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I. Summary 

การจัดท าโครงการ การแขง่ขนักอลฟ์เยาวชน CHANG THAILAND JUNIORS GOLF CIRCUIT” เป็น

ความต้ังใจในการที่จะพัฒนากีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรูปแบบการจัดการแข่งขันที่

มีมาตรฐาน การจัดเก็บคะแนนที่เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงจะสามารถพัฒนานักกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนได้อย่างเป็น

ระบบและเป็นมาตรฐาน และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมในโครงการ 

CHANG THAILAND JUNIORS GOLF CLINIC ซ่ึงหากโครงการด าเนินไปอย่างประสบผลส าเร็จ จะมีผลดังนี้ 

1. จะมีนักกีฬากอล์ฟระดับเยาวชนที่มีฝีมือดี พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 

2. จะมีทัวร์กอล์ฟระดับเยาวชน ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 

3. จะมีการจัดอันดับ Ranking ของนักกอล์ฟเยาวชนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

4. จะเป็นโครงการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบการจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

นานาชาติ ซ่ึงจะสามารถพัฒนานักกอล์ฟต้ังแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพ 

5. เพ่ือกระจายการแข่งขันไปทุกภูมิภาค และเสริมการประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถ่ิน 

6. เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้แข่งขันในรายการที่มีการจัดการแข่งขันแบบมาตรฐาน เพ่ือเป็นการ

เตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 

7. เพ่ือให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมให้การสนับสนุน และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตน

ในทุกรายการแข่งขัน 

8. เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเข้าฝึกซ้อมเสริมสร้างทักษะการเล่น

กอล์ฟ ในโครงการ CHANG THAILAND JUNIORS GOLF CLINIC 

 

II. Introduction 

เนื่องจากกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นมากในปัจจุบัน ซ่ึงจ านวนผู้เล่นดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจาก การได้เห็น

ซุปเปอร์สตาร์ในกีฬากอล์ฟ อาทิเช่น ไทเกอร์ วูดส์, วีเจย์ ซิงส์, ธงชัย ใจดี ซ่ึงนักกอล์ฟเหล่านี้ได้สร้างช่ือเสียงและ

รายได้จากการแข่งขัน จนเป็นความต้องการที่อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดนั้น ของนักกอล์ฟเยาวชนและนักกอล์ฟสมัครเล่น

ทั่วโลก 

แต่การที่จะสร้างนักกอล์ฟให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของนักกอล์ฟ คือการเป็นนักกอล์ฟอาชีพนั้น จะต้องเร่ิมต้น

จากการพัฒนารูปแบบการจัดการที่มีระบบ ซ่ึงจะต้องพัฒนาต้ังแต่นักกอล์ฟในระดับเยาวชน ระดับสมัครเล่น และใน

ระดับอาชีพ 

รูปแบบการพัฒนานักกอล์ฟในระดับเยาวชนซ่ึงเป็นพ้ืนฐานนั้น จะต้องมีการควบคุมการจัดการต่าง ๆ รูปแบบ

การแข่งขัน การเก็บคะแนนสะสมที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับ รูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจน กฎระเบียบการแข่งขันที่

เป็นมาตรฐาน การจัดการแข่งขัน การให้ความรู้เร่ืองกฎกอล์ฟก่อนการแข่งขันซ่ึงจะเป็นการพัฒนานักกอล์ฟให้เป็น

นักกอล์ฟที่มีความรู้เร่ืองกฎการแข่งขัน 

การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น CHANG THAILAND JUNIORS GOLF CIRCUIT เป็นการแข่งขันแบบสโตรค

เพลย์ (Stroke Play) หลายรายการใน 1 ฤดูกาลแข่งขัน  นักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้รับคะแนน (Point) 

ตามตารางคะแนน (Point Table) ที่ก าหนด  คะแนนของนักกอล์ฟทุกท่านจะถูกรวม และจัดเป็นอันดับคะแนนสะสม 

(Point Ranking) เมื่อส้ินสุดการแข่งขันแต่ละรายการ  เมื่อส้ินสุดฤดูกาลแข่งขัน นักกอล์ฟไม่น้อยกว่า 60 คน จะได้

สิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ซ่ึงเป็นรายการสุดท้ายของทัวร์นาเม้นท์  
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III.Format of Plays 

 รูปแบบการจัดการแข่งขัน 

1. ก าหนดรายการต่าง ๆ ในแต่ละปีว่ารายการใดจะเป็นรายการที่ก าหนดให้มีคะแนน (Point) ส าหรับ

สะสม 

2. การแข่งขัน เป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) นับคะแนนที่ท าได้จริง (Gross Score) 

ไม่นับแต้มต่อ (Handicap) 

3. การแข่งขันจัดข้ึนเป็น 1 วัน 2 วัน 3 วัน หรือ 4 วันแล้วแต่ความเหมาะสม โดยแข่งขันวันละ 18 หลุม  

เมื่อส้ินสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน (Point) ที่ก าหนดไว้ 

4. นักกอลฟ์ที่ท าคะแนนเกิน 18 โอเวอร์พาร์ ในประเภท Super Junior, Special Class และเกิน 20 

โอเวอร์พาร์ ในประเภท Junior ของการแขง่ขนัวันแรกจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขง่ขนัในวันทีส่อง  

5. ปฏิทินแข่งขันจะก าหนดข้ึนและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

6. นักกอล์ฟสมัครเล่น ที่มีสิทธ์ิเข้าเล่นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน CHANG THAILAND JUNIORS 

GOLF CIRCUIT  เป็นไปตามล าดับสิทธ์ิที่ระบุไว้ ในระเบียบการแข่งขัน 

7. กระจายการจัดการแข่งขันออกไปให้ครบทุกภาค (จ านวน 4 ภาค) โดยให้แต่ละภาคจัดการแข่งขัน

รายการสะสมคะแนน (ตามที่ก าหนด) และน าผู้ที่มีคะแนนสะสมในตารางคะแนนสะสม(ตามที่ก าหนด) 

เป็นตัวแทนภาค มาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

8. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นักกอล์ฟที่จะมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี ้

7.1 ต้องเข้าร่วมแข่งขันในรอบเก็บคะแนนสะสมของแต่ละภาคอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจ านวนรายการ

แข่งขันในภาคนั้น ๆ 

7.2 ต้องมีอันดับคะแนนสะสมตามที่ก าหนด  

9. การก าหนด Class ของการแข่งขันให้เป็นดังนี้ 

Class Special Class   ชาย-หญิง อายุระหว่าง 19-21 ปี 

Class Super Juniors   ชาย-หญิง อายุระหว่าง 13-18 ปี  

Class juniors    ชาย-หญิง อายุระหว่าง  8-12 ปี  

10. ตารางคะแนนสะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การให้คะแนนและอันดับที่ได้ในแต่ละรายการจะใช้ต าแหน่งจากผลการ

แข่งขันในแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน  

 

 

 

Stroke Par -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Point 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Stroke  +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  +10  +11  +12 Up

Point 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bonus Point

40 30 25 20 15 10

Player in 

Place 41-

50 & Tie

Winner

Player in 

Place 2-

10 & Tie

Player in 

Place 11-

20 & Tie

Player in 

Place 21-

30 & Tie

Player in 

Place 31-

40 & Tie
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11. คะแนนพิเศษจากการเข้าร่วมการแข่งขันรอบสะสมคะแนนในแต่ละภาค 

ร่วมการแข่งขันครบทุกคร้ัง ไดค้ะแนนเพิ่มคนละ 30 คะแนน คะแนนพิเศษจะเพ่ิมให้กับ 

ผู้แข่งขันเมื่อจบการแข่งขันรอบสะสมคะแนนครบตามจ านวนการแข่งขันในแต่ละภาค 

12. หากนักกอล์ฟมีคะแนนสะสมเท่ากันให้ใช้เกณฑ์ตัดสินดังต่อไปนี้ 

11.1. ให้ตัดสินจากจ านวนรายการทีเ่ข้าแข่งขัน ผู้ที่เข้ารวมแข่งขันมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

11.2. ให้ตัดสินจากคะแนนเฉล่ียที่ท าได้ต่อ 18 หลุม โดยเฉล่ียจากการเข้าแข่งขันทุก ๆ รายการ  

11.3. หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ให้คณะกรรมการ เป็นผู้ตัดสิน 

13. รางวัลการแข่งขัน 

นักกอล์ฟเยาวชนที่ชนะเลิศในการแข่งขันรอบ National Champions ทั้ง 2 ประเภท จะได้ครองถ้วย

รางวัลพระราชทานฯ และของรางวัล  

 

IV.ระเบียบการแขง่ขัน 

คณุสมบัติผู้เข้าแขง่ขนั : 

1. นักกอล์ฟเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-22 ปี (นับจากปี พ.ศ. ที่เกิด) 

1.1. นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันใน Class Juniors ต้องเป็นผู้ทีอ่ายุระหว่าง 8-12 ปี  

1.2. นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันใน Class Super Juniors ต้องเป็นผู้ทีม่ีอายุระหว่าง 13-18 ปี 

1.3. นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันใน Class Special Class ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-21 ปี 

2. นักกอล์ฟเยาวชนที่มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ระยะทีใ่ช้ในการแขง่ขนั 

1. Class Super Juniors, Special Class ชาย ระยะ 6,800 – 7,200 หลา 

  2. Class Super Juniors, Special Class หญิง ระยะ 6,000 – 6,400 หลา 

  3. Class juniors ชาย                 ระยะ 5,400 – 6,000 หลา 

  4. Class juniors หญิง                  ระยะ 5,100 - 5,600 หลา 

หมายเหตุ ระยะการแขง่ขนัอาจจะไมต่รงจากทีก่ าหนดไว้ ขึน้อยูกั่บสภาพสนามของแต่ละสนาม 

 

รายการแขง่ขนัรอบเก็บคะแนนสะสม 

 ให้เป็นไปตามก าหนดการแข่งขันท้ายระเบียบการแข่งขันนี้ 

 

รายการแขง่ขนัรอบ National Champions 

        รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ก าหนดให้มีการแข่งขันในระหว่างเดือน กันยายน ของทุกป ี(ก าหนดการอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยจ านวนนักกอล์ฟที่มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันจะมาจากผลการจัดอันดับของตาราง

คะแนนสะสมของแต่ละภาค ดังนี้ 

 ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคใต้ 

    ประเภท Super Junior Boy อันดับที ่1-8 ประเภท Super Junior Girl อันดับที ่1-8 

    ประเภท Junior Boy อันดับที่ 1-5  ประเภท Junior Girl อันดับที ่1-5 

 ภาคกลาง 

    ประเภท Super Junior Boy อันดับที ่1-15 ประเภท Super Junior Girl อันดับที ่1-15 

    ประเภท Junior Boy อันดับที่ 1-9  ประเภท Junior Girl อันดับที ่1-9 

 

ในประเภท Special  Class Boy นกักอลฟ์ทีม่สีิทธิเข้าแขง่ขนัในรอบ National Champions จะคดันกักอลฟ์ทีม่ี

อันดบัดีท่ีสดุ 10 อนัดบัจากประเภทชายและประเภทหญงิ 
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การสมคัรแขง่ขนั 

นักกอล์ฟที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันให้สมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.changjuniorgolf.com 

 การถอนตัว หากนักกอล์ฟมีความประสงค์ที่จะถอนตัวจากการแข่งขัน จะต้องถอนตัวก่อนวันที่ก าหนดไว้และต้องมี

เหตุอันควรในการถอนตัว หากนักกอล์ฟแจ้งถอนตัวหลังจากวันที่ก าหนดทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 

 

คา่สมคัรแขง่ขนั 

 ค่าสมัครแข่งขันรายการละ 2,500 บาท ผู้สมัครจะต้องช าระค่าสมัครให้เรียบร้อย โดยโอนเงินค่าสมัครมาที่บัญชี 

บริษัท แมก็ซ์อนิเตอร์เนช่ันแนลสปอร์ต จ ากัด ธนาคารไทยพาณชิย ์เลขทีบั่ญชี 390-3-00374-9 และส่งหลักฐาน

การช าระค่าสมัครมาทางอีเมลล์ info.maxxintersports@gmail.com หรือ changjuniorcircuit@gmail.com 

นักกอล์ฟที่สมัครแข่งขันและส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้องตรวจสอบสถานภาพการสมัครของตนเอง หากฝ่ายจัดการ

แข่งขันไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

 นักกอล์ฟสามารถตรวจสอบเอกสาร และขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ คุณธันยา ธัญญานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 095 

783-7458 ติดต่อได้ทุกวันและเวลาท าการ จันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 

 

ขอ้มลูการแขง่ขนั 

 นักกอล์ฟสามารถดูข้อมูลการแข่งขัน สมัครแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

และตารางคะแนนสะสม ได้ที่ www.changjuniorgolf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.maxxintersports@gmail.com%20หรือ
mailto:changjuniorcircuit@gmail.com
http://www.changjuniorgolf.com/
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ระเบยีบการแข่งขัน 

ระเบยีบการแข่งขันนีใ้ช้เมือ่มกีารจัดการแข่งขันของ 

CHANG Thailand Juniors Golf Circuit 2019 

 

ส าหรับผู้เขา้แขง่ขัน 

การลงทะเบียน และรายงานตัว 

1. นักกอล์ฟที่ได้สิทธ์ิในการแข่งขัน จะต้องมาลงทะเบียนก่อนการแข่งขันของวันแรก หรือในวันที่ก าหนดไว้ 

ณ  สนามที่จัดการแข่งขัน 

2. นักกอล์ฟจะต้องพร้อมรายงานตัวที่แท่นทีของหลุมที่เร่ิมเล่นก่อนเวลาเร่ิมเล่น 15 นาที 

 

การแต่งกาย 

1. นักกอล์ฟชายแต่งกายชุดนักกีฬากอล์ฟที่สุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม เส้ือไม่มีคอ

ปก เส้ือไม่มีแขน 

2. นักกอล์ฟหญิงแต่งกายชุดกีฬากอล์ฟที่สุภาพ  ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์ กางเกงวอร์ม เส้ือไม่มีคอ

ปก 

 

อุปกรณส์ือ่สาร และอปุกรณวั์ดระยะ 

ในขณะที่ท าการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร ยกเว้นอุปกรณ์วัดระยะ อนุญาติให้ใช้ได้แต่ต้องไม่ให้ท า

ให้เสียเวลาในการเล่น  

 

มารยาท 

นักกอล์ฟต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟหมวดที่ 1 เร่ืองมารยาท ในระหว่างที่แข่งขัน นักกอล์ฟต้องไม่

ปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 

1. แสดงกิริยา หรือ วาจาไม่สุภาพ 

2. ไม่ยอมรับค าตัดสิน 

3. ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

4. พยายามเอาเปรียบผู้เล่นอ่ืนโดยไม่ใช้ความสามารถทางกีฬา 

5. แสดงกริยา วาจา หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการรบกวนนักกอล์ฟคนอ่ืน 

 

การถอนตัว 

1. ก่อนการแข่งขัน  นักกอล์ฟที่ไม่สามารถร่วมแข่งขันได้ต้องแจ้งถอนตัวก่อนวันแข่งขันตามเวลาที่

ก าหนด  

2. ระหว่างรอบแข่งขันในแต่ละวัน  ในระหว่างรอบที่แข่งขัน หรือจบรอบที่แข่งขันในแต่ละวัน ถ้านักกอล์ฟ

ไม่สามารถร่วมแข่งขันต่อได้นักกอล์ฟต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว หรืออย่างช้าที่สุด คือ 

หลังจากกลุ่มสุดท้ายจบหลุมสุดท้าย 10 นาที หากนักกอล์ฟไม่สามารถร่วมแข่งขันได้ และไม่แจ้ง

คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบก่อนเวลาที่ก าหนดนักกอล์ฟต้องท าหนังสือช้ีแจงถึงสาเหตุที่ไม่

สามารถร่วมแข่งขัน และไม่แจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยส่งหนังสือมาที่คณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน ภายใน 7 วันหลังจากจบการแข่งขันหากนักกอล์ฟไม่กระท าการดังกล่าว คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันอาจพิจารณาโทษโดยตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันคร้ังต่อไป 
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วันฝึกซ้อม 

วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ ให้ออกรอบได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คน และให้ซ้อมได้เพียงลูกเดียว 

1. นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกที่สองได้ก็ต่อเมื่อ 

1.1. ตีลูกซ็อตแรกจากแท่นที่ตีลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์ 

1.2. ตีลูกซ็อตที่สองของหลุม พาร์ 5  แล้วลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์ 

1.3. ตีลูกข้ึนกรีน แต่ลูกไม่อยู่บนกรีน 

2. นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกในอุปสรรคได้ 2 ลูก ถ้าไม่ท าให้กลุ่มหลังติดขัด 

3. นักกอล์ฟต้องช่วยกันรักษาสภาพสนาม โดยการซ้อมนั้นต้องไม่ท าให้สนามเสียหาย 

4. การซ้อมนั้นต้องไม่ท าให้กลุ่มที่ตามหลังมาติดขัด 

5. อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์วัดระยะได้ในวันฝึกซ้อม 

6. ไม่อนุญาตให้นักกอล์ฟใช้รถกอล์ฟในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ 

 

เร่ืองทั่วๆ ไป 

นักกอล์ฟต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี ้

1. ร่วมพิธี เปิด – ปิด การแข่งขัน, พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ร้องขอ 

2. ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลเท่าที่ให้ได้ กับส่ือมวลชน หากได้รับการร้องขอ 

3. ร่วมแถลงข่าว หากได้รับการร้องขอ 

4. ผู้เล่นต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนกรณีเกิดข้อขัดแย้งเร่ืองกฎข้อบังคับ รวมถึงสกอร์ของตัวเอง

และผู้อ่ืน ผู้เล่นต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

5. นักกอล์ฟที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับสกอร์ของทั้งตัวเอง และสกอร์ของผู้เล่นอ่ืนที่ท าได้แต่ละหลุม ควร

ทักท้วงก่อนที่จะส่งสกอร์คืน หรือก่อนที่ตัวเองและผู้เล่นนั้นออกจากพ้ืนที่ส่งสกอร์ หรือหลังจากติด

ประกาศผลการแข่งขันแล้ว 

6. ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกับผู้เล่นอ่ืนๆ 

7. ฝ่ายจัดการแข่งขันสงวนสิทธ์ิ ในเร่ืองรูปถ่ายนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภาพนิ่งและ

ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของการแข่งขัน 

หากนักกอล์ฟคนใดไม่ให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องขอ อาจถูกพิจารณาโทษ 

ในโทษฐานที่ไม่ให้ความร่วมมือ 

 

บทลงโทษและการอทุธรณ ์

ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งคนใดไม่ค านึงถึง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะน าเร่ืองส่งให้ฝ่าย

จัดการแข่งขัน เป็นผู้ก าหนดโทษตามแนวทางเดียวกับในหนังสือกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ หมวดมารยาท เร่ืองการ

พิจารณาโทษ กรณีละเมิดกฎ ตามล าดับดังนี้คือ เตือน ห้ามร่วมแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือห้ามร่วมแข่งขันเป็น

จ านวนก่ีคร้ัง โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน จะท าหนังสือแจ้งโทษให้ทราบ หลังจากนั้นผู้เล่นสามารถท าหนังสือขออุทธรณ์ต่อ

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือ หรือการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 

ส าหรับผู้ชม 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ต้องการส่งเสริมกีฬากอล์ฟ โดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติตาม

กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟและต้องการให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง ทางคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับนักกีฬา โดยให้นักกอล์ฟได้แสดงความสามารถ

ของตัวเองทางด้านกีฬาอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างรอบที่แข่งขัน โดยปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ 

1. ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ 

2. ไมอ่นุญาตให้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดในการติดตามชม 
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3. เดินอยู่บนทางเดิน หรือถนนเท่านั้น 

4. ต้องไม่รบกวนผู้เล่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือโทรศัพท์เสียงดัง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เล่น 

5. ไม่ให้ค าแนะน าผู้เล่นด้วยการพูด หรือส่งสัญญาณใดๆ เพ่ือช่วยเหลือ นักกีฬาขณะอยู่ในการแข่งขัน 

6. ไม่รบกวนการท างานของผู้ตัดสิน 

7. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องขอ 

 

การประท้วง 

1. ส าหรับผู้เล่นสามารถเรียกผู้ตัดสิน หรือสามารถขอค าช้ีแจ้งจากหัวหน้าผู้ตัดสิน หรือผู้อ านวยการ

จัดการแข่งขันได้ตลอดเวลา 

2. ส าหรับผู้อ่ืนที่ไม่ใช้ผู้เล่น การประท้วงควรท าเป็นหนังสือโดยการเขียน หรือพิมพ์ โดยระบุถึง วันเวลา 

สถานที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน กับผู้เล่นคนใด ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด และลงช่ือ เบอร์โทรศัพท์ของ

ผู้ที่ประท้วง  

การประท้วงควรท าหลังจากที่ผู้เล่นส่งสกอร์การ์ดแล้ว นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที ่34 เร่ืองการขัดแย้ง 

และการตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาไม่รับเร่ืองประท้วงหากเห็นว่าไม่

เหมาะสมเร่ืองเวลา ผู้ประท้วงไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา หรือข้อมูลพยานหลักฐานไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


