยมตัวมากขึ้น ในขณะที่ผเู ้ ล่นที่เดินทางช้า เวลาเตรี ยมตัวอาจน้อยลงไป เพราะ
นาฬิกาจับเวลาอาจมีการเริ่ มเวลาไปแล้ว
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5. เวลาตีลูกมากเกินไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเล่ นเกินเวลา (Bad Time)
เวลาที่อนุญาต สํ าหรับแต่ ละสโตรค
• เวลาที่อนุญาตสําหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นลําดับที่หนึ่งที่เล่นบนแท่นที พาร์ 3,
เล่นลูกอะโพรชไปที่กรี น หรื อ ชิพ หรื อ พัตต์ จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็ น 50 วินาที)
• เวลาที่เกินไปแต่อยูภ่ ายใน 10% ของเวลาที่อนุญาต จะไม่ถือว่าเกินเวลา เวลาที่อนุญาตเพิ่มขึ้น 10%
หมายถึง 44 วินาที สําหรับการเล่น 40 วินาที หรื อ 55 วินาที สําหรับการเล่น 50 วินาที
โทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้ แก่
5.1 ผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่ง ที่ถูกพบโดยผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรื อจับเวลาอย่าง
เป็ นทางการ ใช้เวลามากกว่า 80 วินาที สําหรับผูเ้ ล่นลําดับแรก หรื อ 70 วินาที สําหรับผูเ้ ล่นลําดับอื่น ไม่คาํ นึ งถึง
ว่ากลุ่มนั้นจะอยู่ในตําแหน่งหรื อไม่ จะถือว่า มีโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอก
ตําแหน่ง จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจับเวลาเฉพาะผูเ้ ล่นคนนั้น ผูเ้ ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตาม
ตาราง ข. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ด้านล่างนี้
โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้ แก่
5.2 ผูเ้ ล่นคนใดมีบนั ทึกการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลา ในรอบการแข่งขัน ครบ 3 ครั้ง จากการใช้เวลาแต่ละ
สโตรคเกินเวลาที่กาํ หนด คือเกิน 40 หรื อเกิน 50 วินาที แต่อยูภ่ ายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม จะถือว่า เล่นเกินเวลา
5.3 ผูเ้ ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กาํ หนด จะ
ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปลี่ยนเป็ นจับเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป
5.4 ผูเ้ ล่นคนใดในระหว่างการจับเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กาํ หนด จะถือว่า
เล่นเกินเวลา
หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเนื่ องจนจบการแข่งขัน
การแจ้ งผู้เล่ นเรื่ องโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป (EST) หรื อ การเล่ นเกินเวลา (Bad Time)
นอกจากการเล่นบนกรี น ผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาควรแจ้งผูเ้ ล่นเร็ วที่สุดที่สามารถทําได้ ว่าผูเ้ ล่น
ได้รับโทษการใช้เวลาตีลกู มากเกินไป หรื อ เล่นเกินเวลา ผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ ล่นว่า
เข้าใจเรื่ องข้อกําหนดเรื่ องการควบคุมเวลาการเล่นหรื อไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ ล่นจะระวังการเล่นเกินเวลาในครั้ง
ต่อไปซึ่ งจะมีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบังคับใช้ หากโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ การเล่นเกินเวลา
เกิดจากการเล่นลูกพัตต์ หรื อ ลูกชิพสั้นๆ ควรแจ้งผูเ้ ล่นในขณะที่เดินทางไปแท่นทีหลุมถัดไป ผูเ้ ล่นจะไม่ตอ้ ง
รับโทษของการเล่นเกินเวลาครั้งที่ 2 หากไม่มีการแจ้งครั้งที่ 1มาก่อน
การอุทธรณ์ โทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ เล่ นเกินเวลา
ผูเ้ ล่นมีเวลา 30 นาทีหลังเล่นจบรอบที่จะอุทธรณ์เรื่ อง โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรื อ การเล่นเกิน
เวลา ใดๆที่ได้รับในระหว่างรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้
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บันทึกล่ าสุ ดของผู้เล่ นที่ถูกจับเวลาและมีโทษปรับ
รายชื่อผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการถูกจับเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูได้ที่สาํ นักงานจัดการแข่งขัน และจะมีการติด
ประกาศที่บอร์ดประกาศอย่างเป็ นทางการ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ ผูเ้ ล่นควรแน่ใจว่า ได้รับทราบถึงสถานะล่าสุ ด
ของตนเอง
6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน
ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่ งขันรายการเดียวกัน
โทษปรับสโตรค จะใช้บงั คับกับผูเ้ ล่นคนเดิมที่เล่นเกินเวลา 2 ครั้ง หรื อมากกว่า ตามตาราง 5.2, 5.3 หรื อ
5.4 ด้านบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริ อ จับเวลา ในระหว่างการแข่งขันรายการเดียวกัน รวมถึงมีโทษ
ปรับเงินด้วยในเวลาเดียวกัน
ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สํ าหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่ งขันรายการเดียวกัน
จํานวนครั้งการเล่นเกินเวลา

โทษปรับ (สโตรค)

โทษปรับเงิน (บาท)
0

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

0 (เตือน)
1

ครั้งที่ 3

2

4,000

ครั้งที่ 4

ตัดสิ ทธิ์แข่ งขัน

8,000

2,000

หมายเหตุ: ผูเ้ ล่นที่ถูกปรับจากการฝ่ าฝื น ครั้งที่ 2 ตามตาราง ก. ด้านบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่มตาม
ตาราง ค. และ ง. ด้านล่างอีก แต่จะนับจํานวนครั้งการถูกจับเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบันทึกไว้
ตลอดรอบปี การแข่งขัน
ข. โทษปรับเงินสํ าหรับโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป และ/ หรื อการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน
ผูเ้ ล่นจะมีโทษปรับเงินจํานวน 2,000 บาท เมื่อมีบนั ทึกการใช้เวลาตีลูกมากเกินไปตามข้อ 5.1 ด้านบนใน
รอบปี การแข่งขัน โทษปรับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผเู ้ ล่นมีโทษการใช้เวลาตีลูกมาก
เกินไป
ข. โทษปรับเงิน สํ าหรับโทษการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป ในรอบปี การแข่ งขัน
จํานวนครั้งการใช้ เวลาตีลูกมากเกินไป

โทษปรับเงิน (บาท)

ครั้งที่ 1

0

ครั้งที่ 2

2,000

ครั้งที่ 3 และครั้งต่ อๆไป

+ 2,000 จากการปรับครั้งที่ผ่านมาของการเล่ นเกิน
เวลา
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ค. โทษปรับเงินสํ าหรับการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน
ผูเ้ ล่นจะมีโทษปรับเงินจํานวน 2,000 บาท เมื่อมีบนั ทึกการเล่นเกินเวลา ครบ 2 ครั้ง ตามตาราง 5.2, 5.3
หรื อ 5.4 ด้านบนในรอบปี การแข่งขัน โทษปรับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผเู ้ ล่นมีโทษ
ตรวจสอบเวลา และ/หรื อ การเล่นเกินเวลา
ค. โทษปรับเงิน สํ าหรับโทษการเล่ นเกินเวลา ในรอบปี การแข่ งขัน

ง.

จํานวนครั้งการเล่ นเกินเวลา

โทษปรับเงิน (บาท)

ครั้งที่ 1

0

ครั้งที่ 2

2,000

ครั้งที่ 3 และครั้งต่ อๆไป

+ 2,000 จากการปรับครั้งที่ผ่านมาของการเล่ นเกิน
เวลา

โทษปรับสํ าหรับจํานวนครั้งการจับเวลาของการแข่ งขันในรอบปี การแข่ งขัน
ตามตารางนี้ จะเป็ นโทษปรับเงินจากบันทึกจํานวนครั้งการจับเวลาอย่างเป็ นทางการ ไม่รวมถึงบันทึกการ
ตรวจสอบเวลา ถ้าถูกจับเวลา 5 ครั้งในระหว่างปี ผูเ้ ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถ้าผูเ้ ล่นถูกจับเวลา 7 ครั้งจะ
มีค่าปรับ 4,000 บาท / 9 ครั้ง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 ครั้ง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 ครั้ง จะมี
ค่าปรับ 10,000 บาท / 15 ครั้ง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลังจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกว่า
ค่าปรับของครั้งที่ผา่ นมา ของแต่ละครั้งของบันทึกการจับเวลาที่เพิ่มขึ้น
ง. โทษปรับเงินสํ าหรับจํานวนครั้งการจับเวลาของการแข่ งขันในรอบปี การแข่งขัน
จํานวนครั้งของการจับเวลา
ครั้งที่ 1 - 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 13
ครั้งที่ 15
ตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป

โทษปรับเงิน (บาท)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2,000 มากกว่าค่าปรับครั้งที่ผ่านมา ของแต่ละครั้งที่เพิม่

หมายเหตุ:
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1. ผูเ้ ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่ าฝื นนโยบายการเล่นเกินเวลาที่กาํ หนดในปี ที่ผา่ นมาตามตาราง ก.ข.
ค. หรื อ ง. ด้านบน หากยังมีการฝ่ าฝื นในลักษณะเดิมอีกในปี ต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็ น 2 เท่ า
2. ผูเ้ ล่นที่มีบนั ทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 ครั้งในปี เดียวกัน ต้องเข้ารับการอบรมจากหัวหน้าผูต้ ดั สิ น
7. การใช้ เวลาเล่ นให้ น้อยที่สุด
สิ่ งที่ผ้ ูเล่ นสามารถช่ วยได้
• รู ้ตาํ แหน่งของกลุ่มตนเอง กับ ตําแหน่งของผูเ้ ล่นในกลุ่มด้านหน้า
• ถ้ารู ้สึกว่ากลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ให้แจ้งขอความร่ วมมือผูเ้ ล่นคนอื่นในกลุม่
• ถ้ากลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ให้พยายามเล่นเร็ วขึ้นเพื่อให้ทนั กลุ่มหน้าโดยเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
• ถ้าได้รับแจ้งว่ามีการตรวจสอบเวลา หรื อจับเวลากลุ่มด้านหน้า ให้เล่นให้เร็ วขึ้นทันที
• เล่นโพรวิชนั่ นัลบอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรื อ อาจโอบี
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงคํานวณระยะ
• อย่ารอจนถึงลําดับการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม
• ดูเส้นทางเล่นบนกรี น ในขณะที่ผเู ้ ล่นคนอื่นกําลังดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่
รบกวน)
• ไม่ตอ้ งห่วงถึงกลุ่มที่อยูด่ า้ นหลัง เป็ นความรับผิดชอบของผูต้ ดั สิ นหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่
อยูด่ า้ นหลัง
40 วินาทีเป็ นเวลาที่นานในการตีลูก 1 ครั้ง ถ้ ามีการเตรียมความพร้ อมก่ อนถึงลําดับการเล่ นของตนเอง
ผู้เล่ นจะไม่ ต้องรีบร้ อนในการเล่ นอีกต่ อไป
1.19

เจ้ าหน้ าที่ควบคุมกฎ
ก. Thailand PGA Tour จะจัดส่ งคณะกรรมการควบคุมกฎการแข่งขันไปในทุกรายการ
ข. กรรมการกฎข้อบังคับ ของ Thailand PGA หรื อผูท้ ่ีกรรมการกฎข้อบังคับแต่งตั้ง จะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลเรื่ องกฎข้อบังคับในแต่ละรายการแข่งขัน

1.20

กฎ ข้ อบังคับการแข่ งขัน และการจัดกลุ่มแข่ งขัน
ก. ยึดกฎข้อบังคับของ R&A Rules Limited และกฎระเบียบการแข่งขันของ Thailand PGA Tour ในรายการ
แข่งขันทุกรายการ โดยบางรายการอาจมีกฎสนามเพิ่มเติม
ข. การจัดกลุ่มแข่งขันของรอบ 1 และ/หรื อ รอบ 2 อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน
โดยในรอบการแข่งขันหลังจากการตัดตัวแล้ว จะพิจารณาจัดกลุ่มจากอันดับผลการแข่งขันหลังจบรอบ
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การแข่งขันก่อนหน้านั้น หากมีการจัดกลุ่มการแข่งขันที่แตกต่างจากนี้ จะประกาศให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทราบ
ล่วงหน้า
ค. ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน หรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจกําหนดเลื่อนหรื อยกเลิกการแข่งขันของ
แต่ละรอบได้ตามความเหมาะสมหากมีปัญหาเรื่ องสภาพอากาศหรื อเหตุผลอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม
2. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour
ระเบียบข้อบังคับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการแข่งขันใน Thailand PGA Tour
2.1

เรื่ องทั่วไป
ในการเป็ นสมาชิกของ Thailand PGA Tour นักกอล์ฟจะต้องยอมรับกฏระเบียบของการแข่งขันอย่าง
เคร่ งครัด ซึ่งจุดมุ่งหมายของ Thailand PGA Tour คือ การสะท้อนภาพของนักกอล์ฟอาชีพที่มีความซี่อสัตย์ มี
ระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ีกริ ยา มารยาทอันดี และมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา ทั้งนี้ไม่วา่ จะอยูใ่ นหรื อนอกการแข่งขัน
ในการกําหนดระเบียบในการปฏิบตั ิตวั นั้นเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน และไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุมได้
ครบทุกเรื่ องดังนั้น ในการพิจารณาว่าความประพฤติใดสมควรหรื อไม่ จะใช้สามัญสํานึ ก ( common sense)
เพื่อใช้ในการพิจารณาด้วย นักกอล์ฟที่มีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อสอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

2.2 ระเบียบปฏิบัติ
โดยทัว่ ไปการกระทําใดๆต่อไปนี้แสดงว่าละเลยต่อระเบียบปฏิบตั ิและ จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฏระเบียบข้อ
2
2.2.1 มารยาท หรื อ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ (Standards of Player Conduct)
กระทําการหรื อประพฤติปฏิบตั ิตวั ผิดต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิทว่ั ไปไม่วา่ จะเป็ นของสังคมหรื อวงการ
กอล์ฟ
2.2.2 การต้องคําพิพากษาให้จาํ คุก
ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดโดยเจตนา
2.2.3 ความประพฤติส่วนตัว
มีความประพฤติส่วนตัวบางประการที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมส่ วนรวม
2.2.4 ความประพฤติที่ทาํ ความเสื่ อมเสี ย
กระทําการหรื อประพฤติตวั ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่ Thailand PGA Tour หรื อวงการกอล์ฟ
อาชีพ
2.2.5 ไม่รายงานเมื่อพบว่าสมาชิกอื่นได้กระทําความเสื่ อมเสี ย
เมื่อพบว่านักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ได้ฝ่าฝื นกฏดังที่กล่าวมา และไม่รายงานให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน
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ทราบหรื อช่วยปกปิ ดความผิดดังกล่าว
2.2.6 กฏของกอล์ฟ
ก. ไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับของกีฬากอล์ฟ หรื อกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประกาศใช้ในแต่ละสนามแข่งขัน เช่น กฏสนาม (Local Rules) เป็ นต้น
ข.จงใจฝ่ าฝื นกฎ ข้อบังคับเพื่อให้ตนเองได้เปรี ยบ
2.2.7 ทัศนคติที่ดี
สมาชิกจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะแข่งขันใน Thailand PGA Tour ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ยกระดับ
มาตรฐานการแข่งขัน
2.2.8 การฝ่ าฝื นกฏ
การฝ่ าฝื นกฏคือการกระทําที่ผิดระเบียบข้อบังคับที่ได้ออกเป็ นระเบียบไว้ในข้อกําหนดการแข่งขัน
ของ Thailand PGA Tour
3 ขั้นตอนการลงโทษ
เมื่อพบว่าสมาชิกฝ่ าฝื นกฎที่ระบุไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกระทําการไต่สวน และยืน่ เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง หากพบว่า มีความผิดจริ ง จะมีการพิจารณาโทษตามความรุ นแรงต่อไป
3.1 การแบ่ งประเภทบทลงโทษ
ก. การตักเตือน
ข. การปรับเงิน
ขั้นตํ่า 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท
ค. การห้ามลงแข่งขันและปรับเงิน
1.
ห้ามลงแข่งขัน 2 รายการและไม่เกิน 1 ปี ในรายการของ Thailand PGA Tour และปรับไม่
เกิน 5,000 บาท
2.
ห้ามลงแข่งขันขั้นตํ่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ง. ถอดสมาชิกภาพ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทําการสอบสวนความผิดที่มีโทษโดยผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันจะรายงาน
ผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการบริ หาร Thailand PGA Tour ก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสิ นลงโทษ
ต่อไป
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทําการสอบสวน กรณี ความผิดที่มีพยานหลักฐานชัดเจน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันหรื อผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขันสามารถตัดสิ นโดยไม่ตอ้ งรอผลการสอบสวนก่อน เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ วในการจัดการแข่งขันให้ลุล่วง
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3.2 ประเภทการกระทําผิดและบทลงโทษ
ก. การตักเตือน
• เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ าฝื นกฎ ข้อบังคับ และมารยาทการเล่นกอล์ฟ โดยไม่ต้งั ใจ
• เมื่อผูเ้ ล่นกระทําการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็ นมืออาชีพ และได้รับเสี ยงตําหนิ จากบุคคลทัว่ ไป
ข. การปรับเงิน
• เมื่อผูเ้ ล่นกระทําการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ วินยั ใดๆ ของ Thailand PGA Tour
• เมื่อผูเ้ ล่นแสดงอาการดูหมิ่นและใช้ถอ้ ยคําหยาบคาย ขว้างปา ทุบ เตะ หรื อทําลาย ไม้กอล์ฟ หรื อสิ่ งของ
อื่นๆ ต่อหน้า ผูช้ ม ผูใ้ ห้การสนับสนุน สื่ อมวลชน ผูเ้ ล่นรายอื่น แคดดี้ ฝ่ ายจัดการแข่งขัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ทุกส่ วนในสนามแข่งขัน
• ไม่เกลี่ยทรายให้เรี ยบร้อยหลังจากการใช้บงั เกอร์ หรื อไม่ทิ้งขยะในที่ที่จดั ให้
• แต่งกายผิดระเบียบ
• ถูกตักเตือน 2 ครั้ง หรื อ มากกว่าภายในเวลา 1 ปี
ค. การห้ ามลงแข่ งขันและ/หรื อปรับเงิน
• ถอนตัว หรื อ เลิกแข่งโดยไม่มีการแจ้งและอธิบายเหตุผล
• สร้างความเสื่ อมเสี ยแก่จรรยานักกอล์ฟและไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการเป็ นนักกอล์ฟที่ดี
• พฤติการณ์ใดๆที่สร้างความเสื่ อมเสี ยและอับอายต่อชื่อเสี ยงและศักดิ์ศรี ของสมาคมฯและ Thailand PGA
Tour
• ถูกตักเตือนหรื อถูกปรับเงินหลายครั้งภายในเวลาหนึ่งปี
• ผูเ้ ล่นไม่ยอมจ่ายเงินค่าปรับเกิน 15 วัน
• ไม่ยอมปฏิบตั ิตามโทษที่ได้รับ
ง. การถอดสมาชิกภาพ
เมื่อผูเ้ ล่นรายใดประพฤติเสื่ อมเสี ยและสร้างความอับอายต่อชื่อเสี ยงและศักดิ์ศรี ของสมาคมฯ และ Thailand
PGA Tour จนไม่อาจให้อภัยได้
3.3

การแจ้ งบทลงโทษ
ก. Thailand PGA Tour จะแจ้งบทลงโทษพร้อมระบุเหตุผลแก่ผกู ้ ระทําผิดโดยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยการแจ้งหรื อยืน่ จดหมายให้กบั สมาชิกโดยตรงหรื อส่ งทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่แจ้งไว้ และ
วันที่ที่จดหมายถึงผูร้ ับ นับเป็ นวันแจ้งอย่างเป็ นทางการ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับบทลงโทษ หากการกระทําผิดชัดเจน ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ และมีความจําเป็ นต้องแจ้ง
บทลงโทษโดยเร็ วที่สุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิ นลงโทษได้โดยมีพยานบุคคลอย่างน้อย
สองคน โดยในกรณี น้ ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมี
รายละเอียดอื่นๆ คือชื่อและที่อยูข่ องพยาน ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบคู่กบั ลายมือชื่อของ
ผูอ้ าํ นวยการจัดการแข่งขัน
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3.4 ขั้นตอนการอุทธรณ์
หลังจากได้รับแจ้งการปรับโทษตามข้อ 3.3 สมาชิกมีสิทธิที่จะยืน่ อุทธรณ์ภายใน 7 วันโดยทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
3.4.1 ปรากฏว่ามีหลักฐานใหม่ซ่ ึงไม่ได้พบและนําเข้าพิจารณาในครั้งแรก
3.4.2 การตีความของ Thailand PGA Tour ไม่ถูกต้อง
3.4.3 คําตัดสิ นมีความรุ นแรงเกินกว่าเหตุ และร้องขอให้ลดโทษลง
3.4.4 ในการยืน่ อุทธรณ์น้ นั จะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.5 การตัดสิ นหลังรับเรื่ องอุทธรณ์
ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพิจารณาใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับคําอุทธรณ์ และคําตัดสิ น
นั้นจะถือ
เป็ นสิ้นสุ ด โดยคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯอาจดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.1 เห็นว่าการอุทธรณ์ไม่เป็ นไปตามขั้นตอน - ปฏิเสธคําอุทธรณ์
3.5.2 เห็นว่าอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ - ให้อุทธรณ์ตกไป
3.5.3 เห็นว่าอุทธรณ์โดยมีเหตุผล - กลับคําตัดสิ น หรื อลดโทษ
ข. หากผูเ้ ล่นไม่ยนื่ อุทธรณ์บทลงโทษตามข้อ 3.4 คําตัดสิ นลงโทษถือเป็ นที่สุด ผูเ้ ล่นไม่สามารถยืน่ อุทธรณ์
ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าว
ค. ผูเ้ ล่นอาจจะขอถอนคําอุทธรณ์ได้ก่อนที่คณะกรรมการฯจะตัดสิ น ซึ่งการถอนคําอุทธรณ์มีผลทําให้คาํ
ตัดสิ น
โทษถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
----------------------------------------------------------------------------------------
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