
Thailand PGA Tour Page 1 

                                                                                        
 

กฎระเบียบทั่วไปในการแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ พจีีเอ ทัวร์ 2022 

GENERAL TERMS OF THAILAND PGA TOUR 2022  

 

คํานิยาม 

• สมาคมฯ  หมายถึงสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) 

• ไทยแลนด์ พจีีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour) หมายถึง องคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นโดยสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่ง

ประเทศไทย เพื่อดาํเนินกิจกรรมกีฬากอลฟ์อาชีพทั้งดา้นการจดัสอบ จดัอบรม และจดัการแข่งขนั รวมถึง

กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬากอลฟ์อาชีพในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ Thailand PGA Tour 

• ไทยแลนด์ พจีีเอ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท ทัวร์นาเม้นท์  (Thailand PGA Tour Order of Merit 

Tournaments) หมายถึง รายการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour หรือรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ รับรอง 

เพื่อจดัอนัดบัตามเงินรางวลั 

• ไทยแลนด์ พจีีเอ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท (Thailand PGA Tour Order of Merit) หมายถึงการจดั

อนัดบันกักอลฟ์อาชีพท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัใน Thailand PGA Tour ประจาํปีนั้นๆโดยคิดตามเงินรางวลัท่ี

นกักอลฟ์อาชีพทาํไดใ้นแต่ละรายการมารวมกนั 

• การแข่งขันรอบคัดเลือก (Qualifying Round) หมายถึงการแข่งขนัรอบคดัเลือกท่ีจดัขึ้นหรือรับรองโดย

สมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทยในแต่ละรายการเพื่อจดัลาํดบัสิทธ์ิของนกักอลฟ์อาชีพในการเขา้

แข่งขนัใน Thailand PGA Tour ของรายการนั้นๆ    

• นักกอล์ฟต่างชาติ (Foreign Players) นกักอลฟ์อาชีพต่างชาติไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัตามลาํดบัสิทธ์ิท่ี

ระบไุว ้หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

• การแข่งขันของ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour Tournaments) หมายถึง รายการแข่งขนัท่ี

รับรอง หรือ จดัการแข่งขนัโดย Thailand PGA Tour 

• คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour หรือคณะกรรมการท่ี Thailand PGA 

แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในรายการแข่งขนั 

• การแข่งขันแบบผสม (Joint Sanction Events) หมายถึง การแข่งขนัรายการของ Thailand PGA Tour Order 

of Merit Tournaments แข่งขนัร่วมกบั รายการแข่งขนัของ ทวัร์ อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกาํหนดใหมี้การ

แข่งขนัร่วมกนั เป็นคร้ังๆ ไป โดยจะมีการกาํหนดสิทธิการเขา้แข่งขนัในรายการนั้นๆเป็นรายการเฉพาะ

รายการต่อรายการ   

• สมาชิก (Members) หมายถึง สมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยใหถื้อวา่ สมาชิกสามญั และสมาชิก

วิสามญั ของสมาคมฯ เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริยาย 
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• เงินรางวัลท่ีเป็นทางการ (Official Money) กาํหนดใหค้าํนวณโดยใชเ้งินบาท ซ่ึงมาจากเงินรางวลัท่ีทาํได้

จากการแข่งขนัใน Thailand PGA Tour Order of Merit Tournaments 

หมายเหตุ 

นกักอลฟ์ท่ีเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ท่ีสามารถเขา้ร่วมแขง่ขนัในรายการของ Thailand 

PGA Tour และมีสิทธ์ิรับการจดัอนัดบัของThailand PGA Tour Order of Merit ยกเวน้นกักอลฟ์ตามลาํดบั

สิทธ์ิท่ีมาจากการเชิญ แต่ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour สามารถรับเงินรางวลัได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิ

ในการจดัอนัดบัใน Thailand PGA Tour Order of Merit 

 

การเข้าเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

ในการเขา้เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour นั้น นกักอลฟ์จะตอ้งยืน่ใบสมคัรและแนบเอกสารให้ครบ

ตามท่ีกาํหนดทุกคร้ัง โดยตอ้งชาํระค่าสมาชิกปีต่อปี นกักอลฟ์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญัของ

สมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย จะถือวา่เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริยาย 

 

ประเภทสมาชิก 

1. ประเภท ก.  

ไดแ้ก่นกักอลฟ์อาชีพไทยท่ีเป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั ของสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศ

ไทยและไดป้ฏิบติัตามกฎการเขา้เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour อตัราค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดย

การจ่ายคา่บาํรุงสมาคมฯ ถือวา่ไดจ่้ายค่าสมาชิก Thailand PGA Tour แลว้ 

2. ประเภท ข.  

ไดแ้ก่นกักอลฟ์อาชีพต่างชาติท่ีเป็นสมาชิกวิสามญัของสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีลาํดบั

สิทธ์ิ หรือท่ีไดผ้า่นการแขง่ขนัรอบคดัเลือกเพื่อแข่งขนัใน Thailand PGA Tour และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก

ของ Thailand PGA Tour อตัราคา่สมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่ายค่าบาํรุงสมาคมฯ ถือวา่ไดจ่้ายค่า

สมาชิก Thailand PGA Tour แลว้ 

การส้ินสุดสมาชิกภาพ 

นกักอลฟ์ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour แลว้ สมาชิกภาพจะส้ินสุดในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ลาออก 

2. ประพฤติหรือปฏิบติัผิดกฏขอ้บงัคบัหรือผิดกฎการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour อยา่งร้ายแรง 

3. กระทาํการใดๆอนัก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ Thailand PGA Tour 

หมายเหตุ   ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ Thailand PGA Tour โดยจะทาํจดหมายแจง้ให้

สมาชิกผูน้ั้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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1.  ข้อมูลการแข่งขัน ข้อกาํหนด และเง่ือนไขการแข่งขัน 

1.1   การดําเนินการจดัการแข่งขัน 

Thailand PGA Tour ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฏขอ้บงัคบัจากสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทยในการ

จดัการแข่งขนัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจดัอนัดบันกักอลฟ์ (Order of Merit) หรือการจดัการแข่งขนัพเิศษรายการอ่ืนๆดว้ย 

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั (Tournament Director) มีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัการแข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี 

Thailand PGA Tour ไดก้าํหนดไวแ้ละดูแลใหก้ารแข่งขนัเป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour 

ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour เห็นสมควร 

ผูเ้ล่นมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์สิทธิของตนต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ถา้เห็นวา่ไดรั้บบทลงโทษหรือมีการตดัสินท่ี

ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour แต่ทั้งน้ีหลงัจากท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณา

แลว้ใหถื้อวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

1.2   การจัดอนัดับนักกอล์ฟอาชีพใน Thailand PGA Tour และสิทธิท่ีได้รับ 

นกักอลฟ์อาชีพท่ีมีสิทธ์ิอยูใ่นการจดัอนัดบั Thailand PGA Tour Order of Merit จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 ก.  ตอ้งเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

 ข.  เขา้ร่วมแข่งขนัในรายการของ Thailand PGA Tour ไม่นอ้ยกวา่ 2 รายการในรอบปีการแข่งขนั 

ค.  ตอ้งปฏิบติัตามกฎของ Thailand PGA Tour และไม่กระทาํการใดๆอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่วงการ 

     กอลฟ์อาชีพ 

ลาํดับสิทธิ์นักกอล์ฟอาชีพท่ีเข้าแข่งขันใน Thailand PGA Tour  

สามารถตรวจสอบลาํดบัสิทธ์ิท่ี www.thailandpga.or.th 

หมายเหตุ: ลาํดบัสิทธ์ิอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหท้นัสมยัและเหมาะสม 

1.3 ข้อกาํหนดการแข่งขัน   มีดงัน้ี 

รูปแบบการแข่งขัน 

โดยทัว่ไปจะแข่งขนัแบบสโตรคเพลย ์กาํหนดทั้งส้ิน 72 หลุม แข่งขนั 4 วนั วนัละ 18 หลุม หรือเป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการกาํหนด ผูท้าํคะแนนนอ้ยสุดตลอดการแข่งขนัคือผูช้นะการแข่งขนั 

จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

จาํนวนของนกักอลฟ์อาชีพท่ีมีสิทธิเขา้แข่งขนัจะมีจาํนวนไม่เกิน 144 คน หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

โดยแข่งขนัวนัละ 18 หลุม หลงัจากจบ 36 หลุม จะตดัท่ีอนัดบั 60 และเสมอ หรือตามจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด เพื่อเขา้แข่งขนัในรอบท่ี 3 และ 4 ต่อไป และถา้มีนกักอลฟ์สมคัรเล่นเขา้แข่งขนัดว้ยใหถื้อวา่เป็นส่วนท่ีเพิ่ม

ขึ้นมาเป็นพิเศษจากจาํนวนน้ี จาํนวนของผูเ้ขา้แข่งขนัในแต่ละรายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีผูอ้าํนวยการจดัการ

แข่งขนัเห็นสมควร  

หลงัจากผา่นการตดัตวัแลว้ หากมีนกักอลฟ์ไดรั้บโทษตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั ถอนตวัจากการแข่งขนั หรือพบวา่ขาด

คุณสมบติัในการเขา้ร่วมการแข่งขนั จะไม่มีการพิจารณาผลการแข่งขนัยอ้นหลงัใหม ่และใหน้กักอลฟ์ท่ีเหลือ

ทั้งหมดท่ีผา่นการตดัตวัเล่นต่อไปจนจบการแข่งขนั 

http://www.thailandpga.or.th/
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ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

นกักอลฟ์ท่ีเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ยกเวน้ลาํดบัสิทธ์ิการเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบไดท่ี้ www.thailandpga.or.th 

เม่ือผลการแข่งขันเสมอกนั 

ถา้มีการเสมอกนัในอนัดบัท่ี 1 จะตอ้งมีการแขง่ขนั Hole by Hole Play-Off   เพื่อหาผูช้นะการแข่งขนั   ถา้มีผูเ้ขา้ร่วม

แข่งขนัเกินกวา่ 2 คนในการ play off ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพลยอ์อฟท่ีเหลือไดอ้นัดบั 2 ร่วมกนั 

เงินรางวัล 

ตารางการแบ่งเงินรางวลัจะเป็นไปตามท่ี Thailand PGA Tour กาํหนด ซ่ึงจะใชก้บัการแข่งขนัทุกรายการใน 

Thailand PGA Tour และติดประกาศไว ้ณ สนามแข่งขนัในแต่ละรายการแข่งขนั 

Thailand PGA Tour กาํหนดใหจ่้ายเงินรางวลัแก่นกักอลฟ์อาชีพท่ีไดรั้บเงินรางวลั โดยวิธีโอนเขา้บญัชี โดยขอให้

นกักอลฟ์ท่ีแขง่ขนัในทวัร์เปิดบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขท่ีบญัชีเงินฝากให้

เจา้หนา้ท่ี Thailand PGA Tour แข่งขนัทราบล่วงหนา้ นกักอลฟ์อาชีพท่ีไม่มีบญัชีตามท่ีกล่าวมา Thailand PGA Tour 

จะไม่สามารถโอนเงินรางวลัจนกวา่จะไดรั้บขอ้มูลบญัชี ยกเวน้บางรายการท่ี Thailand PGA Tour กาํหนดจ่ายเงิน

รางวลัเป็นเงินสด ณ สนามแข่งขนั 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ท่ีถอนตวัออกจากการแข่งขนัดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หลงัจากผ่านการตดัตวัแลว้ จะไดรั้บเงิน

รางวลัอนัดบัสุดทา้ย แต่จะไม่นาํไปจดัอนัดบัเงินรางวลั การมีโทษตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนัในทุกกรณี จะไม่ไดรั้บเงิน

รางวลัการแข่งขนั 

พธิีมอบรางวัล 

ในพิธีแจกรางวลั นกักอลฟ์อาชีพท่ีไดอ้นัดบั 1 หรือจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด จะตอ้งอยูร่่วมพิธีทกุคร้ัง 

และถา้เป็นการแข่งขนัโปร แอม จาํนวนของนกักอลฟ์อาชีพอนัดบั 1-3 ให้อยูร่่วมในพิธีมอบรางวลั   

นกักอลฟ์ท่ีไมป่ฏิบติัตามระเบียบดงักล่าว จะถูกปรับเป็นเงิน  2,000 บาท พร้อมจดหมายเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

 

1.4    ไทยแลนด์พจีีเอ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท และค่าบริหารจัดการ (Thailand PGA Order of Merit and  

Player’s Levy)  

กาํหนดใหก้ารนาํเงินรางวลัท่ีทาํได ้ เพื่อจดัอนัดบัใน Thailand PGA Tour Order of Merit นกักอลฟ์จะตอ้งเล่นครบ 4 

รอบ ยกเวน้ในบางกรณีอาจลดจาํนวนหลุมลงแต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 36 หลุม (หรือในบางสถานการณ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการกาํหนด) ในกรณีท่ีไม่สามารถเล่นครบ 36 หลุม (หรือบางสถานการณ์ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด) จะไม่มีการจ่ายเงินรางวลั และใหค้ณะกรรมการประกาศวิธีการแกไ้ข ซ่ึงอาจเป็นการยกเลิกการแข่งขนั 

ขยายเวลาวนัแข่งขนั หรือเล่ือนวนัแขง่ขนั และก่อนเร่ิมการแข่งขนัของแต่ละรายการ ผูเ้ล่นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 

ดงัน้ี   

ก. ไดจ่้ายค่าบาํรุงสมาคมฯ หรือค่าสมาชิกเรียบร้อยแลว้ 

ข. ตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริหารจดัการ (Levy Fee) จาํนวน 5% จากยอดเงินรางวลัท่ีไดรั้บ 
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1.5   การสมัครเข้าแข่งขัน และการยกเลกิใบสมัครการแข่งขัน 

ก.  การสมัครเข้าแข่งขัน 

นกักอลฟ์ท่ีมีความประสงคจ์ะสมคัรหรือขอถอนตวัจากการแขง่ขนั ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(i) การกรอกใบสมคัร on line  

• เปิดไปท่ี www.thailandpga.or.th 

• คลิกไปท่ี รายการแข่งขนั ท่ีตอ้งการสมคัรเขา้แข่งขนั 

• พิมพข์อ้ความในใบสมคัรให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารและใบโอนเงิน ตามท่ีระบุไว ้

• ส่งกลบัมาท่ี Thailand PGA Tour 

• ระบบจะมีการตอบกลบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ:  

• ใหแ้นบเอกสารใหต้รงตามรายการท่ีสมคัรใหช้ดัเจน 

• หลงัจากวนัปิดรับสมคัร ระบบ on line จะปิด และไม่สามารถสมคัร on line ได ้การสมคัรล่าชา้ใน

กรณียงัสามารถรับเพิ่มเติมได ้ใหน้กักอลฟ์ติดต่อสาํนกังาน Thailand PGA โทร 02-136-2091 หรือ

ส่ง email ไปสอบถามไดท่ี้ support@thailandpga.or.th 

• ในการสมคัรพร้อมกนัมากกวา่ 1 รายการ ใหแ้ยกกรอกเอกสารใหค้รบถว้นรายการต่อรายการให้

ชดัเจน ไม่ใหก้รอกเอกสารรวมอยูใ่นชุดเดียว เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได ้

• การโอนเงินค่าสมคัรโดยไม่มีกรกรอกเอกสารใหค้รบถว้น จะไม่สามารถตรวจสอบไดแ้ละถือวา่

การสมคัรไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีช่ือในรายการแข่งขนั 

• ค่าสมคัรเขา้แขง่ขนัในรายการ Thailand PGA Tour คือ 2,300 บาท โปรดโอนเงินใหต้รงตามจาํนวน 

(ii) เม่ือ Thailand PGA Tour ไดรั้บเอกสารใบสมคัรและค่าสมคัร on line ภายในกาํหนดแลว้  ถือวา่เป็นการ

สมคัรเขา้แข่งขนัอยา่งเป็นทางการ  

 

ข. การถอนตัวจากการแข่งขัน  

• หากผูส้มคัรตอ้งการถอนตวัภายในวนั เวลาท่ีกาํหนด ตอ้งแจง้ไปท่ี email: support@thailandpga.or.th และ

ตอ้งแนบหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีเป็นช่ือของผูส้มคัรเพื่อโอนเงินค่าสมคัรคืน ส่วนการถอนตวัหลงักาํหนด 

จะตอ้งแจง้เหตุผลใหฝ่้ายจดัการแข่งขนัทราบ และจะไม่ไดรั้บค่าสมคัรคืน ยกเวน้มีใบรับรองแพทย ์

• การถอนตวั กาํหนดใหย้ืนยนัโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ส่งทาง email ส่งขอ้ความทางโทรศพัท ์หรือ

ส่งทาง LINE 

• ผูส้มคัรจะไดรั้บค่าสมคัรคืนในกรณีท่ีมีการยกเลิกการแข่งขนั 

• เม่ือมีการถอนตวัของนกักอลฟ์หลงักาํหนด Thailand PGA Tour จะพิจารณาเลือกผูมี้สิทธ์ิลงแข่งขนัจากรอบ

คดัเลือก  

 

 

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
mailto:support@thailandpga.or.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:support@thailandpga.or.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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การแข่งขันรอบโปร – แอม 

• หากนกักอลฟ์ถอนตวัหลงัวนัจนัทร์ของสัปดาห์การแข่งขนั นกักอลฟ์จะมีโทษปรับตามขอ้ 3.2 ค. ยกเวน้ 

เหตุจาํเป็น หรือมีใบรับรองแพทย ์

 

การถอนตัวขณะท่ีเล่นอยู่ในการแข่งขัน 

• นกักอลฟ์สามารถขอถอนตวัจากการการแข่งขนัจากเหตุผลทางการแพทย ์โดยแจง้ต่อผูอ้าํนวยการจดัการ 

แข่งขนั การถอนตวัโดยไม่มีเหตุผลอนัควร จะมีโทษปรับ 2,000 บาท และมีโทษปรับเป็น 2 เท่าของการทาํ

ผิดระเบียบคร้ังต่อไป 

หมายเหตู: การถอนตวัระหว่างการแข่งขนั นกักอลฟ์ตอ้งเขียนเหตุผล และลงช่ือในแบบฟอร์มการถอนตวั 

 

ค. การตรวจสอบรายช่ือตามลาํดับสิทธิ์การแข่งขัน 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะติดประกาศใหท้ราบถึงรายช่ือของผูมี้สิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัตามลาํดบัสิทธ์ิ สามารถ

ตรวจสอบไดท่ี้ www.thailandpga.or.th  

 

ง.  ค่าสมัครต่อรายการแข่งขัน 

ค่าสมคัรเขา้แข่งขนัสาํหรับนกักอลฟ์อาชีพทุกรายการของ Thailand PGA Tour คือ  2,300 บาท โดยจะตอ้งชาํระ

พร้อมกบัการส่งใบสมคัร  

 

จ.  วันปิดรับสมัคร 

วนัปิดรับสมคัรเขา้แข่งขนัในแต่ละรายการคือ 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขนัรอบแรก หรือรอบคดัเลือก หรือเป็นไปตาม

วนั เวลาท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนด สาํหรับการสมคัรเขา้แข่งขนัหลงัวนัปิดรับสมคัร ใหดู้ขอ้ 1.5 ซ 

 

ฉ. การคืนค่าสมัคร 

นกักอลฟ์จะไดรั้บค่าสมคัรคืน เตม็จาํนวน หากมีการถอนตวัภายในวนั เวลาท่ีกาํหนด ในกรณีท่ีมีการถอนตวัหลงั

กาํหนด นกักอลฟ์จะไม่ไดรั้บค่าสมคัรคืน ยกเวน้เป็นการถอนตวัโดยเหตุผลทางการแพทยแ์ละตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

หรือเหตุผลจาํเป็นอยา่งอ่ืนท่ีคณะกรรมการมีมติใหค้ืนได ้อยา่งไรก็ตามจะไม่มีการคืนค่าสมคัรหลงัจากนกักอลฟ์ได้

เร่ิมการแข่งขนัแลว้ หรือถอนตวัหลงักาํหนดโดยไม่มีใบรับรองแพทย ์

 

ช. ข้ันตอนสําหรับนักกอล์ฟสํารอง 

นกักอลฟ์สาํรองท่ีมีสทธิลงแข่งขนั จะตอ้งลงช่ือและรายงานตวัใหฝ่้ายจดัการแข่งขนัทราบ ณ สถานท่ีแข่งขนั ในวนั

แขง่ขนัวนัแรกก่อนเวลาของกลุ่มแรก 60 นาที  

          

 

 

http://www.thailandpga.or.th/
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ซ.  การสมัครเข้าแข่งขันหลังวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรเขา้แขง่ขนัไม่ครบตามจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัสามารถพิจารณารับ

นกักอลฟ์ท่ีมีคุณสมบติัตามระเบียบของ Thailand PGA Tour ท่ีไม่ไดส้มคัรไวใ้หเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัได ้จนกวา่จะ

ครบตามจาํนวน  โดยผูส้มคัรจะตอ้งจ่ายค่าสมคัรเป็นเงิน 2,300 บาท และจ่ายเงินเพิ่ม เน่ืองจากสมคัรล่าชา้เพิ่มอีก 

จาํนวน 1,000 บาท รวมเป็น 3,300 บาท 

 

ฌ.  ความรับผิดชอบของสมาชิก 

นกักอลฟ์มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณสมบติัหรืออนัดบัเงินรางวลัของตนเอง รวมถึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการสมคัร หรือการถอนตวั ใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย 

 

1.6  การแข่งขันรอบโปร- แอม และกจิกรรมท่ีเป็นทางการ 

 การสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั คือการยอมรับในการเลน่รอบโปร-แอม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุน 

ดว้ย อนุญาตใหส้มาชิกสามารถขอถอนตวัจากการเล่นรอบโปร – แอม หรือจากกิจกรรมองผูส้นบัสนุน ไม่ 

เกิน 2 คร้ัง ต่อปี โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผล โดยตอ้งยืน่คาํร้องเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการ ภายในวนั 

กาํหนดการถอนตวั อยา่งไรก็ตาม Thailand PGA Tour สามารถปฏิเสธคาํขอ หากผูส้นบัสนุนมีความ

ประสงคใ์หน้กักอลฟ์นั้นเล่นในรอบโปร-แอมนั้น 

 

การแข่งขนัรอบโปร-แอม ปกติจะจดัในวนัก่อนท่ีจะเร่ิมการแข่งขนัในรอบท่ี 1 หรือเป็นวนัท่ีกาํหนดโดย 

คณะกรรมการ 

 

สมาชิกโปรดทราบวา่การแข่งขนัรอบโปร-แอม นั้น เป็นการแข่งขนัเพื่อตอบแทน เป็นการส่งเสริม 

ผูส้นบัสนุนหรือนกักอลฟ์สมคัรเล่น ไม่ใชว้นัฝึกซอ้ม ดงันั้นจึงไม่ควรปฏิบติัตนเหมือนวนัฝึกซอ้ม เช่น ไม่ 

ควรวดัระยะสนามแข่งขนั เป็นตน้ 

 

หลงัจากท่ีสมาชิกสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บแจง้ใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัรอบโปร แอม หากสมาชิก

นั้นปฏิเสธการเล่นในรอบโปร-แอม หรือปฏิเสธการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุน สมาชิกนั้นจะถูกตดั

สิทธ์ิจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการนั้น ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั โดยได้

ยืน่หลกัฐานเร่ืองการบาดเจ็บ หรือเหตุผลทางดา้นการแพทย ์หรือเขา้เง่ือนไขการถอนตวัตามสิทธ์ิ หรือจาก

เหตุผลท่ีมีฉุกเฉินและมีความสาํคญัมาก เช่น สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 

 

ในกรณีท่ีสมาชิกขอถอนตวัจากการแข่งขนัรอบโปร-แอม หรือกิจกรรมท่ีผูส้นบัสนุนจดัขึ้น ตามเหตุผล

ดงักล่าวขา้งตน้ สมาชิกนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้นามฝึกซอ้มทุกชนิด สมาชิกท่ีมาล่าชา้เพื่อเร่ิมเล่นรอบ

โปร-แอม อาจตอ้งเล่นจนจบพร้อมกบักลุ่มตามท่ีร้องขอ และอาจตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุนท่ี
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เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น สมาชิกท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเล่นรอบโปร-แอม อาจไดรั้บโทษปรับ หรือถูกพกั

การแข่งขนั  

 

สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของ Thailand PGA Tour ท่ีจดัขึ้น เช่น งานรับรางวลัประจาํปี ซ่ึงจะมีการแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้  

 

1.7   การลงทะเบียน 

นกักอลฟ์อาชีพท่ีมีสิทธิลงแขง่ขนั จะตอ้งมารายงานตวัและลงทะเบียนดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีแข่งขนั ตามวนัท่ี

กาํหนดในรายละเอียดการแข่งขนัของแต่ละรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถลงทะเบียนได ้จะตอ้ง

แจง้ใหผู้อ้าํนวยการจดัการแข่งขนัทราบภายในเวลาลงทะเบียนท่ีกาํหนด  จากนั้นจะตอ้งมาลงทะเบียนตามท่ี

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนักาํหนด หรือก่อนหนา้เวลาแข่งขนัของตนเองในรอบแรก  นกักอลฟ์ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนจะ

หมดสิทธิร่วมแข่งขนัโดยปริยาย 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ท่ีไดช้าํระคา่สมคัรภายในกาํหนด ถือวา่ไดล้งทะเบียนแข่งขนัแลว้ แต่เป็นความรับผิดชอบของ

นกักอลฟ์ท่ีจะตอ้งตรวจสอบเวลาเริมการแข่งขนั 

 

1.8   กฎการแข่งขัน การตัดจํานวนรอบการแข่งขัน หรือการยกเลกิการแข่งขัน 

1.8.1 ถา้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัพิจารณาเห็นสมควรวา่ สภาพอากาศไม่เหมาะท่ีจะดาํเนินการแข่งขนัต่อไป

หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทาํใหแ้ข่งขนัต่อไม่ได ้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะประชุมปรึกษากบัคณะกรรมการจดัการ

แข่งขนัเพื่อหาขอ้สรุปในการเล่ือนการแข่งขนัแต่ละรอบ และแจง้ใหผู้ส้นบัสนุนและนกักอลฟ์ทราบ   ซ่ึงสามารถ

พิจารณาไดต้ามแนวทางต่อไปน้ี 

ก.  การแข่งขนัรอบท่ี 1, 2 และ 3 

การแข่งขนัในรอบใดรอบหน่ึงอาจถูกยกเลิกได ้ถา้ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้แข่งขนัเล่นจบไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูเ้ขา้

แข่งขนัทั้งหมด  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัทัว่ไป ถา้มีการสโตรคลูกออกไปแลว้ ใหน้บัรวมดว้ย 

 

ผูเ้ล่นตอ้งยอมรับการแข่งขนัซ่ึงอาจตอ้งเล่นมากกวา่วนัละ  18 หลุม หากเกิดขอ้ขดัขอ้งในเร่ืองสภาพอากาศหรือ

เหตุผลอ่ืนๆท่ีเกิดจากส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

 

ข.  การแข่งขนัรอบสุดทา้ยและทางเลือกในการพิจารณา 

1. ถา้ไม่สามารถแข่งขนัในรอบสุดทา้ยใหเ้สร็จส้ินไปได ้ใหน้บัผลของการแขง่ขนัรอบท่ีนกักอลฟ์ทั้งหมดเล่นจบ 

2. ถา้มีเหตุทาํใหก้ารแข่งขนัในรอบสุดทา้ยไม่สามารถแข่งได ้อาจจะกาํหนดใหมี้การแข่งขนัในวนัถดัไปได ้

3. วตัถุประสงคข์องการจดัการแข่งขนัคือแข่งขนั 4 วนั กาํหนด 72 หลุม (หรือจาํนวนหลุมตามท่ี Thailand PA Tour 

กาํหนด) หากไม่สามารถแข่งขนัจาํนวน 72 หลุมได ้(หรือจาํนวนหลุมตามท่ี Thailand PGA Tour กาํหนด) ให้อยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ท่ีจะลดจาํนวนหลุมท่ีแข่งขนัเหลือ 54 หลุม หรือ 36 หลุม (หรือตาม

จาํนวนหลุมท่ี Thailand PGA tour กาํหนด) 
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 1.8.2   การหยุดการแข่งขันช่ัวคราว 

สัญญาณแตร หรือ หวูดดงัยาว 1 คร้ัง                                                                                                                         

• เป็นสัญญาณในการให้หยดุเล่นในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดอนัตราย ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งหยดุการเล่นทนัที ถา้ไม่

หยดุเล่นทนัที ผูเ้ลน่มีโทษตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

หมายเหตุ  กาํหนดใหปิ้ดพื้นท่ีฝึกซอ้มทั้งหมดในระหวา่งหยดุการเล่นชัว่คราวเน่ืองจากสถานการณ์อนัตราย

จนกวา่ ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ล่นท่ีฝ่าฝืนจะถือวา่ผิดระเบียบวินยั และมี

โทษปรับ 2,000 บาท 

สัญญาณแตร หรือหวูด ดงัต่อเน่ือง 3 คร้ัง                                                                                    

• ในกรณีผูเ้ล่นในกลุ่มกาํลงัเล่นต่อเน่ืองระหวา่งสองหลุม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งไม่เล่นต่อจนกวา่คณะกรรมการ

จะแจง้ใหก้ลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

• ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มไดเ้ร่ิมเลน่ในหลุมใด ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงหรือผูเ้ล่นทั้งหมดในกลุ่ม อาจหยดุ

เล่นทนัที หรือ เล่นต่อไปในหลุมนั้น ไม่วา่กรณีใด ตอ้งหยดุการเล่นหลงัจากจบหลุมนั้นแลว้ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจใชวิ้ธีแจง้นกักอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวูดหรือแตรลม 

1.8.3   การเร่ิมเล่นใหม่ 

สัญญาณแตร หรือ หวูด 2 คร้ัง  

• เป็นสัญญาณใหเ้ร่ิมเล่น หรือกลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

ทนัท่ีท่ีผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัเห็นวา่สามารถเร่ิมการแข่งขนัได ้ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเปิดหวูด แตรลม 

เป็นสัญญาณสั้น 2 คร้ัง ติดต่อกนั หรือแจง้ใหผู้แ้ข่งขนัทราบ โดยผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเร่ิมเล่นโดยไม่ชกัชา้ 

 

1.8.4   เงินรางวัล 

หากการแข่งขนัดาํเนินไปไม่ครบ  72 หลุมตามท่ีกาํหนดไว ้  กาํหนดใหเ้งินรางวลัยงัคงเดิมตามท่ีกาํหนดไว ้แต่

จะตอ้งมีการแข่งขนัรวมไมน่อ้ยกวา่ 36 หลุม หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 

1.9    การแข่งขันรอบคัดเลือก 

การแข่งขนัรอบคดัเลือกจะจดัขึ้นก่อนหนา้การแข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 วนั หรือ ตามท่ีคณะกรรรมการจดัการแข่งขนั

เห็นสมควร  โดยกาํหนดเป็นการแข่งขนั 18 หลุม 

  

นกักอลฟ์อาชีพท่ีเขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือก จะถูกจดัอนัดบัตามคะแนนท่ีทาํไดห้ลงัจบการแข่งขนัรอบคดัเลือก โดย

อนัดบั 1- -30 หรือจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด จะไดรั้บสิทธิเขา้แข่งขนัใน Thailand PGA Tour ในรายการ

นั้นๆ โดยท่ีเหลือจะเป็นอนัดบัสาํรอง 
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1.10   ระเบียบการฝึกซ้อม 

1.10.1  ในการฝึกซอ้มอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาท่ี 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนดเทา่นั้น 

1.10.2 ในระหวา่งการฝึกซ้อม อนุญาตใหซ้อ้มไดเ้พียงลูกเดียวเท่านั้น ยกเวน้ 

ก.  การเล่นลูกเขา้หากรีน แต่ลูกไม่อยูบ่นกรีน จะอนุญาตใหซ้อ้มไดอี้ก 1 ลูก 

ข.  อนุญาตใหซ้อ้มชิพรอบกรีนไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง โดยการซอ้มชิพจะตอ้งไม่ทาํความเสียหายกบั 

สนาม 

ค.  การระเบิดทรายจากบงัเกอร์ขา้งกรีนเพื่อขึ้นกรีน อนุญาตใหเ้ล่นไดห้น่ึงคร้ัง การเล่นมากกวา่ 

หน่ึงคร้ังตอ้งเลง็ไปทางอ่ืนท่ีไม่ใช่กรีน 

  ง.  สามารถฝึกซอ้มพตัตไ์ด ้3 คร้ัง 

            จ. หา้มใชร้ถกอลฟ์ในวนัฝึกซอ้ม ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

ฉ.  ใหอ้อกรอบฝึกซอ้มไดไ้ม่เกินกลุ่มละ 4 คน 

หมายเหตุ  

• ในกรณีท่ีมีกลุ่มหลงัรอ จะไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการเล่นมากกว่าหน่ึงลูก 

• หา้มนกักอลฟ์ท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัรอบโปรแอม ฝึกซอ้มชิพ และ/หรือพตัต ์บนกรีนในสนามแข่ง 

 ขนัในวนัแข่งขนัโปรแอม 

การฝ่าฝืนระเบียบ จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละคร้ัง 

 

1.11   การแข่งขันท่ีอยู่ในสัปดาห์ซ้ําซ้อนกนั 

นกักอลฟ์อาชีพท่ีเล่นอยูใ่น Thailand PGA Tour จะตอ้งไม่ไปแข่งในทวัร์นาเมนทอ่ื์นๆท่ีจดัขึ้นมาซํ้าซอ้นกบัของ 

Thailand PGA Tour  ยกเวน้จะมีหนงัสือร้องขอล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยส่งถึงคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัของ 

Thailand PGA Tour และให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

  

การฝ่าฝึนระเบียบขอ้น้ี จะถูกปรับโทษเป็นเงินอยา่งตํ่า 2,000 บาท และจะถูกตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงถา้มี

การฝ่าฝืนอีกคร้ัง จะถูกตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนัใน Thailand PGA Tour เป็นระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 

1.12   เคร่ืองหมายโฆษณาท่ีติดเส้ือ 

ขอ้แนะนาํสาํหรับนกักอลฟ์อาชีพเม่ือติดต่อผูส้นบัสนุนในเร่ืองเคร่ืองหมายติดเส้ือ 

ก.  ไม่ควรมีเคร่ืองหมายเกินกวา่ 7 เคร่ืองหมายบนเส้ือท่ีสวมใสในการแข่งขนั  

ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเคร่ืองหมายท่ีจะติดควรมีขนาดไม่เกิน 4 x 6 น้ิว (100-150 มม.) ต่อเคร่ืองหมาย 
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1.13   ทีวี ผู้ส่ือข่าว และการประชาสัมพนัธ์  

ก.  นกักอลฟ์จะตอ้งปฏิบติัตามการร้องขอของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเม่ือผูส่ื้อข่าวขอสัมภาษณ์หลงัจากส่ง

สกอร์เสร็จ ทั้งน้ีเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูส่ื้อข่าวในการประชาสัมพนัธ์การแข่งขนั ซ่ึงนกักอลฟ์จะตอ้งใหค้วาม

ร่วมมือโดยทนัที 

ข.  นกักอลฟ์ทกุคนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัรายการของ Thailand PGA Tour  ยนิยอมอนุญาตให้ Thailand PGA Tour 

ดาํเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิการบนัทึกภาพและเสียง เพื่อออกอากาศทางโทรทศัน์ วิทย ุการถ่ายภาพน่ิง และ

ภาพเคล่ือนไหว โดยผูเ้ล่นจะไม่มีสิทธิส่วนแบ่งใดๆหากไม่มีการยนิยอมจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  โดย

สมาคมฯจะมอบสิทธิใหผู้ใ้หก้ารสนบัสนุนใชป้ระโยชน์จากภาพและเสียงดงักล่าวเป็นเวลาหน่ึงปีหลงัการ

แข่งขนั เพื่อจุดประสงคต่์อไปน้ีเท่านั้น 

• เพื่อการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดเทปบนัทึกภาพการแขง่ขนั และเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

• ใชภ้าพเคล่ือนไหว หรือภาพน่ิง และงานลกัษณะเดียวกนัจากการแข่งขนั 

 

1.14   การรายงานสกอร์ 

นกักอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของการแข่งขนัเม่ือมาถามสกอร์ เพื่อรายงานกลบัเขา้ศูนยป์ระสานงาน

ของการแข่งขนั 

 

1.15   การแต่งกาย 

รอบการแข่งขันทุกรอบ  

นกักอลฟ์ท่ีแข่งขนัใน Thailand PGA Tour ตอ้งไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยนีส์ กางเกงท่ีมีกระเป๋าปะดา้นขา้ง 

หรือกางเกงทรงไม่สุภาพ เส้ือไม่มีปก หรือรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแข่งขนั รวมถึงการเขา้มาติดต่อในสาํนกังาน

แข่งขนัในวนัแข่งขนัดว้ย  

 

รอบฝึกซ้อม 

นกักอลฟ์อาจสวมกางเกงขาสั้นท่ีมีรูปแบบเป็นกางเกงเล่นกีฬากอลฟ์ ยกเวน้หา้มสวมกางเกงขาสั้นในวนัฝึกซอ้มใน

วนัเดียวกบัวนัท่ีมีท่ีมีการแข่งขนัรอบคดัเลือก รอบโปร แอม หรือรอบอ่ืนๆ  

 

การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละคร้ัง 

 

1.16   การด่ืมแอลกอฮอล์ 

หา้มมิใหน้กักอลฟ์ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลไ์ม่วา่จะเป็นในระหวา่งรอบฝึกซอ้ม การแข่งขนัโปรแอม หรือในรอบ

การแขง่ขนั การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผิดแต่ละคร้ัง 
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1.17   กฎระเบียบของแคดดี ้

แคดด้ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อนกักอลฟ์ท่ีตนถือถุงกอลฟ์ให ้ดงันั้นถา้แคดด้ีกระทาํผิดกฎดงัต่อไปน้ีจะถือวา่

เป็นเสมือนความผิดของนกักอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นกักอลฟ์จะ ถูกปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาทต่อความผิดแต่ละ

คร้ัง ซ่ึงกฏระเบียบมีดงัน้ี 

• มีความประพฤติท่ีเป็นท่ียอมรับไม่ได ้ในมาตรฐานของบุคคลในสังคมทัว่ไป 

• แคดด้ีจะตอ้งใส่บ๊ิบแคดด้ีท่ีทางผูจ้ดัการแข่งขนัจดัใหทุ้กคร้ัง 

• หา้มแคดด้ีสวมกางเกงยนีส์ รองเทา้แตะ อยา่งไรก็ตาม แคดด้ีสามารถสวมกางเกงขาสั้นทรงสุภาพได ้

• แคดด้ีตอ้งสวมเส้ือท่ีมีปก 

• แคคด้ีสามารถรับการสนบัสนุน และสามารถติดโฆษณาบนเส้ือ ซ่ึงคลา้ยกบันกักอลฟ์ได ้

• จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็นกลุ่มโดยแคดด้ี ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นบัสนุนการแข่งขนัรายการนั้น 

• หา้มนกักอลฟ์ท่ีเขา้แข่งขนัในรายการเดียวกนั เป็นแคดด้ีใหก้นั (รวมถึงรอบคดัเลือกของรายการนั้นๆดว้ย)  

• หา้มมิใหแ้คดด้ีป็นผูเ้ขยีนสกอร์แทนผูเ้ล่นในสกอร์การ์ด 

• แคดด้ีสามารถจดขอ้มูลสถิติในการ์ดขอ้มูลสถิติได ้

• กาํหนดใหน้กักอลฟ์ตอ้งใชแ้คดด้ีในการแข่งขนั และใหร้วมถึงรอบฝึกซอ้มและรอบโปรแอม การใชร้ถลาก

ถุงกอลฟ์ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

• หา้มแคดด้ีทดสอบสภาพผิวกรีนในสนามแข่งขนั ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเท่านั้น  

• หา้มแคดด้ีท่ีใส่รองเทา้กอลฟ์เดินบนกรีนทุกกรีนในสนามท่ีใชใ้นการแข่งขนั (ใหร้วมถึงกรีนฝึกซอ้มดว้ย) 

• Thailand PGA Tour มีสิทธิในการขบัหรือหา้มไม่ใหแ้คดด้ีคนใคคนหน่ึงเขา้บริเวณสนามแข่งขนัหากทาํผิด

ระเบียบหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

• นกักอลฟ์อาชีพมีสิทธิท่ีจะนาํแคดด้ีของตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการแข่งขนัทราบล่วงหนา้และอาจ

ตอ้งจ่ายค่าแคดด้ีใหท้างสนามกอลฟ์ทกุคร้ังท่ีจะออกแข่งในแต่ละวนัตามอตัราของแต่ละสนาม 

 

1.18 เวลาท่ีใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play)  

การควบคุมเวลาการเล่น ประจําปี 2564 

ไทยแลนด ์พีจีเอ ทวัร์ (Thailand PGA Tour) มีนโยบาย เร่ืองการควบคุมเวลาการเล่น ดงัน้ี 

1. เวลาท่ีอนุญาตในการเล่น 

การแข่งขนัในแต่ละรายการ ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะกาํหนดเวลาท่ีใชใ้นการเล่น และติดประกาศไวบ้นบอร์ด

ประกาศ ณ สนามแข่งขนั ตารางเวลาน้ีจะมีการพิมพป์ระกาศไวท่ี้ดา้นหลงัของใบบอกตาํแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน 

ตารางเวลาน้ีจะกาํหนดเวลามากท่ีสุดท่ีอนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะ ความยากของหลุม และเวลารวม

ทั้งหมดสําหรับรอบการแข่งขนั 

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อหลุม ดังนี ้

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: บวกเวลาเพิ่มไดส้าํหรับหลุมท่ีมีความยากหรือมีส่ิงท่ีทาํใหก้ารเล่นล่าชา้ นอกจากน้ีเวลาในการเดิน

จากกรีนไปยงัแทน่ทีอาจนาํมาเพิ่มในเวลาท่ีกาํหนดได ้

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อรอบ ดังนี ้

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. ออกนอกตําแหน่ง                                                                                                                                                                                        

ถา้กลุ่มแรก หรือกลุ่มแรกหลงัสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาท่ีกาํหนด จะถือวา่ออกนอกตาํแหน่ง กลุ่มใดต่อมา

จะถือวา่ออกนอกตาํแหน่งถา้ช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกบักลุ่มหนา้มากกวา่ช่วงห่างเวลาตอนเร่ิมตน้เล่น 

และเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาท่ีกาํหนดสาํหรับหลุมท่ีเล่นจบ 

3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา 

การเร่ิมตรวจสอบเวลา 

• กลุ่มท่ีออกนอกตาํแหน่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด จะมีการเขา้ตรวจสอบเวลาทนัที และจะมีการแจง้จากเจา้หนา้ท่ี 

ควบคมุเวลา 

• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทัง่เขา้ตาํแหน่ง หรืออยูภ่ายในเวลาท่ีกาํหนด 

การเร่ิมจับเวลา 

• ถา้กลุ่มเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือเวลาไม่ดีขึ้นหลงัจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ล่นในกลุ่มตอ้งเล่นหลุม

ต่อๆไปทุกหลุม โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด มิเช่นนั้นเจา้หนา้ท่ีจบัเวลาอาจพิจารณาเร่ิมการจบัเวลา 

• กลุ่มท่ีถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกนั 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลบัเขา้สู่ตาํแหน่งได ้จะถูกจบัเวลาตั้งแต่หลุมท่ี 5 

เป็นตน้ไป 

• ในรอบการเล่น กลุ่มท่ีกลบัเขา้ตาํแหน่งหลงัจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตาํแหน่งซํ้าอีก จะมีการ

จบัเวลาแทนท่ีการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลา หากพบวา่ ผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน หรือสามคนในกลุม่ไม่ช่วยเหลือเพื่อทาํให้

เวลาของกลุ่มดีขึ้น อาจมีการจบัเวลาผูเ้ล่นนั้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นอ่ืนยงัคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการสโตรค จาํนวน 2 คร้ัง ท่ีแต่ละคร้ังเกิน

เวลาท่ีอนุญาต คือ 40 วินาที หรือ 50 วินาที แต่ยงัอยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพิ่ม เจา้หนา้ท่ีควบคมุเวลาจะแจง้

ใหท้ราบวา่ จะเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหว่างกลุ่มกบักลุ่มหนา้มีความห่างมาก เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาอาจเขา้จบัเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ

ตรวจสอบเวลาก่อน 
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หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรือการจับเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือผูเ้ล่นทั้งกลุ่มถูกเปล่ียนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจบัเวลา จะไดรั้บการแจง้จาก

เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา 

• ในทุกกรณี เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะมีการแจง้ผูเ้ล่นทุกคนในกลุ่มก่อนทาํการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา 

แต่ไม่ตอ้งแจง้เม่ือมีการหยดุตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลา 

• เม่ือมีการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลากลุ่ม หรือผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มท่ี

ตามมาใหท้ราบวา่มีการจบัเวลากลุม่ดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัวา่จะตอ้งปฏิบติั ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งรู้

ตาํแหน่งของกลุ่มตนเองท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มหนา้ กลุ่มท่ีไดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาตาํแหน่งจะถูก

ตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจบัเวลาจะมีการบนัทึกจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลา ในขณะท่ีการตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบนัทึก 

4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล                                                                                                                                                         

การตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลารายบุคคล จะทาํโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา กบัผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน                    

สามคน หรือทุกคนในกลุม่ 

• สําหรับการเล่นจากแท่นที จะใหเ้วลาท่ีเพียงพอเพ่ือใหผู้เ้ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลงัจากนั้นนบั 3 วินาที  

 และเร่ิมเวลา 

• การเล่นก่อนถึงกรีน จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ล่นใชเ้วลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง กา้วนบั 

คาํนวณระยะ หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา ถา้มีการรบกวนจากผูเ้ล่นอ่ืน แคดด้ี หรือส่ิงกระทบ

ภายนอกระหวา่งการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ล่น จะมีการหยดุนาฬิกาจบัเวลาไวแ้ละจะไม่เร่ิม

เวลาใหม่จนกวา่ผูเ้ล่นไดเ้ขา้เตรียมพร้อม จนถึงจุดท่ีถูกรบกวนคร้ังก่อน 

สาํหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรีน จะใหเ้วลาผูเ้ล่นเพียงพอ เพ่ือเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคล่ือนยา้ยลูส อิมเพดิ

เมนทท่ี์อยูบ่นกรีน เร่ิมดูเส้นทางเล่น หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา 

• บนกรีนจะเร่ิมเวลาหลงัจากผูเ้ลน่คนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนไดม้าร์คและหยบิลูกขึ้น 

แลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยูใ่นตาํแหน่งท่ีพร้อมสาํหรับการพตัต ์หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที 

และเร่ิมเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการพตัตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเร่ิมนบัในทนัทีท่ีผูเ้ล่นวางลูกกลบัท่ีเดิม

และยนืขึ้น(หรือ ไดใ้ชเ้วลาท่ีเพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา  

หมายเหตุ เวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสียหายต่างๆ และการเคล่ือนยา้ยลูสอิมเพดิ

เมน้ท ์จะไม่นบัเป็นเวลาในการทาํสโตรค 

• การขยายเวลา: มีโอกาสใชเ้พียงคร้ังเดียวในแต่ละรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ  

30 วินาที โดยจะตอ้งร้องขอก่อนเวลาท่ีกาํหนดในการทาํสโตรคหมดลง 

• เวลาเพยีงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายงัลูกของตนเองหรือแท่นที ดงันั้นหากผูเ้ล่น

เดินทางเร็วก็จะมีเวลาเตรียมตวัมากขึ้น ในขณะท่ีผูเ้ล่นท่ีเดินทางชา้ เวลาเตรียมตวัอาจนอ้ยลงไป เพราะ

นาฬิกาจบัเวลาอาจมีการเร่ิมเวลาไปแลว้ 
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5. เวลาตีลูกมากเกนิไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเล่นเกินเวลา (Bad Time) 

เวลาท่ีอนุญาต สําหรับแต่ละสโตรค 

• เวลาท่ีอนุญาตสาํหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นลาํดบัท่ีหน่ึงท่ีเล่นบนแท่นที พาร์ 3, 

เล่นลูกอะโพรชไปท่ีกรีน หรือ ชิพ หรือ พตัต ์จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็น 50 วินาที) 

• เวลาท่ีเกินไปแต่อยูภ่ายใน 10% ของเวลาท่ีอนุญาต จะไม่ถือวา่เกินเวลา เวลาท่ีอนุญาตเพิ่มขึ้น 10% 

หมายถึง 44 วินาที สาํหรับการเล่น 40 วินาที หรือ 55 วินาที สาํหรับการเล่น 50 วินาที  

โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่  

5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง ท่ีถูกพบโดยผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาอยา่ง

เป็นทางการ ใชเ้วลามากกว่า 80 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัแรก หรือ 70 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัอ่ืน ไม่คาํนึงถึง

ว่ากลุ่มนั้นจะอยู่ในตาํแหน่งหรือไม่ จะถือว่า มีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอก

ตาํแหน่ง จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจบัเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนั้น ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตาม

ตาราง ข. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้แก่ 

5.2 ผูเ้ล่นคนใดมีบนัทึกการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั ครบ 3 คร้ัง จากการใชเ้วลาแต่ละ      

สโตรคเกินเวลาท่ีกาํหนด คือเกิน 40 หรือเกิน 50 วินาที แต่อยูภ่ายใน 10% ท่ีอนุญาตเพ่ิม จะถือว่า เล่นเกินเวลา 

5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะ 

 ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปล่ียนเป็นจบัเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป 

5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะถือว่า 

 เล่นเกินเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเน่ืองจนจบการแข่งขนั 

การแจ้งผู้เล่นเร่ืองโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป (EST) หรือ การเล่นเกนิเวลา (Bad Time) 

นอกจากการเล่นบนกรีน ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วท่ีสุดท่ีสามารถทาํได ้ว่าผูเ้ล่น

ไดรั้บโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นว่า

เขา้ใจเร่ืองขอ้กาํหนดเร่ืองการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าผูเ้ล่นจะระวงัการเล่นเกินเวลาในคร้ัง

ต่อไปซ่ึงจะมีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบงัคบัใช ้ หากโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา 

เกิดจากการเล่นลูกพตัต ์หรือ ลูกชิพส้ันๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะท่ีเดินทางไปแท่นทีหลุมถดัไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้ง

รับโทษของการเล่นเกินเวลาคร้ังท่ี 2 หากไม่มีการแจง้คร้ังท่ี 1มาก่อน 

การอุทธรณ์ โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป หรือ เล่นเกนิเวลา 

ผูเ้ล่นมีเวลา 30 นาทีหลงัเล่นจบรอบท่ีจะอุทธรณ์เร่ือง โทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกิน

เวลา ใดๆท่ีไดรั้บในระหวา่งรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้
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บันทึกล่าสุดของผู้เล่นท่ีถูกจับเวลาและมีโทษปรับ 

รายช่ือผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการถูกจบัเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูไดท่ี้สํานกังานจดัการแข่งขนั และจะมีการติด

ประกาศท่ีบอร์ดประกาศอยา่งเป็นทางการ ณ สนามแข่งขนันั้นๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจว่า ไดรั้บทราบถึงสถานะล่าสุด

ของตนเอง  

6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน 

ก.  โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกนิเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

โทษปรับสโตรค จะใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นคนเดิมท่ีเล่นเกินเวลา 2 คร้ัง หรือมากกวา่ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 

5.4 ดา้นบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริอ จบัเวลา ในระหว่างการแข่งขนัรายการเดียวกนั รวมถึงมีโทษ

ปรับเงินดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกนั 

จํานวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับ (สโตรค) โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 (เตือน) 0 

คร้ังท่ี 2 1 2,000 

คร้ังท่ี 3 2 4,000 

คร้ังท่ี 4 ตัดสิทธ์ิแข่งขัน 8,000 

 

หมายเหตุ: ผูเ้ล่นท่ีถูกปรับจากการฝ่าฝืน คร้ังท่ี 2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่มตาม

ตาราง ค. และ ง. ดา้นล่างอีก แต่จะนบัจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบนัทึกไว้

ตลอดรอบปีการแข่งขนั 

ข. โทษปรับเงินสําหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป  และ/ หรือการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจาํนวน 2,000 บาท เม่ือมีบนัทึกการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนใน

รอบปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ีผูเ้ล่นมีโทษการใชเ้วลาตีลูกมาก

เกินไป 

ข. โทษปรับเงิน สําหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป ในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 

คร้ังท่ี 2 2,000 

คร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังท่ีผ่านมาของการเล่นเกนิ

เวลา 
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ค. โทษปรับเงินสําหรับการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจาํนวน 2,000 บาท เม่ือมีบนัทึกการเล่นเกินเวลา ครบ 2 คร้ัง ตามตาราง 5.2, 5.3 

หรือ 5.4 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังท่ีผูเ้ล่นมีโทษ

ตรวจสอบเวลา และ/หรือ การเล่นเกินเวลา 

ค. โทษปรับเงิน สําหรับโทษการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 

คร้ังท่ี 2 2,000 

คร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังท่ีผ่านมาของการเล่นเกนิ

เวลา 

 

ง. โทษปรับสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

ตามตารางน้ี จะเป็นโทษปรับเงินจากบนัทึกจาํนวนคร้ังการจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ ไม่รวมถึงบนัทึกการ

ตรวจสอบเวลา ถา้ถกูจบัเวลา 5 คร้ังในระหวา่งปี ผูเ้ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ลน่ถูกจบัเวลา 7 คร้ังจะ

มีค่าปรับ 4,000 บาท / 9 คร้ัง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 คร้ัง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 คร้ัง จะมี

ค่าปรับ 10,000 บาท / 15 คร้ัง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลงัจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกวา่

ค่าปรับของคร้ังท่ีผา่นมา ของแต่ละคร้ังของบนัทึกการจบัเวลาท่ีเพิ่มขึ้น  

 

ง. โทษปรับเงินสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังของการจับเวลา 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:  
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1. ผูเ้ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกินเวลาท่ีกาํหนดในปีท่ีผา่นมาตามตาราง ก.ข. 

ค. หรือ ง. ดา้นบน หากยงัมีการฝ่าฝืนในลกัษณะเดิมอีกในปีต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า 

2. ผูเ้ล่นท่ีมีบนัทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 คร้ังในปีเดียวกนั ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหวัหนา้ผูต้ดัสิน 

7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยท่ีสุด 

ส่ิงท่ีผู้เล่นสามารถช่วยได้ 

• รู้ตาํแหน่งของกลุ่มตนเอง กบั ตาํแหน่งของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 

• ถา้รู้สึกวา่กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมือผูเ้ล่นคนอ่ืนในกลุม่ 

• ถา้กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหพ้ยายามเล่นเร็วขึ้นเพื่อใหท้นักลุ่มหนา้โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

• ถา้ไดรั้บแจง้วา่มีการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ ใหเ้ล่นให้เร็วขึ้นทนัที 

• เล่นโพรวิชัน่นลับอล เม่ือลูกเดิมอาจหายนอกพื้นท่ีปรับโทษ หรือ อาจโอบี 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงคาํนวณระยะ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม 

• ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะท่ีผูเ้ล่นคนอ่ืนกาํลงัดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่

รบกวน) 

• ไม่ตอ้งห่วงถึงกลุ่มท่ีอยูด่า้นหลงั เป็นความรับผิดชอบของผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ท่ีควบคมุเวลาท่ีจะดูแลกลุ่มท่ี

อยูด่า้นหลงั 

 

40 วินาทีเป็นเวลาท่ีนานในการตีลูก 1 คร้ัง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลาํดับการเล่นของตนเอง  

ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอกีต่อไป 

 

1.19 เจ้าหน้าท่ีควบคุมกฎ 

ก. Thailand PGA Tour จะจดัส่งคณะกรรมการควบคุมกฎการแข่งขนัไปในทุกรายการ 

ข. กรรมการกฎขอ้บงัคบั ของ Thailand PGA หรือผูท่ี้กรรมการกฎขอ้บงัคบัแต่งตั้ง จะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการ

ควบคุมดูแลเร่ืองกฎขอ้บงัคบัในแต่ละรายการแข่งขนั 

 

1.20  กฎ ข้อบังคับการแข่งขัน และการจัดกลุ่มแข่งขัน 

ก. ยดึกฎขอ้บงัคบัของ R&A Rules Limited และกฎระเบียบการแขง่ขนัของ Thailand PGA Tour ในรายการ

แข่งขนัทุกรายการ โดยบางรายการอาจมีกฎสนามเพิ่มเติม 

ข. การจดักลุ่มแข่งขนัของรอบ 1 และ/หรือ รอบ 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั  

โดยในรอบการแข่งขนัหลงัจากการตดัตวัแลว้ จะพิจารณาจดักลุ่มจากอนัดบัผลการแข่งขนัหลงัจบรอบ
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การแข่งขนัก่อนหนา้นั้น  หากมีการจดักลุ่มการแข่งขนัท่ีแตกต่างจากน้ี จะประกาศใหผู้เ้ขา้แข่งขนัทราบ

ล่วงหนา้ 

ค. ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั หรือคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจกาํหนดเล่ือนหรือยกเลิกการแข่งขนัของ

แต่ละรอบไดต้ามความเหมาะสมหากมีปัญหาเร่ืองสภาพอากาศหรือเหตุผลอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุม 

 

2.  ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตัวเม่ือเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

 ระเบียบขอ้บงัคบัน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการแข่งขนัใน Thailand PGA Tour 

 

2.1 เร่ืองท่ัวไป 

ในการเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour  นกักอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบียบของการแข่งขนัอยา่ง

เคร่งครัด ซ่ึงจุดมุ่งหมายของ Thailand PGA Tour คือ การสะทอ้นภาพของนกักอลฟ์อาชีพท่ีมีความซ่ีอสัตย ์มี

ระเบียบวินยั เป็นผูมี้กริยา มารยาทอนัดี และมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา ทั้งน้ีไม่วา่จะอยูใ่นหรือนอกการแข่งขนั 

 

ในการกาํหนดระเบียบในการปฏิบติัตวันั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และไม่สามารถเขียนใหค้รอบคลุมได้

ครบทุกเร่ืองดงันั้น ในการพิจารณาวา่ความประพฤติใดสมควรหรือไม่ จะใชส้ามญัสาํนึก ( common sense) 

เพื่อใชใ้นการพิจารณาดว้ย นกักอลฟ์ท่ีมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อสอบถามคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

 

2.2   ระเบียบปฏิบัติ 

โดยทัว่ไปการกระทาํใดๆต่อไปน้ีแสดงวา่ละเลยต่อระเบียบปฏิบติัและ จะถือวา่เป็นการฝ่าฝืนกฏระเบียบขอ้ 

2  

2.2.1 มารยาท หรือ ธรรมเนียมปฏิบติั   (Standards of Player Conduct) 

กระทาํการหรือประพฤติปฏิบติัตวัผิดต่อธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปไม่วา่จะเป็นของสังคมหรือวงการ 

กอลฟ์ 

2.2.2 การตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคกุ 

    ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้นจากการกระทาํผิดโดยเจตนา 

2.2.3 ความประพฤติส่วนตวั 

  มีความประพฤติส่วนตวับางประการท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนรวม 

2.2.4 ความประพฤติท่ีทาํความเส่ือมเสีย 

  กระทาํการหรือประพฤติตวัก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ Thailand PGA Tour หรือวงการกอลฟ์ 

อาชีพ 

2.2.5 ไม่รายงานเม่ือพบวา่สมาชิกอ่ืนไดก้ระทาํความเส่ือมเสีย 

เม่ือพบวา่นกักอลฟ์อาชีพอ่ืนๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดงัท่ีกล่าวมา และไม่รายงานใหค้ณะกรรมการจดัการ

แข่งขนั 
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ทราบหรือช่วยปกปิดความผิดดงักล่าว 

       2.2.6   กฏของกอลฟ์ 

ก. ไม่ปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัของกีฬากอลฟ์ หรือกฎระเบียบท่ีทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนั

ประกาศใชใ้นแต่ละสนามแข่งขนั เช่น กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  

ข.จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบัเพื่อใหต้นเองไดเ้ปรียบ 

2.2.7 ทศันคติท่ีดี 

สมาชิกจะตอ้งแสดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะแข่งขนัใน Thailand PGA Tour ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ

ยกระดบั 

มาตรฐานการแขง่ขนั 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 

การฝ่าฝืนกฏคือการกระทาํท่ีผิดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไดอ้อกเป็นระเบียบไวใ้นขอ้กาํหนดการแขง่ขนั

ของ Thailand PGA Tour  

 

3   ข้ันตอนการลงโทษ 

เม่ือพบวา่สมาชิกฝ่าฝืนกฎท่ีระบุไว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะกระทาํการไต่สวน และยืน่เสนอต่อคณะ

กรรมการฯ เพื่อพจิารณาอีกคร้ัง หากพบวา่  มีความผิดจริง จะมีการพิจารณาโทษตามความรุนแรงต่อไป 

3.1 การแบ่งประเภทบทลงโทษ 

 ก.  การตกัเตือน 

 ข.  การปรับเงิน  

ขั้นตํ่า 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท  

 ค.  การหา้มลงแข่งขนัและปรับเงิน 

1. หา้มลงแข่งขนั 2 รายการและไม่เกิน 1 ปีในรายการของ Thailand PGA Tour และปรับไม่

เกิน 5,000 บาท 

2. หา้มลงแข่งขนัขั้นตํ่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ง.  ถอดสมาชิกภาพ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะทาํการสอบสวนความผิดท่ีมีโทษโดยผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะรายงาน

ผลการสอบสวนไปยงัคณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour ก่อนท่ีคณะกรรมการจะตดัสินลงโทษ

ต่อไป 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะทาํการสอบสวน กรณีความผดิท่ีมีพยานหลกัฐานชดัเจน คณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัหรือผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัสามารถตดัสินโดยไม่ตอ้งรอผลการสอบสวนก่อน เพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการจดัการแข่งขนัใหลุ้ล่วง 
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3.2   ประเภทการกระทําผิดและบทลงโทษ 

 ก. การตักเตือน 

• เม่ือผูเ้ล่นฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบั และมารยาทการเล่นกอลฟ์ โดยไม่ตั้งใจ 

• เม่ือผูเ้ล่นกระทาํการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และไดรั้บเสียงตาํหนิจากบุคคลทัว่ไป 

ข. การปรับเงิน  

• เม่ือผูเ้ล่นกระทาํการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ วินยั ใดๆ ของ Thailand PGA Tour 

• เม่ือผูเ้ล่นแสดงอาการดูหม่ินและใชถ้อ้ยคาํหยาบคาย  ขวา้งปา ทุบ เตะ หรือทาํลาย ไมก้อลฟ์ หรือส่ิงของ

อ่ืนๆ ต่อหนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ส่ือมวลชน ผูเ้ล่นรายอ่ืน แคดด้ี   ฝ่ายจดัการแขง่ขนั รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี

ทุกส่วนในสนามแข่งขนั 

• ไม่เกล่ียทรายใหเ้รียบร้อยหลงัจากการใชบ้งัเกอร์ หรือไม่ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัให ้

• แต่งกายผิดระเบียบ 

• ถูกตกัเตือน 2 คร้ัง หรือ มากกวา่ภายในเวลา 1 ปี 

ค. การห้ามลงแข่งขันและ/หรือปรับเงิน 

• ถอนตวั หรือ เลิกแข่งโดยไมมี่การแจง้และอธิบายเหตุผล 

• สร้างความเส่ือมเสียแก่จรรยานกักอลฟ์และไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการเป็นนกักอลฟ์ท่ีดี 

• พฤติการณ์ใดๆท่ีสร้างความเส่ือมเสียและอบัอายต่อช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของสมาคมฯและ Thailand PGA 

Tour 

• ถูกตกัเตือนหรือถูกปรับเงินหลายคร้ังภายในเวลาหน่ึงปี 

• ผูเ้ล่นไมย่อมจ่ายเงินค่าปรับเกิน 15 วนั 

• ไม่ยอมปฏิบติัตามโทษท่ีไดรั้บ 

ง. การถอดสมาชิกภาพ 

เม่ือผูเ้ล่นรายใดประพฤติเส่ือมเสียและสร้างความอบัอายต่อช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของสมาคมฯ และ Thailand 

PGA Tour จนไม่อาจใหอ้ภยัได ้

 

3.3 การแจ้งบทลงโทษ 

ก.  Thailand PGA Tour จะแจง้บทลงโทษพร้อมระบุเหตุผลแก่ผูก้ระทาํผิดโดยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร โดยการแจง้หรือยืน่จดหมายใหก้บัสมาชิกโดยตรงหรือส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่แจง้ไว ้และ 

วนัท่ีท่ีจดหมายถึงผูรั้บ นบัเป็นวนัแจง้อยา่งเป็นทางการ 

ข.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทลงโทษ  หากการกระทาํผิดชดัเจน ไม่มีขอ้สงสัยใดๆ และมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ 

บทลงโทษโดยเร็วท่ีสุด คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตดัสินลงโทษไดโ้ดยมีพยานบุคคลอยา่งนอ้ย 

สองคน โดยในกรณีน้ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมี 

รายละเอียดอ่ืนๆ คือช่ือและท่ีอยูข่องพยาน ซ่ึงจะตอ้งลงลายมือช่ือรับทราบคู่กบัลายมือช่ือของ 

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 
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3.4   ข้ันตอนการอุทธรณ์ 

หลงัจากไดรั้บแจง้การปรับโทษตามขอ้ 3.3  สมาชิกมีสิทธิท่ีจะยืน่อุทธรณ์ภายใน 7 วนัโดยทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

3.4.1 ปรากฏวา่มีหลกัฐานใหม่ซ่ึงไม่ไดพ้บและนาํเขา้พิจารณาในคร้ังแรก 

3.4.2 การตีความของ Thailand PGA Tour ไม่ถูกตอ้ง 

3.4.3 คาํตดัสินมีความรุนแรงเกินกวา่เหตุ และร้องขอใหล้ดโทษลง 

3.4.4 ในการยืน่อุทธรณ์นั้น จะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

3.5      การตัดสินหลงัรับเร่ืองอุทธรณ์ 

ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพิจารณาใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนัหลงัจากไดรั้บคาํอุทธรณ์ และคาํตดัสิน

นั้นจะถือ 

เป็นส้ินสุด โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯอาจดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 

  3.5.1 เห็นวา่การอุทธรณ์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน   -   ปฏิเสธคาํอุทธรณ์ 

  3.5.2 เห็นวา่อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ   -   ใหอุ้ทธรณ์ตกไป 

3.5.3 เห็นวา่อุทธรณ์โดยมีเหตุผล   -   กลบัคาํตดัสิน หรือลดโทษ 

ข. หากผูเ้ล่นไม่ยืน่อุทธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คาํตดัสินลงโทษถือเป็นท่ีสุด ผูเ้ล่นไม่สามารถยืน่อุทธรณ์ 

ภายหลงัช่วงเวลาดงักล่าว  

ค. ผูเ้ล่นอาจจะขอถอนคาํอุทธรณ์ไดก่้อนท่ีคณะกรรมการฯจะตดัสิน  ซ่ึงการถอนคาํอุทธรณ์มีผลทาํใหค้าํ

ตดัสิน 

โทษถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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	 ถ้ารู้สึกว่ากลุ่มตนเองออกนอกตำแหน่ง ให้แจ้งขอความร่วมมือผู้เล่นคนอื่นในกลุ่ม
	 ถ้ากลุ่มตนเองออกนอกตำแหน่ง ให้พยายามเล่นเร็วขึ้นเพื่อให้ทันกลุ่มหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
	 ถ้าได้รับแจ้งว่ามีการตรวจสอบเวลา หรือจับเวลากลุ่มด้านหน้า ให้เล่นให้เร็วขึ้นทันที
	 เล่นโพรวิชั่นนัลบอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรือ อาจโอบี
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงคำนวณระยะ
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม
	 ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นกำลังดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่รบกวน)
	 ไม่ต้องห่วงถึงกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง
	40 วินาทีเป็นเวลาที่นานในการตีลูก 1 ครั้ง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลำดับการเล่นของตนเอง
	ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอีกต่อไป

