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กฎระเบยีบท ัว่ไปการแขง่ขนัในไทยแลนด ์แชมเป้ียน ทวัร ์2023 
GENERAL REGULATIONS OF THAILAND CHAMPIONS TOUR 2023 

 
คํานยิาม 

• สมาคมฯ  หมายถงึสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย 
• ไทยแลนด ์แชมเป้ียน ทวัร ์( Thailand Champions Tour) หมายถงึ องคก์รทีจ่ัดตัง้ข ึน้โดยสมาคมกฬีากอลฟ์

อาชพีแห่งประเทศไทย เพือ่ดําเนนิกจิกรรมกฬีากอลฟ์อาชพีทัง้ดา้นการจัดสอบ จัดอบรม และจดัการแขง่ขนั รวมถงึ
กจิกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับกฬีากอลฟ์อาชพีในประเทศไทย ภายใตช้ือ่ Thailand Champions Tour  

• ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทวัรน์าเมน้ท ์ (Thailand Champions Tour Order 
of Merit Tournaments) หมายถงึ รายการแขง่ขันของ ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทัวร ์หรอืรายการแขง่ขนัที่
สมาคมฯ รับรอง เพือ่จัดอนัดับตามเงนิรางวัล 

• ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทวัร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ (Thailand Champions Tour Order of Merit) 
หมายถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขันใน Thailand Champions Tour ประจําปีนัน้ๆโดยคดิตามเงนิ
รางวัลทีนั่กกอลฟ์อาชพีทําไดใ้นแต่ละรายการมารวมกัน 

• การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก (Qualifying Round) หมายถงึการแขง่ขันรอบคัดเลอืกทีจ่ัดขึน้โดย Thailand 
Champions Tour (ถา้ม)ี ในแต่ละรายการเพือ่จัดลําดับสทิธิข์องนักกอลฟ์อาชพีในการเขา้แขง่ขันใน Thailand 
Champions Tour ของรายการนัน้ๆ ซึง่ปกตจิะแขง่ขันในสัปดาหเ์ดยีวกัน  

• นกักอลฟ์ตา่งชาต ิ(Foreign Players) สําหรับนักกอลฟ์อาชพีต่างชาตจิะใหส้ทิธเิขา้มาในทัวรไ์ดต้ามจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนด 

• การแขง่ขนัของ ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทวัร ์(Thailand Champions Tour Tournaments) หมายถงึ 
รายการแขง่ขันทีรั่บรอง หรอื จดัการแขง่ขันโดย Thailand Champions Tour 

• คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิาร Thailand Champions Tour หรอืคณะกรรมการทีส่มาคมฯแต่งตัง้
ข ึน้เพือ่ปฏบัิตหินา้ทีใ่นรายการแขง่ขัน 

• สมาชกิ (Members) หมายถงึ สมาชกิของ Thailand Champions Tour ตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
• เงนิรางวลัทีเ่ป็นทางการ (Official Money) กําหนดใหค้ํานวณโดยใชเ้งนิบาท ซึง่มาจากเงนิรางวัลทีท่ําไดจ้าก

การแขง่ขันในไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทัวร ์ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ ทัวรน์าเมน้ท ์  
หมายเหตุ 
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour เท่านัน้ ทีส่ามารถเขา้ร่วมแขง่ขันในรายการของไทยแลนด ์
แชมป์เป้ียน ทัวร ์และมสีทิธิรั์บการจัดอันดับของThailand Champions Tour Order of Merit ยกเวน้การเขา้แขง่ขนั
โดยไดรั้บเชญิจาก Thailand Champions Tour 
 

การเขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour 
 
มสีมาชกิ 5 ประเภท โดยกําหนดคณุสมบัตขิองนักกอลฟ์ทีส่ามารถสมคัรเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไดแ้ก ่
 
สมาชกิประเภทที ่1 ไดแ้ก ่
1.1 สมาชกิสามัญ และวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย ทีม่อีายุครบ 50 ปีบรบูิรณ ์(นับตามวันเกดิ) 

โดยไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งเขา้สอบภาคสนามและอบรมกฎ ไม่ตอ้งชําระค่าแรกเขา้ แต่ตอ้งชําระค่าบํารุงประจําปีๆปีละ 
500 บาท 

1.2 สมาชกิสามัญ และวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย ทีม่อีายุครบ 70 ปีบรบูิรณ ์(นับตามวันเกดิ) 
โดยไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งเขา้สอบภาคสนามและอบรมกฎ ไม่ตอ้งชําระค่าแรกเขา้และไมต่อ้งเสยีค่าบํารุงประจําปี 

 
สมาชกิประเภทที ่2 ไดแ้ก ่สมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวุโสไทย ไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งเขา้สอบภาคสนามและ
อบรมกฎ โดยตอ้งชําระค่าแรกเขา้ 6,000 บาท และตอ้งชําระค่าบํารุงประจําปีๆละ 1,000 บาท 

 
สมาชกิประเภทที ่3 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ทั่วไปทีม่สัีญชาตไิทย ทีม่อีายุครบ 50 ปีบรบูิรณ์ (นับตามวันเกดิ) และไดผ้่านการสอบ
ทีจ่ัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลงัผ่านการสอบแลว้ ตอ้งชําระค่าแรกเขา้ จํานวน 6,000  บาท และตอ้ง
ชําระค่าบํารุงประจําปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมคี่าใชจ้่าย ดังนี้ คอื 

• ค่าอบรมกฎขอ้บังคับและมารยาทกฬีากอลฟ์ จํานวน 3,000 บาท (ตอ้งผ่านการอบรมและสอบผ่านขอ้นี้กอ่น จงึมี
สทิธิใ์นการสอบภาคสนาม) 

• ค่าสมัครสอบภาคสนาม จํานวน 6,000 บาท (นักกอลฟ์ตอ้งเป็นผูชํ้าระค่ากรนีฟี และค่าแคคดี)้ สกอรร์วมไม่เกนิ 
+12 โดยเล่น 2 วันๆละ 18 หลุม 
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สมาชกิประเภทที ่4 ไดแ้ก ่สมาชกิต่างชาต ิ
4.1  นักกอลฟ์ต่างชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์อาชพี แตไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศ 

ไทย หรอื สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวุโสไทย ตอ้งแสดงบัตรทีแ่สดงสถานะทีม่อียู่ และตอ้งชําระค่าแรกเขา้ จํานวน 
50,000 บาท และชําระค่าบํารุงประจําปีๆละ 1,000 บาท 

4.2  นักกอลฟ์ต่างชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์สมัครเล่น และไดผ้่านการสอบทีจ่ัดสอบโดย Thailand Champions Tour  
 โดยหลังผ่านการสอบแลว้ ตอ้งชําระค่าแรกเขา้ จํานวน 50,000 บาท และตอ้งชําระค่าบํารุงประจําปีๆละ 1,000 บาท ใน 
 การสอบ จะมคี่าใชจ้่าย ดังนี้ คอื 

• ค่าอบรมกฎขอ้บังคับและมารยาทกฬีากอลฟ์ จํานวน 3,000 บาท (ตอ้งผ่านการอบรมและสอบขอ้นี้กอ่น จงึมสีทิธิใ์น
การสอบภาคสนาม) 

• ค่าสมัครสอบภาคสนาม จํานวน 6,000 บาท (นักกอลฟ์ตอ้งเป็นผูชํ้าระค่ากรนีฟี และค่าแคคดี)้ สกอรร์วมไม่เกนิ 
+12 โดยเล่น 2 วันๆละ 18 หลุม 

 
สมาชกิประเภทที ่5 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ทีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์อาชพีจากองคก์รที ่Thailand Champions Tour ใหก้ารรับรอง 
และไดรั้บเชญิจากคณะกรรมการ ใหเ้ขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour โดยไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งชําระค่า
แรกเขา้และค่าบํารุงประจําปี 

หมายเหตุ  
1. เมือ่ชําระค่าบํารุงประจําปีแลว้ นักกอลฟ์จะไดรั้บบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour ซึง่บัตรสมาชกิจะมี

อายุ 1 ปี และสมาชกิตอ้งชําระค่าบํารุงประจําปีทุกปี มเิชน่นัน้ ถอืว่าขาดการเป็นสมาชกิ 
2. นักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขันรายการ Thailand Champions Tour ตอ้งเป็นสมาชกิเท่านัน้ 
3. นักกอลฟ์สมัครเล่นทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour จะหมดสถานภาพการเป็นนักกอลฟ์

สมัครเล่น 
4. นักกอลฟ์สามารถดูรายละเอยีดระเบยีบการแขง่ขันไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 
 

การสิน้สุดสมาชกิภาพ 
นักกอลฟ์ทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour แลว้ สมาชกิภาพจะสิน้สดุในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ลาออก 
2. ประพฤตหิรอืปฏบัิตผิดิกฏขอ้บังคับหรอืผดิกฎการแขง่ขันของ Thailand Champions Tour อย่างรา้ยแรง 
3. กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand Champions Tour 
หมายเหตุ   ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารของ Thailand Champions Tour โดยจะทําจดหมายแจง้ให ้
สมาชกิผูนั้น้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.  ขอ้มูลการแขง่ขนั ขอ้กาํหนด และเงือ่นไขการแขง่ขนั 
1.1   การดําเนนิการจดัการแขง่ขนั 
Thailand Champions Tour ไดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามขอ้บังคับจากสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทยในการ
จัดการแขง่ขันต่างๆ ซึง่รวมถงึการจัดอันดับนักกอลฟ์ (Order of Merit) หรอืการจัดการแขง่ขนัพเิศษรายการอืน่ๆดว้ย 
ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน (Tournament Director) มหีนา้ทีด่ําเนนิการจัดการแขง่ขนัใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานที ่Thailand 
Champions Tour ไดก้ําหนดไวแ้ละดูแลใหก้ารแขง่ขันเป็นไปตามระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand Champions Tour ซึง่
อาจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรหิาร Thailand Champions Tour เห็นสมควร 
  
ผูเ้ล่นมสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์สทิธขิองตนตอ่คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถา้เห็นว่าไดรั้บบทลงโทษหรอืมกีารตัดสนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง
ตามระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand Champions Tour แต่ทัง้นี้หลังจากทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัพจิารณาแลว้ใหถ้อื
ว่าเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
1.2   การจดัอนัดบันกักอลฟ์อาชพีใน Thailand Champions Tour และสทิธทิีไ่ดร้บั 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธิอ์ยู่ในการจัดอันดับ Thailand Champions Tour Order of Merit จะตอ้งมคีณุสมบัตดิังนี ้
 ก.  ตอ้งเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour 
 ข.  เขา้ร่วมแขง่ขนัในรายการของ Thailand Champions Tour ไม่นอ้ยกว่า 1 รายการในรอบปีการแขง่ขัน 

ค.  ตอ้งปฏบัิตติามกฎของ Thailand Champions Tour และไม่กระทําการใดๆอันกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกว่งการ 
     กอลฟ์อาชพี 
 

ลําดบัสทิธิน์กักอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขนัใน Thailand Champions Tour  
สามารถตรวจสอบลําดับสทิธิท์ี ่www.thailandpga.or.th 
หมายเหต:ุ ลําดับสทิธิอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหท้ันสมัยและเหมาะสม 
 
1.3 ขอ้กาํหนดการแขง่ขนั   มดีังนี ้
 
รูปแบบการแขง่ขนั 
โดยทั่วไปจะแขง่ขันแบบสโตรคเพลย ์กําหนดทัง้สิน้ 54 หลุม แขง่ขนั 3 วัน วันละ 18 หลุม หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนด ผูท้ําคะแนนนอ้ยสดุตลอดการแขง่ขนัคอืผูช้นะการแขง่ขัน 
 
 
 

http://www.thailandpga.or.th/
http://www.thailandpga.or.th/
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จํานวนผูเ้ขา้แขง่ขนั 
จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธเิขา้แขง่ขนัจะมจีาํนวนไม่เกนิ 156 คน หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด โดยแขง่ขัน
วันละ 18 หลุม หลังจากจบ 36 หลุม จะตัดทีอ่นัดับ 50 และเสมอ หรอืตามจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด เพือ่เขา้แขง่ขัน
ในรอบที ่3 ต่อไป และถา้มนัีกกอลฟ์สมัครเลน่เขา้แขง่ขนัดว้ยใหถ้อืว่าเป็นสว่นทีเ่พิม่ข ึน้มาเป็นพเิศษจากจํานวนนี ้จํานวนของ
ผูเ้ขา้แขง่ขนัในแต่ละรายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีผู่อ้ํานวยการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
 
หลังจากผ่านการตัดตัวแลว้ หากมนัีกกอลฟ์ไดรั้บโทษตัดสทิธิก์ารแขง่ขนั ถอนตัวจากการแขง่ขัน หรอืพบว่าขาดคุณสมบัตใิน
การเขา้ร่วมการแขง่ขัน จะไม่มกีารพจิารณาผลการแขง่ขนัยอ้นหลังใหม่ และใหนั้กกอลฟ์ทีเ่หลอืทัง้หมดทีผ่่านการตัดตัวเลน่
ต่อไปจนจบการแขง่ขัน 
 
ผูม้สีทิธิเ์ขา้แขง่ขนั 
นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour เท่านัน้ ยกเวน้ลําดับสทิธิก์ารเชญิเขา้ร่วมการแขง่ขัน  
 
เมือ่ผลการแขง่ขนัเสมอกนั 
ถา้มกีารเสมอกันในอันดับที ่1 จะตอ้งมกีารแขง่ขนั Hole by Hole Play-Off   เพือ่หาผูช้นะการแขง่ขนั   ถา้มผีูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนั
เกนิกว่า 2 คนในการ play off ใหผู้เ้ขา้ร่วมแขง่ขันเพลยอ์อฟทีเ่หลอืไดอ้ันดับ 2 ร่วมกัน 
 
เงนิรางวลั 
ตารางการแบ่งเงนิรางวัลจะเป็นไปตามที ่Thailand Champions Tour กําหนด ซึง่จะใชก้ับการแขง่ขันทกุรายการใน 
Thailand Champions Tour และตดิประกาศไว ้ณ สนามแขง่ขนัในแต่ละรายการแขง่ขัน 
 
Thailand Champions Tour กําหนดใหจ้่ายเงนิรางวัลแกนั่กกอลฟ์อาชพีทีไ่ดรั้บเงนิรางวัล โดยวธิโีอนเขา้บัญช ีโดยขอให ้
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขนัในทัวรเ์ปิดบัญชอีอมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขทีบั่ญชเีงนิฝากให ้
เจา้หนา้ที ่Thailand Champions Tour แขง่ขนัทราบล่วงหนา้ นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ม่มบัีญชตีามทีก่ล่าวมา Thailand 
Champions Tour จะไม่สามารถโอนเงนิรางวัลจนกว่าจะไดรั้บขอ้มูลบัญช ียกเวน้บางรายการที ่Thailand Champions Tour 
กําหนดจ่ายเงนิรางวัลเป็นเงนิสด ณ สนามแขง่ขัน 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีถ่อนตัวออกจากการแขง่ขนัดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หลังจากผ่านการตัดตัวแลว้ จะไดรั้บเงนิรางวัล
อันดับสดุทา้ย แต่จะไม่นําไปจัดอนัดับเงนิรางวัล การมโีทษตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขันในทกุกรณี จะไม่ไดรั้บเงนิรางวัลการ
แขง่ขนั 
 
พธิมีอบรางวลั 
ในพธิแีจกรางวัล นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดอ้ันดับ 1 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะตอ้งอยู่ร่วมพธิทีกุครัง้ และถา้เป็น
การแขง่ขันโปร แอม จํานวนของนักกอลฟ์อาชพีอันดับ 1-3 ใหอ้ยู่ร่วมในพธิมีอบรางวัล   
 
นักกอลฟ์ทีไ่ม่ปฏบัิตติามระเบยีบดังกล่าว จะถูกปรับเป็นเงนิ  2,000 บาท พรอ้มจดหมายเตอืนเป็นลายลกัษณ์อักษร ยกเวน้
ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน 
 
1.4    ไทยแลนด ์แชมเป้ียน ออรเ์ดอร ์ออฟ เมอรทิ และคา่บรหิารจดัการ (Thailand PGA Order of Merit and  

Player’s Levy)  
กําหนดใหก้ารนําเงนิรางวัลทีท่ําได ้ เพือ่จดัอันดับใน Thailand Champions Tour Order of Merit นักกอลฟ์จะตอ้งเลน่ครบ 
3 รอบ ยกเวน้ในบางกรณีอาจลดจํานวนหลุมลงแต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 36 หลุม (หรอืในบางสถานการณ์ ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด) ในกรณีทีไ่ม่สามารถเล่นครบ 36 หลุม (หรอืบางสถานการณ์ เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด) จะ
ไม่มกีารจ่ายเงนิรางวัล และใหค้ณะกรรมการประกาศวธิกีารแกไ้ข ซึง่อาจเป็นการยกเลกิการแขง่ขัน ขยายเวลาวันแขง่ขัน 
หรอืเลือ่นวันแขง่ขนั และกอ่นเริม่การแขง่ขนัของแตล่ะรายการ ผูเ้ล่นตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไข ดงันี ้  
ก. ไดจ้่ายค่าค่าสมาชกิประจําปีเรยีบรอ้ยแลว้ 
ข. ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าบรหิารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5% จากยอดเงนิรางวัลทีไ่ดรั้บ 
 
1.5   การสมคัรเขา้แขง่ขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแขง่ขนั 
สมัครแขง่ขันโปรดตดิต่อ คุณศริลิกัษณ ์สนแยม้ (คณุพู) โทรศัพท ์089-956-6996 หรอืปฏบัิต ิดังนี ้
 
ก.  การสมคัรเขา้แขง่ขนั 

นักกอลฟ์ทีม่คีวามประสงคจ์ะสมัครหรอืขอถอนตัวจากการแขง่ขัน ตอ้งปฏบัิตดิังต่อไปนี้ 
(i) การกรอกใบสมัคร on line  

• เปิดไปที ่www.thailandpga.or.th 
• คลกิไปที ่รายการแขง่ขัน ทีต่อ้งการสมัครเขา้แขง่ขนั 
• พมิพข์อ้ความในใบสมัครใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารและใบโอนเงนิ ตามทีร่ะบุไว ้
• สง่กลับมาที ่Thailand Champions Tour 
• ระบบจะมกีารตอบกลบัโดยอัตโนมัต ิ

หมายเหตุ:  
• ใหแ้นบเอกสารใหต้รงตามรายการทีส่มัครใหชั้ดเจน 
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• หลังจากวันปิดรับสมัคร ระบบ on line จะปิด และไม่สามารถสมคัร on line ได ้การสมัครล่าชา้ในกรณียัง
สามารถรับเพิม่เตมิได ้ใหนั้กกอลฟ์ตดิต่อสํานักงาน Thailand PGA โทร 02-136-2091 หรอืสง่ email ไป
สอบถามไดท้ี ่support@thailandpga.or.th 

• ในการสมัครพรอ้มกันมากกว่า 1 รายการ ใหแ้ยกกรอกเอกสารใหค้รบถว้นรายการต่อรายการใหชั้ดเจน 
ไม่ใหก้รอกเอกสารรวมอยู่ในชดุเดยีว เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได ้

• การโอนเงนิคา่สมัครโดยไมม่กีรกรอกเอกสารใหค้รบถว้น จะไม่สามารถตรวจสอบไดแ้ละถอืว่าการสมัครไม่
สมบูรณ์ และจะไม่มชีือ่ในรายการแขง่ขัน 

• ค่าสมัครเขา้แขง่ขนัในรายการ Thailand Champions Tour คอื 2,200 บาท โปรดโอนเงนิใหต้รงตาม
จํานวน 

(ii) เมือ่ Thailand Champions Tour ไดรั้บเอกสารใบสมัครและค่าสมัคร on line ภายในกําหนดแลว้  ถอืว่าเป็นการ
สมัครเขา้แขง่ขนัอย่างเป็นทางการ  

 
ข. การถอนตวัจากการแขง่ขนั  

• หากผูส้มัครตอ้งการถอนตัวภายในวันเวลาทีก่ําหนด ตอ้งแจง้ไปทีคุ่ณศริลิักษณ ์สนแยม้ (คุณพู) โทรศพัท ์089-
956-6996 หรอืปฏบัิต ิดังนี ้

• email: support@thailandpga.or.th และตอ้งแนบหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีเ่ป็นชือ่ของผูส้มัครเพือ่โอนเงนิค่าสมัคร
คนื สว่นการถอนตัวหลังกําหนด จะตอ้งแจง้เหตผุลใหฝ่้ายจัดการแขง่ขนัทราบ และจะไม่ไดรั้บคา่สมัครคนื ยกเวน้มี
ใบรับรองแพทย ์

• การถอนตัว กําหนดใหย้นืยันโดยทําเป็นลายลักษณอ์ักษร เชน่ สง่ทาง email สง่ขอ้ความทางโทรศัพท ์หรอืสง่ทาง 
LINE 

• ผูส้มัครจะไดรั้บค่าสมัครคนืในกรณีทีม่กีารยกเลกิการแขง่ขัน 
• เมือ่มกีารถอนตัวของนักกอลฟ์หลังกาํหนด Thailand Champions Tour จะพจิารณาเลอืกผูม้สีทิธิล์งแขง่ขันจาก

รอบคัดเลอืก  
 

การแขง่ขนัรอบโปร – แอม 
• หากนักกอลฟ์ถอนตัวหลังวันจันทรข์องสัปดาหก์ารแขง่ขนั นักกอลฟ์จะมโีทษปรับตามขอ้ 3.2 ค. ยกเวน้มเีหตุ 

จําเป็น หรอืมใีบรับรองแพทย ์
 

การถอนตวัขณะทีเ่ลน่อยูใ่นการแขง่ขนั 
• นักกอลฟ์สามารถขอถอนตัวจากการการแขง่ขันจากเหตุผลทางการแพทย ์โดยแจง้ต่อผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน  

การถอนตัวโดยไม่มเีหตุผลอนัควร จะมโีทษปรับ 2,000 บาท และมโีทษปรับเป็น 2 เท่าของการทําผดิระเบยีบครัง้
ต่อไป 
หมายเหตู: การถอนตัวระหว่างการแขง่ขัน นักกอลฟ์ตอ้งเขยีนเหตุผล และลงชือ่ในแบบฟอรม์การถอนตัว 

 
ค. การตรวจสอบรายชือ่ตามลําดบัสทิธิก์ารแขง่ขนั 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะตดิประกาศใหท้ราบถงึรายชือ่ของผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขันตามลําดับสทิธิ ์สามารถตรวจสอบ
ไดท้ี ่www.thailandpga.or.th หรอืตรวจสอบทีคุ่ณศริลิักษณ์ สนแยม้ (คุณพู) โทรศัพท ์089-956-6996 
 
ง.  คา่สมคัรตอ่รายการแขง่ขนั 
ค่าสมัครเขา้แขง่ขนัสําหรับนักกอลฟ์อาชพีทุกรายการของ Thailand Champions Tour คอื  2,200 บาท โดยจะตอ้งชําระ
พรอ้มกับการสง่ใบสมัคร  
 
จ.  วนัปิดรบัสมคัร 
วันปิดรับสมัครเขา้แขง่ขนัในแต่ละรายการคอื 1 สัปดาหก์อ่นการแขง่ขนัรอบแรก หรอืรอบคัดเลอืก หรอืเป็นไปตามวัน เวลาที่
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันกําหนด สําหรับการสมัครเขา้แขง่ขันหลังวันปิดรับสมัคร ใหดู้ขอ้ 1.5 ซ 
 
ฉ. การคนืคา่สมคัร 
นักกอลฟ์จะไดรั้บค่าสมัครคนื เต็มจาํนวน หากมกีารถอนตัวภายในวัน เวลาทีก่ําหนด ในกรณีทีม่กีารถอนตัวหลังกําหนด 
นักกอลฟ์จะไม่ไดรั้บค่าสมัครคนื ยกเวน้เป็นการถอนตัวโดยเหตุผลทางการแพทยแ์ละตอ้งมใีบรับรองแพทย ์หรอืเหตุผล
จําเป็นอย่างอืน่ทีค่ณะกรรมการมมีตใิหค้นืได ้อย่างไรก็ตามจะไม่มกีารคนืค่าสมัครหลังจากนักกอลฟ์ไดเ้ริม่การแขง่ขันแลว้ 
หรอืถอนตัวหลังกําหนดโดยไม่มใีบรับรองแพทย ์
 
ช. ข ัน้ตอนสําหรบันกักอลฟ์สํารอง 
นักกอลฟ์สํารองทีม่สีทธลิงแขง่ขนั จะตอ้งลงชือ่และรายงานตัวใหฝ่้ายจัดการแขง่ขนัทราบ ณ สถานทีแ่ขง่ขนั ในวันแขง่ขัน
วันแรกกอ่นเวลาของกลุ่มแรก 60 นาท ี 
          
ซ.  การสมคัรเขา้แขง่ขนัหลงัวนัปิดรบัสมคัร 
ในกรณีทีม่ผีูส้มัครเขา้แขง่ขันไมค่รบตามจํานวนทีไ่ดก้ําหนดไว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจัดสามารถพจิารณารับนักกอลฟ์
ทีม่คีุณสมบัตติามระเบยีบของ Thailand Champions Tour ทีไ่ม่ไดส้มัครไวใ้หเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันได ้จนกว่าจะครบตาม
จํานวน  โดยผูส้มัครจะตอ้งจ่ายค่าสมัครเป็นเงนิ 2,200 บาท และจ่ายเงนิเพิม่ เนื่องจากสมัครล่าชา้เพิม่อกี จํานวน 1,000 
บาท รวมเป็น 3,200 บาท 
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ฌ.  ความรบัผดิชอบของสมาชกิ 
นักกอลฟ์มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบคุณสมบัตหิรอือันดับเงนิรางวัลของตนเอง รวมถงึมหีนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของการ
สมัคร หรอืการถอนตัว ใหถู้กตอ้งและเรยีบรอ้ย 
 
1.6  การแขง่ขนัรอบโปร- แอม และกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ 
 การสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขนั คอืการยอมรับในการเล่นรอบโปร-แอม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุน 

ดว้ย อนุญาตใหส้มาชกิสามารถขอถอนตัวจากการเล่นรอบโปร – แอม หรอืจากกจิกรรมองผูส้นับสนุน ไม ่
เกนิ 1 ครัง้ ตอ่ปี โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผล โดยตอ้งยืน่คํารอ้งเป็นหนังสอืถงึคณะกรรมการ ภายในวันกําหนดการ 
ถอนตัว อย่างไรก็ตาม Thailand Champions Tour สามารถปฏเิสธคําขอ หากผูส้นับสนุนมคีวามประสงคใ์ห ้
นักกอลฟ์นัน้เล่นในรอบโปร-แอมนัน้ 
 
การแขง่ขันรอบโปร-แอม ปกตจิะจัดในวันกอ่นทีจ่ะเริม่การแขง่ขันในรอบที ่1 หรอืเป็นวันทีก่ําหนดโดย 
คณะกรรมการ 
 
สมาชกิโปรดทราบว่าการแขง่ขนัรอบโปร-แอม นัน้ เป็นการแขง่ขันเพือ่ตอบแทน เป็นการสง่เสรมิ 
ผูส้นับสนุนหรอืนักกอลฟ์สมัครเลน่ ไม่ใชวั้นฝึกซอ้ม ดังนัน้จงึไม่ควรปฏบัิตตินเหมอืนวันฝึกซอ้ม เชน่ ไม ่
ควรวัดระยะสนามแขง่ขัน เป็นตน้ 

 
หลังจากทีส่มาชกิสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขันและไดรั้บแจง้ใหเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันรอบโปร แอม หากสมาชกินัน้ปฏเิสธ 
การเล่นในรอบโปร-แอม หรอืปฏเิสธการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุน สมาชกินัน้จะถูกตัดสทิธิจ์ากการเขา้ร่วม 
การแขง่ขันในรายการนัน้ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขนั โดยไดย้ืน่หลักฐานเรือ่งการบาดเจ็บ  
หรอืเหตุผลทางดา้นการแพทย ์หรอืเขา้เงือ่นไขการถอนตัวตามสทิธิ ์หรอืจากเหตุผลทีม่ฉีุกเฉินและมคีวามสําคัญ 
มาก เชน่ สมาชกิในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 
 
ในกรณีทีส่มาชกิขอถอนตัวจากการแขง่ขนัรอบโปร-แอม หรอืกจิกรรมทีผู่ส้นับสนุนจัดขึน้ ตามเหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้ สมาชกินัน้จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชส้นามฝึกซอ้มทุกชนดิ สมาชกิทีม่าล่าชา้เพือ่เริม่เล่นรอบโปร-แอม อาจ
ตอ้งเล่นจนจบพรอ้มกับกลุ่มตามทีร่อ้งขอ และอาจตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้นับสนุนทีเ่พิม่ข ึน้ 
 
นอกจากนัน้ สมาชกิทีไ่ม่ปฏบัิตติามระเบยีบการเล่นรอบโปร-แอม อาจไดรั้บโทษปรับ หรอืถูกพักการแขง่ขัน 
 
สมาชกิตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมของ Thailand Champions Tour ทีจ่ัดขึน้ เชน่ งานรับรางวัลประจําปี ซึง่จะมกีารแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้  

 
1.7   การลงทะเบยีน 
นักกอลฟ์อาชพีทีม่สีทิธลิงแขง่ขัน จะตอ้งมารายงานตัวและลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่ขง่ขนั ตามวันทีก่ําหนดใน
รายละเอยีดการแขง่ขนัของแต่ละรายการ อย่างไรกต็าม หากผูเ้ขา้แขง่ขนัไม่สามารถลงทะเบยีนได ้จะตอ้งแจง้ให ้
ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขันทราบภายในเวลาลงทะเบยีนทีก่ําหนด  จากนัน้จะตอ้งมาลงทะเบยีนตามทีผู่อ้ํานวยการจัดการ
แขง่ขันกําหนด หรอืกอ่นหนา้เวลาแขง่ขันของตนเองในรอบแรก  นักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งทะเบยีนจะหมดสทิธร่ิวมแขง่ขันโดย
ปรยิาย 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่ดชํ้าระค่าสมัครภายในกําหนด ถอืว่าไดล้งทะเบยีนแขง่ขนัแลว้ แตเ่ป็นความรับผดิชอบของนักกอลฟ์
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเวลาเรมิการแขง่ขนั 
 
1.8   กฎการแขง่ขนั การตดัจาํนวนรอบการแขง่ขนั หรอืการยกเลกิการแขง่ขนั 
1.8.1 ถา้ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขนัพจิารณาเห็นสมควรว่า สภาพอากาศไม่เหมาะทีจ่ะดําเนนิการแขง่ขันต่อไปหรอืมเีหตุ
อืน่ใดทีท่ําใหแ้ขง่ขันต่อไมไ่ด ้ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขนัจะประชมุปรกึษากับคณะกรรมการจัดการแขง่ขันเพือ่หาขอ้สรุปใน
การเลือ่นการแขง่ขันแต่ละรอบ และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนและนักกอลฟ์ทราบ   ซึง่สามารถพจิารณาไดต้ามแนวทางต่อไปนี ้
ก.  การแขง่ขันรอบที ่1 และ 2 
การแขง่ขันในรอบใดรอบหนึง่อาจถูกยกเลกิได ้ถา้ปรากฏว่ามผีูเ้ขา้แขง่ขนัเลน่จบไม่ถงึกึง่หนึง่ของจํานวนผูเ้ขา้แขง่ขัน
ทัง้หมด  อย่างไรกต็าม โดยหลักทัว่ไป ถา้มกีารสโตรคลูกออกไปแลว้ ใหนั้บรวมดว้ย 
 
ผูเ้ล่นตอ้งยอมรับการแขง่ขันซึง่อาจตอ้งเล่นมากกว่าวันละ  18 หลุม หากเกดิขอ้ขัดขอ้งในเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตุผลอืน่ๆ
ทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้
 
ข.  การแขง่ขันรอบสดุทา้ยและทางเลอืกในการพจิารณา 
1. ถา้ไม่สามารถแขง่ขันในรอบสดุทา้ยใหเ้สร็จสิน้ไปได ้ใหนั้บผลของการแขง่ขันรอบทีนั่กกอลฟ์ทัง้หมดเล่นจบ 
2. ถา้มเีหตทุําใหก้ารแขง่ขันในรอบสดุทา้ยไม่สามารถแขง่ได ้อาจจะกําหนดใหม้กีารแขง่ขนัในวันถัดไปได ้
3. วัตถุประสงคข์องการจัดการแขง่ขนัคอืแขง่ขัน 3 วัน กําหนด 54 หลุม (หรอืจํานวนหลุมตามที ่Thailand Champions 
Tour กําหนด) หากไม่สามารถแขง่ขันจํานวน 54 หลุมได ้(หรอืจํานวนหลุมตามที ่Thailand Champions Tour กําหนด) ให ้
อยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ทีจ่ะลดจํานวนหลุมทีแ่ขง่ขันเหลอื 36 หลุม (หรอืตามจํานวนหลุมที ่
Thailand Champions tour กําหนด) 
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 1.8.2   การหยุดการแขง่ขนัช ัว่คราว 
สัญญาณแตร หรอื หวูดดังยาว 1 ครัง้                                                                                                                         

• เป็นสัญญาณในการใหห้ยุดเล่นในสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอนัตราย ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งหยุดการเล่นทนัท ีถา้ไม่หยุดเล่น
ทันท ีผูเ้ลน่มโีทษตดัสทิธิจ์ากการแขง่ขัน 

หมายเหตุ  กําหนดใหปิ้ดพืน้ทีฝึ่กซอ้มทัง้หมดในระหว่างหยุดการเล่นช่ัวคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตรายจนกว่า 
ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขันจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ลน่ทีฝ่่าฝืนจะถอืว่าผดิระเบยีบวนัิย และมโีทษปรับ 2,000 
บาท 

สัญญาณแตร หรอืหวูด ดังต่อเนื่อง 3 ครัง้                                                                                    
• ในกรณีผูเ้ลน่ในกลุ่มกําลังเล่นต่อเนื่องระหว่างสองหลุม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งไมเ่ล่นต่อจนกว่าคณะกรรมการจะแจง้ให ้

กลับเขา้ไปเล่นต่อ 

• ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหนึง่ในกลุ่มไดเ้ริม่เล่นในหลุมใด ผูเ้ล่นคนใดคนหนึง่หรอืผูเ้ล่นทัง้หมดในกลุ่ม อาจหยดุเล่นทนัท ี
หรอื เล่นต่อไปในหลุมนัน้ ไม่ว่ากรณีใด ตอ้งหยุดการเล่นหลังจากจบหลุมนัน้แลว้ 

หมายเหต:ุ คณะกรรมการอาจใชว้ธิแีจง้นักกอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวูดหรอืแตรลม 

1.8.3   การเร ิม่เลน่ใหม ่
สัญญาณแตร หรอื หวูด 2 ครัง้  

• เป็นสัญญาณใหเ้ริม่เล่น หรอืกลับเขา้ไปเล่นต่อ 

ทันทีท่ีผู่อ้ํานวยการจัดการแขง่ขันเห็นว่าสามารถเริม่การแขง่ขันได ้ คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะเปิดหวูด แตรลม เป็น
สัญญาณสัน้ 2 ครัง้ ตดิต่อกัน หรอืแจง้ใหผู้แ้ขง่ขันทราบ โดยผูแ้ขง่ขนัจะตอ้งเริม่เล่นโดยไมชั่กชา้ 
 
1.8.4   เงนิรางวลั 
หากการแขง่ขันดําเนนิไปไม่ครบ  54 หลุมตามทีก่ําหนดไว ้  กําหนดใหเ้งนิรางวัลยังคงเดมิตามทีก่ําหนดไว ้แตจ่ะตอ้งมกีาร
แขง่ขันรวมไม่นอ้ยกว่า 36 หลุม หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 
 
1.9    การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก 
การแขง่ขันรอบคัดเลอืกจะจัดขึน้กอ่นหนา้การแขง่ขนัอย่างนอ้ย 1 วัน หรอื ตามทีค่ณะกรรรมการจัดการแขง่ขันเห็นสมควร  
โดยกําหนดเป็นการแขง่ขนั 18 หลุม 
  
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ขา้แขง่ขันในรอบคัดเลอืก จะถูกจดัอันดับตามคะแนนทีท่ําไดห้ลังจบการแขง่ขนัรอบคัดเลอืก โดยอันดับ 1- 
-30 หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด จะไดรั้บสทิธเิขา้แขง่ขนัใน Thailand Champions Tour ในรายการนัน้ๆ โดยที่
เหลอืจะเป็นอันดบัสํารอง 
  
1.10   ระเบยีบการฝึกซอ้ม 

1.10.1  ในการฝึกซอ้มอย่างเป็นทางการ ผูเ้ขา้แขง่ขันจะฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาทีค่ณะกรรมการ 
จัดการแขง่ขันกําหนดเท่านัน้ 

1.10.2 ในระหว่างการฝึกซอ้ม อนุญาตใหซ้อ้มไดเ้พยีงลูกเดยีวเท่านัน้ ยกเวน้ 
ก.  การเล่นลกูเขา้หากรนี แต่ลูกไม่อยู่บนกรนี จะอนญุาตใหซ้อ้มไดอ้กี 1 ลูก 
ข.  อนุญาตใหซ้อ้มชพิรอบกรนีไดไ้ม่เกนิ 3 ครัง้ โดยการซอ้มชพิจะตอ้งไม่ทําความเสยีหายกับสนาม 
ค.  การระเบดิทรายจากบังเกอรข์า้งกรนีเพือ่ขึน้กรนี อนุญาตใหเ้ล่นไดห้นึง่ครัง้ การเลน่มากกว่าหนึง่ครัง้ 

ตอ้งเล็งไปทางอืน่ทีไ่ม่ใชก่รนี 
  ง.  สามารถฝึกซอ้มพัตตไ์ด ้3 ครัง้ 
            จ. สามารถใชร้ถกอลฟ์ในวันฝึกซอ้ม ยกเวน้มกีารประกาศหา้ม 

ฉ.  ใหอ้อกรอบฝึกซอ้มไดไ้ม่เกนิกลุ่มละ 4 คน 
หมายเหตุ  
• ในกรณีทีม่กีลุ่มหลังรอ จะไม่ไดรั้บสทิธิใ์นการเล่นมากกว่าหนึง่ลูก 
• หา้มนักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดล้งแขง่ขนัรอบโปรแอม ฝึกซอ้มชพิ และ/หรอืพัตต ์บนกรนีในสนามแขง่ขนัในวัน 
 แขง่ขันโปรแอม 

 
การฝ่าฝืนระเบยีบ จะถูกปรับเป็นเงนิ 2,000 บาทต่อความผดิแต่ละครัง้ 
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1.11   การแขง่ขนัทีอ่ยูใ่นสปัดาหซ์ํา้ซอ้นกนั 
นักกอลฟ์อาชพีทีเ่ล่นอยู่ใน Thailand Champions Tour จะตอ้งไมไ่ปแขง่ในทัวรน์าเมนทอ์ืน่ๆทีจ่ัดขึน้มาซ้ําซอ้นกับของ 
Thailand Champions Tour  ยกเวน้จะมหีนังสอืรอ้งขอล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน โดยสง่ถงึคณะกรรมการจัดการแขง่ขันของ 
Thailand Champions Tour และใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการฯ 
  
การฝ่าฝึนระเบยีบขอ้นี้ จะถูกปรับโทษเป็นเงนิอย่างตํ่า 2,000 บาท และจะถูกตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร ซึง่ถา้มกีารฝ่าฝืน
อกีครัง้ จะถูกตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขนัใน Thailand Champions Tour เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
 
1.12   เครือ่งหมายโฆษณาทีต่ดิเสือ้ 
ขอ้แนะนําสําหรับนักกอลฟ์อาชพีเมือ่ตดิต่อผูส้นับสนุนในเรือ่งเครือ่งหมายตดิเสือ้ 
ก.  ไมค่วรมเีครือ่งหมายเกนิกว่า 7 เครือ่งหมายบนเสือ้ทีส่วมใสในการแขง่ขัน  
ข.  ขนาดความกวา้งยาวของเครือ่งหมายทีจ่ะตดิควรมขีนาดไม่เกนิ 4 x 6 นิว้ (100-150 มม.) ต่อเครือ่งหมาย 
 
1.13   ทวี ีผูส้ ือ่ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์ 
ก.  นักกอลฟ์จะตอ้งปฏบัิตติามการรอ้งขอของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัเมือ่ผูส้ือ่ขา่วขอสัมภาษณ์หลังจากสง่สกอรเ์สร็จ  

ทัง้นี้เพือ่ใหค้วามสะดวกแกผู่ส้ือ่ขา่วในการประชาสัมพันธก์ารแขง่ขนั ซึง่นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืโดยทนัท ี
ข.  นักกอลฟ์ทุกคนทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนัรายการของ Thailand Champions Tour  ยนิยอมอนญุาตให ้Thailand Champions 

Tour ดําเนนิการในเรือ่งเกีย่วกับสทิธกิารบันทกึภาพและเสยีง เพือ่ออกอากาศทางโทรทัศน์ วทิยุ การถ่ายภาพนิง่ และ
ภาพเคลือ่นไหว โดยผูเ้ล่นจะไมม่สีทิธสิว่นแบ่งใดๆหากไม่มกีารยนิยอมจากคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั  โดยสมาคมฯ
จะมอบสทิธใิหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนใชป้ระโยชน์จากภาพและเสยีงดังกล่าวเป็นเวลาหนึง่ปีหลังการแขง่ขนั เพือ่จุดประสงค์
ต่อไปนี้เท่านัน้ 
• เพือ่การถ่ายทอดสด หรอืถ่ายทอดเทปบันทกึภาพการแขง่ขัน และเพือ่การโฆษณา ประชาสัมพันธ ์
• ใชภ้าพเคลือ่นไหว หรอืภาพนิง่ และงานลักษณะเดยีวกันจากการแขง่ขัน 

 
1.14   การรายงานสกอร ์
นักกอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีข่องการแขง่ขันเมือ่มาถามสกอร ์เพือ่รายงานกลับเขา้ศนูยป์ระสานงานของการ
แขง่ขัน 
 
1.15   การแตง่กาย 
รอบการแขง่ขนัทุกรอบ  
นักกอลฟ์ทีแ่ขง่ขนัใน Thailand Champions Tour ตอ้งไม่สวมใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงยนีส ์กางเกงทีม่กีระเป๋าปะดา้นขา้ง 
หรอืกางเกงทรงไม่สภุาพ เสือ้ไม่มปีก หรอืรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแขง่ขัน รวมถงึการเขา้มาตดิต่อในสํานักงานแขง่ขันใน
วันแขง่ขันดว้ย  
 
รอบฝึกซอ้ม 
นักกอลฟ์อาจสวมกางเกงขาสัน้ทีม่รูีปแบบเป็นกางเกงเลน่กฬีากอลฟ์ ยกเวน้หา้มสวมกางเกงขาสัน้ในวันฝึกซอ้มในวัน
เดยีวกับวันทีม่ทีีม่กีารแขง่ขันรอบคัดเลอืก รอบโปร แอม หรอืรอบอืน่ๆ  
 
การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรับ 2,000 บาทต่อความผดิแต่ละครัง้ 
 
1.16   การดืม่แอลกอฮอล ์
หา้มมใิหนั้กกอลฟ์ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลไ์ม่ว่าจะเป็นในระหว่างรอบฝึกซอ้ม การแขง่ขนัโปรแอม หรอืในรอบการแขง่ขัน 
การฝ่าฝืนระเบยีบ มโีทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผดิแตล่ะครัง้ 
 
1.17   กฎระเบยีบของแคดดี ้
แคดดีม้หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบต่อนักกอลฟ์ทีต่นถอืถุงกอลฟ์ให ้ดังนัน้ถา้แคดดีก้ระทําผดิกฎดงัต่อไปนีจ้ะถอืว่าเป็นเสมอืน
ความผดิของนักกอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นักกอลฟ์จะ ถูกปรับอย่างนอ้ย 1,000 บาทต่อความผดิแต่ละครัง้ ซึง่กฏระเบยีบ
มดีังนี ้

• มคีวามประพฤตทิีเ่ป็นทีย่อมรับไม่ได ้ในมาตรฐานของบุคคลในสังคมทั่วไป 
• แคดดีจ้ะตอ้งใสบ่ิ๊บแคดดีท้ีท่างผูจ้ัดการแขง่ขันจัดใหทุ้กครัง้ 
• หา้มแคดดีส้วมกางเกงยนีส ์รองเทา้แตะ อย่างไรก็ตาม แคดดีส้ามารถสวมกางเกงขาสัน้ทรงสภุาพได ้
• แคดดีต้อ้งสวมเสือ้ทีม่ปีก 
• แคคดีส้ามารถรับการสนับสนุน และสามารถตดิโฆษณาบนเสือ้ ซึง่คลา้ยกับนักกอลฟ์ได ้
• จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็นกลุ่มโดยแคดดี ้ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นับสนุนการแขง่ขันรายการนัน้ 
• หา้มนักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขันในรายการเดยีวกัน เป็นแคดดีใ้หก้นั (รวมถงึรอบคัดเลอืกของรายการนัน้ๆดว้ย)  
• หา้มมใิหแ้คดดีป็้นผูเ้ขยีนสกอรแ์ทนผูเ้ลน่ในสกอรก์ารด์ 
• แคดดีส้ามารถจดขอ้มูลสถติใินการด์ขอ้มูลสถติไิด ้
• กําหนดใหนั้กกอลฟ์ตอ้งใชแ้คดดีใ้นการแขง่ขัน และใหร้วมถงึรอบฝึกซอ้มและรอบโปรแอม การใชร้ถลากถุงกอลฟ์

ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขนั 
• หา้มแคดดีท้ดสอบสภาพผวิกรนีในสนามแขง่ขนั ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเท่านัน้  
• หา้มแคดดีท้ีใ่สร่องเทา้กอลฟ์เดนิบนกรนีทุกกรนีในสนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขัน (ใหร้วมถงึกรนีฝึกซอ้มดว้ย) 
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• Thailand Champions Tour มสีทิธใินการขับหรอืหา้มไม่ใหแ้คดดีค้นใคคนหนึง่เขา้บรเิวณสนามแขง่ขันหากทําผดิ
ระเบยีบหรอืประพฤตตินไม่เหมาะสม 

• นักกอลฟ์อาชพีมสีทิธทิีจ่ะนําแคดดีข้องตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ัดการแขง่ขนัทราบล่วงหนา้และอาจตอ้งจ่าย
ค่าแคดดีใ้หท้างสนามกอลฟ์ทุกครัง้ทีจ่ะออกแขง่ในแต่ละวันตามอัตราของแต่ละสนาม 

 
 
1.18 เวลาทีใ่ชค้วบคุมการแขง่ขนั (Pace of Play)  

 
Thailand Champions Tour มนีโยบาย เรือ่งการควบคุมเวลาการเลน่ ดังนี ้

1. เวลาทีอ่นุญาตในการเลน่ 
การแข่งขันในแต่ละรายการ ผูอํ้านวยการจัดการแข่งขันจะกําหนดเวลาที่ใชใ้นการเล่น และตดิประกาศไวบ้นบอร์ดประกาศ ณ 
สนามแข่งขัน ตารางเวลาน้ีจะมีการพิมพ์ประกาศไวท้ี่ดา้นหลังของใบบอกตําแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน ตารางเวลาน้ีจะ
กําหนดเวลามากที่สุดที่อนุญาตใหก้ลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซึง่ขึน้อยู่กับระยะ ความยากของหลุม และเวลารวมทัง้หมดสําหรับรอบการ
แข่งขัน 
แนวทางการกําหนดเวลาทีใ่ชต้่อหลุม ดงันี้ 
กลุ่ม 4 คน: พาร ์3 – 13 นาท ี  พาร ์4 - 16 นาท ี  พาร ์5 - 19 นาท ี   
กลุ่ม 3 คน: พาร ์3 - 11 นาท ี  พาร ์4 - 14 นาท ี  พาร ์5 - 17 นาท ี   
กลุ่ม 2 คน: พาร ์3 - 9 นาท ี  พาร ์4 - 12 นาท ี  พาร ์5 - 14 นาท ี   
หมายเหต:ุ บวกเวลาเพิม่ไดสํ้าหรับหลุมทีม่คีวามยากหรอืมสีิง่ทีท่ําใหก้ารเล่นล่าชา้ นอกจากนีเ้วลาในการเดนิจากกรนี
ไปยังแท่นทอีาจนํามาเพิม่ในเวลาทีก่ําหนดได ้

แนวทางการกําหนดเวลาทีใ่ชต้่อรอบ ดงันี ้
กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ช่ัวโมง 
กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ช่ัวโมง 
กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ช่ัวโมง 
2. ออกนอกตําแหนง่                                                                                                                                                                                        
ถา้กลุ่มแรก หรอืกลุ่มแรกหลังสตารท์เตอรแ์กป็ เล่นเกนิเวลาทีก่ําหนด จะถอืว่าออกนอกตําแหนง่ กลุ่มใดต่อมาจะถอืว่า
ออกนอกตําแหน่งถา้ชว่งเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกับกลุ่มหนา้มากกว่าชว่งห่างเวลาตอนเริม่ตน้เล่น และเวลารวม
การเล่นของกลุ่มเกนิเวลาทีก่ําหนดสําหรับหลุมทีเ่ล่นจบ 
3. การตรวจสอบเวลา และการจบัเวลา 

การเร ิม่ตรวจสอบเวลา 
• กลุ่มทีอ่อกนอกตําแหน่ง ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด จะมกีารเขา้ตรวจสอบเวลาทันท ีและจะมกีารแจง้จากเจา้หนา้ที ่

ควบคุมเวลา 

• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทั่งเขา้ตําแหน่ง หรอือยู่ภายในเวลาทีก่ําหนด 
 

การเร ิม่จบัเวลา 

• ถา้กลุ่มเสยีเวลาเพิม่ขึน้ หรอืเวลาไม่ดขี ึน้หลังจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ลน่ในกลุม่ตอ้งเล่นหลุมต่อๆไป
ทุกหลุม โดยใชเ้วลานอ้ยกว่าทีก่ําหนด มเิชน่นัน้เจา้หนา้ทีจ่ับเวลาอาจพจิารณาเริม่การจับเวลา 

• กลุ่มทีถู่กตรวจสอบเวลาตดิต่อกนั 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลับเขา้สูต่ําแหน่งได ้จะถูกจับเวลาตัง้แต่หลุมที ่5 เป็นตน้
ไป 

• ในรอบการเล่น กลุ่มทีก่ลับเขา้ตําแหน่งหลังจากมกีารตรวจสอบเวลา และออกนอกตําแหนง่ซ้ําอกี จะมกีารจับเวลา
แทนทีก่ารตรวจสอบเวลา 

• ในระหว่างการตรวจสอบเวลา หากพบว่า ผูเ้ล่นหนึง่คน สองคน หรอืสามคนในกลุ่มไม่ชว่ยเหลอืเพือ่ทําใหเ้วลาของ
กลุ่มดขี ึน้ อาจมกีารจับเวลาผูเ้ลน่นัน้ ในขณะทีผู่เ้ล่นอืน่ยังคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหว่างการตรวจสอบเวลาในรอบการแขง่ขัน ผูเ้ลน่ทีม่บัีนทกึการสโตรค จํานวน 2 ครัง้ ทีแ่ต่ละครัง้เกนิเวลาที่
อนุญาต คอื 40 วนิาท ีหรอื 50 วนิาท ีแต่ยังอยู่ภายใน 10% ทีอ่นญุาตเพิม่ เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาจะแจง้ใหท้ราบว่า 
จะเปลีย่นจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหนา้มีความห่างมาก เจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาอาจเขา้จับเวลากลุ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ
ตรวจสอบเวลาก่อน 
หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรอืการจบัเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดยีวหรอืผูเ้ลน่ทัง้กลุ่มถูกเปลีย่นจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจับเวลา จะไดรั้บการแจง้จากเจา้หนา้ที่
ควบคุมเวลา 

• ในทุกกรณี เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาจะมกีารแจง้ผูเ้ล่นทุกคนในกลุ่มกอ่นทําการตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลา แต่ไมต่อ้ง
แจง้เมือ่มกีารหยุดตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา 

• เมือ่มกีารตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลากลุ่ม หรอืผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มทีต่ามมาให ้
ทราบว่ามกีารจับเวลากลุ่มดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บังคับว่าจะตอ้งปฏบัิต ิผูเ้ล่นแตล่ะคนตอ้งรูต้ําแหน่งของกลุม่
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ตนเองทีสั่มพันธก์ับกลุ่มหนา้ กลุ่มทีไ่ดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาตําแหน่งจะถูกตรวจสอบเวลาหรอืจับเวลา
ค่อนขา้งแนน่อน 

• การจับเวลาจะมกีารบันทกึจํานวนครัง้การถูกจับเวลา ในขณะทีก่ารตรวจสอบเวลาจะไม่มกีารบันทกึ 
4. การตรวจสอบเวลา / การจบัเวลารายบุคคล                                                                                                                                                         

การตรวจสอบเวลาหรอืการจับเวลารายบุคคล จะทําโดยเจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลา กับผูเ้ล่นหนึง่คน สองคน                    
สามคน หรอืทุกคนในกลุ่ม 

• สําหรับการเล่นจากแท่นท ีจะใหเ้วลาที่เพียงพอเพื่อใหผู้เ้ล่นเดนิทางไปถงึแท่นที ตัง้ลูกบนที และหลังจากนั้นนับ 3 วนิาท ี 
 และเริม่เวลา 
• การเล่นกอ่นถงึกรนี จะเริม่จับเวลาเมือ่ผูเ้ลน่ใชเ้วลาเพยีงพอในการเดนิทางไปถงึลูกของตนเอง กา้วนับ 

คํานวณระยะ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา ถา้มกีารรบกวนจากผูเ้ล่นอืน่ แคดดี ้หรอืสิง่กระทบภายนอก
ระหว่างการเตรยีมความพรอ้มในการสโตรคของผูเ้ลน่ จะมกีารหยุดนาฬกิาจับเวลาไวแ้ละจะไม่เริม่เวลาใหม่จนกว่าผู ้
เล่นไดเ้ขา้เตรยีมพรอ้ม จนถงึจดุทีถู่กรบกวนครัง้กอ่น 
สําหรับการเล่นระยะสัน้รอบกรนี จะใหเ้วลาผูเ้ล่นเพียงพอ เพื่อเดนิทางไปถงึลูกของตนเอง เคลือ่นยา้ยลูส อมิเพดเิมนทท์ี่
อยู่บนกรนี เริม่ดูเสน้ทางเลน่ หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา 

• บนกรนีจะเริม่เวลาหลังจากผูเ้ลน่คนแรกมโีอกาสในการวางลูก โดยทีผู่เ้ลน่คนอืน่ไดม้ารค์และหยบิลูกขึน้ 
แลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บเวลาเพยีงพอ เพือ่มาอยู่ในตําแหน่งทีพ่รอ้มสําหรับการพัตต ์หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่
เวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตตร์ะยะนอ้ยกว่า 2 เมตร เวลาจะเริม่นับในทันททีีผู่เ้ล่นวางลูกกลับทีเ่ดมิและยนืขึน้(หรอื 
ไดใ้ชเ้วลาทีเ่พยีงพอ) เพือ่วางลกูของตนเอง หลังจากนัน้เริม่นับ 3 วนิาท ีและเริม่เวลา  
หมายเหต ุเวลาทีเ่หมาะสมทีใ่ชใ้นการซอ่มรอยลกูตก และรอยเสยีหายต่างๆ และการเคลือ่นยา้ยลูสอมิเพดเิมน้ท ์
จะไม่นับเป็นเวลาในการทําสโตรค 

• การขยายเวลา: มโีอกาสใชเ้พยีงครัง้เดยีวในแต่ละรอบการแขง่ขัน ผูเ้ลน่สามารถรอ้งขอการขยายเวลาพเิศษ  
30 วนิาท ีโดยจะตอ้งรอ้งขอกอ่นเวลาทีก่ําหนดในการทําสโตรคหมดลง 

• เวลาเพยีงพอ: หมายถงึ เวลาในการเดนิทางตามปกตมิายังลูกของตนเองหรอืแท่นท ีดังนัน้หากผูเ้ล่นเดนิทางเร็ว
ก็จะมเีวลาเตรยีมตัวมากขึน้ ในขณะทีผู่เ้ลน่ทีเ่ดนิทางชา้ เวลาเตรยีมตัวอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬกิาจับเวลาอาจมี
การเริม่เวลาไปแลว้ 

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

• เวลาทีอ่นญุาตสําหรับแต่ละสโตรคคอื 40 วนิาท ี อย่างไรก็ตาม ผูเ้ล่นลําดับทีห่นึง่ทีเ่ลน่บนแทน่ท ี พาร ์ 3, เล่น
ลูกอะโพรชไปทีก่รนี หรอื ชพิ หรอื พัตต ์จะมเีวลาเพิม่ 10 วนิาท ี(รวมทัง้หมดเป็น 50 วนิาท)ี 

• เวลาทีเ่กนิไปแตอ่ยู่ภายใน 10% ของเวลาทีอ่นุญาต จะไม่ถอืว่าเกนิเวลา เวลาทีอ่นุญาตเพิม่ขึน้ 10% หมายถงึ 
44 วนิาท ีสําหรับการเล่น 40 วนิาท ีหรอื 55 วนิาท ีสําหรับการเล่น 50 วนิาท ี 

โทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ไดแ้ก ่ 
5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่ง ที่ถูกพบโดยผูตั้ดสนิหรือเจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจับเวลาอย่างเป็น

ทางการ ใชเ้วลามากกว่า 80 วนิาที สําหรับผูเ้ล่นลําดับแรก หรือ 70 วนิาที สําหรับผูเ้ล่นลําดับอื่น ไม่คํานึงถงึว่ากลุ่มนัน้
จะอยู่ในตําแหน่งหรือไม่ จะถือว่า มโีทษการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอกตําแหน่ง จะมีการ
ตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจับเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนนั้น ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงนิตามตาราง ข. แต่จะไม่มีการ
ปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเลน่เกนิเวลา (Bad Time) ไดแ้ก ่
5.2 ผูเ้ล่นคนใดมีบันทกึการตรวจสอบเวลา หรือจับเวลา ในรอบการแข่งขัน ครบ 3 ครัง้ จากการใชเ้วลาแต่ละ      สโตรค

เกนิเวลาที่กําหนด คือเกนิ 40 หรือเกนิ 50 วนิาที แต่อยู่ภายใน 10% ที่อนุญาตเพิม่ จะถือว่า เล่นเกนิเวลา 
5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใชเ้วลาเกนิ 10% ของเวลาที่กําหนด จะ 
 ถือว่า เล่นเกนิเวลา และจะเปลี่ยนเป็นจับเวลา ตัง้แต่การเล่นช็อตต่อไป 
5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการจับเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใชเ้วลาเกนิ 10% ของเวลาที่กําหนด จะถือว่า 
 เล่นเกนิเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกนิเวลาใดกต็าม จะมผีลตอ่เนือ่งจนจบการแขง่ขนั 

การแจง้ผูเ้ลน่เรือ่งโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป (EST) หรอื การเลน่เกนิเวลา (Bad Time) 
นอกจากการเล่นบนกรีน ผูตั้ดสนิหรือเจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วที่สุดที่สามารถทําได ้ว่าผูเ้ล่นไดร้ับโทษ
การใชเ้วลาตีลูกมากเกนิไป หรือ เล่นเกนิเวลา ผูตั้ดสนิหรือเจา้หนา้ที่ควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นว่าเขา้ใจเรื่อง
ขอ้กําหนดเรื่องการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูเ้ล่นจะระวังการเล่นเกนิเวลาในครัง้ต่อไปซึง่จะมีการปรับ
โทษ 1 สโตรคมาบังคับใช ้ หากโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกนิไป หรือ การเล่นเกนิเวลา เกดิจากการเล่นลูกพัตต์ หรือ 
ลูกชพิสัน้ๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะที่เดนิทางไปแท่นทีหลุมถัดไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้งรับโทษของการเล่นเกนิเวลาครัง้ที่ 2 
หากไม่มีการแจง้ครัง้ที่ 1มาก่อน 
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การอุทธรณ์ โทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป หรอื เลน่เกนิเวลา 
ผูเ้ล่นมเีวลา 30 นาทหีลังเล่นจบรอบทีจ่ะอทุธรณ์เรือ่ง โทษการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไป หรอื การเล่นเกนิเวลา 
ใดๆทีไ่ดรั้บในระหว่างรอบ หากเกนิเวลานัน้จะไม่สามารถอทุธรณ์ได ้

บนัทกึลา่สุดของผูเ้ลน่ทีถู่กจบัเวลาและมโีทษปรบั 
รายชื่อผูเ้ล่นที่มีบันทกึการถูกจับเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูไดท้ี่สํานักงานจัดการแข่งขัน และจะมีการตดิประกาศที่
บอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจว่า ไดร้ับทราบถงึสถานะล่าสุดของตนเอง  

6. รูปแบบของโทษปรบัสโตรคและโทษปรบัเงนิ 
ก.  โทษปรบัสโตรค และ โทษปรบัเงนิ สําหรบัการเลน่เกนิเวลาในการแขง่ขนัรายการเดยีวกนั 
โทษปรับสโตรค จะใชบั้งคับกับผูเ้ล่นคนเดมิทีเ่ล่นเกนิเวลา 2 ครัง้ หรอืมากกว่า ตามตาราง 5.2, 5.3 หรอื 5.4 
ดา้นบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หรอิ จับเวลา ในระหว่างการแข่งขันรายการเดียวกัน รวมถงึมีโทษปรับเงนิดว้ยใน
เวลาเดียวกัน 

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 ตดัสทิธิแ์ข่งขนั 8,000 

 
หมายเหตุ: ผูเ้ล่นทีถู่กปรับจากการฝ่าฝืน ครัง้ที ่2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มกีารปรับโทษเพิม่ตามตาราง ค. 
และ ง. ดา้นล่างอกี แตจ่ะนับจํานวนครัง้การถูกจับเวลาและการเล่นเกนิเวลาและมกีารบันทกึไวต้ลอดรอบปีการ
แขง่ขนั 

ข. โทษปรบัเงนิสําหรบัโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป  และ/ หรอืการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 
ผูเ้ล่นจะมโีทษปรับเงนิจํานวน 2,000 บาท เมือ่มบัีนทกึการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนในรอบปี
การแขง่ขัน โทษปรับนี้จะเพิม่ขึน้อกี 2,000 บาท ในแต่ละครัง้ทีผู่เ้ล่นมโีทษการใชเ้วลาตลีูกมากเกนิไป 

ข. โทษปรบัเงนิ สําหรบัโทษการใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป ในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้การใชเ้วลาตลูีกมากเกนิไป โทษปรบัเงนิ (บาท) 

คร ัง้ที ่1 0 
คร ัง้ที ่2 2,000 

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

 
ค. โทษปรบัเงนิสําหรบัการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 

ผูเ้ล่นจะมโีทษปรับเงนิจํานวน 2,000 บาท เมือ่มบัีนทกึการเล่นเกนิเวลา ครบ 2 ครัง้ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรอื 
5.4 ดา้นบนในรอบปีการแขง่ขัน โทษปรับนี้จะเพิม่ขึน้อกี 2,000 บาท ในแต่ละครัง้ทีผู่เ้ลน่มโีทษตรวจสอบเวลา 
และ/หรอื การเล่นเกนิเวลา 

ค. โทษปรบัเงนิ สําหรบัโทษการเลน่เกนิเวลา ในรอบปีการแขง่ขนั 

จํานวนคร ัง้การเลน่เกนิเวลา โทษปรบัเงนิ (บาท) 

คร ัง้ที ่1 0 
คร ัง้ที ่2 2,000 

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

 

ง. โทษปรบัสําหรบัจํานวนคร ัง้การจบัเวลาของการแขง่ขนัในรอบปีการแขง่ขนั 
ตามตารางนี้ จะเป็นโทษปรับเงนิจากบันทกึจํานวนครัง้การจับเวลาอย่างเป็นทางการ ไม่รวมถงึบันทกึการ
ตรวจสอบเวลา ถา้ถูกจับเวลา 5 ครัง้ในระหว่างปี ผูเ้ล่นมคี่าปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ล่นถูกจับเวลา 7 ครัง้จะมี
ค่าปรับ 4,000 บาท / 9 ครัง้ จะมคี่าปรับ 6,000 บาท / 11 ครัง้ จะมคี่าปรับ 8,000 บาท / 13 ครัง้ จะมคี่าปรับ 
10,000 บาท / 15 ครัง้ จะมคี่าปรับ 12,000 บาท หลังจากนัน้ จะมโีทษปรับเงนิ 2,000 บาท มากกว่าค่าปรับของ
ครัง้ทีผ่่านมา ของแต่ละครัง้ของบันทกึการจับเวลาทีเ่พิม่ข ึน้  
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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 มากกว่าค่าปรับครัง้ทีผ่่านมา ของแต่ละครัง้ทีเ่พิม่ 
 

หมายเหต:ุ  
1. ผูเ้ล่นคนใดเคยมโีทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกนิเวลาทีก่ําหนดในปีทีผ่่านมาตามตาราง ก.ข. ค. หรอื 

ง. ดา้นบน หากยังมกีารฝ่าฝืนในลกัษณะเดมิอกีในปีต่อมา โทษปรับจะเพิม่เป็น 2 เทา่ 
2. ผูเ้ล่นทีม่บัีนทกึการเลน่เกนิเวลาครบ 2 ครัง้ในปีเดยีวกัน ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหัวหนา้ผูต้ัดสนิ 

7. การใชเ้วลาเลน่ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

สิง่ทีผู่เ้ลน่สามารถช่วยได ้
• รูต้ําแหน่งของกลุ่มตนเอง กับ ตําแหนง่ของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 
• ถา้รูส้กึว่ากลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมอืผูเ้ล่นคนอืน่ในกลุม่ 
• ถา้กลุ่มตนเองออกนอกตําแหน่ง ใหพ้ยายามเล่นเร็วขึน้เพือ่ใหท้ันกลุม่หนา้โดยเร็วทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้
• ถา้ไดรั้บแจง้ว่ามกีารตรวจสอบเวลา หรอืจับเวลากลุ่มดา้นหนา้ ใหเ้ล่นใหเ้ร็วขึน้ทันท ี
• เล่นโพรวช่ัินนัลบอล เมือ่ลูกเดมิอาจหายนอกพืน้ทีป่รับโทษ หรอื อาจโอบ ี
• อย่ารอจนถงึลําดับการเล่นของตนเองกอ่น จงึสวมถุงมอื 
• อย่ารอจนถงึลําดับการเล่นของตนเองกอ่น จงึคํานวณระยะ 
• อย่ารอจนถงึลําดับการเล่นของตนเองกอ่น จงึตรวจสอบทศิทางลม 
• ดูเสน้ทางเล่นบนกรนี ในขณะทีผู่เ้ลน่คนอืน่กําลงัดูเสน้ทางเล่นของตนเอง (โดยไมผ่ดิมารยาทและไมร่บกวน) 
• ไม่ตอ้งห่วงถงึกลุ่มทีอ่ยู่ดา้นหลัง เป็นความรับผดิชอบของผูต้ัดสนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคุมเวลาทีจ่ะดูแลกลุ่มทีอ่ยู่

ดา้นหลัง 

40 วนิาทเีป็นเวลาทีน่านในการตลูีก 1 คร ัง้ ถา้มกีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นถงึลําดบัการเลน่ของตนเอง  

ผูเ้ลน่จะไมต่อ้งรบีรอ้นในการเลน่อกีตอ่ไป 
 
1.19  เจา้หนา้ทีค่วบคุมกฎ 

ก. Thailand Champions Tour จะจัดสง่คณะกรรมการควบคุมกฎการแขง่ขันไปในทุกรายการ 
ข. กรรมการกฎขอ้บังคับ ของ Thailand PGA หรอืผูท้ีก่รรมการกฎขอ้บังคับแต่งตัง้ จะเป็นผูท้ําหนา้ทีใ่นการ

ควบคุมดูแลเรือ่งกฎขอ้บังคับในแตล่ะรายการแขง่ขนั 
 
1.20  กฎ ขอ้บงัคบัการแขง่ขนั และการจดักลุม่แขง่ขนั 

ก. ยดึกฎขอ้บังคับของ R&A Rules Limited และกฎระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand Champions Tour ใน
รายการแขง่ขันทกุรายการ โดยบางรายการอาจมกีฎสนามเพิม่เตมิ 

ข. การจัดกลุ่มแขง่ขันของรอบ 1 และ/หรอื รอบ 2 อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน  โดยใน
รอบการแขง่ขนัหลังจากการตัดตัวแลว้ จะพจิารณาจัดกลุ่มจากอนัดับผลการแขง่ขันหลงัจบรอบการแขง่ขันกอ่น
หนา้นัน้  หากมกีารจัดกลุ่มการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างจากนี้ จะประกาศใหผู้เ้ขา้แขง่ขันทราบล่วงหนา้ 

ค. ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน หรอืคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัอาจกําหนดเลือ่นหรอืยกเลกิการแขง่ขันของแต่ละ
รอบไดต้ามความเหมาะสมหากมปัีญหาเรือ่งสภาพอากาศหรอืเหตุผลอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 

 
2.  ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัติวัเมือ่เป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour 
 ระเบยีบขอ้บังคับนี้จัดทําขึน้เพือ่ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของการแขง่ขนัใน Thailand Champions Tour 
 
2.1 เรือ่งท ัว่ไป 

ในการเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour  นักกอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบยีบของการแขง่ขนัอย่าง
เคร่งครัด ซึง่จุดมุ่งหมายของ Thailand Champions Tour คอื การสะทอ้นภาพของนักกอลฟ์อาชพีทีม่คีวามซีอ่สัตย ์
มรีะเบยีบวนัิย เป็นผูม้กีรยิา มารยาทอันด ีและมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา ทัง้นี้ไม่ว่าจะอยู่ในหรอืนอกการแขง่ขนั 
 
ในการกําหนดระเบยีบในการปฏบัิตติัวนัน้เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดออ่น และไม่สามารถเขยีนใหค้รอบคลุมไดค้รบทุกเรือ่ง
ดังนัน้ ในการพจิารณาว่าความประพฤตใิดสมควรหรือไม่ จะใชส้ามัญสํานกึ ( common sense) เพือ่ใชใ้นการ
พจิารณาดว้ย นักกอลฟ์ทีม่ขีอ้สงสัย กรุณาตดิต่อสอบถามคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 
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2.2   ระเบยีบปฏบิตั ิ

โดยทั่วไปการกระทําใดๆต่อไปนี้แสดงว่าละเลยตอ่ระเบยีบปฏบัิตแิละ จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบยีบขอ้ 2  
2.2.1 มารยาท หรอื ธรรมเนียมปฏบัิต ิ  (Standards of Player Conduct) 

กระทําการหรอืประพฤตปิฏบัิตติัวผดิต่อธรรมเนียมปฏบัิตทิั่วไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรอืวงการกอลฟ์ 
2.2.2 การตอ้งคําพพิากษาใหจ้ําคุก 

    ตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ําคุกในความผดิอาญาทีเ่กดิขึน้จากการกระทําผดิโดยเจตนา 
2.2.3 ความประพฤตสิ่วนตัว 

  มคีวามประพฤตสิ่วนตัวบางประการทีไ่ม่เป็นทีย่อมรับของสังคมสว่นรวม 
2.2.4 ความประพฤตทิีท่ําความเสือ่มเสยี 

  กระทําการหรอืประพฤตติัวกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก ่Thailand Champions Tour หรอืวงการกอลฟ์ 
อาชพี 

2.2.5 ไม่รายงานเมือ่พบว่าสมาชกิอืน่ไดก้ระทําความเสือ่มเสยี 
เมือ่พบว่านักกอลฟ์อาชพีอืน่ๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดงัทีก่ล่าวมา และไม่รายงานใหค้ณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 
ทราบหรอืชว่ยปกปิดความผดิดงักล่าว 

       2.2.6   กฏของกอลฟ์ 
ก. ไม่ปฏบัิตติามกฎ ขอ้บังคับของกฬีากอลฟ์ หรอืกฎระเบยีบทีท่างคณะกรรมการจัดการแขง่ขนัประกาศใช ้
ในแต่ละสนามแขง่ขนั เชน่ กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  
ข.จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับเพือ่ใหต้นเองไดเ้ปรยีบ 

2.2.7 ทัศนคตทิีด่ ี
สมาชกิจะตอ้งแสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะแขง่ขันใน Thailand Champions Tour ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ
ยกระดับ 
มาตรฐานการแขง่ขัน 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 
การฝ่าฝืนกฏคอืการกระทําทีผ่ดิระเบยีบขอ้บังคบัทีไ่ดอ้อกเป็นระเบยีบไวใ้นขอ้กําหนดการแขง่ขนัของ 
Thailand Champions Tour  

 
3   ข ัน้ตอนการลงโทษ 

เมือ่พบว่าสมาชกิฝ่าฝืนกฎทีร่ะบุไว ้คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะกระทําการไต่สวน และยืน่เสนอตอ่คณะกรรมการฯ 
เพือ่พจิารณาอกีครัง้ หากพบว่า  มคีวามผดิจรงิ จะมกีารพจิารณาโทษตามความรุนแรงต่อไป 

3.1 การแบง่ประเภทบทลงโทษ 
 ก.  การตักเตอืน 
 ข.  การปรับเงนิ  

ขัน้ตํ่า 2,000 บาท และไม่เกนิ 10,000 บาท  
 ค.  การหา้มลงแขง่ขันและปรับเงนิ 

1.หา้มลงแขง่ขัน 2 รายการและไม่เกนิ 1 ปีในรายการของ Thailand Champions Tour และปรับไม่เกนิ  
5,000 บาท 
2.หา้มลงแขง่ขันขัน้ตํ่า 1 ปี และไม่เกนิ 5 ปี และปรับไม่เกนิ 10,000 บาท 

ง.  ถอดสมาชกิภาพ 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวนความผดิทีม่โีทษโดยผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขันจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยงัคณะกรรมการบรหิาร Thailand Champions Tour กอ่นทีค่ณะกรรมการจะตัดสนิลงโทษต่อไป 
 
คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะทําการสอบสวน กรณีความผดิทีม่พียานหลักฐานชัดเจน คณะกรรมการจดัการแขง่ขัน
หรอืผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขันสามารถตัดสนิโดยไม่ตอ้งรอผลการสอบสวนกอ่น เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการ
จัดการแขง่ขันใหลุ้ล่วง 
 

3.2   ประเภทการกระทําผดิและบทลงโทษ 
 ก. การตกัเตอืน 

• เมือ่ผูเ้ล่นฝ่าฝืนกฎ ขอ้บังคับ และมารยาทการเล่นกอลฟ์ โดยไม่ตัง้ใจ 
• เมือ่ผูเ้ล่นกระทําการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความไม่เป็นมอือาชพี และไดรั้บเสยีงตําหนจิากบุคคลทั่วไป 

ข. การปรบัเงนิ  
• เมือ่ผูเ้ล่นกระทําการฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ วนัิย ใดๆ ของ Thailand Champions Tour 
• เมือ่ผูเ้ล่นแสดงอาการดูหมิน่และใชถ้อ้ยคําหยาบคาย  ขวา้งปา ทุบ เตะ หรอืทําลาย ไมก้อลฟ์ หรอืสิง่ของอืน่ๆ ต่อ

หนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้ารสนับสนุน สือ่มวลชน ผูเ้ลน่รายอืน่ แคดดี ้  ฝ่ายจดัการแขง่ขัน รวมทัง้เจา้หนา้ทีทุ่กสว่นใน
สนามแขง่ขนั 

• ไม่เกลีย่ทรายใหเ้รยีบรอ้ยหลังจากการใชบั้งเกอร ์หรอืไม่ทิง้ขยะในทีท่ีจ่ัดให ้
• แต่งกายผดิระเบยีบ 
• ถูกตักเตอืน 2 ครัง้ หรอื มากกว่าภายในเวลา 1 ปี 

ค. การหา้มลงแขง่ขนัและ/หรอืปรบัเงนิ 
• ถอนตัว หรอื เลกิแขง่โดยไม่มกีารแจง้และอธบิายเหตุผล 
• สรา้งความเสือ่มเสยีแกจ่รรยานักกอลฟ์และไม่ปฏบัิตติามหนา้ทีใ่นการเป็นนักกอลฟ์ทีด่ ี
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• พฤตกิารณ์ใดๆทีส่รา้งความเสือ่มเสยีและอบัอายต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯและ Thailand Champions 
Tour 

• ถูกตักเตอืนหรอืถูกปรับเงนิหลายครัง้ภายในเวลาหนึง่ปี 
• ผูเ้ล่นไม่ยอมจ่ายเงนิค่าปรับเกนิ 15 วัน 
• ไม่ยอมปฏบัิตติามโทษทีไ่ดรั้บ 

ง. การถอดสมาชกิภาพ 
เมือ่ผูเ้ล่นรายใดประพฤตเิสือ่มเสยีและสรา้งความอับอายต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รขีองสมาคมฯ และ Thailand 
Champions Tour จนไมอ่าจใหอ้ภัยได ้

 
3.3 การแจง้บทลงโทษ 

ก.  Thailand Champions Tour จะแจง้บทลงโทษพรอ้มระบุเหตุผลแกผู่ก้ระทําผดิโดยวาจาหรอืเป็นลายลักษณ ์
อักษร โดยการแจง้หรอืยืน่จดหมายใหก้ับสมาชกิโดยตรงหรอืสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไว ้และวันทีท่ี ่
จดหมายถงึผูรั้บ นับเป็นวันแจง้อย่างเป็นทางการ 

ข.  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบทลงโทษ  หากการกระทําผดิชัดเจน ไม่มขีอ้สงสัยใดๆ และมคีวามจําเป็นตอ้งแจง้ 
บทลงโทษโดยเร็วทีส่ดุ คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะตดัสนิลงโทษไดโ้ดยมพียานบุคคลอย่างนอ้ยสองคน   
โดยในกรณนีี้คณะกรรมการจัดการแขง่ขนัจะตอ้งบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษร โดยมรีายละเอยีดอืน่ๆ คอืชือ่ 
และทีอ่ยู่ของพยาน ซึง่จะตอ้งลงลายมอืชือ่รับทราบคู่กับลายมอืชือ่ของผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน 

 
3.4   ข ัน้ตอนการอุทธรณ์ 

หลังจากไดรั้บแจง้การปรับโทษตามขอ้ 3.3  สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์ภายใน 7 วันโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

3.4.1 ปรากฏว่ามีหลักฐานใหม่ซึง่ไม่ไดพ้บและนําเขา้พจิารณาในครัง้แรก 
3.4.2 การตคีวามของ Thailand Champions Tour ไม่ถูกตอ้ง 
3.4.3 คําตัดสนิมคีวามรุนแรงเกนิกว่าเหตุ และรอ้งขอใหล้ดโทษลง 
3.4.4 ในการยืน่อทุธรณ์นัน้ จะตอ้งกระทําเป็นลายลกัษณ์อักษร  

 
3.5      การตดัสนิหลงัรบัเรือ่งอุทธรณ์ 

ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพจิารณาใหม่ภายในเวลาไม่เกนิ 7 วันหลังจากไดรั้บคําอทุธรณ์ และคําตดัสนินัน้จะถอื 
เป็นสิน้สดุ โดยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯอาจดําเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดดงันี ้
• เห็นว่าการอทุธรณ์ไม่เป็นไปตามขัน้ตอน   -   ปฏเิสธคําอทุธรณ์ 
• เห็นว่าอทุธรณ์โดยไม่มเีหตุผลเพยีงพอ   -   ใหอ้ทุธรณ์ตกไป 
• เห็นว่าอทุธรณ์โดยมเีหตุผล   -   กลับคําตัดสนิ หรอืลดโทษ 

ข. หากผูเ้ล่นไม่ยืน่อทุธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คําตัดสนิลงโทษถอืเป็นทีส่ดุ ผูเ้ล่นไม่สามารถยืน่อทุธรณ ์
ภายหลังชว่งเวลาดังกล่าว  

ค. ผูเ้ล่นอาจจะขอถอนคําอทุธรณ์ไดก้อ่นทีค่ณะกรรมการฯจะตัดสนิ  ซึง่การถอนคําอทุธรณ์มผีลทําใหค้ําตัดสนิ 
โทษถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
หมายเหต ุ
การสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน การจ่ายค่าสมัคร การถอนตัวจากการแขง่ขัน หรอืเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการแขง่ขัน Thailand 
Champions Tour นักกอลฟ์สามารถตดิต่อ คณุศริลิกัษณ์ สนแยม้ (คุณพู) โทรศัพท ์089-956-6996  
 

------------------------------------------------------------ 
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	คำนวณระยะ หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา ถ้ามีการรบกวนจากผู้เล่นอื่น แคดดี้ หรือสิ่งกระทบภายนอกระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผู้เล่น จะมีการหยุดนาฬิกาจับเวลาไว้และจะไม่เริ่มเวลาใหม่จนกว่าผู้เล่นได้เข้าเตรียมพร้อม จนถึงจุดที่ถูกรบกวน...
	สำหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรีน จะให้เวลาผู้เล่นเพียงพอ เพื่อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื่อนย้ายลูส อิมเพดิเมนท์ที่อยู่บนกรีน เริ่มดูเส้นทางเล่น หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา
	 บนกรีนจะเริ่มเวลาหลังจากผู้เล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยที่ผู้เล่นคนอื่นได้มาร์คและหยิบลูกขึ้น
	แล้ว และผู้เล่นได้รับเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการพัตต์ หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตต์ระยะน้อยกว่า 2 เมตร เวลาจะเริ่มนับในทันทีที่ผู้เล่นวางลูกกลับที่เดิมและยืนขึ้น(หรือ ได้ใช้เวลาที่เพียงพอ) เพื่...
	5. เวลาตีลูกมากเกินไป (Excessive Shot Time - EST) และ การเล่นเกินเวลา (Bad Time)
	โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่
	การแจ้งผู้เล่นเรื่องโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (EST) หรือ การเล่นเกินเวลา (Bad Time)
	การอุทธรณ์ โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา
	บันทึกล่าสุดของผู้เล่นที่ถูกจับเวลาและมีโทษปรับ
	6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน
	ข. โทษปรับเงินสำหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป  และ/ หรือการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน
	ค. โทษปรับเงินสำหรับการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน
	ง. โทษปรับสำหรับจำนวนครั้งการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน
	7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยที่สุด
	สิ่งที่ผู้เล่นสามารถช่วยได้
	 รู้ตำแหน่งของกลุ่มตนเอง กับ ตำแหน่งของผู้เล่นในกลุ่มด้านหน้า
	 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

