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กฎระเบียบท่ัวไปในการแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ 2023 

GENERAL TERMS OF THAILAND PGA TOUR 2023 

 

คํานิยาม 

• สมาคมฯ  หมายถึงสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) 

• ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ (Thailand PGA Tour) หมายถึง องคก์รที่จดัตั้งขึ้นโดยสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือดาํเนินกิจกรรมกีฬากอลฟ์อาชีพทั้งดา้นการจดัสอบ จดัอบรม และจดัการแข่งขนั รวมถึง

กิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบักีฬากอลฟ์อาชีพในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ Thailand PGA Tour 

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

Tournaments) หมายถึง รายการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour หรือรายการแข่งขนัที่สมาคมฯ รับรอง 

เพ่ือจดัอนัดบัตามเงินรางวลั 

• ไทยแลนด์ พีจีเอ ทวัร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท (Thailand PGA Tour Order of Merit) หมายถึงการจดั

อนัดบันกักอลฟ์อาชีพที่เขา้ร่วมแข่งขนัใน Thailand PGA Tour ประจาํปีนั้นๆโดยคิดตามเงินรางวลัที่

นกักอลฟ์อาชีพทาํไดใ้นแต่ละรายการมารวมกนั 

• การแข่งขันรอบคัดเลือก (Qualifying Round) หมายถึงการแข่งขนัรอบคดัเลือกที่จดัขึ้นหรือรับรองโดย

สมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทยในแต่ละรายการเพ่ือจดัลาํดบัสิทธ์ิของนกักอลฟ์อาชีพในการเขา้

แข่งขนัใน Thailand PGA Tour ของรายการนั้นๆ    

• นักกอล์ฟต่างชาติ (Foreign Players) นกักอลฟ์อาชีพต่างชาติไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัตามลาํดบัสิทธ์ิที่

ระบุไว ้หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

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

รับรอง หรือ จดัการแข่งขนัโดย Thailand PGA Tour 

• คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour หรือคณะกรรมการที่ Thailand PGA 

แต่งตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบติัหนา้ที่ในรายการแข่งขนั 

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

of Merit Tournaments แข่งขนัร่วมกบั รายการแข่งขนัของ ทวัร์ อื่นๆ ที่คณะกรรมการกาํหนดให้มีการ

แข่งขนัร่วมกนั เป็นคร้ังๆ ไป โดยจะมีการกาํหนดสิทธิการเขา้แข่งขนัในรายการนั้นๆเป็นรายการเฉพาะ

รายการต่อรายการ   

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

วิสามญั ของสมาคมฯ เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริยาย 
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• เงินรางวัลที่เป็นทางการ (Official Money) กาํหนดให้คาํนวณโดยใชเ้งินบาท ซ่ึงมาจากเงินรางวลัท่ีทาํได้

จากการแข่งขนัใน Thailand PGA Tour Order of Merit Tournaments 

หมายเหตุ 

นกักอลฟ์ที่เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ท่ีสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการของ Thailand 

PGA Tour และมีสิทธ์ิรับการจดัอนัดบัของThailand PGA Tour Order of Merit ยกเวน้นกักอลฟ์ตามลาํดบั

สิทธ์ิที่มาจากการเชิญ แต่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour สามารถรับเงินรางวลัได ้แต่ไม่มีสิทธ์ิ

ในการจดัอนัดบัใน Thailand PGA Tour Order of Merit 

 

การเข้าเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

ในการเขา้เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour นั้น นกักอลฟ์จะตอ้งย่ืนใบสมคัรและแนบเอกสารให้ครบ

ตามที่กาํหนดทุกคร้ัง โดยตอ้งชาํระค่าสมาชิกปีต่อปี นกักอลฟ์ที่เป็นสมาชิกสามญัและสมาชิกวิสามญัของ

สมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย จะถือว่าเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour โดยปริยาย 

 

ประเภทสมาชิก 

1. ประเภท ก.  

ไดแ้ก่นกักอลฟ์อาชีพไทยที่เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั ของสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศ

ไทยและไดป้ฏิบติัตามกฎการเขา้เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour อตัราค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดย

การจ่ายค่าบาํรุงสมาคมฯ ถือว่าไดจ่้ายค่าสมาชิก Thailand PGA Tour แลว้ 

2. ประเภท ข.  

ไดแ้ก่นกักอลฟ์อาชีพต่างชาติที่เป็นสมาชิกวิสามญัของสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีลาํดบั

สิทธ์ิ หรือที่ไดผ่้านการแข่งขนัรอบคดัเลอืกเพ่ือแข่งขนัใน Thailand PGA Tour และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก

ของ Thailand PGA Tour อตัราค่าสมาชิก 1,000 บาทต่อปี โดยการจ่ายค่าบาํรุงสมาคมฯ ถือว่าไดจ่้ายค่า

สมาชิก Thailand PGA Tour แลว้ 

การส้ินสุดสมาชิกภาพ 

นกักอลฟ์ที่สมคัรเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour แลว้ สมาชิกภาพจะส้ินสุดในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ลาออก 

2. ประพฤติหรือปฏิบติัผิดกฏขอ้บงัคบัหรือผิดกฎการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour อยา่งร้ายแรง 

3. กระทาํการใดๆอนัก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ Thailand PGA Tour 

หมายเหตุ   ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ Thailand PGA Tour โดยจะทาํจดหมายแจง้ให้

สมาชิกผูน้ั้นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

 



Thailand PGA Tour Page 3 

1.  ข้อมูลการแข่งขัน ข้อกําหนด และเง่ือนไขการแข่งขัน 

1.1   การดําเนินการจัดการแข่งขัน 

Thailand PGA Tour ไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฏขอ้บงัคบัจากสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทยในการ

จดัการแข่งขนัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจดัอนัดบันกักอลฟ์ (Order of Merit) หรือการจดัการแข่งขนัพิเศษรายการอื่นๆดว้ย 

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั (Tournament Director) มีหนา้ที่ดาํเนินการจดัการแข่งขนัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ 

Thailand PGA Tour ไดก้าํหนดไวแ้ละดูแลให้การแข่งขนัเป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour 

ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขไดต้ามที่คณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour เห็นสมควร 

ผูเ้ล่นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์สิทธิของตนต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ถา้เห็นว่าไดรั้บบทลงโทษหรือมีการตดัสินที่

ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour แต่ทั้งน้ีหลงัจากที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณา

แลว้ให้ถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 

1.2   การจัดอันดับนักกอล์ฟอาชีพใน Thailand PGA Tour และสิทธิที่ได้รับ 

นกักอลฟ์อาชีพที่มีสิทธ์ิอยูใ่นการจดัอนัดบั Thailand PGA Tour Order of Merit จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 ก.  ตอ้งเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

 ข.  เขา้ร่วมแข่งขนัในรายการของ Thailand PGA Tour ไม่นอ้ยกว่า 2 รายการในรอบปีการแข่งขนั 

ค.  ตอ้งปฏิบติัตามกฎของ Thailand PGA Tour และไม่กระทาํการใดๆอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่วงการ 

     กอลฟ์อาชีพ 

ลําดับสิทธิ์นักกอล์ฟอาชีพที่เข้าแข่งขันใน Thailand PGA Tour  

สามารถตรวจสอบลาํดบัสิทธ์ิที่ www.thailandpga.or.th 

หมายเหตุ: ลาํดบัสิทธ์ิอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขให้ทนัสมยัและเหมาะสม 

1.3 ข้อกําหนดการแข่งขัน   มีดงัน้ี 

รูปแบบการแข่งขัน 

โดยทัว่ไปจะแข่งขนัแบบสโตรคเพลย ์กาํหนดทั้งส้ิน 72 หลุม แข่งขนั 4 วนั วนัละ 18 หลุม หรือเป็นไปตามที่

คณะกรรมการกาํหนด ผูท้าํคะแนนนอ้ยสุดตลอดการแข่งขนัคือผูช้นะการแข่งขนั 

จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

จาํนวนของนกักอลฟ์อาชีพที่มีสิทธิเขา้แข่งขนัจะมีจาํนวนไม่เกิน 144 คน หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

โดยแข่งขนัวนัละ 18 หลุม หลงัจากจบ 36 หลุม จะตดัที่อนัดบั 60 และเสมอ หรือตามจาํนวนตามที่คณะกรรมการ

กาํหนด เพ่ือเขา้แข่งขนัในรอบที่ 3 และ 4 ต่อไป และถา้มีนกักอลฟ์สมคัรเล่นเขา้แข่งขนัดว้ยให้ถือว่าเป็นส่วนที่เพ่ิม

ขึ้นมาเป็นพิเศษจากจาํนวนน้ี จาํนวนของผูเ้ขา้แขง่ขนัในแต่ละรายการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่ผูอ้าํนวยการจดัการ

แข่งขนัเห็นสมควร  

หลงัจากผ่านการตดัตวัแลว้ หากมีนกักอลฟ์ไดรั้บโทษตดัสิทธ์ิการแข่งขนั ถอนตวัจากการแข่งขนั หรือพบว่าขาด

คุณสมบติัในการเขา้ร่วมการแข่งขนั จะไม่มกีารพิจารณาผลการแข่งขนัยอ้นหลงัใหม ่และให้นกักอลฟ์ที่เหลือ

ทั้งหมดที่ผ่านการตดัตวัเล่นต่อไปจนจบการแข่งขนั 

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


Thailand PGA Tour Page 4 

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 

นกักอลฟ์ที่เป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour เท่านั้น ยกเวน้ลาํดบัสิทธ์ิการเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบไดท้ี่ www.thailandpga.or.th 

เม่ือผลการแข่งขันเสมอกนั 

ถา้มกีารเสมอกนัในอนัดบัที่ 1 จะตอ้งมีการแข่งขนั Hole by Hole Play-Off   เพ่ือหาผูช้นะการแข่งขนั   ถา้มีผูเ้ขา้ร่วม

แข่งขนัเกินกว่า 2 คนในการ play off ให้ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพลยอ์อฟที่เหลือไดอ้นัดบั 2 ร่วมกนั 

เงินรางวัล 

ตารางการแบ่งเงินรางวลัจะเป็นไปตามที่ Thailand PGA Tour กาํหนด ซ่ึงจะใชก้บัการแข่งขนัทุกรายการใน 

Thailand PGA Tour และติดประกาศไว ้ณ สนามแข่งขนัในแต่ละรายการแข่งขนั 

Thailand PGA Tour กาํหนดให้จ่ายเงินรางวลัแก่นกักอลฟ์อาชีพท่ีไดรั้บเงินรางวลั โดยวิธีโอนเขา้บญัชี โดยขอให้

นกักอลฟ์ที่แข่งขนัในทวัร์เปิดบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาใดก็ได ้และแจง้เลขที่บญัชีเงินฝากให้

เจา้หนา้ที่ Thailand PGA Tour แข่งขนัทราบล่วงหนา้ นกักอลฟ์อาชีพที่ไมม่ีบญัชีตามทีก่ล่าวมา Thailand PGA Tour 

จะไม่สามารถโอนเงินรางวลัจนกว่าจะไดรั้บขอ้มลูบญัชี ยกเวน้บางรายการที่ Thailand PGA Tour กาํหนดจ่ายเงิน

รางวลัเป็นเงินสด ณ สนามแข่งขนั 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ที่ถอนตวัออกจากการแข่งขนัดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์หลงัจากผ่านการตดัตวัแลว้ จะไดรั้บเงิน

รางวลัอนัดบัสุดทา้ย แต่จะไม่นาํไปจดัอนัดบัเงินรางวลั การมีโทษตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัในทุกกรณี จะไม่ไดรั้บเงิน

รางวลัการแข่งขนั 

พิธีมอบรางวัล 

ในพิธีแจกรางวลั นกักอลฟ์อาชีพที่ไดอ้นัดบั 1 หรือจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด จะตอ้งอยูร่่วมพิธีทุกคร้ัง 

และถา้เป็นการแข่งขนัโปร แอม จาํนวนของนกักอลฟ์อาชีพอนัดบั 1-3 ให้อยูร่่วมในพิธีมอบรางวลั   

นกักอลฟ์ที่ไม่ปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าว จะถูกปรับเป็นเงิน  2,000 บาท พร้อมจดหมายเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

 

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

Player’s Levy)  

กาํหนดให้การนาํเงินรางวลัที่ทาํได ้ เพ่ือจดัอนัดบัใน Thailand PGA Tour Order of Merit นกักอลฟ์จะตอ้งเล่นครบ 4 

รอบ ยกเวน้ในบางกรณีอาจลดจาํนวนหลุมลงแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 36 หลุม (หรือในบางสถานการณ์ ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกาํหนด) ในกรณีที่ไม่สามารถเล่นครบ 36 หลุม (หรือบางสถานการณ์ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

กาํหนด) จะไมม่ีการจ่ายเงินรางวลั และให้คณะกรรมการประกาศวิธีการแกไ้ข ซ่ึงอาจเป็นการยกเลิกการแข่งขนั 

ขยายเวลาวนัแข่งขนั หรือเลื่อนวนัแข่งขนั และกอ่นเร่ิมการแข่งขนัของแต่ละรายการ ผูเ้ล่นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 

ดงัน้ี   

ก. ไดจ่้ายค่าบาํรุงสมาคมฯ หรือค่าสมาชิกเรียบร้อยแลว้ 

ข. ตกลงที่จะจ่ายค่าบริหารจดัการ (Levy Fee) จาํนวน 5% จากยอดเงินรางวลัที่ไดรั้บ 
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1.5   การสมัครเข้าแข่งขัน และการยกเลิกใบสมัครการแข่งขัน 

ก.  การสมัครเข้าแข่งขัน 

นกักอลฟ์ที่มีความประสงคจ์ะสมคัรหรือขอถอนตวัจากการแข่งขนั ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(i) การกรอกใบสมคัร on line  

• เปิดไปที่ www.thailandpga.or.th 

• คลิกไปที่ รายการแข่งขนั ที่ตอ้งการสมคัรเขา้แขง่ขนั 

• พิมพข์อ้ความในใบสมคัรให้ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารและใบโอนเงิน ตามที่ระบุไว ้

• ส่งกลบัมาที่ Thailand PGA Tour 

• ระบบจะมีการตอบกลบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ:  

• ให้แนบเอกสารให้ตรงตามรายการท่ีสมคัรให้ชดัเจน 

• หลงัจากวนัปิดรับสมคัร ระบบ on line จะปิด และไม่สามารถสมคัร on line ได ้การสมคัรล่าชา้ใน

กรณียงัสามารถรับเพ่ิมเติมได ้ให้นกักอลฟ์ติดต่อสาํนกังาน Thailand PGA โทร 02-136-2091 หรือ

ส่ง email ไปสอบถามไดท้ี่ support@thailandpga.or.th 

• ในการสมคัรพร้อมกนัมากกว่า 1 รายการ ให้แยกกรอกเอกสารให้ครบถว้นรายการต่อรายการให้

ชดัเจน ไม่ให้กรอกเอกสารรวมอยูใ่นชุดเดียว เพราะจะไม่สามารถตรวจสอบได ้

• การโอนเงินค่าสมคัรโดยไมม่ีกรกรอกเอกสารให้ครบถว้น จะไม่สามารถตรวจสอบไดแ้ละถือว่า

การสมคัรไม่สมบูรณ์ และจะไมม่ีช่ือในรายการแข่งขนั 

• ค่าสมคัรเขา้แขง่ขนัในรายการ Thailand PGA Tour คือ 2,300 บาท โปรดโอนเงินให้ตรงตามจาํนวน 

(ii) เมื่อ Thailand PGA Tour ไดรั้บเอกสารใบสมคัรและค่าสมคัร on line ภายในกาํหนดแลว้  ถือว่าเป็นการ

สมคัรเขา้แข่งขนัอยา่งเป็นทางการ  

 

ข. การถอนตัวจากการแข่งขัน  

• หากผูส้มคัรตอ้งการถอนตวัภายในวนั เวลาที่กาํหนด ตอ้งแจง้ไปที่ email: support@thailandpga.or.th และ

ตอ้งแนบหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่เป็นช่ือของผูส้มคัรเพ่ือโอนเงินค่าสมคัรคืน ส่วนการถอนตวัหลงักาํหนด 

จะตอ้งแจง้เหตุผลให้ฝ่ายจดัการแข่งขนัทราบ และจะไมไ่ดรั้บค่าสมคัรคืน ยกเวน้มีใบรับรองแพทย ์

• การถอนตวั กาํหนดให้ยืนยนัโดยทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร เช่น ส่งทาง email ส่งขอ้ความทางโทรศพัท ์หรือ

ส่งทาง LINE 

• ผูส้มคัรจะไดรั้บค่าสมคัรคืนในกรณีที่มีการยกเลกิการแข่งขนั 

• เมือ่มีการถอนตวัของนกักอลฟ์หลงักาํหนด Thailand PGA Tour จะพิจารณาเลือกผูม้ีสิทธ์ิลงแข่งขนัจากรอบ

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
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การแข่งขันรอบโปร – แอม 

• หากนกักอลฟ์ถอนตวัหลงัวนัจนัทร์ของสัปดาห์การแข่งขนั นกักอลฟ์จะมีโทษปรับตามขอ้ 3.2 ค. ยกเวน้ 

เหตุจาํเป็น หรือมีใบรับรองแพทย ์

 

การถอนตัวขณะที่เล่นอยู่ในการแข่งขัน 

• นกักอลฟ์สามารถขอถอนตวัจากการการแข่งขนัจากเหตุผลทางการแพทย ์โดยแจง้ต่อผูอ้าํนวยการจดัการ 

แข่งขนั การถอนตวัโดยไมม่ีเหตุผลอนัควร จะมโีทษปรับ 2,000 บาท และมีโทษปรับเป็น 2 เท่าของการทาํ

ผิดระเบียบคร้ังต่อไป 

หมายเหตู: การถอนตวัระหว่างการแข่งขนั นกักอลฟ์ตอ้งเขียนเหตุผล และลงช่ือในแบบฟอร์มการถอนตวั 

 

ค. การตรวจสอบรายช่ือตามลําดับสิทธิ์การแข่งขัน 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะติดประกาศให้ทราบถึงรายช่ือของผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัตามลาํดบัสิทธ์ิ สามารถ

ตรวจสอบไดท้ี่ www.thailandpga.or.th  

 

ง.  ค่าสมัครต่อรายการแข่งขัน 

ค่าสมคัรเขา้แข่งขนัสาํหรับนกักอลฟ์อาชีพทุกรายการของ Thailand PGA Tour คือ  2,300 บาท โดยจะตอ้งชาํระ

พร้อมกบัการส่งใบสมคัร  

 

จ.  วันปิดรับสมัคร 

วนัปิดรับสมคัรเขา้แข่งขนัในแต่ละรายการคอื 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขนัรอบแรก หรือรอบคดัเลอืก หรือเป็นไปตาม

วนั เวลาที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนด สาํหรับการสมคัรเขา้แขง่ขนัหลงัวนัปิดรับสมคัร ให้ดูขอ้ 1.5 ซ 

 

ฉ. การคืนค่าสมัคร 

นกักอลฟ์จะไดรั้บค่าสมคัรคืน เต็มจาํนวน หากมกีารถอนตวัภายในวนั เวลาท่ีกาํหนด ในกรณีที่มีการถอนตวัหลงั

กาํหนด นกักอลฟ์จะไม่ไดรั้บค่าสมคัรคืน ยกเวน้เป็นการถอนตวัโดยเหตุผลทางการแพทยแ์ละตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

หรือเหตุผลจาํเป็นอยา่งอื่นที่คณะกรรมการมีมติให้คืนได ้อยา่งไรก็ตามจะไมม่ีการคืนค่าสมคัรหลงัจากนกักอลฟ์ได้

เร่ิมการแข่งขนัแลว้ หรือถอนตวัหลงักาํหนดโดยไม่มีใบรับรองแพทย ์

 

ช. ข้ันตอนสําหรับนักกอล์ฟสํารอง 

นกักอลฟ์สาํรองที่มีสทธิลงแข่งขนั จะตอ้งลงช่ือและรายงานตวัให้ฝ่ายจดัการแข่งขนัทราบ ณ สถานที่แข่งขนั ในวนั

แข่งขนัวนัแรกก่อนเวลาของกลุ่มแรก 60 นาที  

          

 

 

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

ในกรณีที่มีผูส้มคัรเขา้แข่งขนัไม่ครบตามจาํนวนที่ไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัสามารถพิจารณารับ

นกักอลฟ์ที่มีคุณสมบติัตามระเบียบของ Thailand PGA Tour ที่ไม่ไดส้มคัรไวใ้ห้เขา้ร่วมการแข่งขนัได ้จนกว่าจะ

ครบตามจาํนวน  โดยผูส้มคัรจะตอ้งจ่ายค่าสมคัรเป็นเงิน 2,300 บาท และจ่ายเงินเพ่ิม เน่ืองจากสมคัรล่าชา้เพ่ิมอีก 

จาํนวน 1,000 บาท รวมเป็น 3,300 บาท 

 

ฌ.  ความรับผิดชอบของสมาชิก 

นกักอลฟ์มีหนา้ที่ในการตรวจสอบคุณสมบติัหรืออนัดบัเงินรางวลัของตนเอง รวมถึงมีหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการสมคัร หรือการถอนตวั ให้ถูกตอ้งและเรียบร้อย 

 

1.6  การแข่งขันรอบโปร- แอม และกิจกรรมที่เป็นทางการ 

 การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั คือการยอมรับในการเลน่รอบโปร-แอม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุน 

ดว้ย อนุญาตให้สมาชิกสามารถขอถอนตวัจากการเล่นรอบโปร – แอม หรือจากกิจกรรมองผูส้นบัสนุน ไม ่

เกิน 2 คร้ัง ต่อปี โดยไม่ตอ้งให้เหตุผล โดยตอ้งย่ืนคาํร้องเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการ ภายในวนั 

กาํหนดการถอนตวั อยา่งไรก็ตาม Thailand PGA Tour สามารถปฏิเสธคาํขอ หากผูส้นบัสนุนมคีวาม

ประสงคใ์ห้นกักอลฟ์นั้นเล่นในรอบโปร-แอมนั้น 

 

การแข่งขนัรอบโปร-แอม ปกติจะจดัในวนัก่อนที่จะเร่ิมการแข่งขนัในรอบที่ 1 หรือเป็นวนัที่กาํหนดโดย 

คณะกรรมการ 

 

สมาชิกโปรดทราบว่าการแข่งขนัรอบโปร-แอม นั้น เป็นการแข่งขนัเพ่ือตอบแทน เป็นการส่งเสริม 

ผูส้นบัสนุนหรือนกักอลฟ์สมคัรเล่น ไม่ใชว้นัฝึกซ้อม ดงันั้นจึงไม่ควรปฏิบติัตนเหมือนวนัฝึกซ้อม เช่น ไม ่

ควรวดัระยะสนามแข่งขนั เป็นตน้ 

 

หลงัจากท่ีสมาชิกสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บแจง้ให้เขา้ร่วมการแข่งขนัรอบโปร แอม หากสมาชิก

นั้นปฏิเสธการเล่นในรอบโปร-แอม หรือปฏิเสธการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุน สมาชิกนั้นจะถูกตดั

สิทธ์ิจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการนั้น ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแขง่ขนั โดยได้

ย่ืนหลกัฐานเร่ืองการบาดเจ็บ หรือเหตุผลทางดา้นการแพทย ์หรือเขา้เง่ือนไขการถอนตวัตามสิทธ์ิ หรือจาก

เหตุผลที่มีฉุกเฉินและมีความสาํคญัมาก เช่น สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นตน้ 

 

ในกรณีที่สมาชิกขอถอนตวัจากการแข่งขนัรอบโปร-แอม หรือกิจกรรมท่ีผูส้นบัสนุนจดัขึ้น ตามเหตุผล

ดงักล่าวขา้งตน้ สมาชิกนั้นจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้ใชส้นามฝึกซ้อมทุกชนิด สมาชิกที่มาลา่ชา้เพ่ือเร่ิมเล่นรอบ

โปร-แอม อาจตอ้งเล่นจนจบพร้อมกบักลุ่มตามทีร้่องขอ และอาจตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของผูส้นบัสนุนที่
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เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น สมาชิกที่ไม่ปฏิบติัตามระเบยีบการเล่นรอบโปร-แอม อาจไดรั้บโทษปรับ หรือถูกพกั

การแข่งขนั  

 

สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของ Thailand PGA Tour ที่จดัขึ้น เช่น งานรับรางวลัประจาํปี ซ่ึงจะมีการแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้  

 

1.7   การลงทะเบียน 

นกักอลฟ์อาชีพที่มีสิทธิลงแข่งขนั จะตอ้งมารายงานตวัและลงทะเบียนดว้ยตนเอง ณ สถานที่แข่งขนั ตามวนัที่

กาํหนดในรายละเอียดการแข่งขนัของแต่ละรายการ อยา่งไรก็ตาม หากผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถลงทะเบียนได ้จะตอ้ง

แจง้ให้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัทราบภายในเวลาลงทะเบียนท่ีกาํหนด  จากนั้นจะตอ้งมาลงทะเบียนตามที่

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนักาํหนด หรือก่อนหนา้เวลาแข่งขนัของตนเองในรอบแรก  นกักอลฟ์ที่ไม่ไดล้งทะเบียนจะ

หมดสิทธิร่วมแข่งขนัโดยปริยาย 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ที่ไดช้าํระค่าสมคัรภายในกาํหนด ถือว่าไดล้งทะเบียนแข่งขนัแลว้ แต่เป็นความรับผิดชอบของ

นกักอลฟ์ที่จะตอ้งตรวจสอบเวลาเริมการแข่งขนั 

 

1.8   กฎการแข่งขัน การตัดจํานวนรอบการแข่งขัน หรือการยกเลกิการแข่งขัน 

1.8.1 ถา้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัพิจารณาเห็นสมควรว่า สภาพอากาศไม่เหมาะที่จะดาํเนินการแข่งขนัต่อไป

หรือมีเหตุอื่นใดที่ทาํให้แข่งขนัต่อไม่ได ้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะประชุมปรึกษากบัคณะกรรมการจดัการ

แข่งขนัเพ่ือหาขอ้สรุปในการเลื่อนการแข่งขนัแต่ละรอบ และแจง้ให้ผูส้นบัสนุนและนกักอลฟ์ทราบ   ซ่ึงสามารถ

พิจารณาไดต้ามแนวทางต่อไปน้ี 

ก.  การแข่งขนัรอบที่ 1, 2 และ 3 

การแข่งขนัในรอบใดรอบหน่ึงอาจถูกยกเลิกได ้ถา้ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้แข่งขนัเล่นจบไมถ่ึงก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูเ้ขา้

แข่งขนัทั้งหมด  อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัทัว่ไป ถา้มีการสโตรคลูกออกไปแลว้ ให้นบัรวมดว้ย 

 

ผูเ้ล่นตอ้งยอมรับการแข่งขนัซ่ึงอาจตอ้งเล่นมากกว่าวนัละ  18 หลุม หากเกิดขอ้ขดัขอ้งในเร่ืองสภาพอากาศหรือ

เหตุผลอื่นๆที่เกิดจากส่ิงที่ไม่สามารถควบคุมได ้

 

ข.  การแข่งขนัรอบสุดทา้ยและทางเลือกในการพิจารณา 

1. ถา้ไม่สามารถแข่งขนัในรอบสุดทา้ยให้เสร็จส้ินไปได ้ให้นบัผลของการแข่งขนัรอบท่ีนกักอลฟ์ทั้งหมดเลน่จบ 

2. ถา้มีเหตุทาํให้การแข่งขนัในรอบสุดทา้ยไม่สามารถแข่งได ้อาจจะกาํหนดให้มีการแขง่ขนัในวนัถดัไปได ้

3. วตัถุประสงคข์องการจดัการแข่งขนัคือแข่งขนั 4 วนั กาํหนด 72 หลมุ (หรือจาํนวนหลุมตามที่ Thailand PA Tour 

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

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ที่จะลดจาํนวนหลุมที่แข่งขนัเหลือ 54 หลุม หรือ 36 หลุม (หรือตาม

จาํนวนหลุมที่ Thailand PGA tour กาํหนด) 
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 1.8.2   การหยุดการแข่งขันช่ัวคราว 

สัญญาณแตร หรือ หวูดดงัยาว 1 คร้ัง                                                                                                                         

• เป็นสัญญาณในการให้หยดุเล่นในสถานการณ์ทีอ่าจเกิดอนัตราย ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งหยดุการเล่นทนัที ถา้ไม่

หยดุเล่นทนัที ผูเ้ล่นมีโทษตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

หมายเหตุ  กาํหนดให้ปิดพ้ืนที่ฝึกซ้อมทั้งหมดในระหว่างหยดุการเล่นชัว่คราวเน่ืองจากสถานการณ์อนัตราย

จนกว่า ผูอ้าํนวยการจดัการแขง่ขนัจะประกาศเปิดให้ฝึกซ้อมได ้ผูเ้ล่นที่ฝ่าฝืนจะถือว่าผิดระเบียบวินยั และมี

โทษปรับ 2,000 บาท 

สัญญาณแตร หรือหวูด ดงัต่อเน่ือง 3 คร้ัง                                                                                    

• ในกรณีผูเ้ล่นในกลุ่มกาํลงัเล่นต่อเน่ืองระหว่างสองหลุม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งไม่เล่นต่อจนกว่าคณะกรรมการ

จะแจง้ให้กลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

• ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มไดเ้ร่ิมเลน่ในหลุมใด ผูเ้ลน่คนใดคนหน่ึงหรือผูเ้ล่นทั้งหมดในกลุ่ม อาจหยดุ

เล่นทนัที หรือ เล่นต่อไปในหลุมนั้น ไม่ว่ากรณีใด ตอ้งหยดุการเล่นหลงัจากจบหลุมนั้นแลว้ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจใชวิ้ธีแจง้นกักอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวูดหรือแตรลม 

1.8.3   การเร่ิมเล่นใหม่ 

สัญญาณแตร หรือ หวูด 2 คร้ัง  

• เป็นสัญญาณให้เร่ิมเล่น หรือกลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

ทนัที่ที่ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัเห็นว่าสามารถเร่ิมการแข่งขนัได ้ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเปิดหวูด แตรลม 

เป็นสัญญาณส้ัน 2 คร้ัง ติดต่อกนั หรือแจง้ให้ผูแ้ข่งขนัทราบ โดยผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเร่ิมเล่นโดยไม่ชกัชา้ 

 

1.8.4   เงินรางวัล 

หากการแข่งขนัดาํเนินไปไม่ครบ  72 หลุมตามที่กาํหนดไว ้  กาํหนดให้เงินรางวลัยงัคงเดิมตามที่กาํหนดไว ้แต่

จะตอ้งมีการแข่งขนัรวมไมน่อ้ยกว่า 36 หลุม หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 

1.9    การแข่งขันรอบคัดเลือก 

การแข่งขนัรอบคดัเลือกจะจดัขึ้นก่อนหนา้การแข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 วนั หรือ ตามท่ีคณะกรรรมการจดัการแข่งขนั

เห็นสมควร  โดยกาํหนดเป็นการแข่งขนั 18 หลุม 

  

นกักอลฟ์อาชีพที่เขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือก จะถกูจดัอนัดบัตามคะแนนที่ทาํไดห้ลงัจบการแข่งขนัรอบคดัเลือก โดย

อนัดบั 1- -30 หรือจาํนวนตามที่คณะกรรมการกาํหนด จะไดรั้บสิทธิเขา้แข่งขนัใน Thailand PGA Tour ในรายการ

นั้นๆ โดยที่เหลือจะเป็นอนัดบัสาํรอง 
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1.10   ระเบียบการฝึกซ้อม 

1.10.1  ในการฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะฝึกซ้อมไดเ้ฉพาะสนามและตามเวลาที ่

คณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนดเท่านั้น 

1.10.2 ในระหว่างการฝึกซ้อม อนุญาตให้ซ้อมไดเ้พียงลูกเดียวเท่านั้น ยกเวน้ 

ก.  การเล่นลูกเขา้หากรีน แต่ลูกไม่อยูบ่นกรีน จะอนุญาตให้ซ้อมไดอ้ีก 1 ลูก 

ข.  อนุญาตให้ซ้อมชิพรอบกรีนไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง โดยการซ้อมชิพจะตอ้งไม่ทาํความเสียหายกบั 

สนาม 

ค.  การระเบิดทรายจากบงัเกอร์ขา้งกรีนเพ่ือขึ้นกรีน อนุญาตให้เล่นไดห้น่ึงคร้ัง การเล่นมากกว่า 

หน่ึงคร้ังตอ้งเล็งไปทางอื่นที่ไม่ใช่กรีน 

  ง.  สามารถฝึกซ้อมพตัตไ์ด ้3 คร้ัง 

            จ. ห้ามใช้รถกอลฟ์ในวนัฝึกซ้อม ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

ฉ.  ให้ออกรอบฝึกซ้อมไดไ้ม่เกินกลุ่มละ 4 คน 

หมายเหตุ  

• ในกรณีที่มีกลุ่มหลงัรอ จะไมไ่ดรั้บสิทธ์ิในการเล่นมากกว่าหน่ึงลูก 

• ห้ามนกักอลฟ์ที่ไม่ไดล้งแข่งขนัรอบโปรแอม ฝึกซ้อมชิพ และ/หรือพตัต ์บนกรีนในสนามแข่ง 

 ขนัในวนัแข่งขนัโปรแอม 

การฝ่าฝืนระเบียบ จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละคร้ัง 

 

1.11   การแข่งขันที่อยู่ในสัปดาห์ซํา้ซ้อนกัน 

นกักอลฟ์อาชีพที่เล่นอยูใ่น Thailand PGA Tour จะตอ้งไมไ่ปแข่งในทวัร์นาเมนทอ์ื่นๆที่จดัขึ้นมาซํ้าซ้อนกบัของ 

Thailand PGA Tour  ยกเวน้จะมหีนงัสือร้องขอลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยส่งถึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนัของ 

Thailand PGA Tour และให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

  

การฝ่าฝึนระเบียบขอ้น้ี จะถูกปรับโทษเป็นเงินอยา่งตํ่า 2,000 บาท และจะถูกตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงถา้มี

การฝ่าฝืนอีกคร้ัง จะถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัใน Thailand PGA Tour เป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 

1.12   เคร่ืองหมายโฆษณาที่ติดเส้ือ 

ขอ้แนะนาํสาํหรับนกักอลฟ์อาชีพเมื่อติดต่อผูส้นบัสนุนในเร่ืองเคร่ืองหมายติดเส้ือ 

ก.  ไม่ควรมีเคร่ืองหมายเกินกว่า 7 เคร่ืองหมายบนเส้ือที่สวมใสในการแข่งขนั  

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

ก.  นกักอลฟ์จะตอ้งปฏิบติัตามการร้องขอของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเมื่อผูส่ื้อข่าวขอสัมภาษณ์หลงัจากส่ง

สกอร์เสร็จ ทั้งน้ีเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผูส่ื้อข่าวในการประชาสัมพนัธ์การแข่งขนั ซ่ึงนกักอลฟ์จะตอ้งให้ความ

ร่วมมือโดยทนัที 

ข.  นกักอลฟ์ทุกคนที่เขา้ร่วมแข่งขนัรายการของ Thailand PGA Tour  ยินยอมอนุญาตให้ Thailand PGA Tour 

ดาํเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิการบนัทึกภาพและเสียง เพ่ือออกอากาศทางโทรทศัน์ วิทย ุการถ่ายภาพน่ิง และ

ภาพเคลื่อนไหว โดยผูเ้ล่นจะไม่มสิีทธิส่วนแบ่งใดๆหากไม่มกีารยินยอมจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  โดย

สมาคมฯจะมอบสิทธิให้ผูใ้ห้การสนบัสนุนใชป้ระโยชน์จากภาพและเสียงดงักล่าวเป็นเวลาหน่ึงปีหลงัการ

แข่งขนั เพ่ือจุดประสงคต่์อไปน้ีเท่านั้น 

• เพ่ือการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดเทปบนัทึกภาพการแข่งขนั และเพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

• ใชภ้าพเคลื่อนไหว หรือภาพน่ิง และงานลกัษณะเดียวกนัจากการแข่งขนั 

 

1.14   การรายงานสกอร์ 

นกักอลฟ์จะตอ้งให้ความร่วมมอืกบัเจา้หนา้ที่ของการแข่งขนัเมื่อมาถามสกอร์ เพ่ือรายงานกลบัเขา้ศูนยป์ระสานงาน

ของการแข่งขนั 

 

1.15   การแต่งกาย 

รอบการแข่งขันทุกรอบ  

นกักอลฟ์ที่แข่งขนัใน Thailand PGA Tour ตอ้งไม่สวมใส่กางเกงขาส้ัน กางเกงยีนส์ กางเกงที่มีกระเป๋าปะดา้นขา้ง 

หรือกางเกงทรงไม่สุภาพ เส้ือไม่มีปก หรือรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแข่งขนั รวมถึงการเขา้มาติดต่อในสาํนกังาน

แข่งขนัในวนัแข่งขนัดว้ย  

 

รอบฝึกซ้อม 

นกักอลฟ์อาจสวมกางเกงขาส้ันทีม่ีรูปแบบเป็นกางเกงเลน่กีฬากอลฟ์ ยกเวน้ห้ามสวมกางเกงขาส้ันในวนัฝึกซ้อมใน

วนัเดียวกบัวนัที่มีที่มีการแขง่ขนัรอบคดัเลือก รอบโปร แอม หรือรอบอื่นๆ  

 

การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละคร้ัง 

 

1.16   การด่ืมแอลกอฮอล์ 

ห้ามมิให้นกักอลฟ์ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลไ์ม่ว่าจะเป็นในระหว่างรอบฝึกซ้อม การแข่งขนัโปรแอม หรือในรอบ

การแข่งขนั การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผิดแต่ละคร้ัง 
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1.17   กฎระเบียบของแคดดี ้

แคดด้ีมีหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อนกักอลฟ์ที่ตนถือถุงกอลฟ์ให้ ดงันั้นถา้แคดด้ีกระทาํผิดกฎดงัต่อไปน้ีจะถอืว่า

เป็นเสมือนความผิดของนกักอลฟ์ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นกักอลฟ์จะ ถกูปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาทต่อความผิดแต่ละ

คร้ัง ซ่ึงกฏระเบียบมีดงัน้ี 

• มีความประพฤติที่เป็นที่ยอมรับไม่ได ้ในมาตรฐานของบุคคลในสังคมทัว่ไป 

• แคดด้ีจะตอ้งใส่บิ๊บแคดด้ีที่ทางผูจ้ดัการแข่งขนัจดัให้ทุกคร้ัง 

• ห้ามแคดด้ีสวมกางเกงยีนส์ รองเทา้แตะ อยา่งไรก็ตาม แคดด้ีสามารถสวมกางเกงขาส้ันทรงสุภาพได ้

• แคดด้ีตอ้งสวมเส้ือที่มีปก 

• แคคด้ีสามารถรับการสนบัสนุน และสามารถติดโฆษณาบนเส้ือ ซ่ึงคลา้ยกบันกักอลฟ์ได ้

• จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็นกลุ่มโดยแคดด้ี ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นบัสนุนการแข่งขนัรายการนั้น 

• ห้ามนกักอลฟ์ที่เขา้แข่งขนัในรายการเดียวกนั เป็นแคดด้ีให้กนั (รวมถึงรอบคดัเลือกของรายการนั้นๆดว้ย)  

• ห้ามมิให้แคดด้ีป็นผูเ้ขยีนสกอร์แทนผูเ้ล่นในสกอร์การ์ด 

• แคดด้ีสามารถจดขอ้มลูสถิติในการ์ดขอ้มูลสถิติได ้

• กาํหนดให้นกักอลฟ์ตอ้งใชแ้คดด้ีในการแข่งขนั และให้รวมถึงรอบฝึกซ้อมและรอบโปรแอม การใชร้ถลาก

ถุงกอลฟ์ให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 

• ห้ามแคดด้ีทดสอบสภาพผิวกรีนในสนามแข่งขนั ยกเวน้รอบฝึกซ้อมเท่านั้น  

• ห้ามแคดด้ีที่ใส่รองเทา้กอลฟ์เดินบนกรีนทุกกรีนในสนามท่ีใชใ้นการแข่งขนั (ให้รวมถึงกรีนฝึกซ้อมดว้ย) 

• Thailand PGA Tour มีสิทธิในการขบัหรือห้ามไม่ให้แคดด้ีคนใคคนหน่ึงเขา้บริเวณสนามแข่งขนัหากทาํผิด

ระเบียบหรือประพฤติตนไมเ่หมาะสม 

• นกักอลฟ์อาชีพมีสิทธิที่จะนาํแคดด้ีของตนเองมา โดยจะตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการแข่งขนัทราบล่วงหน้าและอาจ

ตอ้งจ่ายค่าแคดด้ีให้ทางสนามกอลฟ์ทุกคร้ังที่จะออกแข่งในแต่ละวนัตามอตัราของแต่ละสนาม 

 

1.18 เวลาทีใ่ช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play)  

การควบคุมเวลาการเล่น ประจําปี 2564 

ไทยแลนด ์พีจีเอ ทวัร์ (Thailand PGA Tour) มีนโยบาย เร่ืองการควบคุมเวลาการเลน่ ดงัน้ี 

1. เวลาทีอ่นุญาตในการเล่น 

การแข่งขนัในแต่ละรายการ ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะกาํหนดเวลาท่ีใช้ในการเล่น และติดประกาศไวบ้นบอร์ด

ประกาศ ณ สนามแข่งขัน ตารางเวลาน้ีจะมีการพิมพ์ประกาศไวท่ี้ด้านหลงัของใบบอกตาํแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน 

ตารางเวลาน้ีจะกาํหนดเวลามากท่ีสุดท่ีอนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัระยะ ความยากของหลุม และเวลารวม

ทั้งหมดสําหรับรอบการแข่งขนั 

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อหลุม ดังน้ี 

กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาท ี  พาร์ 4 - 16 นาที   พาร์ 5 - 19 นาที    
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กลุ่ม 3 คน: พาร์ 3 - 11 นาท ี  พาร์ 4 - 14 นาที   พาร์ 5 - 17 นาที    

กลุ่ม 2 คน: พาร์ 3 - 9 นาท ี  พาร์ 4 - 12 นาที   พาร์ 5 - 14 นาที    

หมายเหตุ: บวกเวลาเพ่ิมไดส้าํหรับหลุมที่มีความยากหรือมีส่ิงที่ทาํให้การเล่นล่าชา้ นอกจากน้ีเวลาในการเดิน

จากกรีนไปยงัแทน่ทีอาจนาํมาเพ่ิมในเวลาที่กาํหนดได ้

แนวทางการกําหนดเวลาท่ีใช้ต่อรอบ ดังน้ี 

กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชั่วโมง 

กลุ่ม 3 คน: 4:12 - 4:35 ชั่วโมง 

กลุ่ม 2 คน: 3:32 - 3:45 ชั่วโมง 

2. ออกนอกตําแหน่ง                                                                                                                                                                                        

ถา้กลุม่แรก หรือกลุ่มแรกหลงัสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาที่กาํหนด จะถอืว่าออกนอกตาํแหน่ง กลุ่มใดต่อมา

จะถือว่าออกนอกตาํแหน่งถา้ช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกบักลุ่มหนา้มากกว่าช่วงห่างเวลาตอนเร่ิมตน้เล่น 

และเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาที่กาํหนดสาํหรับหลุมที่เล่นจบ 

3. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา 

การเร่ิมตรวจสอบเวลา 

• กลุ่มทีอ่อกนอกตาํแหน่ง ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด จะมีการเขา้ตรวจสอบเวลาทนัที และจะมีการแจง้จากเจา้หนา้ที่ 

ควบคมุเวลา 

• กลุ่มจะถกูตรวจสอบเวลาจนกระทัง่เขา้ตาํแหน่ง หรืออยูภ่ายในเวลาที่กาํหนด 

การเร่ิมจับเวลา 

• ถา้กลุม่เสียเวลาเพ่ิมขึ้น หรือเวลาไม่ดีขึ้นหลงัจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ล่นในกลุ่มตอ้งเล่นหลุม

ต่อๆไปทุกหลมุ โดยใช้เวลานอ้ยกว่าที่กาํหนด มิเช่นนั้นเจา้หนา้ที่จบัเวลาอาจพิจารณาเร่ิมการจบัเวลา 

• กลุ่มทีถู่กตรวจสอบเวลาติดต่อกนั 4 หลุม แต่ไมส่ามารถกลบัเขา้สู่ตาํแหน่งได ้จะถกูจบัเวลาตั้งแต่หลุมที่ 5 

เป็นตน้ไป 

• ในรอบการเล่น กลุ่มที่กลบัเขา้ตาํแหน่งหลงัจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตาํแหน่งซํ้าอกี จะมีการ

จบัเวลาแทนที่การตรวจสอบเวลา 

• ในระหว่างการตรวจสอบเวลา หากพบว่า ผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน หรือสามคนในกลุม่ไม่ช่วยเหลือเพ่ือทาํให้

เวลาของกลุ่มดีขึ้น อาจมกีารจบัเวลาผูเ้ลน่นั้น ในขณะที่ผูเ้ล่นอื่นยงัคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหว่างการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นที่มีบนัทึกการสโตรค จาํนวน 2 คร้ัง ที่แต่ละคร้ังเกิน

เวลาที่อนุญาต คือ 40 วินาที หรือ 50 วินาที แต่ยงัอยูภ่ายใน 10% ที่อนุญาตเพ่ิม เจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาจะแจง้

ให้ทราบว่า จะเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหว่างกลุ่มกบักลุ่มหน้ามีความห่างมาก เจา้หน้าท่ีควบคุมเวลาอาจเขา้จบัเวลากลุ่มได้โดยไม่ตอ้งมีการ

ตรวจสอบเวลาก่อน 
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หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรือการจับเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือผูเ้ล่นทั้งกลุ่มถูกเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจบัเวลา จะไดรั้บการแจง้จาก

เจา้หนา้ที่ควบคุมเวลา 

• ในทุกกรณี เจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาจะมีการแจง้ผูเ้ล่นทุกคนในกลุ่มกอ่นทาํการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา 

แต่ไม่ตอ้งแจง้เมื่อมีการหยดุตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลา 

• เมื่อมีการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลากลุ่ม หรือผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มที่

ตามมาให้ทราบว่ามีการจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัว่าจะตอ้งปฏิบติั ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งรู้

ตาํแหน่งของกลุ่มตนเองที่สัมพนัธ์กบักลุ่มหนา้ กลุ่มทีไ่ดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาตาํแหน่งจะถูก

ตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาค่อนขา้งแน่นอน 

• การจบัเวลาจะมีการบนัทึกจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลา ในขณะท่ีการตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบนัทึก 

4. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล                                                                                                                                                         

การตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลารายบุคคล จะทาํโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมเวลา กบัผูเ้ล่นหน่ึงคน สองคน                    

สามคน หรือทุกคนในกลุม่ 

• สําหรับการเล่นจากแท่นที จะให้เวลาท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผูเ้ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลงัจากน้ันนับ 3 วินาที  

 และเร่ิมเวลา 

• การเล่นก่อนถึงกรีน จะเร่ิมจบัเวลาเมือ่ผูเ้ล่นใชเ้วลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง กา้วนบั 

คาํนวณระยะ หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา ถา้มีการรบกวนจากผูเ้ล่นอื่น แคดด้ี หรือส่ิงกระทบ

ภายนอกระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผูเ้ล่น จะมีการหยดุนาฬิกาจบัเวลาไวแ้ละจะไม่เร่ิม

เวลาใหม่จนกว่าผูเ้ล่นไดเ้ขา้เตรียมพร้อม จนถึงจุดที่ถูกรบกวนคร้ังก่อน 

สาํหรับการเล่นระยะส้ันรอบกรีน จะให้เวลาผูเ้ล่นเพียงพอ เพ่ือเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื่อนยา้ยลูส อิมเพดิ

เมนทท์ี่อยูบ่นกรีน เร่ิมดูเส้นทางเล่น หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา 

• บนกรีนจะเร่ิมเวลาหลงัจากผูเ้ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลกู โดยที่ผูเ้ล่นคนอื่นไดม้าร์คและหยิบลูกขึ้น 

แลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บเวลาเพียงพอ เพ่ือมาอยูใ่นตาํแหน่งที่พร้อมสาํหรับการพตัต ์หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที 

และเร่ิมเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการพตัตร์ะยะนอ้ยกว่า 2 เมตร เวลาจะเร่ิมนบัในทนัทีที่ผูเ้ลน่วางลูกกลบัที่เดิม

และยืนขึ้น(หรือ ไดใ้ชเ้วลาที่เพียงพอ) เพ่ือวางลูกของตนเอง หลงัจากนั้นเร่ิมนบั 3 วินาที และเร่ิมเวลา  

หมายเหตุ เวลาที่เหมาะสมที่ใชใ้นการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสียหายต่างๆ และการเคลื่อนยา้ยลูสอิมเพดิ

เมน้ท ์จะไม่นบัเป็นเวลาในการทาํสโตรค 

• การขยายเวลา: มีโอกาสใชเ้พียงคร้ังเดียวในแต่ละรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ  

30 วินาที โดยจะตอ้งร้องขอก่อนเวลาที่กาํหนดในการทาํสโตรคหมดลง 

• เวลาเพยีงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายงัลูกของตนเองหรือแท่นที ดงันั้นหากผูเ้ล่น

เดินทางเร็วก็จะมีเวลาเตรียมตวัมากขึ้น ในขณะที่ผูเ้ล่นที่เดินทางชา้ เวลาเตรียมตวัอาจนอ้ยลงไป เพราะ

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

เวลาทีอ่นุญาต สําหรับแต่ละสโตรค 

• เวลาที่อนุญาตสาํหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นลาํดบัที่หน่ึงที่เล่นบนแท่นท ีพาร์ 3, 

เล่นลูกอะโพรชไปที่กรีน หรือ ชิพ หรือ พตัต ์จะมีเวลาเพ่ิม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็น 50 วินาที) 

• เวลาที่เกินไปแต่อยูภ่ายใน 10% ของเวลาที่อนุญาต จะไม่ถือว่าเกินเวลา เวลาที่อนุญาตเพ่ิมขึ้น 10% 

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

โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่  

5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง ท่ีถูกพบโดยผูต้ดัสินหรือเจา้หน้าท่ีควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาอย่าง

เป็นทางการ ใช้เวลามากกว่า 80 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัแรก หรือ 70 วินาที สําหรับผูเ้ล่นลาํดบัอ่ืน ไม่คาํนึงถึง

ว่ากลุ่มน้ันจะอยู่ในตาํแหน่งหรือไม่ จะถือว่า มีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลาน้ันกลุ่มออกนอก

ตาํแหน่ง จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจบัเวลาเฉพาะผูเ้ล่นคนน้ัน ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตาม

ตาราง ข. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างน้ี 

โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้แก่ 

5.2 ผูเ้ล่นคนใดมีบนัทึกการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา ในรอบการแข่งขัน ครบ 3 คร้ัง จากการใช้เวลาแต่ละ      

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

5.3 ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะ 

 ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปล่ียนเป็นจบัเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป 

5.4  ผูเ้ล่นคนใดในระหว่างการจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาท่ีกาํหนด จะถือว่า 

 เล่นเกินเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเน่ืองจนจบการแข่งขนั 

การแจ้งผู้เล่นเร่ืองโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (EST) หรือ การเล่นเกินเวลา (Bad Time) 

นอกจากการเล่นบนกรีน ผูต้ัดสินหรือเจา้หน้าท่ีควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วท่ีสุดท่ีสามารถทาํได้ ว่าผูเ้ล่น

ได้รับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา ผูต้ดัสินหรือเจา้หน้าท่ีควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นว่า

เขา้ใจเร่ืองขอ้กาํหนดเร่ืองการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าผูเ้ล่นจะระวงัการเล่นเกินเวลาในคร้ัง

ต่อไปซ่ึงจะมีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบงัคบัใช้  หากโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา 

เกิดจากการเล่นลูกพตัต์ หรือ ลูกชิพส้ันๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะท่ีเดินทางไปแท่นทีหลุมถดัไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้ง

รับโทษของการเล่นเกินเวลาคร้ังท่ี 2 หากไม่มีการแจง้คร้ังท่ี 1มาก่อน 

การอุทธรณ์ โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกนิไป หรือ เล่นเกินเวลา 

ผูเ้ล่นมีเวลา 30 นาทีหลงัเล่นจบรอบที่จะอุทธรณ์เร่ือง โทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเลน่เกิน

เวลา ใดๆที่ไดรั้บในระหว่างรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้
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บันทึกล่าสุดของผู้เล่นที่ถูกจับเวลาและมีโทษปรับ 

รายช่ือผูเ้ล่นท่ีมีบันทึกการถูกจบัเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูได้ท่ีสํานักงานจดัการแข่งขัน และจะมีการติด

ประกาศท่ีบอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการ ณ สนามแข่งขันน้ันๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจว่า ไดรั้บทราบถึงสถานะล่าสุด

ของตนเอง  

6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน 

ก.  โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกัน 

โทษปรับสโตรค จะใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นคนเดิมที่เล่นเกินเวลา 2 คร้ัง หรือมากกว่า ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 

5.4 ด้านบน จากการตรวจสอบเวลา และ / หริอ จบัเวลา ในระหว่างการแข่งขนัรายการเดียวกนั รวมถึงมีโทษ

ปรับเงินด้วยในเวลาเดียวกนั 

 

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สําหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกัน 

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: ผูเ้ล่นที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืน คร้ังที่ 2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มกีารปรับโทษเพ่ิมตาม

ตาราง ค. และ ง. ดา้นล่างอีก แต่จะนบัจาํนวนคร้ังการถูกจบัเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบนัทึกไว้

ตลอดรอบปีการแข่งขนั 

ข. โทษปรับเงินสําหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป  และ/ หรือการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจาํนวน 2,000 บาท เมื่อมีบนัทึกการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนใน

รอบปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพ่ิมขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังที่ผูเ้ล่นมีโทษการใช้เวลาตีลูกมาก

เกินไป 

ข. โทษปรับเงิน สําหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป ในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 

คร้ังท่ี 2 2,000 

คร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังที่ผ่านมาของการเล่นเกนิ

เวลา 
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ค. โทษปรับเงินสําหรับการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

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

หรือ 5.4 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขนั โทษปรับน้ีจะเพ่ิมขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละคร้ังที่ผูเ้ล่นมีโทษ

ตรวจสอบเวลา และ/หรือ การเล่นเกินเวลา 

ค. โทษปรับเงิน สําหรับโทษการเล่นเกนิเวลา ในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังการเล่นเกินเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังท่ี 1 0 

คร้ังท่ี 2 2,000 

คร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆไป + 2,000 จากการปรับคร้ังที่ผ่านมาของการเล่นเกนิ

เวลา 

 

ง. โทษปรับสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

ตามตารางน้ี จะเป็นโทษปรับเงินจากบนัทึกจาํนวนคร้ังการจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ ไม่รวมถึงบนัทึกการ

ตรวจสอบเวลา ถา้ถูกจบัเวลา 5 คร้ังในระหว่างปี ผูเ้ล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / ถา้ผูเ้ล่นถูกจบัเวลา 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 มากกว่า

ค่าปรับของคร้ังที่ผ่านมา ของแต่ละคร้ังของบนัทกึการจบัเวลาที่เพ่ิมขึ้น  

 

ง. โทษปรับเงินสําหรับจํานวนคร้ังการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน 

จํานวนคร้ังของการจับเวลา โทษปรับเงิน (บาท) 

คร้ังที่ 1 - 4 0 

คร้ังที่ 5 2,000 

คร้ังที่ 7 4,000 

คร้ังที่ 9 6,000 

คร้ังที่ 11 8,000 

คร้ังที่ 13 10,000 

คร้ังที่ 15 12,000 

ตั้งแต่ 16 คร้ังขึ้นไป 2,000 มากกว่าค่าปรับคร้ังที่ผ่านมา ของแต่ละคร้ังที่เพ่ิม 

 

หมายเหตุ:  
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1. ผูเ้ล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกินเวลาท่ีกาํหนดในปีท่ีผ่านมาตามตาราง ก.ข. 

ค. หรือ ง. ดา้นบน หากยงัมีการฝ่าฝืนในลกัษณะเดิมอีกในปีต่อมา โทษปรับจะเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

2. ผูเ้ล่นที่มีบนัทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 คร้ังในปีเดียวกนั ตอ้งเขา้รับการอบรมจากหัวหนา้ผูต้ดัสิน 

7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยทีสุ่ด 

ส่ิงที่ผู้เล่นสามารถช่วยได้ 

• รู้ตาํแหน่งของกลุ่มตนเอง กบั ตาํแหน่งของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 

• ถา้รู้สึกว่ากลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ให้แจง้ขอความร่วมมอืผูเ้ล่นคนอื่นในกลุ่ม 

• ถา้กลุม่ตนเองออกนอกตาํแหน่ง ให้พยายามเล่นเร็วขึ้นเพ่ือให้ทนักลุ่มหนา้โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้

• ถา้ไดรั้บแจง้ว่ามีการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ ให้เล่นให้เร็วขึ้นทนัที 

• เล่นโพรวิชัน่นลับอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพ้ืนที่ปรับโทษ หรือ อาจโอบี 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมอื 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงคาํนวณระยะ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม 

• ดูเส้นทางเลน่บนกรีน ในขณะที่ผูเ้ล่นคนอื่นกาํลงัดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่

รบกวน) 

• ไม่ตอ้งห่วงถึงกลุม่ที่อยูด่า้นหลงั เป็นความรับผิดชอบของผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่

อยูด่า้นหลงั 

 

40 วินาทีเป็นเวลาที่นานในการตีลูก 1 คร้ัง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลําดับการเล่นของตนเอง  

ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอีกต่อไป 

 

1.19 เจ้าหน้าที่ควบคุมกฎ 

ก. Thailand PGA Tour จะจดัส่งคณะกรรมการควบคุมกฎการแข่งขนัไปในทุกรายการ 

ข. กรรมการกฎขอ้บงัคบั ของ Thailand PGA หรือผูท่ี้กรรมการกฎขอ้บงัคบัแต่งตั้ง จะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการ

ควบคุมดูแลเร่ืองกฎขอ้บงัคบัในแต่ละรายการแข่งขนั 

 

1.20  กฎ ข้อบังคับการแข่งขัน และการจัดกลุ่มแข่งขัน 

ก. ยึดกฎขอ้บงัคบัของ R&A Rules Limited และกฎระเบียบการแข่งขนัของ Thailand PGA Tour ในรายการ

แข่งขนัทุกรายการ โดยบางรายการอาจมีกฎสนามเพ่ิมเติม 

ข. การจดักลุ่มแข่งขนัของรอบ 1 และ/หรือ รอบ 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั  

โดยในรอบการแข่งขนัหลงัจากการตดัตวัแลว้ จะพิจารณาจดักลุ่มจากอนัดบัผลการแข่งขนัหลงัจบรอบ
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การแข่งขนัก่อนหนา้นั้น  หากมีการจดักลุม่การแข่งขนัที่แตกต่างจากน้ี จะประกาศให้ผูเ้ขา้แข่งขนัทราบ

ล่วงหนา้ 

ค. ผูอ้าํนวยการจดัการแขง่ขนั หรือคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจกาํหนดเลื่อนหรือยกเลิกการแขง่ขนัของ

แต่ละรอบไดต้ามความเหมาะสมหากมปัีญหาเร่ืองสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการ

ควบคุม 

 

2.  ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตัวเม่ือเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour 

 ระเบียบขอ้บงัคบัน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการแข่งขนัใน Thailand PGA Tour 

 

2.1 เร่ืองทั่วไป 

ในการเป็นสมาชิกของ Thailand PGA Tour  นกักอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฏระเบียบของการแข่งขนัอยา่ง

เคร่งครัด ซ่ึงจุดมุ่งหมายของ Thailand PGA Tour คือ การสะทอ้นภาพของนกักอลฟ์อาชีพที่มีความซ่ีอสัตย ์มี

ระเบียบวินยั เป็นผูม้ีกริยา มารยาทอนัดี และมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา ทั้งน้ีไม่ว่าจะอยูใ่นหรือนอกการแข่งขนั 

 

ในการกาํหนดระเบียบในการปฏิบติัตวันั้นเป็นเร่ืองที่ละเอียดออ่น และไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุมได้

ครบทุกเร่ืองดงันั้น ในการพิจารณาว่าความประพฤติใดสมควรหรือไม่ จะใชส้ามญัสาํนึก ( common sense) 

เพ่ือใชใ้นการพิจารณาดว้ย นกักอลฟ์ที่มีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อสอบถามคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

 

2.2   ระเบียบปฏิบัติ 

โดยทัว่ไปการกระทาํใดๆต่อไปน้ีแสดงว่าละเลยต่อระเบียบปฏิบติัและ จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบียบขอ้ 

2  

2.2.1 มารยาท หรือ ธรรมเนียมปฏิบติั   (Standards of Player Conduct) 

กระทาํการหรือประพฤติปฏิบติัตวัผิดต่อธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรือวงการ 

กอลฟ์ 

2.2.2 การตอ้งคาํพิพากษาให้จาํคุก 

    ตอ้งคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุกในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระทาํผิดโดยเจตนา 

2.2.3 ความประพฤติส่วนตวั 

  มีความประพฤติส่วนตวับางประการที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม 

2.2.4 ความประพฤติที่ทาํความเส่ือมเสีย 

  กระทาํการหรือประพฤติตวัก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ Thailand PGA Tour หรือวงการกอลฟ์ 

อาชีพ 

2.2.5 ไมร่ายงานเมือ่พบว่าสมาชิกอืน่ไดก้ระทาํความเส่ือมเสีย 

เมื่อพบว่านกักอลฟ์อาชีพอืน่ๆ ไดฝ่้าฝืนกฏดงัที่กล่าวมา และไม่รายงานให้คณะกรรมการจดัการ

แข่งขนั 
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ทราบหรือช่วยปกปิดความผิดดงักล่าว 

       2.2.6   กฏของกอลฟ์ 

ก. ไม่ปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัของกีฬากอลฟ์ หรือกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนั

ประกาศใชใ้นแต่ละสนามแข่งขนั เช่น กฏสนาม (Local Rules) เป็นตน้  

ข.จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบัเพ่ือให้ตนเองไดเ้ปรียบ 

2.2.7 ทศันคติที่ดี 

สมาชิกจะตอ้งแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะแข่งขนัใน Thailand PGA Tour ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ยกระดบั 

มาตรฐานการแข่งขนั 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ 

การฝ่าฝืนกฏคือการกระทาํที่ผิดระเบียบขอ้บงัคบัที่ไดอ้อกเป็นระเบียบไวใ้นขอ้กาํหนดการแข่งขนั

ของ Thailand PGA Tour  

 

3   ข้ันตอนการลงโทษ 

เมื่อพบว่าสมาชิกฝ่าฝืนกฎที่ระบไุว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะกระทาํการไต่สวน และย่ืนเสนอต่อคณะ

กรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง หากพบว่า  มีความผิดจริง จะมีการพิจารณาโทษตามความรุนแรงต่อไป 

3.1 การแบ่งประเภทบทลงโทษ 

 ก.  การตกัเตือน 

 ข.  การปรับเงิน  

ขั้นตํ่า 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท  

 ค.  การห้ามลงแข่งขนัและปรับเงิน 

1. ห้ามลงแข่งขนั 2 รายการและไมเ่กิน 1 ปีในรายการของ Thailand PGA Tour และปรับไม่

เกิน 5,000 บาท 

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

ง.  ถอดสมาชิกภาพ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะทาํการสอบสวนความผิดที่มีโทษโดยผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะรายงาน

ผลการสอบสวนไปยงัคณะกรรมการบริหาร Thailand PGA Tour ก่อนที่คณะกรรมการจะตดัสินลงโทษ

ต่อไป 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะทาํการสอบสวน กรณีความผิดท่ีมีพยานหลกัฐานชดัเจน คณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัหรือผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัสามารถตดัสินโดยไม่ตอ้งรอผลการสอบสวนก่อน เพ่ือความ

สะดวกและรวดเร็วในการจดัการแข่งขนัให้ลุล่วง 
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3.2   ประเภทการกระทําผิดและบทลงโทษ 

 ก. การตักเตือน 

• เมื่อผูเ้ล่นฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบั และมารยาทการเล่นกอลฟ์ โดยไม่ตั้งใจ 

• เมื่อผูเ้ล่นกระทาํการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และไดรั้บเสียงตาํหนิจากบุคคลทัว่ไป 

ข. การปรับเงิน  

• เมื่อผูเ้ล่นกระทาํการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ วินยั ใดๆ ของ Thailand PGA Tour 

• เมื่อผูเ้ล่นแสดงอาการดูหมิ่นและใชถ้อ้ยคาํหยาบคาย  ขวา้งปา ทุบ เตะ หรือทาํลาย ไมก้อลฟ์ หรือส่ิงของ

อื่นๆ ต่อหนา้ ผูช้ม ผูใ้ห้การสนบัสนุน ส่ือมวลชน ผูเ้ล่นรายอื่น แคดด้ี   ฝ่ายจดัการแข่งขนั รวมทั้งเจา้หนา้ที่

ทุกส่วนในสนามแข่งขนั 

• ไม่เกลี่ยทรายให้เรียบร้อยหลงัจากการใชบ้งัเกอร์ หรือไม่ทิ้งขยะในที่ที่จดัให้ 

• แต่งกายผิดระเบียบ 

• ถูกตกัเตือน 2 คร้ัง หรือ มากกว่าภายในเวลา 1 ปี 

ค. การห้ามลงแข่งขันและ/หรือปรับเงิน 

• ถอนตวั หรือ เลิกแข่งโดยไม่มีการแจง้และอธิบายเหตุผล 

• สร้างความเส่ือมเสียแก่จรรยานกักอลฟ์และไม่ปฏิบติัตามหนา้ที่ในการเป็นนกักอลฟ์ท่ีดี 

• พฤติการณ์ใดๆที่สร้างความเส่ือมเสียและอบัอายต่อช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของสมาคมฯและ Thailand PGA 

Tour 

• ถูกตกัเตือนหรือถกูปรับเงินหลายคร้ังภายในเวลาหน่ึงปี 

• ผูเ้ล่นไมย่อมจ่ายเงินค่าปรับเกิน 15 วนั 

• ไม่ยอมปฏิบติัตามโทษที่ไดรั้บ 

ง. การถอดสมาชิกภาพ 

เมื่อผูเ้ล่นรายใดประพฤติเส่ือมเสียและสร้างความอบัอายต่อช่ือเสียงและศกัด์ิศรีของสมาคมฯ และ Thailand 

PGA Tour จนไม่อาจให้อภยัได ้

 

3.3 การแจ้งบทลงโทษ 

ก.  Thailand PGA Tour จะแจง้บทลงโทษพร้อมระบุเหตุผลแก่ผูก้ระทาํผิดโดยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ ์

อกัษร โดยการแจง้หรือย่ืนจดหมายให้กบัสมาชิกโดยตรงหรือส่งทางไปรษณียต์ามที่อยูท่ี่แจง้ไว ้และ 

วนัที่ที่จดหมายถึงผูรั้บ นบัเป็นวนัแจง้อยา่งเป็นทางการ 

ข.  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบับทลงโทษ  หากการกระทาํผิดชดัเจน ไม่มีขอ้สงสัยใดๆ และมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ 

บทลงโทษโดยเร็วที่สุด คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตดัสินลงโทษไดโ้ดยมีพยานบุคคลอยา่งนอ้ย 

สองคน โดยในกรณีน้ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมี 

รายละเอียดอื่นๆ คือช่ือและที่อยูข่องพยาน ซ่ึงจะตอ้งลงลายมือช่ือรับทราบคู่กบัลายมอืช่ือของ 

ผูอ้าํนวยการจดัการแขง่ขนั 
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3.4   ข้ันตอนการอุทธรณ์ 

หลงัจากไดรั้บแจง้การปรับโทษตามขอ้ 3.3  สมาชิกมีสิทธิที่จะย่ืนอุทธรณ์ภายใน 7 วนัโดยทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

3.4.1 ปรากฏว่ามีหลกัฐานใหม่ซ่ึงไม่ไดพ้บและนาํเขา้พิจารณาในคร้ังแรก 

3.4.2 การตีความของ Thailand PGA Tour ไม่ถูกตอ้ง 

3.4.3 คาํตดัสินมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุ และร้องขอให้ลดโทษลง 

3.4.4 ในการย่ืนอุทธรณ์นั้น จะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

3.5      การตัดสินหลงัรับเร่ืองอุทธรณ์ 

ก. คณะกรรมการสมาคมฯจะพิจารณาใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนัหลงัจากไดรั้บคาํอุทธรณ์ และคาํตดัสิน

นั้นจะถือ 

เป็นส้ินสุด โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯอาจดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 

  3.5.1 เห็นว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน   -   ปฏิเสธคาํอุทธรณ์ 

  3.5.2 เห็นว่าอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ   -   ให้อุทธรณ์ตกไป 

3.5.3 เห็นว่าอุทธรณ์โดยมีเหตุผล   -   กลบัคาํตดัสิน หรือลดโทษ 

ข. หากผูเ้ล่นไม่ย่ืนอุทธรณ์บทลงโทษตามขอ้ 3.4   คาํตดัสินลงโทษถือเป็นที่สุด ผูเ้ล่นไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์ 

ภายหลงัช่วงเวลาดงักล่าว  

ค. ผูเ้ล่นอาจจะขอถอนคาํอุทธรณ์ไดก้่อนที่คณะกรรมการฯจะตดัสิน  ซ่ึงการถอนคาํอทุธรณ์มีผลทาํให้คาํ

ตดัสิน 

โทษถือเป็นที่ส้ินสุด 
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	 เล่นโพรวิชั่นนัลบอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรือ อาจโอบี
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงคำนวณระยะ
	 อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม
	 ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นกำลังดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่รบกวน)
	 ไม่ต้องห่วงถึงกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง
	40 วินาทีเป็นเวลาที่นานในการตีลูก 1 ครั้ง ถ้ามีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลำดับการเล่นของตนเอง
	ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอีกต่อไป

