
                                                                         

 
ภาษาไทย 

2021 ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ กฎสนามและข้อกําหนดการแข่งขัน     

กฎขอ้บงัคบัของ R&A รวมถึงกฎสนามและขอ้กาํหนดการแข่งขนัตามท่ีปรากฎในเอกสารน้ีใชบ้งัคบัในการแข่งขนั 

รายละเอียดของกฎสนาม โปรดอา้งอิงในหนงัสือกฎกอลฟ์ ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 และคาํอธิบายท่ีมี

การปรับปรุงท่ีประกาศออกมา โดย R&A Rules Limited  

นอกจากมีการระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎสนาม คือ โทษทัว่ไป: 

แมทซ์ เพลย์ - แพ้หลุม   สโตรค เพลย์ – สองสโตรค 

กฎสนาม  

กฎสนามต่อไปน้ี รวมถึงกฎสนามเพ่ิมเติมท่ีประกาศในแตล่ะรายการแข่งขนั จะมีผลบงัคบัในทุกรายการแข่งขนัจนกว่าจะ

มีประกาศเปล่ียนแปลง ภายใตก้ารรับรองของไทยแลนด ์พีจีเอ ทวัร์ 

1. โอบี (Out of Bounds) - กฎข้อ 18.2 

 (ก)  ลูกโอบี เม่ือขา้มพน้กาํแพง ซ่ึงเป็นส่ิงกาํหนดเขตสนาม 

 (ข) ลูกท่ีหยุดขา้มพน้ถนนท่ีเป็นส่ิงกาํหนดโอบี เป็นลูกโอบี ถึงแมว้่าลูกอาจไปหยุดอยู่ในส่วนอ่ืนของสนาม 

2. พ้ืนที่ปรับโทษ (Penalty Area) - กฎข้อ 17 

 (ก) การผ่อนปรนฝัง่ตรงข้ามระยะทางเท่ากนัสําหรับพ้ืนที่ปรับโทษสีแดง 

กฎสนามเพ่ิมเติมจะระบุว่าพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดงใด (ถา้มี) ท่ีมีทางเลือกในฝ่ังตรงขา้มท่ีมีระยะทางเท่ากนั 

รูปแบบกฎสนาม B-2.1 จะมีผลบงัคบัต่อพ้ืนท่ีปรับโทษท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 (ข) ผ่อนปรนฝั่งตรงข้าม ในตําแหน่งที่ลูกผ่านขอบของพ้ืนทีป่รับโทษ ซ่ึงตาํแหน่งที่ขอบของพ้ืนที่ปรับโทษและ

เขตสนามอยู่ตดิกนั 

เม่ือลูกของผูเ้ล่นผ่านขอบสุดทา้ยของพ้ืนท่ีปรับโทษ โดยมีขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษและขอบเขตของสนามอยู่

ติดกนั จะถือว่าขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษนั้นเป็นขอบพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง และสามารถผ่อนปรนในฝ่ังตรงขา้ม

ได ้ภายใตรู้ปแบบกฎสนาม          B-2.1 

 (ค) ดรอปโซนสําหรับพ้ืนที่ปรับโทษ 

เม่ือมีการกาํหนดดรอปโซนสําหรับพ้ืนท่ีปรับโทษ เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงภายใตโ้ทษปรับหน่ึงสโตรค ดร

อปโซนคือพ้ืนท่ีผ่อนปรนภายใตก้ฎ 14.3 โดยตอ้งดรอปลูกในและลูกตอ้งหยุดอยู่ในพ้ืนท่ีผ่อนปรนนั้น 

 

 



3. การผ่อนปรนแบบด้านหลังบนเส้น เล่นจากนอกพ้ืนทีผ่่อนปรน(Back-On-The-Line Relief. Playing from Outside 

the Relief Area) 

 รูปแบบกฎสนาม E-12 มีผลใชบ้งัคบั เม่ือผ่อนปรนภายใตก้ฎท่ีเป็นการผ่อนปรนแบบดา้นหลงับนเส้น ให้ดทูางเลือก

การผ่อนปรนแบบดา้นหลงับนเส้นในกฎ 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b และ 19.3b. สามารถเล่นลูกจากนอกพ้ืนท่ีผ่อน

ปรนถา้หากลูกอยู่ภายใน 1 ช่วงไมก้อลฟ์จากตาํแหน่งท่ีลูกกระทบพ้ืนเม่ือทาํการดรอปในพ้ืนท่ีผ่อนปรน 

4. สภาพสนามผดิปกติ รวมถึงส่ิงกดีขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Abnormal Course Conditions Including Immovable 

Obstructions)) - กฎข้อ 16.1 

 (ก) พ้ืนที่ซ่อม (Ground Under Repair) 

  (1) พ้ืนท่ีท่ีลอ้มรอบดว้ยเส้นสีขาว รวมทั้งบริเวณท่ีกาํหนดให้ผูช้มเดินขา้มซ่ึงมีการตีเส้นไวด้ว้ยเส้นสีขาว 

  (2) รอยตะเข็บของแผ่นหญา้: รูปแบบกฎสนาม F-7 มีผลใชบ้งัคบั 

  (3) เฟร้นช์เดรน (ร่องระบายนํ้าท่ีใส่หินไวใ้นร่อง) 

  (4) หลุมท่ีเกิดจากส่ิงกดีขวางท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ซ่ึงอยู่ในส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีตดัหญา้ส้ัน 

   เท่าแฟร์เวยห์รือส้ันกว่า ไดร้ับการผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรับสําหรับตาํแหน่งท่ีลูกอยู่หรือพ้ืนท่ีตั้งใจ 

   สวิง แต่ไม่ไดร้ับการผ่อนปรนจากการตดิขดัจากการยนื 

 (ข) ส่ิงกีดขวางทีเ่คลือ่นย้ายไม่ได้ (Immovable Obstructions) 

  (1) บริเวณเส้นขาวและส่ิงกดีขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดท่ี้เช่ือมตดิกนั ให้ถือว่าเป็นสภาพสนามผิดปกติอนั

เดียวกนั 

  (2) พ้ืนท่ีตกแต่งภูมิทศัน์ (และทุกอย่างท่ีงอกเงยในนั้น) ซ่ึงลอ้มรอบโดยส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได ้ให้

ถือว่าเป็นสภาพสนามผิดปกติอนัเดยีวกนั 

  (3) แผ่นพรมท่ีมีสภาพมัน่คงและอุปกรณท์างลาดท่ีคลุมสายไฟ (ส่ิงใดท่ีมัน่คงและยึดแน่น จะไม่ถือว่า 

“เคล่ือนยา้ยไดโ้ดยง่าย” ถา้จะตอ้งมีการแกไ้ขโดยการคลายออกส่ิงท่ียึดแน่น เพ่ือการเคล่ือนยา้ย) 

  (4) พ้ืนผิวถนนท่ีปกคลุมดว้ยเศษไมห้รือใบไม ้ช้ินเศษไมแ้ต่ละช้ินเป็นลูสอิมเพดิเมน้ท ์

  (5) สะพานท่ีมีสภาพไม่ถาวรท่ีสร้างขึ้นสําหรับผูเ้ล่นหรือผูช้ม นอกจากกาํหนดให้เป็นอย่างอ่ืนในกฎ 

   สนามเพ่ิมเติม 

 (ค) นํ้าช่ัวคราว (Temporary Water) 

  นโยบายการรีดนํ้าชัว่คราว 

 ถา้ลูกผูเ้ล่นอยู่บนกรีนและกดีขวางโดยนํ้าชัว่คราวซ่ึงอยู่บนกรีน ผูเ้ล่นสามารถผ่อนปรนตามกฎ 16.1d หรือ 

รีดนํ้าในเส้นทางเล่น คณะกรรมการสามารถรีดนํ้าจนเม่ือผูเ้ล่นใกลม้าถึง และหากมีสภาพแย่ลง เพ่ือให้การ

เล่นดาํเนินต่อไปได ้คณะกรรมการสามารถอนุญาตให้รวมวิธีปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ 

5. ส่ิงกีดขวางทีเ่คลือ่นย้ายไม่ได้ที่อยู่ใกล้กรีน (Immovable Obstructions Close to Putting Greens) 

 รูปแบบกฎสนาม F-5 มีผลใชบ้งัคบัแต่แกไ้ขดงัน้ี 

สําหรับลูกท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทัว่ไป อนุญาตให้ผ่อนปรนไดเ้ม่ือ (i) ทั้งลูกและส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดอ้ยู่ในพ้ืนท่ีตดั

หญา้ส้ันเท่าแฟร์เวยห์รือส้ันกว่า (ii) ส่ิงกีดขวางนั้นตอ้งอยู่ภายใน 2 ช่วงไมก้อลฟ์จากกรีนของหลุมท่ีเล่น (iii) อยู่บน

เส้นทางเล่นของผูเ้ล่น และ (iv) ลูกตอ้งอยู่ภายใน 2 ช่วงไมก้อลฟ์จากส่ิงกดีขวางนั้น 

 



6. ข้อจํากดัในการต้องเล่นใหม่เม่ือสโตรคลกูจากกรีน 

 รูปแบบกฎสนาม D-7 ใชบ้งัคบัและแกไ้ขขอ้ยกเวน้ 2 ของกฎ 11.1b 

7.  วัตถุรวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม (Integral Objects) 

 (ก) วสัดุรองพ้ืนใตท้รายในบงัเกอร์ท่ีอยู่ในตาํแหน่งตามปกตติามท่ีกาํหนด 

 (ข) ลวด สายเคเบิล วสัดุท่ีใชห่้อ หรือ วสัดุอ่ืนใดท่ีนาํมาแนบตดิกบัตน้ไม ้หรือถาวรวตัถุต่างๆของสนาม 

 (ค) กาํแพงเขื่อน และเสาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

     (ง) ป้ายผูส้นบัสนุนหรือป้ายอ่ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปรับโทษ ไม่ไดร้บัการผ่อนปรนแบบเส้นตรงระหว่างลูกและหลุม  

  ลวดหรือสายเคเบิลท่ีใชย้ึดเป็นสายเคเบิลชัว่คราว 

 (จ) ประตูรั้ วท่ีปิด ท่ีอยู่ติดกบัวตัถุแสดงขอบเขตสนาม 

8. สายไฟยกระดับถาวร (Permanent Overhead Power Line) 

รูปแบบกฎสนาม E-11 มีผลใชบ้งัคบั แต่ใชบ้งัคบัเฉพาะในกรณีท่ีลูกกระทบสายไฟท่ีอยู่ในสนามเท่านั้น ไม่รวมถึง

เสาไฟ ไม่นบั สโตรคนั้นและผูเ้ล่นตอ้งเล่นจากท่ีทาํสโตรคครั้ งท่ีแลว้ 

9. ส่ิงกีดขวางช่ัวคราวทีเ่คลือ่นย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions – TIO) 

 รูปแบบกฎสนาม F-22 มีผลใชบ้งัคบัเร่ืองสายไฟและเคเบิลชัว่คราว และ F-23 มีผลใชบ้งัคบัเร่ือง TIO  

 (ก) ดรอปโซน (Dropping Zone)  

ในพ้ืนท่ีทัว่ไป เม่ือลูกผูเ้ล่นหยุดอยู่ใน หรือ อยู่บน TIO หรืออยู่ใกลท้าํให้ TIO กีดขวางการยนืหรือพ้ืนท่ีตั้งใจ

สวิง และหากตอ้งการผ่อนปรน ผูเ้ล่นสามารถ: 

• ปฏิบตัิตามทางเลือกท่ีอนุญาตตามกฎสนาม TIO หรือปฏิบตัิตามกฎ 16.1 หรือ  

• หากมีการกาํหนดดรอปโซนไวใ้ห้เป็นทางเลือกเพ่ิม ผูเ้ล่นอาจดรอปโดยใชลู้กเดมิหรือลูกอ่ืนโดยไม่มีโทษ 

ปรับ ในดรอปโซนท่ีใกลท่ี้สุด ถือว่าถูกตอ้งแมว้่าดรอปโซนนั้นจะใกลห้ลุมกว่าเดิม ดรอปโซนคือพ้ืนท่ีผ่อน

ปรนภายใตก้ฎ 14.3 ลูกตอ้งดรอปในและตอ้งหยุดอยู่ในดรอปโซน และเล่นจากดรอปโซนนั้น 

 (ข) การผ่อนปรนด้านข้างด้านใดก็ได้ (Either Side Relief)  

กฎสนามเพ่ิมเติมจะกาํหนดว่า TIO ใดสามารถผ่อนปรนดา้นขา้งดา้นใดก็ได ้การผ่อนปรนดา้นขา้งดา้นใดก็

ไดใ้ห้จาํกดัสําหรับการผ่อนปรนแบบเส้นตรงระหว่างลูกและหลุมเท่านั้น และไม่อนุญาตถา้เลือกปฏิบตัิตาม

กฎ 16.1 

 (ค) ส่ิงกีดขวางชัว่คราวท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดท่ี้เช่ือมโยงเขา้กบัส่ิงกีดขวางชัว่คราวเคล่ือนยา้ยไม่ไดอ่ื้น หรือโยงกบั

ส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดใ้ดๆดว้ยเส้นสีขาว ให้ถือว่าทั้งหมดเป็นส่ิงกีดขวางชัว่คราวท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได้

อนัเดียวกนั 

10. ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ (Clubs and Balls) 

 (ก)   การเปลี่ยนไม้กอล์ฟ รูปแบบกฎสนาม G-9 สําหรับการเปล่ียนไมก้อลฟ์ท่ีแตก หรือเสียหายมาก มีผลใชบ้งัคบั 

 (ข)   รายช่ือหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบงัคับ (List of Conforming Driver Heads) รูปแบบกฎสนาม G-1 มีผล 

  ใชบ้งัคบั  

บทลงโทษสําหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ท่ีฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

 (ค) ข้อมูลจําเพาะของร่องหน้าไม้และรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) รูปแบบกฎสนาม  

  G-2 มีผลใชบ้งัคบั  



  บทลงโทษสําหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ท่ีฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

 (ง) รายช่ือลกูกอล์ฟที่สอดคล้องกบักฎข้อบังคับ (Conforming Balls List) รูปแบบกฎสนาม G-3 มีผลใชบ้งัคบั 

  บทลงโทษสําหรับการสโตรคท่ีฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

 (จ) กฎลกูชนดิเดียวกัน (The One Ball Rule) รูปแบบกฎสนาม G-4 มีผลใชบ้งัคบั  

(ขอ้ยกเวน้ กฎสนามขอ้น้ีไม่ใชบ้งัคบัในการแข่งขนัรอบโปร-แอม ทั้งนกักอลฟ์อาชีพและนกักอลฟ์สมคัรเล่น 

หรือการแข่งขนัในรูปแบบวนัเดยีว หรือนกักอลฟ์สมคัรเล่นท่ีเป็นพาร์ทเนอร์ให้กบันกักอลฟ์อาชีพในการ

แข่งขนัซ่ึงมีรูปแบบการแข่งขนัแบบโปร -แอม) 

  บทลงโทษสําหรับการสโตรคลูกท่ีฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: โทษปรับทัว่ไป สําหรับแต่ละหลุมท่ีผูเ้ล่นฝ่าฝืน 

11. นโยบายเร่ืองเวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play Policy) – Rule 5.6b (3) 

นโยบายการควบคุมเวลาของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทวัร์ มีผลใชบ้งัคบั การปรับเงินตาม “จาํนวนครั้ งการจบัเวลา”  

“จาํนวนครั้ งเล่นเกินเวลา” หรือ “จาํนวนครั้ งการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป” ในปีการแข่งขนั จะมีรายละเอียดกาํหนด

ไว ้ รวมถึง: 

• บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนนโยบายการควบคุมเวลาการเล่น ในการเล่นแบบสโตรค เพลย์  

 เกินเวลาครั้ งท่ี 1 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - เตอืนดว้ยวาจาโดยผูต้ดัสิน 

 เกินเวลาครั้ งท่ี 2 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - มีโทษปรับ 1 สโตรคและปรับเงิน 2,000 บาท 

 เกินเวลาครั้ งท่ี 3 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - มีโทษปรับ 2 สโตรคและปรับเงิน 4,000 บาท 

 เกินเวลาครั้ งท่ี 4 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัและปรับเงิน 8,000 บาท 

• บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนนโยบายเร่ืองเวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน: แมทซ์ เพลย์ 

สําหรับรายการแข่งขนัน้ี จะระบุโทษปรับไวใ้นเอกสารกฎสนาม 

12. การหยุดเล่นช่ัวคราว (Play Suspensions) - กฎข้อ 5.7 

เสียงสัญญาณไซเรน หรือ แตร ต่อไปน้ี จะใชใ้นการหยดุการเล่นชัว่คราวและการเร่ิมเล่น 

• หยุดเล่นทนัที / สถานการณ์อนัตราย - เสียงสัญญาณยาว 1 ครั้ ง 

• การหยุดเล่นแบบไม่มีสถานการณ์อนัตราย - เสียงสัญญาณส้ันต่อเน่ือง 3 ครั้ ง 

• การเร่ิมเล่น - เสียงสัญญาณส้ันต่อเน่ือง 2 ครั้ ง 

 เม่ือหยุดการเล่นจากสถานการณ์อนัตราย บริเวณฝึกซ้อมทุกแห่งจะปิดทนัที 

13. การฝึกซ้อม (Practice) - กฎข้อ 5 

 (ก)  ฝึกซ้อมก่อนหรือระหว่างรอบในสโตรค เพลย์ (Practice Before or Between Rounds  

  in Stroke Play) - กฎข้อ 5.2b 

  กฎขอ้ 5.2b แกไ้ข ดงัน้ี: ผูเ้ล่นตอ้งไม่ฝึกซ้อมในสนามแข่งขนัก่อนหรือระหว่างรอบ 

  บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎขอ้ 5.2: ดูโทษปรับตามกฎขอ้ 5.2 

 (ข) ห้ามฝึกซ้อมบนหรือใกล้กรีนในหลมุทีเ่ล่นจบไปล่าสุด (Practice on or Near Previous  

  Putting Green Prohibited) - กฎข้อ 5.5b 

  สําหรับการเล่นแบบสโตรค เพลย ์เท่านั้น กฎขอ้ 5.5b แกไ้ข ดงัน้ี 

  ในระหว่างการเล่นสองหลุม ผูเ้ล่นตอ้งไม่: 



• ฝึกซ้อมสโตรคบนหรือใกลก้รีนหลุมท่ีเพ่ิงเล่นจบ หรือ 

• ทดสอบผิวกรีนของหลุมนั้น โดยครูดกรีนหรือกล้ิงลูก 

14. เคร่ืองมือวัดระยะทาง (Distance-Measuring Devices) - กฎข้อ 4.3a 

 กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดงัน้ี:  

ในระหว่างรอบ ผูเ้ล่นตอ้งไม่รับขอ้มูลระยะทางโดยการใชเ้คร่ืองมือวดัระยะทางแบบอิเล็กทรอนิคในรายการแข่งขนั

ท่ีนบัในการจดัอนัดบัเงินรางวลั 

 หมายเหต: ฝ่าฝืนครั้ งแรก - มีโทษปรับทัว่ไป 

 การฝ่าฝืนครั้ งท่ีสอง (ไม่ต่อเน่ืองจากการฝ่าฝีนครั้ งแรก) ตดัสิทธ์ิการแข่งขนั 

15. นโยบายเร่ืองการใช้ยานพาหนะ (Transportation Policy)  

 รูปแบบกฎสนาม G-6 มีผลใชบ้งัคบั กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดงัน้ี 

ในระหว่างรอบ ผูเ้ล่นหรือแคดดี้  ตอ้งไม่เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ ยกเวน้ไดร้ับอนุญาต หรือไดร้ับการอนุมตัใิน

ภายหลงัจากคณะกรรมการ (ผูเ้ล่นท่ีปฏิบตัิตามกฎโทษปรบัเร่ืองสโตรคและระยะทาง จะไดร้ับการอนุญาตเสมอ) 

บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎสนามขอ้น้ี: โทษปรับทัว่ไป สําหรับแต่ละหลุมท่ีผูเ้ล่นฝ่าฝืน โทษปรับการฝ่าฝืน

ระหว่างหลุมให้มีผลในหลุมต่อไป 

ข้อกําหนดการแข่งขัน 

16.  การตัดสินในกรณีเสมอ (Deciding Ties) 

 ในกรณีเสมอกนัในอนัดบัท่ีหน่ึง จะมีการ เพลยอ์อฟ ในรูปแบบหลุมต่อหลุมเพ่ือหาผูช้นะ 

17. สถานที่ส่งสกอร์การ์ด การส่งคืนสกอร์การ์ด (Scoring Area and Scorecard Returned) 

สถานท่ีส่งสกอร์การ์ด จะประกาศไวใ้นเอกสารกฎสนามเพ่ิมเติม  ถือว่าการส่งสกอร์การ์ดเรียบร้อยแลว้เม่ือทั้งสอง

เทา้ของผูเ้ล่นออกจากสถานท่ีส่งสกอร์ เจา้หนา้ท่ีบนัทึกสกอร์เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ 

18. ผลการแข่งขนั – ปิดการแข่งขนั (Result of the Competition – Competition Closed) 

 ผลการแข่งขนัเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ เม่ือผลการแข่งขนัไดต้ิดประกาศเรียบร้อยแลว้โดยคณะกรรมการ  

19.  ป้องกันการใช้สารกระตุ้น(Anti-Doping) 

กาํหนดให้ผูเ้ล่นตอ้งปฏิบตัิและอยู่ภายใตก้ารควบคุม ตามนโยบายป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ของสหพนัธ์กอลฟ์

นานาชาต(ิIGF) ซ่ึงสามารถดูไดท่ี้ www.igfgolf.org 

หมายเหต:ุ ผูเ้ล่นควรทราบถึงนโยบายป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ ถา้พบว่าผูเ้ล่นมีการกระทาํผิด โดยฝ่าฝืนกฎการ

ป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ ผูเ้ล่นอาจถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนัในรายการท่ีมีการตรวจพบ (หรือพบจากการกระทาํผิด 

ฝ่าฝืน จากวิธีอ่ืน) และรวมถึงการแข่งขนัรายการต่อมาซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนั จนถึงวนัท่ีถูกพกัการแข่งขนั หรือ หมด

สิทธ์ิเขา้แข่งขนัตามนโยบายเร่ืองน้ี การตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนั รวมถึงการสูญเสียผลการเล่นทั้งหมด คะแนน และ

เงินรางวลั 

 

 

 

 

http://www.igfgolf.org/


 

กฎสนามต่อไปน้ีบังคับใช้เฉพาะในรายการแข่งขันของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ เท่าน้ัน 

ส่ิงกีดขวางช่ัวคราวทีเ่คลือ่นย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions) นิยามศพัท ์

ตวัอย่าง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะส่ิงต่อไปน้ี) ไดแ้ก่ อุปกรณ์วดัแนววิถีของลูก เสาโทรทศันท่ี์ยึดแน่น (ไดร้ับการผ่อนปรนแบบ

ดา้นขา้งดา้นใดกไ็ดเ้สมอ) นาฬิกาท่ียึดแน่น ป้ายโฆษณาท่ียึดติดกบัส่ิงกีดขวางชัว่คราวท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดอ่ื้นๆ หรือ ป้าย

โฆษณาและป้ายบอกระยะหลุมท่ีติดตั้งอยู่รอบพ้ืนท่ีตั้งที 

ส่ิงกีดขวางทีเ่คลือ่นย้ายได้ (Movable Obstructions) นิยามศพัท ์

ตวัอย่าง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะส่ิงต่อไปน้ี) ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาท่ีไม่ยึดติดแน่นซ่ึงติดตั้งอยู่นอกพ้ืนท่ีตั้งที อุปกรณท่ี์จาํหน่าย

เคร่ืองดื่มท่ีมีลอ้และง่ายต่อการยก กลอ้งถ่ายรูปและขาตั้ง ไมโครโฟนสําหรับโทรทศัน์ เสารับส่งวิทยุรายงานสกอร์ท่ีไม่ยึด

ติดแน่น และป้ายบอกทางขา้มในสนาม 

20. ลูกจม (Embedded Ball) - กฎข้อ 16.3 

 รูปแบบกฎสนาม F-2.2 มีผลใชบ้งัคบั และกฎขอ้ 16.3 แกไ้ข ดงัน้ี 

 ผูเ้ล่นไม่ไดร้ับการผ่อนปรนสําหรับลูกจมในขอบเหนือบงัเกอร์ท่ีปูดว้ยชั้นหญา้ 

21. สภาพสนามผดิปกติ (Abnormal Course Conditions) - กฎข้อ 16 

 (ก) ขอ้จาํกดัการผ่อนปรนจากการยืนในหลุมสัตว ์ 

  กฎขอ้ 16.1 แกไ้ข ดงัน้ี 

  ไม่ถือว่าเป็นการติดขดั หากหลุมสัตวก์ีดขวางการยนืของผูเ้ล่นเท่านั้น                                                                                 

 (ข) จุดสีบอกระยะ หรือ เส้น 

  เส้นสี หรือ จุดสีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีทัว่ไปท่ีตดัหญา้ส้ันเท่าแฟร์เวยห์รือส้ันกว่า ให้ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีซ่อม สามารถผ่อน 

  ปรนไดต้ามกฎขอ้ 16.1b แต่ไม่ถือว่าเป็นการตดิขดัหากเส้นสีหรือจุดสีบอกระยะกีดขวางการยืนของผูเ้ล่น 

 (ค) ตน้ไมท่ี้มีไมค้ ํ้ายนั เป็นส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได ้

22. ร่องระบายนํ้าคอนกรีต (Concrete Drainage Channels) 

รูปแบบกฎสนาม F-20 แกไ้ข ดงัน้ี 

ร่องระบายนํ้าท่ีทาํจากวสัดุสังเคราะห์ ท่ีอยู่ตดิกบัถนนรถกอลฟ์ ให้ถือว่าเป็นส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ไดแ้ละเป็น

ส่วนหน่ึงของถนนนั้น ผูเ้ล่นอาจผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรบัตามกฎ ขอ้ 16.1b. 

 

    คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ไทยแลนด์ พีจีเอ ทวัร์ 

 


