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กฎระเบยีบท ัว่ไปในการแขง่ขนัรายการ เอสเอท-ีไทยแลนดพ์จีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์2021 
 

GENERAL TERMS OF SAT-Thailand PGA One Day Tour 2021  
 
คํานยิาม 

• สมาคมฯ  หมายถงึสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย (Thailand PGA) 
• เอสเอท-ีไทยแลนดพ์จีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์(SAT-Thailand PGA One Day Tour) หมายถงึ องคก์รทีจั่ดตัง้ขึน้

โดยสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เพือ่ดําเนนิกจิกรรมการแขง่ขันกฬีากอลฟ์อาชพีตามระเบยีบของ 
SAT-Thailand PGA One Day Tour 

• เอสเอท-ีไทยแลนดพ์จีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์ (SAT-Thailand PGA One 
Day Tour Order of Merit Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันของ SAT-Thailand PGA One Day 
Tour หรอืรายการแขง่ขันทีส่มาคมฯ รับรอง เพือ่จัดอันดับตามเงนิรางวัล 

• เอสเอท-ีไทยแลนดพ์จีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ (SAT-Thailand PGA One Day Tour 
Order of Merit) หมายถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้รว่มแขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour 
ประจําปีนัน้ๆโดยคดิตามเงนิรางวัลทีนั่กกอลฟ์อาชพีทําไดใ้นแตล่ะรายการมารวมกัน 

• ลําดบัสทิธิ ์(Categories) หมายถงึ การจัดลําดับสทิธิใ์นการสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขันรายการ SAT-Thailand 
PGA One Day Tour ของแต่ละรายการการ    

• นกักอลฟ์ตา่งชาต ิ(Foreign Players) นักกอลฟ์อาชพีต่างชาตไิดร้ับสทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขันตามลําดับสทิธิท์ี่
ระบไุว ้หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

• การแขง่ขนัของ เอสเอท-ีไทยแลนดพ์จีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์(SAT-Thailand PGA One Day Tour 
Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขนัทีร่บัรอง หรอื จัดการแขง่ขันโดย SAT-Thailand PGA One DayTour 

• คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิาร SAT-Thailand PGA One Day Tour หรอืคณะกรรมการที ่
Thailand PGA แตง่ตัง้ขึน้เพือ่ปฏบัิตหินา้ทีใ่นรายการแขง่ขัน 

• การแขง่ขนัแบบผสม (Joint Sanction Events) หมายถงึ การแขง่ขันรายการของ SAT-Thailand PGA One 
Day Tour Order of Merit Tournaments แขง่ขันร่วมกับ รายการแขง่ขนัของ ทัวร ์อืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ
กําหนดใหม้กีารแขง่ขันร่วมกัน เป็นครัง้ๆ ไป โดยจะมกีารกําหนดสทิธกิารเขา้แขง่ขันในรายการนัน้ๆเป็นรายการ
เฉพาะรายการตอ่รายการ   

• สมาชกิ (Members) หมายถงึ สมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour โดยสมาชกิสามัญ สมาชกิ
วสิามัญ -ของสมาคมฯ ใหถ้อืว่าเป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour โดยปรยิาย 

• เงนิรางวลัทีเ่ป็นทางการ (Official Money) กําหนดใหคํ้านวณโดยใชเ้งนิบาท ซึง่มาจากเงนิรางวัลทีทํ่าไดจ้าก
การแขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour Order of Merit Tournaments 
หมายเหต ุ
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour เท่านัน้ ทีส่ามารถเขา้รว่มแขง่ขันในรายการของ 
SAT-Thailand PGA One Day Tour และมสีทิธิร์ับการจัดอันดับของ SAT Thailand PGA One Day Tour Order 
of Merit ยกเวน้นักกอลฟ์ตามลําดับสทิธิจ์ากการเชญิ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour 
สามารถรับเงนิรางวัลได ้แต่ไม่มสีทิธิใ์นการจัดอันดับใน SAT-Thailand PGA One Day Tour Order of Merit 
 

การเขา้เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour  
ในการเขา้เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour นัน้ นักกอลฟ์จะตอ้งยืน่ใบสมัครและแนบเอกสาร
ใหค้รบตามทีกํ่าหนดทุกครัง้ โดยตอ้งชําระค่าสมาชกิปีต่อปี นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของ
สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย จะถอืวา่เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour โดย
ปรยิาย 
 

ประเภทสมาชกิ 
1. ประเภท ก.  

ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีไทยทีเ่ป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย
และไดป้ฏบัิตติามกฎการเขา้เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทต่อ
ปี โดยการจ่ายค่าบํารุงสมาคมฯ ถอืวา่ไดจ่้ายค่าสมาชกิ SAT-Thailand PGA One Day Tour แลว้ 

2. ประเภท ข.  
ไดแ้กนั่กกอลฟ์อาชพีตา่งชาตทิีเ่ป็นสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ซึง่มลํีาดับสทิธิ ์
เพือ่แขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour และไดส้มัครเขา้เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One 
Day Tour อัตราคา่สมาชกิ 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่ายคา่บํารุงสมาคมฯ ถอืว่าไดจ่้ายคา่สมาชกิ SAT-Thailand 
PGA One Day Tour แลว้ 



SAT-Thailand PGA One Day Tour Page 2 

 
การสิน้สุดสมาชกิภาพ 
นักกอลฟ์ทีส่มัครเป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour แลว้ สมาชกิภาพจะสิน้สดุในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ลาออก  
2. ประพฤตหิรอืปฏบัิตผิดิกฏขอ้บังคับหรอืผดิกฎการแขง่ขันของ SAT-Thailand PGA One Day Tour อย่างรา้ยแรง 
3. กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่SAT-Thailand PGA One Day Tour 
หมายเหต ุ  ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารของ SAT-Thailand PGA One Day Tour โดยจะทํา
จดหมายแจง้ใหส้มาชกิผูนั้น้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.  ขอ้มลูการแขง่ขนั ขอ้กําหนด และเงือ่นไขการแขง่ขนั 
1.1   การดําเนนิการจดัการแขง่ขนั 
SAT-Thailand PGA One Day Tour ไดร้ับอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฏขอ้บังคับจากสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศ
ไทยในการจัดการแขง่ขันต่างๆ ซึง่รวมถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์ (Order of Merit) หรอืการจัดการแขง่ขันพเิศษรายการอืน่ๆ
ดว้ย 
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน (Tournament Director) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการจัดการแขง่ขันใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานที ่SAT-
Thailand PGA One Day Tour ไดกํ้าหนดไวแ้ละดูแลใหก้ารแขง่ขันเป็นไปตามระเบยีบการแขง่ขันของ SAT-Thailand PGA 
One Day Tour ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรหิาร SAT-Thailand PGA One Day Tour
เห็นสมควร 
  
ผูเ้ลน่มสีทิธทิีจ่ะอุทธรณ์สทิธขิองตนตอ่คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถา้เห็นวา่ไดร้ับบทลงโทษหรอืมกีารตัดสนิทีไ่มถู่กตอ้ง
ตามระเบยีบการแขง่ขันของ SAT-Thailand PGA One Day Tour แต่ทัง้นี้หลังจากทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขันพจิารณา
แลว้ใหถ้อืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
1.2   การจดัอนัดบันกักอลฟ์อาชพีใน SAT-Thailand PGA One Day Tour และสทิธทิีไ่ดร้บั 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธิอ์ยูใ่นการจัดอันดับ SAT-Thailand PGA One Day Tour Order of Merit จะตอ้งมคีณุสมบัตดัิงนี้ 
 ก.  ตอ้งเป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour 
 ข.  เขา้ร่วมแขง่ขันในรายการของ SAT-Thailand PGA One Day Tour ไมน่อ้ยกวา่ 1 รายการในรอบปีการแขง่ขัน 

ค.  ตอ้งปฏบัิตติามกฎของ SAT-Thailand PGA One Day Tour และไม่กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
แกว่งการกอลฟ์อาชพี 
 

ลําดบัสทิธิน์กักอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขนัใน SAT-Thailand PGA One Day Tour  
สามารถตรวจสอบลําดับสทิธิท์ี ่www.thailandpga.or.th 
หมายเหต:ุ ลําดับสทิธิอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหทั้นสมัยและเหมาะสม 
 
1.3 ขอ้กําหนดการแขง่ขนั   มดัีงนี้ 
 
รปูแบบการแขง่ขนั 
โดยท่ัวไปจะแขง่ขันแบบสโตรคเพลย ์กําหนดทัง้สิน้ 18 หลมุ แขง่ขัน 1 วัน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ผูทํ้า
คะแนนนอ้ยสดุตลอดการแขง่ขันคอืผูช้นะการแขง่ขัน 
 
จํานวนผูเ้ขา้แขง่ขนั 
จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธเิขา้แขง่ขันจะมจํีานวนไมเ่กนิ 156 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดย
แขง่ขัน 18 หลมุ หลังจากจบ 18 หลมุ จะตัดทีอั่นดับ 50 และเสมอเพือ่สทิธิใ์นการรับเงนิรางวัล และถา้มนัีกกอลฟ์สมคัรเล่น
เขา้แขง่ขันดว้ยใหถ้อืวา่เป็นสว่นทีเ่พิม่ขึน้มาเป็นพเิศษจากจํานวนนี้ จํานวนของผูเ้ขา้แขง่ขันในแตล่ะรายการอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามทีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
 
หลังจากปิดการแขง่ขนัแลว้ หากมนัีกกอลฟ์ไดร้ับโทษตัดสทิธิก์ารแขง่ขัน หรอืพบว่าขาดคณุสมบัตใินการเขา้ร่วมการแขง่ขัน 
จะไมม่กีารพจิารณาผลการแขง่ขันยอ้นหลังใหม ่และใหนั้กกอลฟ์ทีเ่หลอืทัง้หมดรับเงนิรางวัลตามผลทีป่ระกาสไว ้
 
ผูม้สีทิธิเ์ขา้แขง่ขนั 
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour เท่านัน้ ยกเวน้ลําดับสทิธิก์ารเชญิเขา้ร่วมการแขง่ขัน ซึง่
สามารถตรวจสอบไดท้ ี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 ่SAT-Thailand PGA One Day Tour กําหนด ซึง่จะใชกั้บการแขง่ขันทุกรายการใน 
SAT-Thailand PGA One Day Tour และตดิประกาศไว ้ณ สนามแขง่ขันในแต่ละรายการแข่งขัน 
 

http://www.thailandpga.or.th/
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SAT-Thailand PGA One Day Tour กําหนดใหจ่้ายเงนิรางวัลแกนั่กกอลฟ์อาชพีทีไ่ดร้ับเงนิรางวัล โดยวธิโีอนเขา้บัญช ี
โดยขอใหนั้กกอลฟ์ทีแ่ขง่ขันในทัวรเ์ปิดบัญชอีอมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขทีบั่ญชเีงนิฝาก
ใหเ้จา้หนา้ที ่SAT-Thailand PGA One Day Tour ทราบลว่งหนา้ นักกอลฟ์ทีไ่มม่บัีญชตีามทีก่ลา่วมา SAT-Thailand PGA 
One Day Tour จะไมส่ามารถโอนเงนิรางวัลจนกวา่จะไดร้ับขอ้มลูบัญช ียกเวน้บางรายการที ่SAT-Thailand PGA One Day 
Tour กําหนดจ่ายเงนิรางวัลเป็นเงนิสด ณ สนามแขง่ขัน 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ม่สามารถเลน่จบ 18 หลมุ หรอืจํานวนหลมุทีค่ณะกรรมการกําหนด หรอื เลน่จบ 18 หลมุแลว้มโีทษ
ตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันในทุกกรณี จะไม่ไดร้ับเงนิรางวัลการแขง่ขัน 
 
พธิมีอบรางวลั 
ในพธิแีจกรางวัล นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดอั้นดับ 1 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะตอ้งอยูร่่วมพธิทีุกครัง้  
 
นักกอลฟ์ทีไ่มป่ฏบัิตติามระเบยีบดังกลา่ว จะถูกปรับเป็นเงนิ  2,000 บาท พรอ้มจดหมายเตอืนเป็นลายลักษณอั์กษร ยกเวน้
ไดร้ับอนุญาตจากผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน 
 
1.4    เอสเอท-ีไทยแลนด ์พจีเีอ วนั เดย ์ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ และคา่บรหิารจดัการ (SAT-Thailand 
PGA One Day Tour Order of Merit and Player’s Levy)  
กําหนดใหก้ารนําเงนิรางวัลทีทํ่าได ้ เพือ่จัดอันดับใน SAT-Thailand PGA One Day Tour Order of Merit นักกอลฟ์จะตอ้ง
เลน่ครบ 18 หลมุ ยกเวน้ในบางกรณีอาจลดจํานวนหลมุลงแต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 9 หลมุ (หรอืในบางสถานการณ ์ใหเ้ป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด) ในกรณีทีไ่มส่ามารถเลน่ครบ 9 หลมุ (หรอืบางสถานการณ์ เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด) จะไมม่กีารจ่ายเงนิรางวัล และใหค้ณะกรรมการประกาศวธิกีารแกไ้ข ซึง่อาจเป็นการยกเลกิการแขง่ขัน ขยายเวลา
วันแขง่ขนั หรอืเลือ่นวันแขง่ขัน และกอ่นเริม่การแขง่ขันของแตล่ะรายการ ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไข ดังนี้   
ก. ไดจ่้ายคา่บํารงุสมาคมฯ หรอืคา่สมาชกิ Tour เรยีบรอ้ยแลว้ 
ข. ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าบรหิารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5% จากยอดเงนิรางวัลทีไ่ดร้ับ 
 
1.5   การสมคัรเขา้แขง่ขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแขง่ขนั 
ก.  การสมคัรเขา้แขง่ขนั 

นักกอลฟ์ทีม่คีวามประสงคจ์ะสมัครหรอืขอถอนตัวจากการแขง่ขนั มวีธิปีฏบัิตดัิงนี้ 
(i) การกรอกใบสมัคร on line  

• เปิดไปที ่www.thailandpga.or.th 
• คลกิไปที ่รายการแขง่ขัน ทีต่อ้งการสมัครเขา้แขง่ขัน 
• พมิพข์อ้ความในใบสมัครใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารและใบโอนเงนิ ตามทีร่ะบไุว ้
• สง่กลับมาที ่SAT-Thailand PGA One Day 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 SAT-Thailand PGA One Day Tour คอื 2,000 บาท โปรดโอนเงนิใหต้รง
ตามจํานวน 

(ii) เมือ่ SAT-Thailand PGA One Day Tour ไดร้ับเอกสารใบสมัครและค่าสมัคร on line ภายในกําหนดแลว้  ถอืว่า
เป็นการสมัครเขา้แขง่ขันอยา่งเป็นทางการ  

 
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 SAT-Thailand PGA One Day Tour จะพจิารณาเลอืกผูม้สีทิธิล์ง

แขง่ขันจากรอบคัดเลอืก  
 

การถอนตวัขณะทีเ่ลน่อยูใ่นการแขง่ขนั 
• นักกอลฟ์สามารถขอถอนตัวจากการการแขง่ขันจากเหตผุลทางการแพทย ์โดยแจง้ตอ่ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน  

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

http://www.thailandpga.or.th/
mailto:support@thailandpga.or.th
mailto:support@thailandpga.or.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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ค. การตรวจสอบรายชือ่ตามลําดบัสทิธิก์ารแขง่ขนั 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตดิประกาศใหท้ราบถงึรายชือ่ของผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขนัตามลําดับสทิธิ ์สามารถ
ตรวจสอบไดท้ี ่www.thailandpga.or.th  
 
ง.  คา่สมคัรตอ่รายการแขง่ขนั 
คา่สมัครเขา้แขง่ขันสําหรับนักกอลฟ์อาชพีทกุรายการของ SAT-Thailand PGA One Day Tour คอื  2,000 บาท โดย
จะตอ้งชําระพรอ้มกับการสง่ใบสมัคร  
 
จ.  วนัปิดรบัสมคัร 
วันปิดรับสมัครเขา้แขง่ขันในแต่ละรายการคอื 1 สปัดาหก์อ่นการแขง่ขัน หรอืเป็นไปตามวัน เวลาทีค่ณะกรรมการจัดการ
แขง่ขันกําหนด สําหรบัการสมัครเขา้แขง่ขันหลังวันปิดรับสมัคร 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 SAT-Thailand PGA One Day Tour ทีไ่มไ่ดส้มัครไวใ้หเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันได ้จนกวา่จะครบ
ตามจํานวน  โดยผูส้มัครจะตอ้งจ่ายค่าสมัครเป็นเงนิ 2,000 บาท และจ่ายเงนิเพิม่ เนื่องจากสมัครลา่ชา้เพิม่อกี จํานวน 
1,000 บาท รวมเป็น 3,000 บาท 
 
ฌ.  ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
นักกอลฟ์มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบคณุสมบัตหิรอือันดับเงนิรางวัลของตนเอง รวมถงึมหีนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการ
สมัคร หรอืการถอนตัว ใหถ้กูตอ้งและเรยีบรอ้ย 
 
1.6 การลงทะเบยีน 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธลิงแขง่ขนั จะตอ้งมารายงานตัวและลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่ขง่ขัน ตามวันทีกํ่าหนดใน
รายละเอยีดการแขง่ขันของแต่ละรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แขง่ขันไม่สามารถลงทะเบยีนได ้จะตอ้งแจง้ให ้
ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันทราบภายในเวลาลงทะเบยีนทีกํ่าหนด  จากนัน้จะตอ้งมาลงทะเบยีนตามทีผู่อํ้านวยการจัดการ
แขง่ขันกําหนด หรอืกอ่นหนา้เวลาแขง่ขันของตนเองในรอบแรก  นักกอลฟ์ทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนจะหมดสทิธริ่วมแขง่ขันโดย
ปรยิาย 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ดชํ้าระคา่สมัครภายในกําหนด ถอืว่าไดล้งทะเบยีนแขง่ขันแลว้ แตเ่ป็นความรับผดิชอบของนักกอลฟ์
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเวลาเรมิการแขง่ขัน 
 
1.7   กฎการแขง่ขนั การตดัจํานวนหลุมการแขง่ขนั หรอืการยกเลกิการแขง่ขนั 
1.7.1 ถา้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันพจิารณาเห็นสมควรว่า สภาพอากาศไมเ่หมาะทีจ่ะดําเนนิการแขง่ขนัตอ่ไปหรอืมเีหตุอืน่
ใดทีทํ่าใหแ้ขง่ขันต่อไม่ได ้ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะประชมุปรกึษากับคณะกรรมการจัดการแขง่ขันเพือ่หาขอ้สรุปและ
แจง้ใหผู้เ้ลน่ทราบ  ซึง่สามารถพจิารณาไดต้ามแนวทางตอ่ไปนี้ 
ก. ลดจํานวนหลมุลงและประกาศผลการแขง่ขันและจ่ายเงนิรางวัลเต็มจํานวน 
ข. เลือ่นการแขง่ขันออกไป 
ค. ยกเลกิการแขง่ขัน โดยไมม่กีารจ่ายเงนิรางวัล 
 
1.7.2   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 
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• ถา้ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่ในกลุม่ไดเ้ริม่เลน่ในหลมุใด ผูเ้ลน่คนใดคนหนึง่หรอืผูเ้ลน่ทัง้หมดในกลุม่ อาจหยดุเลน่ทันท ี
หรอื เลน่ตอ่ไปในหลมุนัน้ ไมว่่ากรณีใด ตอ้งหยดุการเลน่หลังจากจบหลมุนัน้แลว้ 

หมายเหต:ุ คณะกรรมการอาจใชว้ธิแีจง้นักกอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวดูหรอืแตรลม 

1.7.3   การเร ิม่เลน่ใหม ่
สญัญาณแตร หรอื หวดู 2 ครัง้  

• เป็นสญัญาณใหเ้ริม่เลน่ หรอืกลับเขา้ไปเลน่ต่อ 

ทันทีท่ีผู่อํ้านวยการจัดการแขง่ขันเห็นวา่สามารถเริม่การแขง่ขันได ้ คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะเปิดหวูด แตรลม เป็น
สญัญาณสัน้ 2 ครัง้ ตดิต่อกัน หรอืแจง้ใหผู้แ้ขง่ขันทราบ โดยผูแ้ขง่ขันจะตอ้งเริม่เลน่โดยไม่ชกัชา้ 
 
 
 
1.8.4   เงนิรางวลั 
หากการแขง่ขันดําเนนิไปไมค่รบ 18 หลมุตามทีกํ่าหนดไว ้  กําหนดใหเ้งนิรางวัลยังคงเดมิตามทีกํ่าหนดไว ้แต่จะตอ้งมกีาร
แขง่ขันรวมไมน่อ้ยกวา่ 9 หลมุ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
  
1.9   รอบฝึกซอ้ม 
         เนื่องจากเป็นรายการแข่งขันเพยีง 18 หลมุ การแขง่ขันรายการนี้จงึไมม่รีอบฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ  
 
1.10   การแขง่ขนัทีอ่ยูใ่นสปัดาหซํ์า้ซอ้นกนั 
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ลน่อยูใ่น SAT-Thailand PGA One Day Tour จะตอ้งไมไ่ปแขง่ในทัวรน์าเมนทอ์ืน่ๆทีจั่ดขึน้มาซ้ําซอ้นกับ
ของ SAT-Thailand PGA One Day Tour ยกเวน้จะมหีนังสอืรอ้งขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน โดยสง่ถงึคณะกรรมการจัดการ
แขง่ขันของ SAT-Thailand PGA One Day Tour และใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของคณะกรรมการฯ 
  
การฝ่าฝึนระเบยีบขอ้นี้ จะถกูปรับโทษเป็นเงนิอยา่งต่ํา 2,000 บาท และจะถูกตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึง่ถา้มกีารฝ่า
ฝืนอกีครัง้ จะถกูตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
1.11   เครือ่งหมายโฆษณาทีต่ดิเสือ้ 
ขอ้แนะนําสําหรับนักกอลฟ์อาชพีเมือ่ตดิต่อผูส้นับสนุนในเรือ่งเครือ่งหมายตดิเสือ้ 
ก.  ไมค่วรมเีครือ่งหมายเกนิกว่า 7 เครือ่งหมายบนเสือ้ทีส่วมใสในการแขง่ขนั  
ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเครือ่งหมายทีจ่ะตดิควรมขีนาดไมเ่กนิ 4 x 6 นิว้ (100-150 มม.) ตอ่เครือ่งหมาย 
 
1.12   ทวี ีผูส้ ือ่ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์ 
ก.  นักกอลฟ์จะตอ้งปฏบัิตติามการรอ้งขอของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเมือ่ผูส้ือ่ข่าวขอสมัภาษณ์หลังจากสง่สกอรเ์สร็จ  

ทัง้นี้เพือ่ใหค้วามสะดวกแกผู่ส้ือ่ขา่วในการประชาสมัพันธก์ารแขง่ขัน ซึง่นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืโดยทันท ี
ข.  นักกอลฟ์ทุกคนทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันรายการของ SAT-Thailand PGA One Day Tour  ยนิยอมอนุญาตให ้SAT-Thailand 

PGA One Day Tour ดําเนนิการในเรือ่งเกีย่วกับสทิธกิารบันทกึภาพและเสยีง เพือ่ออกอากาศทางโทรทัศน ์วทิย ุการ
ถา่ยภาพนิง่ และภาพเคลือ่นไหว โดยผูเ้ลน่จะไมม่สีทิธสิว่นแบง่ใดๆหากไมม่กีารยนิยอมจากคณะกรรมการจัดการ
แขง่ขัน  โดยสมาคมฯจะมอบสทิธใิหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนใชป้ระโยชนจ์ากภาพและเสยีงดังกลา่วเป็นเวลาหนึง่ปีหลังการ
แขง่ขัน เพือ่จุดประสงคต์่อไปนี้เทา่นัน้ 
• เพือ่การถา่ยทอดสด หรอืถา่ยทอดเทปบันทกึภาพการแขง่ขัน และเพือ่การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
• ใชภ้าพเคลือ่นไหว หรอืภาพนิง่ และงานลักษณะเดยีวกันจากการแขง่ขัน 

 
1.13   การรายงานสกอร ์
นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีข่องการแขง่ขันเมือ่มาถามสกอร ์เพือ่รายงานกลับเขา้ศนูยป์ระสานงานของการ
แขง่ขนั 
 
1.14   การแตง่กาย 
รอบการแขง่ขนัทกุรอบ  
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour ตอ้งไม่สวมใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงยนีส ์กางเกงทีม่กีระเป๋าปะ
ดา้นขา้ง หรอืกางเกงทรงไมส่ภุาพ เสือ้ไมม่ปีก หรอืรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแขง่ขัน รวมถงึการเขา้มาตดิต่อในสํานักงาน
แขง่ขันในวันแขง่ขันดว้ย  
 
รอบฝึกซอ้ม (ถา้ม)ี 
นักกอลฟ์อาจสวมกางเกงขาสัน้ทีม่รีูปแบบเป็นกางเกงเลน่กฬีากอลฟ์ ยกเวน้หา้มสวมกางเกงขาสัน้ในวันฝึกซอ้มในวัน
เดยีวกับวันทีม่ทีีม่กีารแขง่ขนัรอบคัดเลอืก รอบโปร แอม หรอืรอบอืน่ๆ  
 
การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรบั 2,000 บาทตอ่ความผดิแต่ละครัง้ 
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1.15   การดืม่แอลกอฮอล ์
หา้มมใิหนั้กกอลฟ์ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์มว่่าจะเป็นในระหวา่งรอบฝึกซอ้ม การแขง่ขนัโปรแอม หรอืในรอบการ
แขง่ขัน การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.16   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 Development Tour มสีทิธใินการขบัหรอืหา้มไมใ่หแ้คดดีค้นใคคนหนึง่เขา้บรเิวณสนามแขง่ขันหากทํา

ผดิระเบยีบหรอืประพฤตตินไมเ่หมาะสม 
• นักกอลฟ์อาชพีมสีทิธทิีจ่ะนําแคดดีข้องตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการแขง่ขันทราบล่วงหนา้และอาจตอ้ง

จ่ายค่าแคดดีใ้หท้างสนามกอลฟ์ทกุครัง้ทีจ่ะออกแขง่ในแต่ละวันตามอัตราของแต่ละสนาม 
 
1.17 เวลาทีใ่ชค้วบคมุการแขง่ขนั (Pace of Play)  

 
Thailand Development Tour มนีโยบาย เรือ่งการควบคุมเวลาการเลน่ 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                                                                                                                                                                                        
ถา้กลุม่แรกเลน่เกนิเวลาทีกํ่าหนด จะถอืวา่ออกนอกตําแหน่ง กลุม่ใดต่อมาจะถอืวา่ออกนอกตําแหน่งถา้ชว่งเวลาหา่ง
เลน่จบหลมุของกลุม่กับกลุม่หนา้มากกว่าชว่งห่างเวลาตอนเริม่ตน้เลน่ และเวลารวมการเลน่ของกลุม่เกนิเวลาทีกํ่าหนด
สําหรับหลมุทีเ่ลน่จบ 
3. การตรวจสอบเวลา และการจบัเวลา 

การเร ิม่ตรวจสอบเวลา 
• กลุม่ทีอ่อกนอกตําแหน่ง ไมว่่าดว้ยเหตผุลใด จะมกีารเขา้ตรวจสอบเวลาทันท ีและจะมกีารแจง้จากเจา้หนา้ที ่

ควบคมุเวลา 
• กลุม่จะถกูตรวจสอบเวลาจนกระท่ังเขา้ตําแหน่ง หรอือยูภ่ายในเวลาทีกํ่าหนด 

 
การเร ิม่จบัเวลา 

• ถา้กลุม่เสยีเวลาเพิม่ขึน้ หรอืเวลาไม่ดขี ึน้หลังจากการตรวจสอบเวลาในหลมุแรก ผูเ้ลน่ในกลุ่มตอ้งเลน่หลมุต่อๆไป
ทกุหลมุ โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ทีกํ่าหนด มเิชน่นัน้เจา้หนา้ทีจั่บเวลาอาจพจิารณาเริม่การจับเวลา 

• กลุม่ทีถ่กูตรวจสอบเวลาตดิต่อกัน 4 หลมุ แต่ไมส่ามารถกลับเขา้สูตํ่าแหน่งได ้จะถกูจับเวลาตัง้แตห่ลมุที ่5 เป็นตน้
ไป 
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• ในรอบการเลน่ กลุม่ทีก่ลับเขา้ตําแหน่งหลังจากมกีารตรวจสอบเวลา และออกนอกตําแหน่งซ้ําอกี จะมกีารจับเวลา
แทนทีก่ารตรวจสอบเวลา 

• 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 

• ถา้ชว่งห่างระหวา่งกลุ่มกับกลุ่มหนา้มคีวามหา่งมาก เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาอาจเขา้จับเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีาร
ตรวจสอบเวลากอ่น 
หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรอืการจบัเวลา 

• ถา้ผูเ้ลน่คนเดยีวหรอืผูเ้ลน่ทัง้กลุม่ถกูเปลีย่นจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจับเวลา จะไดร้ับการแจง้จากเจา้หนา้ที่
ควบคมุเวลา 

• ในทกุกรณี เจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาจะมกีารแจง้ผูเ้ลน่ทุกคนในกลุม่กอ่นทําการตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา แตไ่ม่
ตอ้งแจง้เมือ่มกีารหยดุตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา 

• เมือ่มกีารตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลากลุม่ หรอืผูเ้ลน่คนใด เจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาจะพยายามแจง้กลุม่ทีต่ามมาให ้
ทราบวา่มกีารจับเวลากลุม่ดา้นหนา้ แต่ไมไ่ดเ้ป็นขอ้บังคับวา่จะตอ้งปฏบัิต ิผูเ้ลน่แตล่ะคนตอ้งรูตํ้าแหน่งของกลุม่
ตนเองทีส่มัพนัธกั์บกลุม่หนา้ กลุม่ทีไ่ดร้ับการแจง้แลว้ แต่ไมส่ามารถรกัษาตําแหน่งจะถกูตรวจสอบเวลาหรอืจับ
เวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจับเวลาจะมกีารบันทกึจํานวนครัง้การถูกจับเวลา ในขณะทีก่ารตรวจสอบเวลาจะไมม่กีารบันทกึ 

4. การตรวจสอบเวลา / การจบัเวลารายบคุคล                                                                                                                                                         
การตรวจสอบเวลาหรอืการจับเวลารายบคุคล จะทําโดยเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลา กับผูเ้ลน่หนึง่คน สองคน                    
สามคน หรอืทุกคนในกลุม่ 

• สําหรับการเล่นจากแท่นท ีจะใหเ้วลาทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผู้เ้ล่นเดนิทางไปถงึแท่นท ีตัง้ลูกบนท ีและหลังจากนัน้นับ 3 วนิาท ี 
 และเริม่เวลา 
• การเลน่กอ่นถงึกรนี จะเริม่จับเวลาเมือ่ผูเ้ลน่ใชเ้วลาเพยีงพอในการเดนิทางไปถงึลกูของตนเอง กา้วนับ 

คํานวณระยะ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา ถา้มกีารรบกวนจากผูเ้ลน่อืน่ แคดดี ้หรอืสิง่กระทบภายนอก
ระหวา่งการเตรยีมความพรอ้มในการสโตรคของผูเ้ลน่ จะมกีารหยดุนาฬกิาจับเวลาไวแ้ละจะไมเ่ริม่เวลาใหมจ่นกวา่ผู ้
เลน่ไดเ้ขา้เตรยีมพรอ้ม จนถงึจุดทีถ่กูรบกวนครัง้กอ่น 
สําหรับการเลน่ระยะสัน้รอบกรนี จะใหเ้วลาผูเ้ลน่เพยีงพอ เพือ่เดนิทางไปถงึลูกของตนเอง เคลือ่นยา้ยลูส อมิเพดเิมนทท์ี่
อยูบ่นกรนี เริม่ดเูสน้ทางเลน่ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา 

• บนกรนีจะเริม่เวลาหลังจากผูเ้ล่นคนแรกมโีอกาสในการวางลกู โดยทีผู่เ้ลน่คนอืน่ไดม้ารค์และหยบิลูกขึน้ 
แลว้ และผูเ้ลน่ไดร้บัเวลาเพยีงพอ เพือ่มาอยูใ่นตําแหน่งทีพ่รอ้มสําหรับการพัตต ์หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและ
เริม่เวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเริม่นับในทันททีีผู่เ้ลน่วางลูกกลับทีเ่ดมิและยนืขึน้
(หรอื ไดใ้ชเ้วลาทีเ่พยีงพอ) เพือ่วางลกูของตนเอง หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา  
หมายเหต ุเวลาทีเ่หมาะสมทีใ่ชใ้นการซอ่มรอยลกูตก และรอยเสยีหายตา่งๆ และการเคลือ่นยา้ยลูสอมิเพดเิมน้ท ์
จะไมนั่บเป็นเวลาในการทําสโตรค 

• การขยายเวลา: มโีอกาสใชเ้พยีงครัง้เดยีวในแต่ละรอบการแขง่ขัน ผูเ้ลน่สามารถรอ้งขอการขยายเวลาพเิศษ  
30 วนิาท ีโดยจะตอ้งรอ้งขอกอ่นเวลาทีกํ่าหนดในการทําสโตรคหมดลง 

• เวลาเพยีงพอ: หมายถงึ เวลาในการเดนิทางตามปกตมิายังลูกของตนเองหรอืแทน่ท ีดังนัน้หากผูเ้ลน่เดนิทาง
เร็วก็จะมเีวลาเตรยีมตัวมากขึน้ ในขณะทีผู่เ้ลน่ทีเ่ดนิทางชา้ เวลาเตรยีมตัวอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬกิาจับเวลา
อาจมกีารเริม่เวลาไปแลว้ 

5. เวลาตลูีกมากเกนิไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเลน่เกนิเวลา (Bad Time) 
เวลาทีอ่นุญาต สําหรบัแตล่ะสโตรค 

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

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

 

โทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ไดแ้ก ่ 
5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหนึง่ ทีถ่กูพบโดยผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลากอ่นการตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลาอย่างเป็น

ทางการ ใชเ้วลามากกวา่ 80 วนิาท ีสําหรับผูเ้ล่นลําดับแรก หรอื 70 วนิาท ีสําหรับผูเ้ล่นลําดับอืน่ ไมคํ่านงึถงึว่ากลุ่ม
นัน้จะอยู่ในตําแหน่งหรอืไม ่จะถอืวา่ มโีทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป หากเวลานัน้กลุ่มออกนอกตําแหน่ง จะมกีาร
ตรวจสอบเวลากลุ่ม แตจ่ะมกีารจับเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนัน้ ผูเ้ล่นสามารถมโีทษปรับเงนิตามตาราง ข. แตจ่ะไม่มกีาร
ปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

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

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

หมายเหต:ุ การเลน่เกนิเวลาใดก็ตาม จะมผีลต่อเนื่องจนจบการแขง่ขัน 

การแจง้ผูเ้ลน่เรือ่งโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป (EST) หรอื การเลน่เกนิเวลา (Bad Time) 
นอกจากการเล่นบนกรนี ผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วทีส่ดุทีส่ามารถทําได ้วา่ผูเ้ล่นไดรั้บโทษ
การใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป หรอื เล่นเกนิเวลา ผูตั้ดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุเวลา อาจถามผูเ้ล่นวา่เขา้ใจเรือ่ง
ขอ้กําหนดเรือ่งการควบคุมเวลาการเล่นหรอืไม ่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ล่นจะระวังการเล่นเกนิเวลาในครัง้ตอ่ไปซึง่จะมกีาร
ปรับโทษ 1 สโตรคมาบังคับใช ้ หากโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป หรอื การเล่นเกนิเวลา เกดิจากการเล่นลูกพัตต ์
หรอื ลูกชพิสัน้ๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะทีเ่ดนิทางไปแท่นทหีลุมถัดไป ผูเ้ล่นจะไมต่อ้งรับโทษของการเล่นเกนิเวลาครัง้
ที ่2 หากไม่มกีารแจง้ครัง้ที ่1มากอ่น 

การอุทธรณ์ โทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป หรอื เลน่เกนิเวลา 
ผูเ้ล่นมเีวลา 30 นาทหีลังเลน่จบรอบทีจ่ะอุทธรณ์เรือ่ง โทษการใชเ้วลาตลีกูมากเกนิไป หรอื การเลน่เกนิเวลา 
ใดๆทีไ่ดร้ับในระหวา่งรอบ หากเกนิเวลานัน้จะไม่สามารถอทุธรณ์ได ้

บนัทกึลา่สุดของผูเ้ลน่ทีถ่กูจบัเวลาและมโีทษปรบั 
รายชือ่ผูเ้ล่นทีม่บัีนทกึการถกูจับเวลาและมโีทษปรับ สามารถดไูดท้ีสํ่านักงานจัดการแขง่ขัน และจะมกีารตดิประกาศที่
บอรด์ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ สนามแขง่ขันนัน้ๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจวา่ 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 จะไมม่กีารปรับโทษเพิม่ตามตาราง ค. 
และ ง. ดา้นล่างอกี แตจ่ะนับจํานวนครัง้การถกูจับเวลาและการเลน่เกนิเวลาและมกีารบันทกึไวต้ลอดรอบปีการ
แขง่ขัน 
ข. โทษปรบัเงนิสําหรบัโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป  และ/ หรอืการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 
ผูเ้ลน่จะมโีทษปรับเงนิจํานวน 2,000 บาท เมือ่มบัีนทกึการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนในรอบปี
การแขง่ขัน โทษปรับนี้จะเพิม่ขึน้อกี 2,000 บาท ในแตล่ะครัง้ทีผู่เ้ลน่มโีทษการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไป 

ข. โทษปรบัเงนิ สําหรบัโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป ในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้การใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป โทษปรบัเงนิ (บาท) 

คร ัง้ที ่1 0 
คร ัง้ที ่2 2,000 

คร ัง้ที ่3 และคร ัง้ตอ่ๆไป + 2,000 จากการปรบัคร ัง้ทีผ่า่นมาของการเลน่เกนิ
เวลา 
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ค. โทษปรบัเงนิสําหรบัการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 
ผูเ้ลน่จะมโีทษปรับเงนิจํานวน 2,000 บาท เมือ่มบัีนทกึการเล่นเกนิเวลา ครบ 2 ครัง้ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรอื 
5.4 ดา้นบนในรอบปีการแขง่ขัน โทษปรับนี้จะเพิม่ขึน้อกี 2,000 บาท ในแต่ละครัง้ทีผู่เ้ลน่มโีทษตรวจสอบเวลา 
และ/หรอื การเลน่เกนิเวลา 

ค. โทษปรบัเงนิ สําหรบัโทษการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้การเลน่เกนิเวลา โทษปรบัเงนิ (บาท) 

คร ัง้ที ่1 0 
คร ัง้ที ่2 2,000 

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

 

ง. 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  

 
 

ง. 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 มากกว่าคา่ปรับครัง้ทีผ่่านมา ของแตล่ะครัง้ทีเ่พิม่ 
 

หมายเหต:ุ  
• ผูเ้ลน่คนใดเคยมโีทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเลน่เกนิเวลาทีกํ่าหนดในปีทีผ่า่นมาตามตาราง 

ก.ข. ค. หรอื ง. ดา้นบน หากยังมกีารฝ่าฝืนในลักษณะเดมิอกีในปีตอ่มา โทษปรับจะเพิม่เป็น 2 เทา่ 
• ผูเ้ลน่ทีม่บัีนทกึการเลน่เกนิเวลาครบ 2 ครัง้ในปีเดยีวกัน ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหวัหนา้ผูตั้ดสนิ 

7. การใชเ้วลาเลน่ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

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

ดา้นหลัง 

40 วนิาทเีป็นเวลาทีน่านในการตลูีก 1 คร ัง้ ถา้มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นถงึลําดบัการเลน่ของตนเอง  

ผูเ้ลน่จะไมต่อ้งรบีรอ้นในการเลน่อกีตอ่ไป 
 
 
1.18 เจา้หนา้ทีค่วบคมุกฎ 
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ก. SAT-Thailand PGA One Day Tourจะจัดสง่คณะกรรมการควบคมุกฎการแขง่ขันไปในทกุรายการ 
ข. กรรมการกฎขอ้บังคับ ของ Thailand PGA หรอืผูท้ีก่รรมการกฎขอ้บังคับแตง่ตัง้ จะเป็นผูทํ้าหนา้ทีใ่นการ

ควบคมุดแูลเรือ่งกฎขอ้บังคับในแตล่ะรายการแขง่ขัน 
 
1.19  กฎ ขอ้บงัคบัการแขง่ขนั และการจดักลุม่แขง่ขนั 

ก. ยดึกฎขอ้บังคับของ R&A Rules Limited และกฎระเบยีบการแขง่ขันของ SAT-Thailand PGA One Day Tour 
ในรายการแขง่ขันทุกรายการ โดยบางรายการอาจมกีฎสนามเพิม่เตมิ 

ข. การจัดกลุม่แขง่ขันอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน  
ค. ผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขัน หรอืคณะกรรมการจัดการแขง่ขันอาจกําหนดเลือ่นหรอืยกเลกิการแขง่ขนัไดต้าม

ความเหมาะสมหากมปัีญหาเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตผุลอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 
 
2.  ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติวัเมือ่เป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour  
 ระเบยีบขอ้บังคับนี้จัดทําขึน้เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการแขง่ขันใน SAT-Thailand PGA One Day Tour  
 
2.1 เร ือ่งท ัว่ไป 

ในการเป็นสมาชกิของ SAT-Thailand PGA One Day Tour นักกอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบยีบของการแขง่ขัน
อยา่งเคร่งครัด ซึง่จุดมุง่หมายของ SAT-Thailand PGA One Day Tour คอื การสะทอ้นภาพของนักกอลฟ์อาชพีที่
มคีวามซีอ่สตัย ์มรีะเบยีบวนัิย เป็นผูม้กีรยิา มารยาทอันด ีและมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา ทัง้นี้ไม่วา่จะอยูใ่นหรอืนอกการ
แขง่ขัน 
 
ในการกําหนดระเบยีบในการปฏบัิตตัิวนัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน และไม่สามารถเขยีนใหค้รอบคลมุไดค้รบทกุเรือ่ง
ดังนัน้ ในการพจิารณาว่าความประพฤตใิดสมควรหรอืไม ่จะใชส้ามัญสํานกึ (common sense) เพือ่ใชใ้นการ
พจิารณาดว้ย นักกอลฟ์ทีม่ขีอ้สงสัย กรุณาตดิต่อสอบถามคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 

 
2.2   ระเบยีบปฏบิตั ิ

โดยท่ัวไปการกระทําใดๆต่อไปนี้แสดงวา่ละเลยต่อระเบยีบปฏบัิตแิละ จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบยีบขอ้ 2  
1.17.1 มารยาท หรอื ธรรมเนียมปฏบัิต ิ  (Standards of Player Conduct) 

กระทําการหรอืประพฤตปิฏบัิตตัิวผดิตอ่ธรรมเนียมปฏบัิตท่ัิวไปไมว่่าจะเป็นของสงัคมหรอืวงการกอลฟ์ 
1.17.2 การตอ้งคําพพิากษาใหจํ้าคุก 
    ตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุในความผดิอาญาทีเ่กดิขึน้จากการกระทําผดิโดยเจตนา 
1.17.3 ความประพฤตสิว่นตัว 
  มคีวามประพฤตสิว่นตัวบางประการทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับของสงัคมสว่นรวม 
1.17.4 ความประพฤตทิีทํ่าความเสือ่มเสยี 
  กระทําการหรอืประพฤตตัิวกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand Development Tour หรอืวงการกอลฟ์ 

อาชพี 
1.17.5 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 Development Tour ทัง้นี้เพือ่เป็นการ
ยกระดับ 
มาตรฐานการแขง่ขัน 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 
การฝ่าฝืนกฏคอืการกระทําทีผ่ดิระเบยีบขอ้บังคับทีไ่ดอ้อกเป็นระเบยีบไวใ้นขอ้กําหนดการแขง่ขันของ 
Thailand Development 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 Development Tour และปรับไมเ่กนิ  
5,000 บาท 
2.หา้มลงแขง่ขันขัน้ต่ํา 1 ปี และไมเ่กนิ 5 ปี และปรับไมเ่กนิ 10,000 บาท 

ง.  ถอดสมาชกิภาพ 
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คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะทําการสอบสวนความผดิทีม่โีทษโดยผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยังคณะกรรมการบรหิาร SAT-Thailand PGA One Day Tour กอ่นทีค่ณะกรรมการจะตัดสนิลงโทษ
ตอ่ไป 
 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวน กรณีความผดิทีม่พียานหลักฐานชดัเจน คณะกรรมการจัดการ
แขง่ขันหรอืผูอํ้านวยการจัดการแขง่ขันสามารถตัดสนิโดยไมต่อ้งรอผลการสอบสวนกอ่น เพือ่ความสะดวกและ
รวดเร็วในการจัดการแขง่ขันใหล้ลุว่ง 
 
 

3.2   ประเภทการกระทําผดิและบทลงโทษ 
 ก. การตกัเตอืน 

• เมือ่ผูเ้ลน่ฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับ และมารยาทการเลน่กอลฟ์ โดยไมตั่ง้ใจ 
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความไมเ่ป็นมอือาชพี และไดร้ับเสยีงตําหนจิากบคุคลท่ัวไป 

ข. การปรบัเงนิ  
• เมือ่ผูเ้ลน่กระทําการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ วนัิย ใดๆ ของ SAT-Thailand PGA One Day 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 SAT-Thailand PGA One 

Day Tour 
• ถกูตักเตอืนหรอืถกูปรับเงนิหลายครัง้ภายในเวลาหนึง่ปี 
• ผูเ้ลน่ไมย่อมจ่ายเงนิคา่ปรับเกนิ 15 วัน 
• ไมย่อมปฏบัิตติามโทษทีไ่ดร้ับ 

 
ง. การถอดสมาชกิภาพ 
เมือ่ผูเ้ลน่รายใดประพฤตเิสือ่มเสยีและสรา้งความอับอายต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯ และ SAT-Thailand 
PGA One Day Tour จนไม่อาจใหอ้ภัยได ้

 
3.3 การแจง้บทลงโทษ 

ก.  SAT-Thailand PGA One Day Tour จะแจง้บทลงโทษพรอ้มระบเุหตผุลแกผู่ก้ระทําผดิโดยวาจาหรอืเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยการแจง้หรอืยืน่จดหมายใหกั้บสมาชกิโดยตรงหรอืสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไว ้และ
วันทีท่ีจ่ดหมายถงึผูร้ับ 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 SAT-Thailand PGA One Day Tour ไมถ่กูตอ้ง 
3.4.3 คําตัดสนิมคีวามรุนแรงเกนิกวา่เหต ุและรอ้งขอใหล้ดโทษลง 
3.4.4 ในการยืน่อุทธรณ์นัน้ จะตอ้งกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
3.5      การตดัสนิหลงัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ก. คณะกรรมการ SAT-Thailand PGA One Day Tour จะพจิารณาใหมภ่ายในเวลาไมเ่กนิ 7 วันหลังจากไดร้ับคํา
อทุธรณ์ และคําตัดสนินัน้จะถอืเป็นสิน้สดุ โดยคณะกรรมการบรหิาร SAT-Thailand PGA One Day Tour อาจ
ดําเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้ 

  3.5.1 เห็นวา่การอทุธรณ์ไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอน   -   ปฏเิสธคําอุทธรณ์ 
  3.5.2 เห็นวา่อุทธรณ์โดยไมม่เีหตผุลเพยีงพอ   -   ใหอ้ทุธรณ์ตกไป 

3.5.3 เห็นวา่อุทธรณ์โดยมเีหตุผล   -   กลับคําตัดสนิ หรอืลดโทษ 
ข. หากผูเ้ลน่ไม่ยืน่อุทธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คําตัดสนิลงโทษถอืเป็นทีส่ดุ ผูเ้ลน่ไม่สามารถยืน่อุทธรณ์ 

ภายหลังชว่งเวลาดังกล่าว  
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ค. ผูเ้ลน่อาจจะขอถอนคําอุทธรณ์ไดก้อ่นทีค่ณะกรรมการฯจะตัดสนิ  ซึง่การถอนคําอทุธรณ์มผีลทําใหคํ้าตัดสนิ 
โทษถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
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