
ระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  
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ณ จังหวัดพัทลุง 
 

********************* 
 

1. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายกสมาคมฯ นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ 
เลขาธิการ นายกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล 
สถานที่ติดต่อ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ 

286 ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ 0-2130-5083 โทรสาร 0-2130-5084 
Email: thailandgolfassociation@hotmail.com 
Website: www.tga.or.th 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ประธานกีฬากอล์ฟของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ  
 ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ    รองประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ  
 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ  
 บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง     กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ประกอบด้วย  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.   ประธานกรรมการ 

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ   กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.   กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ  
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา ประกอบด้วย  
 ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ   ประธานกรรมการ 

ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬากอล์ฟ   กรรมการ 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ   กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย   กรรมการ  
ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง (ยกเว้นคู่กรณ)ี    กรรมการ  
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
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4. ประเภทการแข่งขัน 
จัดการแข่งขัน 2 ประเภท คือ 
4.1 ประเภท ชาย แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 

 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 

4.2 ประเภท หญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 
 

5. ข้อบังคับและกฎการแข่งขัน 
5.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
5.2 กฎสนามและข้อก าหนดการแข่งขันที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของ R&A Rules Limited 
5.3 ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งหรือมีข้อสงสัย ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษของกฎข้อบังคับและ Official Guide 

to the Rules of Golf ของ R&A Rules Limited หรือกฎสนามและข้อก าหนดการแข่งขันที่จัดท าโดยสมาคมกีฬา 
กอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม 2562 

5.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ หรือข้อก าหนดการแข่งขัน ให้ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ เป็นผู้วินิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 นักกีฬาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
6.2 นักกีฬาชายต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ และนักกีฬาหญิงต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี บริบูรณ์ 

(นับปี พ.ศ. เกิด) 
6.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นตามข้อบังคับว่าด้วยสถานภาพสมัครเล่นที่ R&A 

Rules Limited และสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ รับรองเท่านั้น 
6.4 แฮนดิแคป (Handicap) ของนักกีฬาต้องไม่เกิน 24 หรือท าสกอร์เฉลี่ยไม่เกิน 96 
6.5 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้น ๆ เท่านั้น 
6.6 นักกีฬาทุกคนจะต้องน าเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วันก่อนการแข่งขัน      

มายื่นให้กับคณะกรรมการฯ ในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งในรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาค และในรอบแข่งขัน 
ระดับชาติ หากไม่น าเอกสารมายื่นตามก าหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

 
7. การคัดเลือกระดับภาค และการแข่งขันระดับชาติ 

7.1 การคัดเลือกระดับภาค 
ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตาม

ประเภทและอายุ ดังนี้ 
 ประเภทชาย รุ่นอายุ 50 – 59 ปี จังหวัดละไม่เกิน 5 คน 
 ประเภทชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป จังหวัดละไม่เกิน 5 คน 
 ประเภทหญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป จังหวัดละไม่เกิน 5 คน 

 
โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี้ 

ภาค 1 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ 
1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดจันทบุรี 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. จังหวัดชลบุรี 5. จังหวัดตราด 6. จังหวัดนนทบุรี 
7. จังหวัดปทุมธานี 8. จังหวัดระยอง 9. จังหวัดสมุทรปราการ 
10.จังหวัดสมุทรสงคราม 11.จังหวัดสมุทรสาคร 12.จังหวัดสระแก้ว 
13.จังหวัดนครนายก      14.จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาค 2 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดลพบุรี 3. จังหวัดนครสวรรค์ 
4. จังหวัดราชบุร ี 5. จังหวัดชัยนาท 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. จังหวัดสุพรรณบุรี 8. จังหวัดสิงห์บุรี 9. จังหวัดสระบุรี 
10.จังหวัดอ่างทอง 11.จังหวัดอุทัยธานี 12.จังหวัดเพชรบุรี 
13.จังหวัดนครปฐม 14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 
ภาค 3 ประกอบด้วย 20 จังหวัด คือ 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 
4. จังหวัดนครพนม 5. จังหวัดนครราชสีมา 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. จังหวัดมุกดาหาร 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดยโสธร 
10.จังหวัดร้อยเอ็ด 11.จังหวัดเลย 12.จังหวัดศรีสะเกษ 
13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดหนองคาย 
16.จังหวัดหนองบัวล าภู 17.จังหวัดอุดรธานี 18.จังหวัดอุบลราชธานี 
19.จังหวัดอ านาจเจริญ 20. จังหวัดบึงกาฬ  

 
ภาค 4 ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ 

1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดตรัง 
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. จังหวัดนราธิวาส 6. จังหวัดปัตตานี 
7. จังหวัดพังงา 8. จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดยะลา 11. จังหวัดระนอง 12.จังหวัดสงขลา 
13.จังหวัดสตูล 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
ภาค 5 ประกอบด้วย 15 จังหวัด คือ 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 2. จังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดเชียงใหม่ 
4. จังหวัดตาก 5. จังหวัดน่าน 6. จังหวัดพะเยา 
7. จังหวัดพิจิตร 8. จังหวัดพิษณุโลก 9. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
10.จังหวัดแพร่ 11.จังหวังแม่ฮ่องสอน 12.จังหวัดล าปาง 
13.จังหวัดล าพูน 14.จังหวัดสุโขทัย 15.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
7.2 ระดับชาติ 

ให้แข่งขันคัดเลือกจากนักกีฬาแต่ละประเภทและรุ่นอายุในระดับภาคเข้าไปแข่งขันระดับชาติ ตามจ านวน
นักกีฬาดังนี้ 

 ประเภทชาย รุ่นอายุ 50 - 59 ป ีภาคละ 4 คน 
 ประเภทชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ภาคละ 8 คน 
 ประเภท หญิง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ภาคละ 4 คน 
นักกีฬาจาก 5 ภาค ภาคละ 16 คน รวมเป็นนักกีฬา 80 คน เข้าไปท าการแข่งขันระดับชาติ 

7.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ต้องมีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เท่านั้น 
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8. ผู้ฝึกสอน  
ใหมีผู้จัดการหรือผูฝกสอนจังหวัดละ 1 คน 
 

9. รูปแบบการแข่งขัน (ประเภทบุคคล) 
9.1 ก าหนดให้แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ตามรอบที่ก าหนดวันละ 18 หลุม 
9.2 แข่งขัน 3 วัน โดยไม่มีการตัดจ านวนนักกีฬา 
9.3 คิดจากกรอสสกอร์รวมกัน 3 วัน (54 หลุม) 
 

10. ระยะที่ใช้แข่งขัน 
 นักกีฬาชาย ระยะ 5,900 – 6,200 หลา 
 นักกีฬาหญิงระยะ 5,400 - 5,800 หลา 

 
11. สนามแข่งขัน 

ต้องเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานตามรอบที่ก าหนด 18 หลุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎสหพันธ์ 
 

12. ข้อก าหนดในการแข่งขัน ณ จังหวัดเจ้าภาพ 
12.1 นักกีฬาต้องลงทะเบียน และรับสกอร์การ์ด (Scorecard) จากสตาร์เทอร์ (Starter) ก่อนท าการ 

แข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาทีของทุกวัน 
12.2 ก าหนดให้เริ่มท าการแข่งขันเป็น 2 ทาง (ด้านหลุม 1 และด้านหลุม 10) 
12.3 ก าหนดผลแพ้-ชนะ โดยคิดสกอร์จากกรอสสกอร์รวม 54 หลุม ผู้ที่ท ากรอสสกอร์ต่ าที่สุดเป็นผู้ชนะที่ 

1, 2 และ 3 
12.4 ในกรณีมีนักกีฬาท ากรอสสกอร์เท่ากันให้พิจารณาผลการแข่งขันตามกฎที่สมาคมกีฬากอล์ฟ   

แห่งประเทศไทยฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีอันดับที่ 1 ท าสกอร์รวมเสมอกัน คณะกรรมการ ฯ จะจัดให้ท าการเพลย์ออฟหลุมต่อหลุม

ตามหลุมที่คณะกรรมการ ฯ ก าหนด จนกว่าจะปรากฏผู้ชนะเลิศ 
(2) กรณีเสมอกันในอันดับอื่น ให้เปรียบเทียบสกอร์วันสุดท้าย แล้วจึงเปรียบเทียบตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 สกอร์รวมต่ าสุด 9 หลุมสุดท้าย (10-18) ตามล าดับหลุมของสนามแข่งขัน หากยังเสมอกันให้
เปรียบเทียบ 

 สกอร์รวมต่ าสุด 6 หลุมสุดท้าย (13-18) ตามล าดับหลุมของสนามแข่งขัน หากยังเสมอกันให้
เปรียบเทียบ 

 สกอร์รวมต่ าสุด 3 หลุมสุดท้าย (16-18) ตามล าดับหลุมของสนามแข่งขัน หากยังเสมอกันให้
เปรียบเทียบ 

 สกอร์ของหลุมที่ 18 หากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบ 
 สกอร์รวมต่ าสุด 6 หลุมของเก้าหลุมแรก (1-6) ตามล าดับหลุมของสนามแข่งขัน หากยังเสมอ 

กันให้เปรียบเทยีบ 
 สกอร์รวมต่ าสุด 3 หลุมของเก้าหลุมแรก (7-9) ตามล าดับหลุมของสนามแข่งขัน หากยังเสมอ 

กันให้เปรียบเทยีบ 
 สกอร์ของหลุมที่ 9 หากยังเสมอกันให้ 
 ท าการจับฉลาก 
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13. การประท้วง 
13.1 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาประท้วงได้ตลอดเวลา การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร หัวหน้า

คณะนักกีฬาเป็นผู้ลงนามในหนังสือพร้อมด้วยวางเงินประกัน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินนี้จะคืน ให้เมื่อ
การประท้วงเป็นผล ถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ 

13.2 การประท้วงทางเทคนิคที่นอกเหนือจากค าตัดสินของผู้ตัดสินที่ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ผู้ฝึกสอนประท้วง 
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมวางเงินประกันการประท้วง 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ภายในเวลา 15 นาทีหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล ถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็น
ทุนส่งเสริมกีฬา ของจังหวัดเจ้าภาพ 
 

14. รางวัล 
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง    และประกาศนียบัตร  
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน    และประกาศนียบัตร  
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง    และประกาศนียบัตร  
รางวัลนักกีฬาดีเดน โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น  และประกาศนียบัตร 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น และประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
ส าหรับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 

 
15. จ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 

รายการที่แข่งขัน จ านวน 3 รายการ 
เหรียญชุบทอง จ านวน 3 เหรียญ ประกาศนียบัตร 3 ใบ 
เหรียญชุบเงิน จ านวน 3 เหรียญ ประกาศนียบัตร 3 ใบ 
เหรียญชุบทองแดง จ านวน 3 เหรียญ ประกาศนียบัตร 3 ใบ 
 

16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
16.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่งกาย

ด้วยชุดวอร์มทั้งชุดซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ ฯ 

16.2  พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจ าจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆไม่มี
เพลงประจ าจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน 
 
17. การประชุมผู้จัดการทีม 

17.1 ถ้าผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนไม่เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับมติที่ประชุม 
17.2 ผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  ถ้าไม่เข้าประชุม 

จะงดเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงานให้ กกท. และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ทราบ 
 17.3 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนเพื่อท าหน้าที่แทน ยกเว้นบางชนิดกีฬาที่      

การแข่งขันระบุให้นักกีฬามาแสดงตัว หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้แทนสมาคม ฯ พิจารณาเป็นรายกรณ ี
 17.4 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลดังกล่าว  จะต้องท าหนังสือแจ้งเหตุผลถึงการกีฬา -

แห่งประเทศไทยเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯ  ในชนิดกีฬานั้นๆ 
ทราบต่อไป 
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18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนดีเด่น 

18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
(1) เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขัน 
(2) เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง 
(3) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
(4) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(5) อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 

18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนดีเด่น 
(1) ผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
(2) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองมากที่สุด     

ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับ 
(3) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ และการกีฬา

แห่งประเทศไทย  
(4) อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
 

19. จ านวนผู้ตัดสิน 
19.1 ผู้แทนสมาคม จ านวน 1 คน 
19.2 วิทยากร จ านวน 2 คน 
19.3 ผู้ตัดสิน จ านวน 15 คน 
 

20. คุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟต้องผ่านการอบรมผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ผ่านการตัดสินระดับชาติ หรือนานาชาติ ผู้ตัดสินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ เสนอ
รายชื่อส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนักถึงความบริสุทธิ์และความยุติธรรมในการตัดสอน โดยเฉพาะใน 
กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดค าครหา อันเชื่อได้ 
ว่าไม่โปร่งใสหรือไม่ยุติธรรมในการตัดสิน 

 
21. โลโก้ส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท่ีลงท าการแข่งขัน 

21.1 ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ 
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จ านวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่ 
เป็นการประชาสัมพันธ์การขายหรือเกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

21.2 อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น 
21.3 ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงท าการแข่งขัน 
21.4 หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดการแข่งขันของสหพันธ์กีฬานั้น ๆ ให้ กกท. พิจารณา 

อนุญาตเป็นกรณีไป 
21.5 สถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น กีฬากอล์ฟแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นกับ 

การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ  
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22. กฎสนามและข้อก าหนดการแข่งขัน 
กฎสนามและข้อก าหนดการแข่งขันที่จะใช้ดังต่อไปนี้ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของ R&A 

Rules Limited 
ในกรณีที่เกิดการขัดแย้ง ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษของกฎข้อบังคับ และ Official Guide to the Rules 

of Golf ของ R&A Rules Limited หรือกฎสนามและข้อก าหนดการแข่งขันของ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม 2562 ที่จัดพิมพ์โดย R&A Rules Limited 

นอกจากมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น โทษปรับส าหรับการละเมิดกฎสนาม คือ โทษทั่วไป: แมทซ์เพลย์ปรับ 
โทษเป็นแพ้หลุมนั้น หรือสโตรคเพลย์ปรับโทษสองสโตรค 

 
กฎสนาม 

กฎสนามต่อไปนี้ รวมถึงกฎสนามเพ่ิมเติมที่ประกาศโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ ในแต่ละ 
สนามแข่งขัน จะมีผลบังคับในทุกรายการแข่งขันภายใต้การรับรองของ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ 

 
1. โอบี (Out of Bounds) - กฎข้อ 18.2 

1.1 ลูกโอบี เมื่อพ้นก าแพง ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดเขตสนาม 
1.2 ลูกที่เล่นจากด้านหนึ่งของถนนสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งก าหนดโอบี และไปหยุดอยู่อีกด้านหนึ่งของถนนนั้น    

ถือว่าลูกโอบี ข้อความนี้ถูกต้องถึงแม้ว่าลูกไปหยุดอยู่ในส่วนอื่นของสนามที่อยู่ในสนามส าหรับหลุมอื่น 
 

2. พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area) - กฎข้อ 17 
2.1 การผ่อนปรนฝั่งตรงข้ามระยะทางเท่ากันส าหรับพื้นที่ปรับโทษสีแดง กฎสนามเพิ่มเติมจะระบุว่าพื้นที่   

ปรับโทษสีแดง (ถ้ามี) ที่มีทางเลือกในฝั่งตรงข้ามที่มีระยะทางจากหลุมเท่ากัน แบบอย่างกฎสนาม B-2.1 จะมีผล บังคับ
ต่อพ้ืนที่ปรับโทษที่ระบุไว้เท่านั้น 

2.2 ผ่อนปรนฝั่งตรงข้าม ในต าแหน่งที่ลูกผ่านขอบของพื้นที่ปรับโทษ ซึ่งต าแหน่งที่ขอบของพื้นที่ปรับโทษ และ
เขตสนามอยู่ติดกัน รูปแบบกฎสนาม B-2.2 มีผลใช้บังคับ เป็นการแก้ไขประโยคแรกของ B-2.1 เมื่อพบลูกอยู่ ในหรือรู้
หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่ามาหยุดอยู่ในพื้นที่ปรับโทษใดที่จุดสุดท้ายผ่านขอบของพื้นที่ปรับโทษในจุดท่ีอยู่ ติดกับเขต
สนาม 

2.3 ดรอปโซนส าหรับพ้ืนที่ปรับโทษ เมื่อมีการก าหนดดรอปโซนส าหรับพื้นที่ปรับโทษเป็นทางเลือกอีกทาง 
หนึ่งภายใต้โทษปรับหนึ่งสโตรค ดรอปโซนคือบริเวณผ่อนปรนภายใต้กฎ 14.3 โดยต้องดรอปลูกในและหยุดใน 
บริเวณผ่อนปรนนั้น 

 
3. สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Conditions) - กฎข้อ 16.1 

3.1 พ้ืนที่ซ่อม (Ground Under Repair) 
(1) พ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีขาว รวมทั้งบริเวณท่ีก าหนดให้ผู้ชมเดินข้ามซึ่งมีการตีเส้นไว้ด้วยเส้นสีขาว 
(2) รอยตะเข็บของแผ่นหญ้า: รูปแบบกฎสนาม F-7 มีผลใช้บังคับ 
(3) เฟร้นช์เดรน (ร่องระบายน้ าที่ใส่หินไว้ในร่อง) 
(4) หลุมที่เกิดจากสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของบริเวณทั่วไปที่ตัดหญ้าสั้นเท่าแฟร์ 

เวย์หรือสั้นกว่า ได้รับการผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรับส าหรับต าแหน่งที่ลูกอยู่หรือบริเวณตั้งใจสวิง แต่ไม่ได้รับ     
การผ่อนปรนจากการติดขัดจากการยืน 
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3.2 สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstructions) 
(1) บริเวณเส้นสีขาวและสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมติดกัน ให้ถือว่าเป็นสภาพสนามผิดปกติ 

อันเดียวกัน 
(2) บริเวณตกแต่งภูมิทัศน์และทุกอย่างที่งอกเงยในนั้นซึ่งล้อมรอบโดยสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ ให้ถือ

ว่าเป็นสภาพสนามผิดปกติอันเดียวกัน 
(3) แผ่นป้องกันและแผ่นทางลาดที่คลุมสายไฟ 
(4) พ้ืนผิวถนนที่ปกคลุมด้วยเศษไม้หรือใบไม้ ชิ้นเศษไม้หรือใบไม้นั้นเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ 
(5) สะพานที่มีสภาพไม่ถาวรที่สร้างขึ้นส าหรับผู้เล่นหรือผู้ชม นอกจากก าหนดให้เป็นอย่างอื่นใน เอกสาร

กฎสนามเพ่ิมเติม 
3.3 น้ าชั่วคราว (Temporary Water) นโยบายการใช้ลูกกลิ้งรีดน้ าชั่วคราว 

(1) ถ้าลูกผู้เล่นอยู่บนกรีนและกีดขวางโดยน้ าชั่วคราวซึ่งอยู่บนกรีน ผู้เล่นสามารถผ่อนปรนตามกฎ 
16.1d หรือรีดน้ าในเส้นทางเล่น 

(2) คณะกรรมการสามารถรีดน้ าจนเมื่อผู้เล่นใกล้มาถึง และหากมีสภาพแย่ลง เพื่อให้การเล่นด าเนิน 
ต่อไปได้ อนุญาตให้รวมวิธีปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 

(3) การรีดน้ าควรท าแบบขวางเส้นทางเล่น ต้องท าต่อเนื่องให้มีระยะสมเหตุผลไปหลังหลุม (เช่น ไมน่้อยกว่า 
1 ช่วงไม้กอล์ฟ) ซึ่งสามารถปฏิบัติโดยการอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น 

(4) สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่อยู่ใกล้กรีน  (Immovable Obstructions Close to Putting 
Greens) รูปแบบกฎสนาม F-5 มีผลใช้บังคับแต่แก้ไขดังนี้: 

ส าหรับลูกที่อยู่ในพื้นที่ทั่วไปบนเส้นทางเล่นที่มีสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ 
จากกรีน และลูกอยู่ภายในสองช่วงไม้กอล์ฟจากสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ อนุญาตให้ผ่อนปรนได้เมื่อ ทั้งลูก 

และสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่ในบริเวณตัดหญ้าสั้นเท่าแฟร์เวย์หรือสั้นกว่าเท่านั้น 
 

4. วัตถุรวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม (Integral Objects) 
4.1 วัสดุรองพ้ืนใต้ทรายในบังเกอร์ที่อยู่ในต าแหน่งที่ก าหนด 
4.2 ลวด สายเคเบิล วัสดุที่ใชห้่อ หรือ วัสดุอื่นใดที่น ามาแนบติดกับต้นไม้ หรือถาวรวัตถุต่าง ๆ ของสนาม 
4.3 ก าแพงเขื่อน และเสาที่อยู่ในพ้ืนที่ปรับโทษ 
4.4 ป้ายผู้สนับสนุนหรือป้ายอื่นที่อยู่ในพื้นที่ปรับโทษ (ไม่ได้รับการผ่อนปรนในเส้นทางเล่น)  ลวดหรือสาย 

เคเบิลที่ใช้ยึดเป็นสายเคเบิลชั่วคราว) 
4.5 ประตูรั้วที่ปิดอยู่ติดกับวัตถุแสดงขอบเขตสนาม 

 
5. สายไฟยกระดับถาวร (Permanent Overhead Power Line) 

รูปแบบกฎสนาม E-11 มีผลใช้บังคับ แต่ใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่ลูกกระทบสายไฟที่พาดผ่านเหนือศรีษะ แต่
ไม่รวมเสาไฟที่อยู่ภายในสนามเท่านั้น ไม่นับสโตรคที่เล่น ต้องยกเลิกสโตรคนั้น และเล่นจากที่สโตรคครั้งที่แล้ว        
(ดูกฎข้อ 14.6) โดยไม่มีการปรับโทษ 
 
6. สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions – TIO) 

รูปแบบกฎสนาม F-22 มีผลใช้บังคับเรื่องสายไฟและเคเบิลชั่วคราว และ F-23 มีผลใช้บังคับเรื่อง TIO 
(1) การใช้ดรอปโซน (Dropping Zone Policy) 

ในพื้นที่ทั่วไป เมื่อลูกผู้เล่นหยุดอยู่ใน หรือ อยู่บน TIO หรืออยู่ใกล้ท าให้ TIO กีดขวางการยืนหรือ 
บริเวณตั้งใจสวิง และหากต้องการผ่อนปรน ผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามทางเลือกท่ีอนุญาตตามกฎสนาม TIO หรือ 
ปฏิบัติตามกฎ 16.1 หรือ หากมีการก าหนดดรอปโซนไว้ให้เป็นทางเลือกเพิ่ม ผู้เล่นอาจดรอปโดยใช้ลูกเดิมหรือลูก อื่น 
โดยไม่มีโทษปรับ ในดรอปโซนที่ใกล้ที่สุด ถือว่าถูกต้องแม้ว่าจะใกล้หลุมกว่าเดิม ดรอปโซนคือบริเวณผ่อนปรน และ
กฎลูกต้องมาหยุดอยู่และเล่นจากบริเวณผ่อนปรน 



9 กอล์ฟ 
 

 (2) การผ่อนปรนด้านใดก็ได้ (Either Side Relief) 
กฎสนามเพ่ิมเติมจะก าหนดว่า TIO ใดสามารถผ่อนปรนด้านใดก็ได้ การผ่อนปรนด้านใดก็ได้ใช้ในการ 

ผ่อนปรนแบบเส้นทางเล่นเท่านั้น และไม่สามารถใช้เมื่อเลือกปฏิบัติตามกฎ 16.1 
(3) สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งกีดขวางชั่วคราวเคลื่อนย้ายไม่ได้อันอื่น หรือ

โยงกับสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ใดๆด้วยเส้นสีขาวให้ถือเสมือนว่าทั้งหมดเป็นสิ่งกีดขวางชั่วคราว ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
อันเดียวกัน 
 
7. ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ (Clubs and Balls) 

(1)  รายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) 
(2)  รูปแบบกฎสนาม G-1 มีผลใช้บังคับ โทษปรับส าหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ละเมิดกฎสนาม: ตัดสิทธิ์ 

จากการแข่งขัน 
(3)  ข้อมูลจ าเพาะของร่องหน้าไม้และรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) รูปแบบ กฎ

สนาม G-2 มีผลใช้บังคับ โทษปรับส าหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ละเมิดกฎสนาม: ตัดสิทธิ์ จากการแข่งขัน 
(4)  รายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (Conforming Balls List) รูปแบบกฎสนาม G-3 มีผลใช้บังคับ 

การปรับโทษส าหรับการที่ละเมิดกฎสนาม: ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
(5)  กฎการใช้ลูกเดียว (The One Ball Rule) รูปแบบกฎสนาม G-4 มีผลใช้บังคับเฉพาะในการแข่งขัน

ระดับชาติ โทษปรับส าหรับการสโตรคลูกที่ละเมิด กฎสนาม: โทษปรับทั่วไป ส าหรับแต่ละหลุมที่ผู้เล่นละเมิด 
 
8. การเปลี่ยนไม้กอล์ฟท่ีแตกหักหรือเสียหายมาก - รูปแบบกฎสนาม G-9 

กฎข้อ 4.1b(3) แก้ไขดังนี้: ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่น “แตกหักหรือเสียหายอย่างมาก” ในระหว่างรอบโดยผู้เล่นหรือ
แคดดี้ ยกเว้นในกรณีที่ใช้ในทางท่ีผิด ผู้เล่นอาจน าไม้อันใดมาแทนไม้กอล์ฟนั้นตามกฎข้อ 4.1b(4) 

เมื่อเปลี่ยนไม้กอล์ฟ ผู้เล่นต้องน าไม้ที่แตกหักหรือเสียหายออกไปจากการเล่นทันทีโดยใช้ขั้นตอนในกฎข้อ 4.1c(1) 
 วัตถุประสงค์ของกฎสนามนี้: 

ไม้กอล์ฟที่ “แตกหักหรือเสียหายมาก” เมื่อ: 
 ก้านไม้หักเป็นชิ้น ก้านแยกออก หรืองอ (แต่ไม่ใช่เพียงแค่มีรอยเท่านั้น) 
 พ้ืนที่กระทบของหน้าไม้กอล์ฟนั้นผิดรูปร่างอย่างเห็นได้ชัด (แต่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าไม้มีรอยขีดข่วนเท่านั้น) 
 หัวไม้กอล์ฟผิดรูปร่างมากอย่างเห็นได้ชัด 
 หัวไม้กอล์ฟหลุดหรือหลวมจากก้านไม้กอล์ฟ หรือ 
 กริพหลวม 

 ข้อยกเว้น: หน้าไม้หรือหัวไม้กอล์ฟไม่ได้ “แตกหักหรือเสียหายอย่างมาก” เพียงแค่รอยกะเทาะเท่านั้น 
 
9. นโยบายเรื่องเวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play Policy) – กฎข้อ 5.6b(3) 

(1) โปรดศึกษารายละเอียดเรื่องการตรวจสอบเวลาและการจับเวลา 
(2)   ผู้อ านวยการแข่งขันจะก าหนดเวลาที่ใช้ในการเล่นที่ก าหนด และติดที่บอร์ดประกาศ กลุ่มแรกและกลุ่ม 

ใดอยู่ห่างกว่าช่วงระยะที่สตาร์ทเตอร์ปล่อยตัว จะถือว่า “ออกนอกต าแหน่ง” ถ้าขณะใดในระหว่างรอบ 
เวลารวมของกลุ่มเกินกว่าเวลาที่ใช้ในการเล่นที่ก าหนดส าหรับจ านวนหลุมที่เล่นจบ  กลุ่มใดต่อไปจาก 
กลุ่มนั้นจะถือว่า “ออกนอกต าแหน่ง” เมื่อช่วงห่างเวลาการเล่นจบหลุมของกลุ่มกับกลุ่มหน้ามากกว่า 
ช่วงห่างกว่าเวลาเริ่มต้น และเวลารวมของกลุ่มเกินกว่าเวลาที่ใช้ในการเล่นที่ก าหนดส าหรับจ านวนหลุม 
ที่เล่นจบ 

(3)   ผู้ตัดสินจะท าการจับเวลากลุ่ม ถ้าพบว่าผู้เล่นกลุ่มใดเล่นเกินเวลาที่ก าหนดในกรณีไม่มีเหตุอันควร และ 
กลุ่มที่สองหรือกลุ่มถัดไป “ออกนอกต าแหน่ง”ผู้เล่นที่กลุ่มถูกจับเวลาจะมีโทษเล่นช้า  (Bad Time) 
สะสมไปตลอดรอบการแข่งขัน ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา กลุ่มของผู้เล่นกลับไปอยู่ในต าแหน่งหรือเล่นอยู่ใน 
เวลาที่ใช้ในการเล่นที่ก าหนดไว้แล้วก็ตาม 
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(4)  อาจมีการตรวจสอบเวลาก่อนที่จะมีการจับเวลาหรือไม่ก็ได้ 
(5)   ในการจับเวลาบุคคล ถ้าผู้เล่นคนใดใช้เวลาเกิน 50 วินาที ส าหรับการเล่นเป็นคนแรกในการเล่นลูกแอพ 

โพรชช็อต (รวมทีช็อตหลุมพาร์ 3) ชิพหรือพัต หรือเกิน 40 วินาทีส าหรับทีช็อต หรือการเล่นเป็นล าดับ 
สองหรือสาม จะถือว่าผู้เล่นเล่นช้า (Bad Time) 

การปรับโทษส าหรับการละเมิดนโยบายเรื่องเวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน: สโตรคเพลย์ และแมทซ์เพลย์ 
เล่นเกินเวลาครั้งท่ี 1 เตือนด้วยวาจาโดยผู้ตัดสิน 
เล่นเกินเวลาครั้งท่ี 2 มีโทษปรับหนึ่งสโตรค 
เล่นเกินเวลาครั้งท่ี 3 มีโทษปรับสองสโตรค 
เล่นเกินเวลาครั้งท่ี 4 ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

หมายเหตุ 
• จะมีการแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่ามีการจับเวลา 
• เวลาที่ใช้จะเริ่มทันทีที่ผู้ตัดสินพิจารณาว่าถึงล าดับการเล่นของผู้เล่นในบางสถานการณ์ 
• อาจมีการจับเวลาผู้เล่นเพียงหนึ่งคนหรือสองคนแทนการจับเวลาทุกคนในกลุ่ม 

 
10. การหยุดเล่นชั่วคราว และการเริ่มเล่นต่อ (Suspensions and Resumption of Play) - กฎข้อ 5.7 

เสียงสัญญาณไซเรน หรือแตรลมต่อไปนี้ จะใช้ในการหยุดการเล่นชั่วคราวและการเริ่มเล่น 
• การหยุดเล่นทันที/สถานการณ์อันตราย - เสียงสัญญาณยาว 1 ครั้ง 
• การหยุดเล่นแบบไม่มีสถานการณ์อันตราย - เสียงสัญญาณสั้นต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
• การเริ่มเล่นต่อ - เสียงสัญญาณสั้นต่อเนื่อง 2 ครั้ง เมื่อหยุดการเล่นจากสถานการณ์อันตราย บริเวณ

ฝึกซ้อมทุกแห่งจะปิดทันที 
 
11. การฝึกซ้อม (Practice) - กฎข้อ 5 

10.1 ฝึกซ้อมก่อนหรือระหว่างรอบในสโตรค เพลย์ (Practice Before or Between Rounds in Stroke 
Play) - กฎข้อ 5.2b 

กฎข้อ 5.2b แก้ไข ดังนี้ ผู้เล่นต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันก่อนหรือระหว่างรอบ การปรับโทษส าหรับ  
การละเมิดกฎข้อ 5.2: ดูการปรับโทษตามกฎข้อ 5.2 

10.2 ห้ามฝึกซ้อมบนหรือใกล้กรีนในหลุมที่เล่นจบไปล่าสุด (Practice on or Near Previous Putting 
Green Prohibited) - กฎข้อ 5.5b 

ส าหรับการเล่นแบบสโตรคเพลย์เท่านั้น กฎข้อ 5.5b แก้ไข ดังนี้ 
ระหว่างการเล่นสองหลุม ผู้เล่นต้องไม่: 
(1) ฝึกซ้อมสโตรคบนหรือใกล้กรีนหลุมที่เพ่ิงเล่นจบ 
(2) ทดสอบผิวกรีนของหลุมนั้น โดยครูดกรีนหรือกลิ้งลูก 

 
12. การใช้แคดดี ้

 ต้องใช้แคดดีข้องสนามที่ใช้ท าการแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดไว้ให้ 
 

13. การตัดสินในกรณีเสมอ (Deciding of Ties) 
ในกรณีอันดับที่หนึ่งเสมอกันในจะท าการการแข่งขันเพลย์ออฟในรูปแบบหลุมต่อหลุมเพื่อหาผู้ชนะ และในกรณี

เสมอกันอันดับอื่นตามระเบียบการแข่งขันข้อ 12.4 
 

14. สถานที่ส่งสกอร์การ์ด การส่งสกอร์การ์ดคืน (Scoring Area and Scorecard Returned) 
สถานที่ส่งสกอร์การ์ด จะประกาศไว้ในกฎสนามเพ่ิมเติม ถือว่าการส่งสกอร์การ์ดเรียบร้อยแล้วเมื่อ ทั้งสองเท้า

ของผู้เล่นออกจากสถานที่ส่งสกอร์การ์ด 
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15. ผลการแข่งขัน – ปิดการแข่งขัน (Result of the Competition – Competition Closed) 
ผลการแข่งขันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากเวลา  15 นาทีเมื่อเอกสารผลการแข่งขันได้ติด 

ประกาศไว้ที่บอร์ดประกาศ ณ สนามแข่งขัน 
 

16. ความประพฤติผิดร้ายแรง 
กฎข้อ 1.2a 1.2b และ Interpretation 1.2a/1 ครอบคลุมความประพฤติผิดของผู้เล่น เป็นบรรทัดฐานใน  

การลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดคือการตัดสิทธิ์ผู้เล่นจากการแข่งขันเป็นเรื่องที่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สุจริต เจตนา 
ละเมิดสิทธิ์ของผู้เล่นอ่ืน หรือท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อ่ืน คณะกรรมการจะพิจารณาในทุกกรณี 
ว่ามีความประพฤติผิดหรือไม่ แม้ว่าคณะกรรมการตัดสินว่าผู้เล่นมีความประพฤติไม่ชอบ อาจจะเตือนผู้เล่นว่าการ    
ท าผิดซ้ าหรือการประพฤติไม่ชอบที่คล้ายกันจะมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน แทนการตัดสิทธิ์ ฯ ในการท าครั้งแรก 

การกระท าของผู้เล่นที่มีแนวโน้มได้รับการพิจารณาว่าเป็นความประพฤติผิดร้ายแรง รวมถึง: 
• จงใจท าให้กรีนเกิดความเสียหายมาก 
• ไม่เห็นด้วยกับการจัดท าสนาม และไปย้ายหมุดที หรือหลักเขตสนามด้วยตนเอง 
• ขว้างไม้กอล์ฟไปยังผู้เล่นอื่น หรือไปยังผู้ชม 
• จงใจท าให้ผู้เล่นคนอ่ืนเสียสมาธิในขณะก าลังท าสโตรค 
• เคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเพดิเม้นท์หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ส่งผลเสียต่อผู้เล่นคนอ่ืนหลังจากผู้เล่นคน 

อ่ืนได้ขอให้ปล่อยไว้ในที่ของมัน 
• ปฏิเสธซ้ า ๆ ที่จะหยิบลูกหยุดอยู่ที่ไปกีดขวางผู้เล่นอื่นในสโตรคเพลย์ 
• จงใจเล่นไปยังหลุมเพ่ือช่วยพาร์ทเนอร์ของผู้เล่น (เช่น ช่วยให้พาร์ทเนอร์ของผู้เล่นรู้แนวจุดการ 

เดินทางของลูกบนกรีน) 
• จงใจไม่เล่นตามกฎ และได้รับประโยชน์อย่างมากในการท าเช่นนั้น แม้ว่าเกิดการโทษปรับจากการ 

ละเมิดกฎที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม 
• ใช้ภาษาหยาบคาย หรือด่าทอซ้ า ๆ 
• ใช้แฮนดิแคปที่จัดท าไว้เพ่ือท าให้ได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรือใช้รอบที่เล่นเพ่ือสร้างแฮนดิแคป 

ดังกล่าว 
การกระท าของผู้เล่นที่แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดก็ตาม ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง ได้แก่: 
• กระแทกไม้กอล์ฟลงไปที่พื้นท าให้ไม้กอล์ฟเสียหาย และท าพื้นหญ้าเสียหายเล็กน้อย 
• โยนไม้กอล์ฟไปยังถุงกอล์ฟโดยไม่ตั้งใจให้ไปโดนคนอื่น 
• ไปท าให้ผู้เล่นอ่ืนเสียสมาธิในการท าสโตรคโดยไม่ระมัดระวัง 
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