ระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
*************************
1. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์

เลขาธิการ

นายกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล

สถานที่ติดต่อ

ห้อง 211-213 ราชมังคลากีฬาสถาน
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02 369 3777-9 โทรสาร 02 369 3776
Website: www.tga.or.th
Email: thailandgolfassociation@hotmail.com

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธานกีฬากอล์ฟของจังหวัดเจ้าภาพ

ประธานกรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

ประธานกรรมการ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการ

ผู้แทนกองนิติการ กกท.

กรรมการ

ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
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ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ

ประธานกรรมการ

ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬากอล์ฟ

กรรมการ

ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ผู้จัดการทีมทุกทีมที่เข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)

กรรมการ

บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง

กรรมการและเลขานุการ

4. ระเบียบการแข่งขัน
ให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
และกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ รวมถึงสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งรับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ
5. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2 ผู้แข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นตามกฎข้อบังคับว่าด้วยสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น
ฉบับที่ 33 ปี พ.ศ. 2559
5.3 ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดถึงปีที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น
5.4 กรณีนักกอล์ฟอาชีพหรือผู้เสียสถานภาพความเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น ต้องได้รับการคืนสถานภาพ
นักกอล์ฟสมัครเล่นจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ อย่างเป็นทางการ
5.5 ผู้ที่ทางานอาชีพแคดดีม้ าก่อน ต้องพ้นสภาพการเป็นแคดดี้อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
สมัครเข้าแข่งขัน
6. ประเภทการแข่งขัน
กาหนดให้มีการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้
6.1 ประเภททีมชาย
6.2 ประเภททีมหญิง
6.3 ประเภทบุคคลชาย
6.4 ประเภทบุคคลหญิง
7. จานวนผู้แข่งขันผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
7.1 ประเภททีมชาย
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ประกอบด้วยผู้แข่งขันจานวนไม่เกิน 4 คนและไม่น้อยกว่า 3 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติ
ประจาปีปัจจุบันที่จัดการแข่งขันระดับภาคเพียง 1 คนในทีม ทั้งนี้ ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟที่ได้รับการประกาศให้เป็น
นักกอล์ฟทีมชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้น ๆ
7.2 ประเภททีมหญิง
ประกอบด้วยผู้แข่งขันจานวนไม่เกิน 3 คนและไม่น้อยกว่า 2 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติ
ประจาปีปัจจุบันที่จัดการแข่งขันระดับภาคเพียง 1 คนในทีม ทั้งนี้ ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟที่ได้รับการประกาศให้เป็น
นักกอล์ฟทีมชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้น ๆ
7.3 ประเภทบุคคลชาย
ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งประเภททีมชายส่งได้ไม่เกิน 2 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติประจาปี
ปัจจุบันที่จัดการแข่งขันระดับภาคเพียง 1 คน ทั้งนี้ ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟที่ได้รับการประกาศให้เป็นนักกอล์ฟทีม
ชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้น ๆ

7.4 ประเภทบุคคลหญิง
ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งประเภททีมหญิง ส่งได้ 1 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติประจาปี
ปัจจุบันที่จัดการแข่งขันระดับภาคได้ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟที่ได้รับการประกาศให้เป็นนักกอล์ฟทีมชาติหลัง
การแข่งขันระดับภาคนั้น ๆ
7.5 ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนประเภททีม
ให้มีผู้ควบคุมทีมประเภททีมชาย 1 คน และประเภททีมหญิง 1 คน และให้มีผู้ฝึกสอน (Coach)
ประเภททีมชาย 1 คน และประเภททีมหญิง 1 คน
7.6 ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนประเภทบุคคล
ให้มีผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลชาย 1 คน และประเภทบุคคลหญิง 1 คน
หมายเหตุ ผู้แข่งขันประเภททีมถือว่าเข้าแข่งขันประเภทบุคคลด้วยและในกรณีที่นักกีฬาประเภททีมไม่ครบ นักกีฬา
ที่ส่งรายชื่อตาม (Entry Form by Name) ยังสามารถแข่งขันประเภทบุคคลได้
8. ข้อกาหนดการส่งชื่อนักกีฬา
8.1 การจัดการแข่งขันระดับภาค
8.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 ทีมชาย 1 ทีมและหญิง 1 ทีมและประเภทบุคคล
ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่ง ผู้แข่งขันประเภททีมเท่านั้น เพื่อร่วมคัดเลือกนักกีฬาในนามต้นสังกัดจังหวัดโดยปฏิบัติ
ดังนี้
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8.1.2 ให้ส่งแบบแจ้งประเภทและจานวนผู้แข่งขัน (Entry Form by Number) เพื่อเตรียมเข้าแข่งขัน
ต่อจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กาหนดโดยอนุญาตให้ส่งรายชื่อนัก กีฬาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
การคัดเลือกระดับภาคหรือตามที่ กกท. กาหนด
(1) ประเภททีมชายจานวนไม่เกิน 6 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) ประเภททีมหญิงจานวนไม่เกิน 5 คนและไม่น้อยกว่า 2 คน
(3) ประเภทบุคคลชายจานวนไม่เกิน 2 คน ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมชาย
(4) ประเภทบุคคลหญิงจานวน 1 คน ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมหญิง
8.1.3 ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน (Entry Form by Name) ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันภายในกาหนดวันส่งรายชื่อนักกีฬาตามที่ กกท. กาหนด
(1) ประเภททีมชายจานวนไม่เกิน 4 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) ประเภททีมหญิงจานวนไม่เกิน 3 คนและไม่น้อยกว่า 2 คน
(3) ประเภทบุคคลชายจานวนไม่เกิน 2 คน ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมชาย
(4) ประเภทบุคคลหญิงจานวน 1 คนให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดที่ไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมหญิง
8.1.4 จังหวัดที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับชาติให้ส่งรายชื่อนักกีฬา (Entry Form by Name) ต่อ
คณะกรรมการจั ด การแข่ งขั น เจ้ า ภาพในระดั บภาคเมื่อ ทราบผลการแข่ง ขั นทั้ งนี้ บัญ ชี รายชื่ อ ที่ส่ งมอบแล้ ว จะ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการแข่งขันไม่ได้ จังหวัดใดจดแจ้งจานวนนักกีฬาผิดไปจากเงื่อ นไขดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ร่วมทาการแข่งขัน
8.2 การจัดการแข่งขันระดับชาติ
ให้จังหวัดที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ พิจารณารายชื่อนักกีฬาที่ได้จดแจ้งไว้ในการแข่งขันระดับภาค
ตามข้อ 8.1.3 จัดส่งให้จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในกาหนดวันส่งรายชื่อนักกีฬา (Entry Form by Name)
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันหรือภายในระยะเวลาที่ กกท. กาหนด
8.2.1 ทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติประเภททีม ประเภททีมชาย 12 ทีม และประเภท
ทีมหญิง 12 ทีม ได้จาก
8.2.1.1 ทีมที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จากการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคแต่ละภาค ทีม
ชายจานวน 10 ทีม ทีมหญิงจานวน 10 ทีม และ
8.2.1.2 ทีมจากจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทีมชายจานวน 1 ทีม
และทีมหญิงจานวน 1 ทีม
8.2.1.3 ทีมจากจังหวัดที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งของปีล่าสุด ทีมชายจานวน 1 ทีม และทีมหญิง
จานวน 1 ทีม
หน้า 4 ของทั้งหมด 25 หน้า

8.2.2 บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ประเภทบุคคล ให้ใช้ผู้แข่งขันจากผู้แข่งขันประเภท
ทีม และบุคคลที่ไม่อยู่ในทีมดังต่อไปนี้
8.2.2.1 ผู้แข่งขันที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับ 2 ในการแข่งขันระดับภาคแต่ละภาคเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ
หมายเหตุ 1. ให้แต่ละจังหวัดส่งยืนยันรายชื่อภายในกาหนดวันส่งรายชื่อนักกีฬา จังหวัดใดแจ้งจานวนนักกีฬา
ผิดไปจากเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมทาการแข่งขัน
2. ทีมที่ส่งนักกีฬาไม่ครบทีม อนุญาตให้แข่งขันประเภทบุคคลได้
9. รูปแบบการแข่งขันรอบที่กาหนด และการคิดสกอร์
9.1 การแข่งขันระดับภาค
การแข่งขันระดับภาค เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของแต่ละภาค จานวน 10 ทีม
และบุคคลที่ได้อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ที่ไม่อยู่ในทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติ เข้าไปแข่งขันในการแข่งขัน
ระดับชาติ
รูปแบบการแข่งขัน รอบที่กาหนด และการคิดสกอร์
(1) แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) ใช้กรอสสกอร์ (Gross Score)
(2) ทีมชายแข่งขัน 4 วันๆละ 18 หลุมรวม 72 หลุม
(3) ทีมหญิงแข่งขัน 3 วันๆละ 18 หลุมรวม 54 หลุม
(4) การนับสกอร์ประเภททีมชายให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมที่ทาสกอร์ต่าสุด 3 คนใน 4 คนของ
แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมทีท่ าสกอร์รวม 4 วันต่าสุดเป็นทีมชนะ
(5) การนับสกอร์ประเภททีมหญิงให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมที่ทาสกอร์ต่าสุด 2 คนใน 3 คนของ
แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมทีท่ าสกอร์รวม 3 วันต่าสุดเป็นทีมชนะ
(6) การแข่งขันประเภทบุคคลชาย ผู้แข่งขันที่ทาสกอร์รวม 4 วันต่าสุดเป็นผู้ชนะ
(7) การแข่งขันประเภทบุคคลหญิง ผู้แข่งขันที่ทาสกอร์รวม 3 วันต่าสุดเป็นผู้ชนะ
9.2 การแข่งขันระดับชาติรูปแบบการแข่งขัน รอบที่กาหนด และการคิดสกอร์
(1) แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) ใช้กรอสสกอร์ (Gross Score)
(2) ทีมชายแข่งขัน 4 วันๆละ 18 หลุมรวม 72 หลุม
(3) ทีมหญิงแข่งขัน 3 วันๆละ 18 หลุมรวม 54 หลุม
(4) การนับสกอร์ประเภททีมชายให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมที่ทาสกอร์ต่าสุด 3 คนใน 4 คนของ
แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมที่ทาสกอร์รวม 4 วันต่าสุดเป็นทีมชนะ
หน้า 5 ของทั้งหมด 25 หน้า

(5) การนับสกอร์ประเภททีมหญิงให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมที่ทาสกอร์ต่าสุด 2 คนใน 3 คนของ
แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมที่ทาสกอร์รวม 3 วันต่าสุดเป็นทีมชนะ
(6) การแข่งขันประเภทบุคคลชาย ผู้แข่งขันที่ทาสกอร์รวม 4 วันต่าสุดเป็นผู้ชนะ
(7) การแข่งขันประเภทบุคคลหญิง ผู้แข่งขันที่ทาสกอร์รวม 3 วันต่าสุดเป็นผู้ชนะ
10. การตัดสินกรณีเสมอกัน (Decision of Ties)
10.1 การแข่งขันประเภททีม
(1) การแข่งขันระดับภาค
กรณี มี ที ม มากกว่ า หนึ่ ง ที ม ท าสกอร์ ร วมเสมอกั น และมี ผ ลกั บ การเข้ า รอบไปแข่ ง ในระดั บ ชาติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF โดยใช้จานวนผู้แข่งขันของทีมที่ได้เข้า
ทาการแข่งขัน ตามหลุมที่คณะกรรมการกาหนด
สาหรับทีมที่ทาสกอร์รวมเสมอกันในอันดับอื่นๆ (ทีมที่ได้เข้ารอบแล้ว และทีมที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก)
ให้เปรียบเทียบสกอร์รวมทีมที่ทาสกอร์เสมอกันในอันดับนั้น ๆ ทีมที่ทาสกอร์รวม 18 หลุมของรอบสุดท้ายต่ากว่า
เป็นทีมที่ชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18 ของสนามที่ใช้ทาการ
แข่งขัน) หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน )
สามหลุมสุดท้าย (หลุม 16-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) และท้ายสุดไปเปรียบเทียบสกอร์รวมของหลุมที่ 18
ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขันย้อนหลังไปถึงหลุม 1 ของวันสุดท้ายตามลาดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของทีมที่ต่าที่สุด
เป็นทีมที่อยู่ในอันดับนาหน้าทีมที่ทาสกอร์มากกว่า
(2) การแข่งขันระดับชาติ
กรณีมีทีมมากกว่าหนึ่งทีมทาสกอร์เสมอกันอันดับที่หนึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขัน
แบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF โดยใช้จานวนผู้แข่งขันของทีมที่ได้เข้าทาการแข่งขัน ตามหลุมที่คณะกรรมการ
กาหนดจนกว่าจะปรากฏผลได้ทีมชนะเลิศเพียงหนึ่งทีม
สาหรับทีมที่ทาสกอร์เสมอกันในอันดับที่เหลือให้เปรียบเทียบสกอร์รวมทีมที่ทาสกอร์เสมอกันใน
อันดับนั้นๆ ทีมที่ทาสกอร์รวม 18 หลุมของรอบสุดท้ายต่ากว่าเป็นทีมที่ชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวม
ของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน) หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหก
หลุมสุดท้าย (หลุม 13-18ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน) สามหลุมสุดท้าย (หลุม 16-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน )
และท้ายสุดไปเปรียบเทียบสกอร์รวมของหลุมที่ 18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ย้อนหลังไปถึงหลุมที่ 1 ของวัน
สุดท้ายตามลาดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของทีมที่ต่าที่สุดเป็นทีมที่อยู่ในอันดับนาหน้าทีมที่ทาสกอร์มากกว่า
10.2 การแข่งขันประเภทบุคคล
(1) การแข่งขันระดับภาค
หน้า 6 ของทั้งหมด 25 หน้า

กรณี มี ผู้ แ ข่ง ขั น มากกว่ า หนึ่ งคนท าสกอร์ เ สมอกัน และมี ผ ลกั บ การเข้ า รอบไปแข่ ง ในระดั บ ชาติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF ตามหลุมที่คณะกรรมการกาหนด
สาหรับผู้แข่งขันที่ทาสกอร์เสมอกันในอันดับอื่น ๆ (ผู้แข่งขันที่ได้เข้ารอบแล้ว และผู้แข่งขันที่ไม่ผ่าน
รอบคัดเลือก) ให้เปรียบเทียบสกอร์รวมระหว่างผู้แข่งขันที่ทาสกอร์รวมเสมอกันในอันดับนั้นๆ ผู้แข่งขันที่ทาสกอร์
รวมในรอบสุดท้ายต่ากว่าเป็นผู้ที่ชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18
ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18 ของ
สนามที่ใช้ทาการแข่งขัน) สามหลุมสุดท้าย (หลุม 16-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) และท้ายสุดไปใช้สกอร์รวม
ของหลุมที่ 18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ย้อนหลังไปถึงหลุมที่ 1 ของวันสุดท้ายตามลาดับจนกว่าปรากฏสกอร์
รวมของผู้แข่งขันที่ต่าที่สุดเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับนาหน้าผู้ที่ทาสกอร์มากกว่า
หมายเหตุ กรณีเสมอกันในอันดับที่มีผลเข้ารอบไปแข่งระดับชาติ แต่ผู้แข่งขันทุกคนได้สิทธิ์แบบประเภททีมแล้ว ให้
จัดอันดับด้วยการเปรียบเทียบสกอร์แบบย้อนหลัง (Count Back)
(2) การแข่งขันระดับชาติ
กรณีมีผู้แข่งขันมากกว่าหนึ่งคนทาสกอร์เสมอกันอันดับที่หนึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัด
แข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF ตามหลุมที่คณะกรรมการกาหนดจนกว่าจะปรากฏผลได้ผู้ชนะเลิศเพียง
หนึ่งคน
สาหรับผู้แข่งขันที่ทาสกอร์เสมอกันในอันดับที่เหลือให้เปรียบเทียบสกอร์รวมระหว่างผู้แข่งขันที่ทา
สกอร์ ร วมเสมอกัน ในอันดับ นั้น ๆ ผู้ แข่งขัน ที่ทาสกอร์รวมในรอบสุ ดท้ายต่ากว่าเป็นผู้ที่ช นะหากยังเสมอกันให้
เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) หากยังเสมอกันอีกให้
เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) สามหลุมสุดท้าย (หลุม
16-18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน ) และท้ายสุดไปใช้สกอร์รวมของหลุมที่ 18 ของสนามที่ใช้ทาการแข่งขัน
ย้อนหลังไปถึงหลุมที่ 1 ของวันสุดท้ายตามลาดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของผู้แข่งขันที่ต่าที่สุดเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับ
นาหน้าผู้ที่ทาสกอร์มากกว่า
11. การลดรอบที่กาหนดหรือการยกเลิกรอบที่กาหนด
หากไม่สามารถทาการแข่งขันให้จบรอบที่กาหนดได้ในแต่ละวันที่ทาการแข่งขัน หรือแข่งขันแบบ HOLE
BY HOLE PLAY-OFF เนื่องจากสนามไม่สามารถใช้ทาการแข่งขันได้ หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรือเนื่องจาก
สาเหตุอื่น ๆ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามคาตัดสินของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ข้อ 33-1/2 และ
33-2d/1 คณะกรรมการต้องประกาศให้ ผู้แข่งขันทราบโดยเร็วและถือว่าอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้พิจารณา
หน้า 7 ของทั้งหมด 25 หน้า

12. การจัดกลุ่มเวลาเริ่มเล่น
12.1 การจัดกลุ่มแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง

กาหนดให้มีผู้แข่งขันกลุ่มละไม่เกิน 4 คนโดยเว้นระยะเวลาการปล่อยระหว่างกลุ่ม 10 – 12 นาที
และให้ใช้ประเภททีมเป็นหลักในการจัดกลุ่มเริ่มเล่น ในแต่ละกลุ่มให้มีผู้แข่งขันจากแต่ละทีมได้เพียง 1 คนเท่านั้น
การจัดกลุ่มเริ่มเล่นในแต่ละรอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบแรก
จัดกลุ่มโดยเรียงตามลาดับทีมด้วยวิธีจับสลากผู้ควบคุมทีมจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันในวันประชุมผู้ควบคุมทีม ก่อนเริ่มจับสลากตามลาดับที่ต้องการให้ เริ่มเล่นโดยจะถือว่าชื่อที่หนึ่งที่ส่ง
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แข่งขันที่เริ่มเล่นเป็นคนแรกของทีม (ชื่อสุดท้ายเริ่มเล่นคนสุดท้าย)
(2) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบที่สอง
จัดกลุ่มโดยเรียงตามลาดับสกอร์รวมของทีม 18 หลุมแรกทีมที่ทาสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อน
และสาหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ที่ทาสกอร์รวม 18 หลุมแรกสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามลาดับ
(3) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบที่สาม
จัดกลุ่มโดยเรียงตามลาดับสกอร์รวมของทีม 2 วัน รวม 36 หลุมทีมที่ทาสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่น
ก่อนและสาหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ที่ทาสกอร์รวม 2 วันรวม 36 หลุมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามลาดับ
(4) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบที่สี่
จัดกลุ่มโดยเรียงตามลาดับสกอร์รวมของที ม 3 วันใน 54 หลุมทีมที่ทาสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่น
ก่อนและสาหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ที่ทาสกอร์รวม 3 วัน 54 หลุมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามลาดับ
หมายเหตุ ถ้าผู้ควบคุมทีมไม่เข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการแทนทั้งจับสลากและส่งรายชื่อนักกีฬา โดย
ผู้ควบคุมทีมนั้นไม่มีสิทธิ์อ้างสิทธิ์ใดใด
12.2 การจัดกลุ่มแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง
(1) การจัดกลุ่มแข่งขันในรอบแรก
จัดให้อยู่ในทีมที่ส่งรายชื่อไม่ครบตามสิทธิ์หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (โดยไม่
ต้องจับสลาก)
(2) การจัดกลุ่มแข่งขันในรอบที่สองรอบที่สามและรอบที่สี่
จัดให้อยู่ในทีมที่ส่งรายชื่อไม่ครบตามสิทธิ์หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยให้
อยู่ในกลุ่มที่มีสกอร์ใกล้เคียงกันโดยผู้ที่ทาสกอร์รวมสูงกว่าเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน
หน้า 8 ของทั้งหมด 25 หน้า

13. การประชุมผู้ควบคุมทีม
ผู้ ค วบคุ มที มต้ อ งเข้ าร่ ว มประชุม ในวั น ประชุ ม ผู้ ค วบคุ มที ม หากไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ มต้ องแจ้ง ต่ อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและหรือต้องแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวผู้ควบคุมทีม
นั้นไม่มีสิทธิ์ประท้วงอ้างสิทธิ์ลงมติในการประชุมใดใดและไม่ได้สิทธิ์ในการให้คาปรึกษา ยกเว้นมีเหตุผลอันควร โดย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อ
ทาหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป

14. กฎสนามและเงื่อนไขการแข่งขัน
กฎสนาม และเงื่อนไขการแข่งขัน ตามภาคผนวก 1 - 4 ของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ ฟ ต่อไปนี้ ได้จัดทาให้
สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ ภาษาไทยฉบับที่ 33 ปี พ.ศ. 2559 โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตามที่ได้รับการรับรองโดย R&A Rules Limited
ส่วนที่ 1 กฎสนาม (Local Rules)
กฎสนามต่อไปนี้ใช้ร่วมกับกฎสนามเพิ่มเติมหรือปรับปรุงที่ประกาศโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ
ในสนามที่ใช้ทาการแข่งขันจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
1. เขตโอบี (Out of Bounds) กฎข้อ 27
พ้นกาแพง รั้ว หรือหลักสีขาวซึ่งเป็นสิ่งกาหนดแนวเขตโอบี
หมายเหตุ 1 กรณีเขตโอบีแสดงด้วยหลักสีขาวหรือเสารั้ว (ไม่นับเสาค้ายัน) กาหนดให้แนวเชื่อมด้านในสุด
ของหลักหรือเสารั้วที่ระดับพื้นสนามเป็นแนวเขตโอบีลูกอยู่ในเขตโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกพ้นแนวดังกล่าว
หมายเหตุ 2 กรณีเขตโอบีแสดงด้วยเส้นสีขาวต่อเนื่องหรือเส้นสีขาวซึ่งเชื่อมระหว่างหลักสีขาวเส้นนั้นเป็น
แนวเขตโอบีลูกอยู่ในเขตโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกอยู่บนเส้นหรือพ้นเส้นไปแล้ว
หมายเหตุ 3 ลูกที่ข้ามถนนที่ใช้กาหนดเขตโอบีและไปหยุดอยู่พ้นถนนดังกล่าวไปแล้วถือว่าลูกอยู่ในเขตโอบี
ถึงแม้ว่าลูกดังกล่าวอาจหยุดอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของสนาม
2. อุปสรรคน้ารวมทั้งอุปสรรคน้าด้านข้าง (Water Hazards including Lateral Water Hazards)
กฎข้อ 26
หมายเหตุ ดรอปโซนสาหรับอุปสรรคน้า
หน้า 9 ของทั้งหมด 25 หน้า

เมื่อมีการกาหนดดรอปโซนสาหรับอุปสรรคน้าผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามกฎข้อ 26 หรือดรอปลูกใดลูกหนึ่งใน
ดรอปโซนที่อยู่ใกล้ที่สุดกั บจุดที่ลูกเดิมผ่านเขตอุปสรรคน้าครั้งสุดท้ายโดยมีโทษปรับ หนึ่งสโตรค การดรอปลูกใน
ดรอปโซนจะไม่มีการดรอปใหม่อีกถ้าลูกที่ดรอปหยุดอยู่ห่างจากจุดกระทบส่วนของสนามครั้งแรกไม่เกินกว่าสองช่วง
ไม้กอล์ฟถึงแม้ว่าลูกที่ดรอปจะกลิ้งออกนอกพื้นที่ดรอปโซนหรือใกล้หลุมเข้าไป
3. พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair) กฎข้อ 25-1
3.1 พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีขาวรวมทั้งบริเวณที่กาหนดให้ผู้ชมเดินผ่านซึ่งมีเส้นสีขาวล้อมรอบไว้
3.2 หญ้าที่คลุมร่องเดินสายไฟ
3.3 พื้นสนามทั่วไป (Through the green) ร่องตะเข็บระหว่างแผ่นหญ้า (ไม่ใช่ตัวแผ่นหญ้ า) ถือว่าเป็น
พื้นที่ซ่อมอย่างไรก็ตามการติดขัดการยืนบนร่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการติดขัดตามกฎข้อ 25-1 ถ้าลูกอยู่ในหรือสัมผัส
ร่องดังกล่าวหรือร่องดังกล่าวติดขัดบริเวณตั้งใจสวิงผู้เล่นสามารถได้รับการผ่อนปรนตามกฎข้อ 25-1 และกาหนดให้
ร่องตะเข็บระหว่างแผ่นหญ้าทั้งหมดมีสถานะเสมือนเป็นร่องเดียวกัน
3.4 เฟร้นช์เดรน (ร่องระบายน้าที่ใส่หินไว้ในร่อง)

4. ลูกจม (Embedded Ball) กฎข้อ 25-2
พื้นสนามทั่วไป (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื้นผู้เล่นอาจหยิบลูกขึ้นทาความ
สะอาดและดรอปลูกนั้นใกล้เท่าที่เป็นไปได้กับจุดที่ลูกอยู่และไม่ใกล้หลุมเข้าไปโดยไม่มีโทษปรับเมื่อดรอปลูกลงไปลูก
ต้องกระทบส่วนของสนามในบริเวณพื้นสนามทั่วไปก่อน
หมายเหตุ ลูก “จม” เมื่ออยู่ในรอยตกของมันเองและส่วนของลูกอยู่ต่ากว่าระดับพื้นโดยลูกไม่จาเป็นสัมผัส
ดิน (เช่น หญ้า หรือลูสอิมเพดิเม้นท์ และสิ่งคล้ายกันอาจแทรกอยู่ระหว่างลูกกับดิน)
ข้อยกเว้น
1. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าลูกจมในทรายในพื้นที่ที่ไม่ใช่บริเวณหญ้าตัดสั้น
(closely mown area)
2. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าการติดขัดกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากสภาพที่ครอบคลุม
ในกฎสนามนี้ทาให้ไม่สามารถทาการสโตรคได้อย่างชัดเจน
3. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าลูกจมในขอบของบังเกอร์ที่ปูด้วยชั้นหญ้า
5. สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstructions) กฎข้อ 24-2

หน้า 10 ของทั้งหมด 25 หน้า

5.1 พื้นที่ล้อมด้วยเส้นสีขาวและอยู่ติดแนบกับสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้และไม่ใช่พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair)
5.2 พื้นที่ตกแต่งภูมิทัศน์ (แปลงไม้ประดับ พุ่มไม้ และสิ่งที่คล้ายกัน ) ที่ล้อมรอบด้วยสิ่งกีดขวางที่
เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งกีดขวางนั้น
5.3 แผ่นที่ยึดแน่นและพลาสติคที่มีรูปทรงลาดเอียงที่ใช้คลุมสายไฟเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
5.4 สะพานที่มีสภาพไม่ถาวรที่สร้างขึ้นสาหรับผู้เล่นหรือผู้ชมเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
6. รอยปะหญ้าบนกรีน (Turf Plugs on Putting Green)
บนกรีนรอยปะหญ้าทุกขนาดให้มีสถานะเป็นเช่นเดียวกับรอยหลุมเก่าผู้เล่นสามารถซ่อมได้ตามกฎข้อ 16-1c
7. สิ่งที่รวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the Course)
7.1 สายลวด สายเคเบิล วัสดุที่ใช้ห่อหรือวัสดุอื่นใดที่นามาแนบติดกับต้นไม้หรือถาวรวัตถุต่างๆของ
สนาม
7.2 กาแพงเขือ่ นและเสาพยุงเขื่อนที่อยู่ในเขตอุปสรรคน้า
8. สายเคเบิลยกระดับถาวร (Permanent Elevated Cables)
ถ้าลูกผู้ เล่ น กระทบสายไฟแรงสู ง สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิลซึ่งยกระดับเหนือพื้นดินที่มีส ภาพถาวร
ยกเลิกการเล่นสโตรคนั้นและผู้เล่นต้องเล่นลูกใดลูกหนึ่งใกล้เท่าที่เป็นไปได้กับจุดที่เล่นลูกเดิมไปตามกฎข้อ 20-5
(การทาสโตรคต่อไปจากที่ได้ทาการสโตรคไปก่อนหน้านั้น) ถ้าไม่สามารถนาลูกนั้นกลับมาได้ทันที อาจใช้อีกลูกหนึ่ง
แทนได้
ข้อยกเว้น สโตรคที่มีผลให้ลูกผู้เล่นกระทบกล่องทางแยกสายเคเบิลที่ขึ้นมาจากพื้นต้องไม่เล่นใหม่
9. สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions)
หมายเหตุ 1 พื้นสนามทั่วไปกรณีที่ลูกของผู้เล่นหยุดอยู่ใน อยู่บน หรืออยู่ใต้สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่
เคลื่อนย้ายไม่ได้หรือสิ่ งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ติดขัดการยืนหรือบริเวณตั้งใจสวิงของผู้เล่นถ้าผู้เล่ น
ต้องการผ่อนปรนอาจปฏิบัติตามทางเลือกใดที่กฎอนุญาตหรือโดยที่คณะกรรมการได้จัดทาดรอปโซนไว้แล้วเพื่อเป็น
ทางเลือกเพิ่มผู้เล่นอาจดรอปลูกนั้นโดยไม่มีโทษปรับในดรอปโซนที่ใกล้ที่สุด
หมายเหตุ 2 สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
อันอื่นหรือโยงกับสิ่ งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ใดด้วยเส้นสีขาวให้ถือเสมือนว่าทั้งหมดเป็นสิ่งกีดขวางชั่วคราวที่
เคลื่อนย้ายไม่ได้อันเดียวกัน
สิ่งกีดขวางชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions)
หน้า 11 ของทั้งหมด 25 หน้า

นิยามศัพท์
ตัวอย่างอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ นาฬิกา ป้ายโฆษณาที่ยึดติดกับสิ่งกีดขวางชั่วคราวที่
เคลื่อนย้ายไม่ได้อื่น ๆ หรือป้ายโฆษณา และป้ายบอกหลุม ระยะหลุมที่ติดตั้งอยู่รอบแท่นตั้งที
สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ (Movable Obstructions)
นิยามศัพท์
ตัวอย่างอาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ ป้ายโฆษณาที่ไม่ยึดติดแน่นซึ่งติดตั้งอยู่นอกแท่นตั้งที
ที่แจกเครื่องดื่ม กล้องถ่ายรูปและขาตั้งไมโครโฟนสาหรับโทรทัศน์ เสารับส่งวิทยุรายงานสกอร์ที่ไม่ยึดติดแน่น และ
ป้ายบอกทางข้ามในสนาม
10. ก้อนหินในบังเกอร์ (Stones in Bunkers)
ก้อนหินในบังเกอร์กาหนดให้เป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ (ใช้กฎข้อ 24-1)
11. อุปกรณ์วัดระยะ (Distance Measuring Device (DMD))
ผู้เล่นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางด้วยการใช้อุปกรณ์วัดระยะระหว่างรอบที่กาหนด
ถ้าผู้เล่นใช้เครื่องมือวัดระยะเพื่อประมาณหรือวัดสภาพอย่างอื่นอันอาจมีผลต่อการเล่นของตน (เช่น วัด
ความต่างระดับ วัดความเร็วลม เป็นต้น) ผู้เล่นนั้นละเมิดกฎข้อ 14-3
การปรับโทษสาหรับการละเมิดกฎข้อ 14-3
แมทช์เพลย์ – ปรับแพ้หลุม

สโตรคเพลย์ – ปรับสองสโตรค

การละเมิดครั้งต่อไป – ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
12. สภาพพื้นผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข้อ 25-1 หมายเหตุ
12.1 ผู้เล่นไม่สามารถขอผ่อนปรนจากการยืนอยู่บนหลุม ร่องรอย หรือทางวิ่งของสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
โพรงสัตว์เลื้อยคลานหรือนก
12.2 ผู้เล่นสามารถขอผ่อนปรนสาหรับสภาพที่ลูกหยุดอยู่หรือบริเวณตั้งใจสวิงจากจุดสีบอกระยะใน
บริเวณหญ้าตัดสั้นบนพื้นสนามทั่วไป
หมายเหตุ ไม่รวมสีที่พ่นบอกระยะในหลุมวัดระยะตีไกล
13. ร่องระบายน้า (Drainage Channels)
ร่องระบายน้าที่อยู่ชิดและขนานไปกับถนนให้ถือเสมือนเป็นสิ่งกีดขวางเดียวกัน
การปรับโทษสาหรับการละเมิดกฎสนาม
แมทช์เพลย์ - ปรับแพ้หลุม

สโตรคเพลย์ - โทษปรับสองสโตรค

14. สถานที่ส่งสกอร์การ์ดและการส่งสกอร์การ์ดคืน (Scoring Area, Scorecard Returned)
หน้า 12 ของทั้งหมด 25 หน้า

สถานที่ส่งสกอร์อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้อาคารชั่วคราวเต็นท์หรือห้องถาวรนอกเหนือจากนี้
อาจกาหนดโดยติดประกาศที่บอร์ดประกาศเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ถือว่าได้ส่งสกอร์การ์ดคืนแล้วเมื่อผู้เล่นออกพ้นจากสถานที่ส่งสกอร์แล้ว
ส่วนที่ 2 เงื่อนไขการแข่งขัน (Conditions of Competition)
เงื่อนไขต่อไปนี้บังคับใช้ตามกฎข้อ 33-1 โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่ได้รับการรับรองโดย R&A Rules Limited
1. ข้อมูลจาเพาะของไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ (Specifications of Clubs and the Ball)
1.1 รายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) หมายเหตุของ
กฎข้อ 4-1
หัวไม้ (Driver) ที่ผู้เล่นนามาใช้แข่งขันส่วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็นรุ่น (model) และมุม
องศาหน้าไม้ (loft) ที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads)
จัดทาโดย R&A ฉบับปัจจุบัน (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สานักงานจัดการแข่งขัน)
1.2 ข้อมูลจาเพาะของร่องและรอยตอก (คาตัดสิน 4-1/1)
ไม้ของผู้เล่นต้องสอดคล้องกับข้อมูลจาเพาะของร่องและรอยตอกในกฎข้อบังคับที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2010
การปรับโทษสาหรับการนาไม้กอล์ฟที่ละเมิดเงื่อนไขเริ่มรอบที่กาหนดแต่ไม่ใช้สโตรค
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นที่พบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม
สาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิดลดจานวนหลุมมากที่สุดสองหลุมต่อรอบ
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด
ปรับโทษสูงสุดสี่สโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)
แมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์ – ถ้าพบการละเมิดระหว่างการเล่นช่วงสองหลุมถือว่าพบการละเมิดในขณะ
เล่นหลุมต่อไปและใช้การปรับโทษตามนั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการละเมิด
ไม้กอล์ฟที่ละเมิดเงื่อนไขหนึ่งอันหรือหลายอันที่ได้นาไปออกรอบที่กาหนด ทันทีที่พบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น
ผู้เล่นต้องแจ้งไม่ใช้ไม้กอล์ฟนั้นในการเล่นต่อฝ่ายตรงข้ามของตนในแมทช์เพลย์หรือต่อมาร์คเกอร์ของตนหรือผู้ร่วม
แข่งขันคนใดคนหนึ่งในสโตรคเพลย์ถ้าผู้เล่นนั้นไม่ปฏิบัติตามนี้ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
การปรับโทษสาหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ละเมิดเงื่อนไข ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
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1.3 รายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) หมายเหตุของกฎ
ข้อ 5-1
ลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นใช้เล่นต้องปรากฏอยู่ในรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming
Golf Balls) จัดทาโดย R&A ฉบับปัจจุบัน (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สานักงานจัดการแข่งขัน)
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไขตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
1.4 ลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน (One Ball Condition)
ลูกกอล์ฟที่ผู้เล่นใช้เล่นในระหว่างรอบที่กาหนดต้องมียี่ห้อและชนิดเดียวกันตามรายชื่อหนึ่งชื่อที่ปรากฏอยู่
ในรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) จัดทาโดย R&A ฉบับปัจจุบัน
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นที่พบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม
สาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิดลดจานวนหลุมมากที่สุดสองหลุมต่อรอบ
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด
ปรับโทษสูงสุดสี่สโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการละเมิด
เมื่อผู้เล่นพบว่าได้เล่นลูกกอล์ฟที่ละเมิดเงื่อนไขนี้ผู้เล่นต้องยกเลิกลูกนั้นก่อนเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป
และเล่นต่อให้จบรอบด้วยลูกกอล์ฟที่ถูกต้องมิฉะนั้นผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหากพบการละเมิดในระหว่าง
การเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่งและผู้เล่นเลือกที่จะนาลูกที่ถูกต้องมาใช้แทนที่ก่อนเล่นจบหลุมนั้นผู้เล่นต้องวางลูกที่
ถูกต้องตรงจุดที่ได้เล่นลูกที่ละเมิดไปหยุดอยู่
2. เวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของกฎข้อ 6-7
ในกรณีไม่มีเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษผู้ตัดสินจะทาการจับเวลาถ้าพบว่าผู้เล่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเล่นช้า
กว่าเวลาที่ใช้ในการเล่นที่กาหนดและในกรณีกลุ่มที่สองหรือกลุ่มต่อมาออกนอกตาแหน่งในการจับเวลาถ้าผู้เล่นคน
ใดเล่นเป็นคนแรกใช้เวลาเกิน 50 วินาทีหรือผู้เล่นคนต่อไปใช้เวลาเกิน 40 วินาทีจะถือว่าผู้เล่นเล่นช้า (Bad Time)
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มออกนอกตาแหน่งเมื่อมีช่วงระหว่างกลุ่มมากกว่าตอนเริ่มต้น
ผู้เล่นที่กลุ่มถูกจับเวลาจะมีโทษเล่นช้า (Bad Time) สะสมไปตลอดรอบการแข่งขันถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา
กลุ่มของผู้เล่นกลับไปอยู่ในตาแหน่งหรือเล่นอยู่ในเวลาที่ใช้ในการเล่นที่กาหนดไว้แล้วก็ตาม
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข
ครั้งที่ 1 เตือน
ครั้งที่ 2 ปรับโทษหนึ่งสโตรค
ครั้งที่ 3 ปรับโทษสองสโตรค
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ครั้งที่ 4 ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
หมายเหตุ 1 จะไม่มีการแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่ามีการจับเวลา
หมายเหตุ 2 เวลาที่ใช้จะเริ่มทันทีที่ผู้ตัดสินพิจารณาว่าถึงลาดับการเล่นของผู้เล่น
หมายเหตุ 3 ในบางสถานการณ์อาจมีการจับเวลาผู้เล่นเพียงหนึ่งคนหรือสองคนแทนการจับเวลาทุกคนในกลุ่ม
3. การหยุดเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย (Suspension of Play Due to a Dangerous
Situation) หมายเหตุของกฎข้อ 6-8b
3.1 เสียงสัญญาณให้หยุดการเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย (เสียงสัญญาณยาว)
ถ้าผู้เล่นไม่หยุดเล่นทันทีผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนอกจากมีสภาพเหตุการณ์ที่สมควรละเว้นการปรับโทษ
นั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎข้อ 33-7
หมายเหตุกาหนดให้ปิดพื้นที่ฝึกซ้อมทั้งหมดในระหว่างหยุดการเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย
จนกว่าผู้อานวยการจัดการแข่งขันจะประกาศเปิดให้ฝึกซ้อมได้ผู้เล่นที่ละเมิดจะถือว่าผิดระเบียบวินัย
3.2 เสียงสัญญาณให้หยุดการเล่นชั่วคราว (เสียงสัญญาณสั้นติดต่อกัน 3 ครั้ง)
3.3 เสียงสัญญาณให้กลับเข้าไปเล่นต่อ (เสียงสัญญาณสั้นติดต่อกัน 2 ครั้ง)
4. การซ้อมระหว่างหลุม (Practice Between Holes) หมายเหตุ 2 ของกฎข้อ 7
ระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุมผู้เล่นต้องไม่ซ้อมสโตรคบนกรีนหรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เพิ่งเล่นจบและ
ต้องไม่ทดสอบผิวกรีนของหลุมที่เพิ่งเล่นจบด้วยการใช้ลูกกอล์ฟกลิ้งบนกรีนนั้น
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคในหลุมต่อไป – ในกรณีมีการละเมิดในหลุมสุดท้ายของรอบที่กาหนดผู้
เล่นมีโทษปรับในหลุมนั้น
5. การใช้ยานพาหนะ (Transportation)
ผู้เล่นต้องไม่ใช้ยานพาหนะทุกประเภทในระหว่างรอบที่กาหนดนอกจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นที่พบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม
สาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิดลดจานวนหลุมมากที่สุดสองหลุมต่อรอบ
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด
ปรับโทษสูงสุดสี่สโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)
แมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์ – ถ้าพบการละเมิดระหว่างการเล่นช่วงสองหลุมถือว่าพบการละเมิดในขณะ
เล่นหลุมต่อไปและใช้การปรับโทษตามนั้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการละเมิด
การใช้ยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ต้องระงับใช้ทันทีหลังจากพบว่าเกิดการละเมิดเงื่อนไขมิฉะนั้นผู้
เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
6. การใช้แคดดี้ (Caddie)
ให้ใช้แคดดี้ของสนามที่คณะกรรมการจัดให้ หรือที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
*การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไข
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นที่พบว่ามีการละเมิดกฎนี้ ให้ปรับสภาพแมทช์โดยตัดไปหนึ่งหลุม
สาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด ตัดจานวนหลุมมากที่สุด สองหลุมต่อรอบ
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสาหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิด
ปรับโทษสูงสุดสี่สโตรคต่อรอบ (สองสโตรคสาหรับแต่ละหลุมในสองหลุมแรกที่มีการละเมิด)
แมทช์เพลย์ หรือสโตรคเพลย์ – ถ้าพบการละเมิดใดระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุม ให้ถือว่าพบการ
ละเมิดระหว่างการเล่นในหลุมต่อไปและต้องใช้การปรับโทษตามนั้น
7. การตัดสินในกรณีเสมอ (How to Decide Ties)
ตามข้อกาหนดข้อ 10
8. การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น
การตรวจสอบร่างกายเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นหรือการตรวจสอบเพศให้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬา
แห่งประเทศไทย
9. การให้คาปรึกษาในการแข่งขันประเภททีม (Advice in Team Competitions) หมายเหตุของกฎ
ข้อ 8
แต่ละทีมอาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งคน เป็นผู้ให้คาปรึกษาแก่สมาชิกในทีมนั้น และให้คาปรึกษาได้เฉพาะตอน
จบหลุมแล้ว และก่อนเล่ นหลุมต่อไปเท่านั้น โดยไม่ทาให้การเล่นล่ าช้า และถือว่าบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ตลอดเวลาที่อยู่ในการแข่งขัน ผู้ให้คาปรึกษาต้องลงทะเบียนต่อคณะกรรมการด้วยตัวเองก่อนให้คาปรึกษาในแต่ละ
รอบที่กาหนด หรืออาจมอบหมายให้ผู้อื่นทาหน้าที่แทนได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในระหว่างรอบที่กาหนด
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟ หรือยานพาหนะ ยกเว้นคณะกรรมการอนุญาต
การปรับโทษสาหรับการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้
ยกเลิกสิทธิ์การให้คาปรึกษาของบุคคลนั้น
10. ผลการแข่งขัน (Result of the Competition)
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เมื่อผลการแข่งขันได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประกาศเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าผล
การแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว
15. มารยาทและการปฏิบัติตนของผู้แข่งขัน
นักกอล์ฟต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟหมวดที่ 1 เรื่องมารยาทในระหว่างที่แข่งขันนักกอล์ฟต้อง
ปฏิบัติตนต่อไปนี้
(1) แสดงกริยาหรือวาจาสุภาพ
(2) ยอมรับคาตัดสิน
(3) ละเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(4) ละเว้นสิ่งเสพติด และสารกระตุ้นทุกชนิด
(5) แข่งขันโดยใช้ทักษะทางกีฬา
(6) ให้ความร่วมมือกับเจ้าภาพและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรณีทาผิดมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้แข่งขันตามแนวทาง
ของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ข้อ 33-7
16. การถอนตัวในช่วงเวลาการแข่งขัน
ก่อนการแข่งขัน นักกีฬาที่ไม่สามารถร่วมแข่งขันได้ต้องแจ้งถอนตัวด้วยตัวเองหรือ โดยผู้ควบคุมทีมก่อนวัน
ประชุมผู้ควบคุมทีม
ระหว่างรอบที่กาหนดในแต่ละวันหรือจบรอบที่กาหนดในแต่ละวัน ถ้านักกอล์ฟไม่สามารถร่วมแข่งขันต่อได้
นักกอล์ฟหรือผู้ควบคุมทีมต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็วหรืออย่างช้าที่สุดคือหลังจากกลุ่มสุดท้ายจบหลุม
สุดท้าย 10 นาที และลงชื่อรับรองเหตุผลการถอนตัวในใบไม่ลงทาการแข่งขัน
17. วันฝึกซ้อม
วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการให้ออกรอบได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนให้นักกอล์ฟซ้อมได้ลูกเดียว


นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกที่สองได้ก็ต่อเมื่อ
- ตีลูกช็อตแรกจากแท่นทีลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์
- ตีลูกช็อตที่สองของหลุมพาร์5 แล้วลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์
- ตีลูกขึ้นกรีนแต่ลูกไม่อยู่บนกรีน



นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกในอุปสรรคได้ 2 ลูกถ้าไม่ทาให้กลุ่มหลังติดขัด



นักกอล์ฟต้องช่วยกันรักษาสภาพสนามโดยการซ้อมนั้นต้องไม่ทาให้สนามเสียหาย
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การซ้อมนั้นต้องไม่ทาให้กลุ่มที่ตามหลังมาติดขัด

หมายเหตุ วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หากไม่มีวันฝึกซ้อมอย่างเป็น
ทางการ ข้อนี้ไม่บังคับใช้ ให้ใช้ระเบียบของสนามนั้นๆ
18. การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification)
18.1 การแข่งขันประเภททีม
18.1.1 โทษที่กาหนดให้ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟมีผลเฉพาะในรอบกาหนด
ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และอาจเล่นในทีมได้อีกในวันต่อไป
18.1.2 ในระหว่างการแข่งขัน ถ้าทีมใดมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ผู้แข่งขันที่เหลือในทีมที่ยังมีสิทธิ์
แข่งขันประเภทบุคคล อาจแข่งขันประเภทบุคคลในวันต่อไป
18.2 การแข่งขันประเภทบุคคล
โทษที่กาหนดให้ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเป็นการตัดสิทธิ์ตลอดการแข่งขัน
19. กฎสนามและเงื่อนไขการแข่งขันเพิ่มเติม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ต้องจัดทาและประกาศกฎสนามเพิ่มเติมให้ทราบในระหว่างการประชุมผู้
ควบคุมทีมซึ่งจัดให้มีการประชุมก่อนวันทาการแข่งขันวันแรกอย่างน้อยหนึ่งวันพร้อมติดประกาศบนกระดานติด
ประกาศให้ผู้แข่งขันก่อนวันทาการแข่งขันวันแรก
หมายเหตุ ระยะสนาม และเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน (Yardage and Pace of play) ควรประกาศไว้ที่สนามก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย 7 วัน

20. การประท้วงและการตัดสิน
การประท้วงเทคนิคหรือขอคาชี้แจงเรื่องการตัดสินให้ทาเป็นหนังสือด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือและ
ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและครบถ้วนตาแหน่งที่เกิดเหตุ ชื่อผู้แข่งขัน กลุ่มจังหวัดที่
สังกัด ลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ประท้วง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาไม่รับเรื่องประท้วง หากเห็นว่าผู้ประท้วงไม่มีน้าใจเป็นนักกีฬา ไม่
เหมาะสมเรื่องเวลา (เกินสิบห้านาทีหลังจากประกาศผลการแข่งขัน) หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
การประท้วงให้เป็นไปตามแนวทางของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟข้อ 34-1b, 34-2 และ 34-3
การประท้วงอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
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คาตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
21. การเข้าร่วมการแข่งขันซ้าซ้อน
กรณีผู้เข้าแข่งขันไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการอื่นในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการแข่งขันระดับภาค
และระดับชาติ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ
22. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและกรรมการ
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แต่งตั้งและมอบหมายผู้แทนสมาคม ฯ ทา
หน้าที่พิจารณาคุณสมบัติวิทยากร ผู้ตัดสินทีข่ ึ้นทะเบียน และกรรมการเพิ่มเติม
22.1 คณะกรรมการผู้ตัดสิน
(1) ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ
และ/หรือหลักสูตร R&A Level 2 หรือ Level 3
(2) ผู้ ตัดสิ น ดัง กล่ าวต้องขึ้นทะเบีย นกับการกี ฬาแห่ งประเทศไทย และได้ รับการพิจ ารณาจาก
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯ แต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
กีฬากอล์ฟ
22.2 การปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนักและคานึงถึงส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบั ติหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โ ปร่งใสหรือไ ม่
ยุติธรรมในการตัดสิน
23. ผู้สื่อข่าวและการประชาสัมพันธ์
ผู้แข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามการร้องขอของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหากผู้สื่อข่าวประสงค์จะทา
การสัมภาษณ์โดยให้สัมภาษณ์ในทันทีหลังจากส่งสกอร์การ์ดคืนให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วทั้งนี้เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

24. การแต่งกาย
24.1 วันแข่งขันและวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชายแต่งกายในชุดสุภาพ - ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม
เสื้อไม่มีปก ไม่มีแขน และรองเท้าไม่มีส้น
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ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาหญิงแต่งกายในชุดสุภาพ - ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีปก และ
รองเท้าไม่มีส้น
24.2 พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจาทีมทุกท่านแต่งกายชุดประจาทีม
หมายเหตุ ให้การแต่งกายดังกล่าวรวมถึงในทุกพื้นที่ของสนามแข่งขัน
25. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน
25.1 สถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น
กีฬากอล์ฟแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นกับการเป็นนักกอล์ฟอาชีพ
นักกอล์ฟซึ่งเข้าทาการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่นอย่างชัดเจนโดยไม่รับ
เงินหรือค่าตอบแทนหรือไม่รับประโยชน์ในการส่งเสริมหรือการขายสิ่งใด หรือ ไม่ยินยอมให้ใช้ชื่อหรือภาพเหมือนแก่
บุคคลที่สามเพื่อการส่งเสริม การโฆษณา หรือการขายสิ่งใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ไม่ติดเครื่องหมายการค้า
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตบนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่ใช้ทาการแข่งขันที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป
การละเมิดครั้งที่ 1 - เตือน
การละเมิดครั้งต่อไปจะพิจารณาตามกฎข้อบังคับและคาตัดสินสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับ พ.ศ.
2559
25.2 ห้ า มน าตราหรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ เ ป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารขายเกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ห รื อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ใส่ลงบนชุดที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
25.3 ชื่อบนอุปกรณ์กอล์ฟและเสื้อผ้า (คาตัดสินสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น 6-2/13)
นักกอล์ฟที่มีทักษะหรือ มี ชื่อเสียง อาจให้ชื่อของตนเองปรากฏบนอุปกรณ์ เสื้อผ้าหรือรองเท้า
นอกเหนือไปจากชื่อและ/หรือโลโก้ของผู้ผลิตอุปกรณ์เสื้อผ้าหรือรองเท้าหรืออุปกรณ์กอล์ฟ ที่ต้องเป็น
แบบปกติซึ่งสามารถหาได้ตามแหล่งค้าปลีก
อาจติดชื่อและ/หรือโลโก้ของสถาบันการศึกษาบนถุงกอล์ฟ ร่ม รองเท้ากอล์ฟหรือเสื้อผ้าของผู้เล่น
ที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานอกจากชื่อของผู้ผลิตและ/หรือโลโก้ ชื่อของผู้เล่น
หมายเหตุ ซือ่ /โลโก้จะต้องไม่ปรากฏมากกว่าหนึ่งทีบ่ นอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าหรือรองเท้า
ขนาดโดยรอบ (perimeter) ชื่อ/โลโก้บนถุงกอล์ฟและร่มต้องไม่เกิน 500 มม. หรือ 20 นิ้ว
ขนาดโดยรอบ (perimeter) ชื่อ/โลโก้บนเสื้อหรือรองเท้าต้องไม่เกิน 220 มม. หรือ 9 นิ้ว
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ประเภททีม และบุคคล
เสื้อผ้า รองเท้า และหมวกกอล์ฟ ผู้สนับสนุนเป็นจังหวัดหรือองค์กรที่ไม่หวังผลทางการค้า ขนาดโดยรอบของ
ตราสัญลักษณ์ไม่เกิน 22 ซม. หรือ 9 นิ้ว ตามตัวอย่างเท่ากับขนาดจริงข้างล่าง
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ประเภททีม
ผู้สนับสนุนเป็นจังหวัด หรือองค์กรที่ไม่หวังผลทางการค้า ขนาดโดยรอบของตราสัญลักษณ์ไม่เกิน 50 ซม. หรือ 20 นิ้ว
บนถุงกอล์ฟ หรือร่ม ตามตัวอย่างเท่ากับขนาดจริงข้างล่าง

26 มารยาทของผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจาทีม
วัตถุป ระสงค์ของการแข่งขัน คือการสะท้อนภาพของผู้ แข่งขัน ที่มีความซื่อสั ตย์มีระเบียบวินัยเป็นผู้ ที่มี
กิริยามารยาทอันเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปและมีน้าใจเป็นนักกีฬา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการแข่งขันหรือนอก
การแข่งขันก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวการกระทาใด ๆ ดังต่อไปนี้ แสดงว่าละเลยและจะถูก
พิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร
(1) กระทาการหรือประพฤติปฏิบัติตนผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรือวงการกอล์ฟ
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(2) มีความประพฤติส่วนตัวบางประการซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม
(3) กระทาการหรือประพฤติตนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่การแข่งขัน
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎกอล์ฟที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศใช้หรือจงใจละเมิดกฎระเบียบของการ
แข่งขันเพื่อให้ตนเองได้เปรียบรวมถึงการกล่าววาจาไม่สุภาพต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(5) เล่นการพนัน
(6) สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างการแข่งขัน
(7) ใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างรอบแข่งขัน
(8) มีเรื่องทะเลาะวิวาท

27 รางวัลการแข่งขันระดับชาติ
27.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
(1) รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร
- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ
(2) รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร
- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ
(3) รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร
- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ
(4) โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 2 รางวัล
(5) โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย 1 รางวัล และทีมหญิง 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
จานวน 2 รางวัล
27.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา
ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ
(2) วิทยากรสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ
(3) ผู้ตัดสินสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ
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27.3 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่นประกอบด้วย
(1) เป็นนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
(2) เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง
(3) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทแล้มีนาใจเป็นนักกีฬาทั้งในและนอกเวลาทาการแข่งขัน
(4) เป็นนักกีฬาทีป่ ฏิบัติตามมารยาท กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ระเบียบการแข่งขันและคาตัดสินของ
ผู้ตัดสิน/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(5) อื่น ฯ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของคณะกรรมการ
27.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่นประกอบด้วย
(1) ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอน
ในกีฬากอล์ฟ
(2) ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุด ถ้าเหรียญทอง
เท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ

(3) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคม ฯ และของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(4) อื่น ฯ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของคณะกรรมการ
การตัดสินชี้ขาดให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม โดยจะทาพิธีมอบรางวัลหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันวัน
สุดท้ายในบริเวณสนามแข่งขันผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจาทีมที่ได้รับรางวัลแต่งกายชุดประจาทีมขึ้นรับรางวัล
หมายเหตุ รางวัลการแข่งขันในระดับภาคให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 พิธีการมอบเหรียญรางวัล
(1) ให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันกีฬากอล์ฟ
(2) พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
29 การร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนและผู้แข่งขันทุกคนต้องอยู่ร่วมในพิธีเปิด และปิดการแข่งขันอย่างพร้ อมเพรียงกันเพื่อ
เป็นเกียรติแก่เจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดแข่งขัน และแสดงความยินดีต่อทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน และ
ผู้ร่วมแข่งขันทุกคน
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