
 
 

การควบคุมเวลาการเล่น ประจ าปี 2564 – แก้ไข 20 สิงหาคม 2564 
เอสเอที-ไทยแลนด ์พีจีเอ วนั เดย ์ทวัร์ (SAT-Thailand PGA One Day Tour) มีนโยบาย เร่ืองการควบคุมเวลาการเล่น 
ดงัน้ี 

1. เวลาท่ีอนุญาตในการเล่น 
การแข่งขนัในแต่ละรายการ ผูอ้  านวยการจดัการแข่งขนัจะก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการเล่น และติดประกาศไวบ้นบอร์ดประกาศ ณ 
สนามแข่งขนั ตารางเวลาน้ีจะมีการพิมพป์ระกาศไวท่ี้ดา้นหลงัของใบบอกต าแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน ตารางเวลาน้ีจะ
ก าหนดเวลามากท่ีสุดท่ีอนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัระยะ ความยากของหลุม และเวลารวมทั้งหมดส าหรับรอบ
การแข่งขนั 

แนวทางการก าหนดเวลาท่ีใช้ต่อหลุม ดังนี้ 
กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาที   พาร์ 4 - 16 นาที   พาร์ 5 - 19 นาที    
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: บวกเวลาเพิ่มไดส้ าหรับหลุมท่ีมีความยากหรือมีส่ิงท่ีท าใหก้ารเล่นล่าชา้ นอกจากน้ีเวลาในการเดินจาก
กรีนไปยงัแท่นทีอาจน ามาเพิ่มในเวลาท่ีก าหนดได ้

แนวทางการก าหนดเวลาที่ใช้ต่อรอบ ดังนี้ 
กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชัว่โมง 
กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ชัว่โมง 
กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ชัว่โมง 

2. ออกนอกต าแหน่ง                                                                                                                                                                                        
ถา้กลุ่มแรก หรือกลุ่มแรกหลงัสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าออกนอกต าแหน่ง กลุ่มใดต่อมาจะถือ
วา่ออกนอกต าแหน่งถา้ช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกบักลุ่มหนา้มากกวา่ช่วงห่างเวลาตอนเร่ิมตน้เล่น และเวลา
รวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาท่ีก าหนดส าหรับหลุมท่ีเล่นจบ 

3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา 
การเร่ิมตรวจสอบเวลา 

• กลุ่มท่ีออกนอกต าแหน่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด จะมีการเขา้ตรวจสอบเวลาทนัที และจะมีการแจง้จากเจา้หนา้ท่ี 
ควบคุมเวลา 

• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทัง่เขา้ต าแหน่ง หรืออยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนด 



 
การเร่ิมจับเวลา 

• ถา้กลุ่มเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือเวลาไม่ดีขึ้นหลงัจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ล่นในกลุ่มตอ้งเล่นหลุม
ต่อๆไปทุกหลุม โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ท่ีก าหนด มิเช่นนั้นเจา้หนา้ท่ีจบัเวลาอาจพิจารณาเร่ิมการจบัเวลา 

• กลุ่มท่ีถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกนั 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลบัเขา้สู่ต าแหน่งได ้จะถูกจบัเวลาตั้งแต่หลุมท่ี 5 เป็น
ตน้ไป 

• ในรอบการเล่น กลุ่มท่ีกลบัเขา้ต าแหน่งหลงัจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกต าแหน่งซ ้าอีก จะมีการจบั
เวลาแทนท่ีการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลา หากพบวา่ ผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน หรือสามคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อท าใหเ้วลา
ของกลุ่มดีขึ้น อาจมีการจบัเวลาผูเ้ล่นนั้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นอ่ืนยงัคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการสโตรค จ านวน 2 คร้ัง ท่ีแต่ละคร้ังเกินเวลา
ท่ีอนุญาต คือ 40 วินาที หรือ 50 วินาที แต่ยงัอยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพิ่ม เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะแจง้ใหท้ราบ
วา่ จะเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหวา่งกลุ่มกบักลุ่มหนา้มีความห่างมาก เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาอาจเขา้จบัเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ
ตรวจสอบเวลาก่อน 
หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรือการจับเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือผูเ้ล่นทั้งกลุ่มถูกเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจบัเวลา จะไดรั้บการแจง้จาก
เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา 

• ในทุกกรณี เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะมีการแจง้ผูเ้ล่นทุกคนในกลุ่มก่อนท าการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา แต่ไม่
ตอ้งแจง้เม่ือมีการหยดุตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลา 

• เม่ือมีการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลากลุ่ม หรือผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มท่ีตามมาให้
ทราบวา่มีการจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัวา่จะตอ้งปฏิบติั ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งรู้ต าแหน่งของ
กลุ่มตนเองท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มหนา้ กลุ่มท่ีไดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาต าแหน่งจะถูกตรวจสอบเวลา
หรือจบัเวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจบัเวลาจะมีการบนัทึกจ านวนคร้ังการถูกจบัเวลา ในขณะท่ีการตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบนัทึก 

4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล                                                                                                                                                         
การตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลารายบุคคล จะท าโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา กบัผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน                    
สามคน หรือทุกคนในกลุ่ม 

• ส าหรับการเล่นจากแท่นที จะใหเ้วลาท่ีเพียงพอเพื่อใหผู้เ้ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลงัจากนั้นนบั 3 วินาที  
 และเร่ิมเวลา 
• การเล่นก่อนถึงกรีน จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ล่นใชเ้วลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง กา้วนบั 

ค านวณระยะ หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา ถา้มีการรบกวนจากผูเ้ล่นอ่ืน แคดด้ี หรือส่ิงกระทบ



ภายนอกระหวา่งการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ล่น จะมีการหยดุนาฬิกาจบัเวลาไวแ้ละจะไม่เร่ิมเวลา
ใหม่จนกวา่ผูเ้ล่นไดเ้ขา้เตรียมพร้อม จนถึงจุดท่ีถูกรบกวนคร้ังก่อน 
ส าหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรีน จะใหเ้วลาผูเ้ล่นเพียงพอ เพื่อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคล่ือนยา้ยลูส อิมเพดิเมนท์
ท่ีอยูบ่นกรีน เร่ิมดูเส้นทางเล่น หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา 

• บนกรีนจะเร่ิมเวลาหลงัจากผูเ้ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนไดม้าร์คและหยบิลูกขึ้น 
แลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยูใ่นต าแหน่งท่ีพร้อมส าหรับการพตัต ์หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และ
เร่ิมเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการพตัตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเร่ิมนบัในทนัทีท่ีผูเ้ล่นวางลูกกลบัท่ีเดิมและยนื
ขึ้น(หรือ ไดใ้ชเ้วลาท่ีเพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา  

หมายเหตุ เวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสียหายต่างๆ และการเคล่ือนยา้ยลูสอิมเพดิ
เมน้ท ์จะไม่นบัเป็นเวลาในการท าสโตรค 

• การขยายเวลา: มีโอกาสใชเ้พียงคร้ังเดียวในแต่ละรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ  

30 วินาที โดยจะตอ้งร้องขอก่อนเวลาท่ีก าหนดในการท าสโตรคหมดลง 
• เวลาเพยีงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายงัลูกของตนเองหรือแท่นที ดงันั้นหากผูเ้ล่นเดินทาง

เร็วก็จะมีเวลาเตรียมตวัมากขึ้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นท่ีเดินทางชา้ เวลาเตรียมตวัอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬิกาจบัเวลา
อาจมีการเร่ิมเวลาไปแลว้ 

5. เวลาตีลูกมากเกนิไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเล่นเกินเวลา (Bad Time) 
เวลาท่ีอนุญาต ส าหรับแต่ละสโตรค 

• เวลาท่ีอนุญาตส าหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นล าดบัท่ีหน่ึงท่ีเล่นบนแท่นที พาร์ 3, เล่น
ลูกอะโพรชไปท่ีกรีน หรือ ชิพ หรือ พตัต ์จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็น 50 วินาที) 

• เวลาท่ีเกินไปแต่อยูภ่ายใน 10% ของเวลาท่ีอนุญาต จะไม่ถือวา่เกินเวลา เวลาท่ีอนุญาตเพิ่มขึ้น 10% หมายถึง 
44 วินาที ส าหรับการเล่น 40 วินาที หรือ 55 วินาที ส าหรับการเล่น 50 วินาที  

โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่  

5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง ท่ีถูกพบโดยผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาอยา่งเป็น
ทางการ ใชเ้วลามากกวา่ 80 วินาที ส าหรับผูเ้ล่นล าดบัแรก หรือ 70 วินาที ส าหรับผูเ้ล่นล าดบัอ่ืน ไม่ค านึงถึงวา่กลุ่ม
นั้นจะอยู่ในต าแหน่งหรือไม่ จะถือวา่ มีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอกต าแหน่ง จะมีการ
ตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจบัเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนั้น ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตามตาราง ข. แต่จะไม่มีการ
ปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้แก่ 

5.2 ผูเ้ล่นคนใดมีบนัทึกการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั ครบ 3 คร้ัง จากการใชเ้วลาแต่ละ      
สโตรคเกินเวลาท่ีก าหนด คือเกิน 40 หรือเกิน 50 วินาที แต่อยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพ่ิม จะถือวา่ เล่นเกินเวลา 

5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหวา่งการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีก าหนด จะ 



 ถือวา่ เล่นเกินเวลา และจะเปล่ียนเป็นจบัเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป 

5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหวา่งการจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ 

 เล่นเกินเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเน่ืองจนจบการแข่งขนั 

การแจ้งผู้เล่นเร่ืองโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป (EST) หรือ การเล่นเกนิเวลา (Bad Time) 
นอกจากการเล่นบนกรีน ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วท่ีสุดท่ีสามารถท าได ้วา่ผูเ้ล่นไดรั้บ
โทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นวา่เขา้ใจเร่ือง
ขอ้ก าหนดเร่ืองการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ล่นจะระวงัการเล่นเกินเวลาในคร้ังต่อไปซ่ึงจะมี
การปรับโทษ 1 สโตรคมาบงัคบัใช ้ หากโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา เกิดจากการเล่น
ลูกพตัต ์หรือ ลูกชิพส้ันๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะท่ีเดินทางไปแท่นทีหลุมถดัไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้งรับโทษของการเล่น
เกินเวลาคร้ังท่ี 2 หากไม่มีการแจง้คร้ังท่ี 1มาก่อน 

การอุทธรณ์ โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป หรือ เล่นเกนิเวลา 
ผูเ้ล่นมีเวลา 30 นาทีหลงัเล่นจบรอบท่ีจะอุทธรณ์เร่ือง โทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา 
ใดๆท่ีไดรั้บในระหวา่งรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้

บันทึกล่าสุดของผู้เล่นท่ีถูกจับเวลาและมีโทษปรับ 
รายช่ือผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการถูกจบัเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูไดท่ี้ส านกังานจดัการแข่งขนั และจะมีการติด
ประกาศท่ีบอร์ดประกาศอยา่งเป็นทางการ ณ สนามแข่งขนันั้นๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจวา่ ไดรั้บทราบถึงสถานะล่าสุดของ
ตนเอง  

6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน 

ก.  โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน ส าหรับการเล่นเกนิเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

โทษปรับสโตรค จะใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นคนเดิมท่ีเล่นเกินเวลา 2 คร้ัง หรือมากกวา่ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 5.4 
ดา้นบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริอ จบัเวลา ในระหวา่งการแข่งขนัรายการเดียวกนั รวมถึงมีโทษปรับเงิน
ดว้ยในเวลาเดียวกนั 

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน ส าหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

จ านวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับ (สโตรค) โทษปรับเงิน (บาท) 
คร้ังที่ 1 0 (เตือน) 0 
คร้ังที่ 2 1 2,000 
คร้ังที่ 3 2 4,000 
คร้ังที่ 4 ตัดสิทธ์ิแข่งขัน 8,000 

 



หมายเหตุ: ผูเ้ล่นท่ีถูกปรับจากการฝ่าฝืน คร้ังท่ี 2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่มตามตาราง ค. 
และ ง. ดา้นล่างอีก แต่จะนบัจ านวนคร้ังการถูกจบัเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบนัทึกไวต้ลอดรอบปี
การแข่งขนั 

ข. โทษปรับเงินส าหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป  และ/ หรือการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจ านวน 2,000 บาท เม่ือมีบนัทึกการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนในรอบ
ปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ีผูเ้ล่นมีโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป 

ข. โทษปรับเงิน ส าหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป ในรอบปีการแข่งขัน 

จ านวนคร้ังการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังที่ 1 0 

คร้ังที่ 2 2,000 
คร้ังที่ 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังที่ผ่านมาของการเล่นเกินเวลา 

 
ค. โทษปรับเงินส าหรับการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจ านวน 2,000 บาท เม่ือมีบนัทึกการเล่นเกินเวลา ครบ 2 คร้ัง ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 
5.4 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ีผูเ้ล่นมีโทษตรวจสอบ
เวลา และ/หรือ การเล่นเกินเวลา 

ค. โทษปรับเงิน ส าหรับโทษการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

จ านวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังที่ 1 0 

คร้ังที่ 2 2,000 

คร้ังที่ 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังที่ผ่านมาของการเล่นเกินเวลา 

 

ง. โทษปรับส าหรับจ านวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

ตามตารางน้ี จะเป็นโทษปรับเงินจากบนัทึกจ านวนคร้ังการจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ ไม่รวมถึงบนัทึกการ
ตรวจสอบเวลา ถา้ถูกจบัเวลา 5 คร้ังในระหวา่งปี ผูเ้ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ล่นถูกจบัเวลา 7 คร้ังจะมี
ค่าปรับ 4,000 บาท / 9 คร้ัง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 คร้ัง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 คร้ัง จะมีค่าปรับ 
10,000 บาท / 15 คร้ัง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลงัจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกวา่ค่าปรับของ
คร้ังท่ีผา่นมา ของแต่ละคร้ังของบนัทึกการจบัเวลาท่ีเพิ่มขึ้น  

 
 



ง. โทษปรับเงินส าหรับจ านวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 
จ านวนคร้ังของการจับเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 - 4 0 
คร้ังท่ี 5 2,000 
คร้ังท่ี 7 4,000 
คร้ังท่ี 9 6,000 
คร้ังท่ี 11 8,000 
คร้ังท่ี 13 10,000 
คร้ังท่ี 15 12,000 

ตั้งแต่ 16 คร้ังขึ้นไป 2,000 มากกวา่ค่าปรับคร้ังท่ีผ่านมา ของแต่ละคร้ังท่ีเพิ่ม 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูเ้ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกินเวลาท่ีก าหนดในปีท่ีผา่นมาตามตาราง ก.ข. ค. 
หรือ ง. ดา้นบน หากยงัมีการฝ่าฝืนในลกัษณะเดิมอีกในปีต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า 

2. ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 คร้ังในปีเดียวกนั ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหวัหนา้ผูต้ดัสิน 

7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยท่ีสุด 

ส่ิงท่ีผู้เล่นสามารถช่วยได้ 

• รู้ต าแหน่งของกลุ่มตนเอง กบั ต าแหน่งของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 
• ถา้รู้สึกวา่กลุ่มตนเองออกนอกต าแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมือผูเ้ล่นคนอ่ืนในกลุ่ม 
• ถา้กลุ่มตนเองออกนอกต าแหน่ง ใหพ้ยายามเล่นเร็วขึ้นเพื่อใหท้นักลุ่มหนา้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
• ถา้ไดรั้บแจง้วา่มีการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ ใหเ้ล่นให้เร็วขึ้นทนัที 
• เล่นโพรวิชัน่นลับอล เม่ือลูกเดิมอาจหายนอกพื้นท่ีปรับโทษ หรือ อาจโอบี 
• อยา่รอจนถึงล าดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ 
• อยา่รอจนถึงล าดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงค านวณระยะ 
• อยา่รอจนถึงล าดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม 
• ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนก าลงัดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่รบกวน) 
• ไม่ตอ้งห่วงถึงกลุ่มท่ีอยูด่า้นหลงั เป็นความรับผิดชอบของผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาท่ีจะดูแลกลุ่มท่ีอยู่

ดา้นหลงั 

40 วินาทีเป็นเวลาท่ีนานในการตีลูก 1 คร้ัง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงล าดับการเล่นของตนเอง  

ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอกีต่อไป 


