
 

 

 

กฎทั%วไปของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

 

ข้อมูลการแข่งขนั ข้อกาํหนด และเงื5อนไขการแข่งขนั 

1. การดาํเนินการจดัการแข่งขนั 

SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ไดรั้บอนุญาตจดัการแข่งขนั ซึ5 งรวมไปถึงการจดัอนัดบันกักอลฟ์ (Order of Merit) ของทวัร์ฯ  

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั (Tournament Director) มีหนา้ที5ดาํเนินการจดัการแข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานที5 SAT-THAILAND ONE 

DAY TOUR ไดก้าํหนดไวแ้ละดูแลใหก้ารแข่งขนัเป็นไปตามกฎระเบียบการแข่งขนั ซึ5 งอาจมีการเปลี5ยนแปลงแกไ้ขไดต้ามที5คณะ

กรรมการบริหาร SAT-THAILAND ONE DAY TOUR เห็นสมควร 

2. การจดัอนัดบันักกอล์ฟใน SAT-THAILAND ONE DAY TOUR และสิทธิที5ได้รับ 

นกักอลฟ์ที5มีสิทธิP อยูใ่นการจดัอนัดบั SAT-THAILAND ONE DAY TOUR Order of Merit จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีQ  

ก. ตอ้งเป็นสมาชิกของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

ข. เขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ไม่นอ้ยกวา่ 2 รายการในรอบปีการแข่งขนั 

ค. ตอ้งปฏิบติัตามกฎของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR และไม่กระทาํการใดๆอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่วงการกอลฟ์อาชีพ 

 

ลาํดบัสิทธิAนักกอล์ฟที5เข้าร่วมการแข่งขนัใน SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

สามารถตรวจสอบสิทธิP ที5 www.satonedaytour.com  

หมายเหตุ: ลาํดบัสิทธิP อาจมีการเปลี5ยนแปลงแกไ้ขใหท้นัสมยัและเหมาะสม 

 

3.ข้อกาํหนดการแข่งขนั มีดงันีQ  

รูปแบบการแข่งขนั 

โดยทั5วไปจะแข่งขนัแบบสโตรคเพลย ์กาํหนดทัQงสิQน 18 หลุม แข่งขนั 1 วนั 

 

จาํนวนผู้เข้าแข่งขนั 

จาํนวนของนกักอลฟ์ที5มีสิทธิเขา้แข่งขนัจะมีจาํนวนไม่เกิน 120 คน 

 

ผู้มสิีทธิAเข้าแข่งขนั 

นกักอลฟ์ที5เป็นสมาชิกของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR เท่านัQน ยกเวน้ลาํดบัสิทธิP การเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนั ซึ5 งสามารถตรวจสอบไดที้5 

www.satonedaytour.com  

 

เมื5อผลการแข่งขนัเสมอกนั 

ถา้มีการเสมอกนัในอนัดบัที5 1 จะตอ้งมีการแข่งขนั Hole by Hole Play-Off เพื5อหาผูช้นะการแข่งขนั ถา้มีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเกินกวา่ 2 คนในการ play 

off ใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพลยอ์อฟที5เหลือไดอ้นัดบั 2 ร่วมกนั 

 

 

 



เงนิรางวลั 

ตารางการแบ่งเงินรางวลัจะเป็นไปตามที5 SAT-THAILAND ONE DAY TOUR กาํหนด ซึ5 งจะใชก้บักาแข่งขนัทุกรายการใน SAT-THAILAND ONE 

DAY TOUR และติดประกาศไว ้ณ สนามแข่งขนัในแต่ละรายการแข่งขนั 

 

SAT-THAILAND ONE DAY TOUR กาํหนดใหจ่้ายเงินรางวลัแก่นกักอลฟ์ที5ไดรั้บเงินรางวลั โดยวธีิการโอนเขา้บญัชี โดยขอใหน้กักอลฟ์ที5แข่งขนั

ในทวัร์เปิดบญัชีออมทรัพย ์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาใดกไ็ด ้และแจง้เลขที5บญัชีเงินฝากใหเ้จา้หนา้ที5 SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

แข่งขนัทราบล่วงหนา้ นกักอลฟ์ที5ไม่มีบญัชีตามที5กล่าวมา SAT-THAILAND ONE DAY TOUR จะไม่สามารถโอนเงินรางวลัจนกวา่จะไดรั้บขอ้มูล

บญัชี ยกเวน้บางรายการที5 SAT-THAILAND ONE DAY TOUR กาํหนดจ่ายเงินรางวลัเป็นเงินสด ณ สนามแข่งขนั 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ที5ถอนตวัออกจากการแข่งขนัดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์จะไม่นาํไปจดัอนัดบัเงินรางวลั การมีโทษตดัสิทธิP จากการแข่งขนัในทุก

กรณี จะไม่ไดรั้บเงินรางวลัการแข่งขนั 

 

4.การสมคัรเข้าแข่งขนั และการยกเลกิใบสมคัรการแข่งขนั 

ก. การสมคัรเข้าแข่งขนั 

นกักอลฟ์ที5มีความประสงคจ์ะสมคัรหรือขอถอนตวัจากการแข่งขนั ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนีQ  

(i) การกรอกใบสมคัร Online 

• เปิดไปที5 www.satonedaytour.com หรือขอ้ใบสมคัรไดที้5 Line Official Account: @satonedaytour 

• คลิกไปที5 รายการแข่งขนั ที5ตอ้งการสมคัรเขา้แข่งขนั 

• กรอกใบสมคัรใหเ้รียบร้อย พร้อมแนบเอกสารและใบโอนเงิน ตามที5ระบุไว ้

• ระบบจะมีการตอบกลบัผา่นทางอีเมล ์

หมายเหตุ: 

• ใหแ้นบเอกสารใหต้รงตามรายการที5สมคัรใหช้ดัเจน 

• หลงัจากวนัปิดรับสมคัร ระบบ Online จะปิดและไม่สามารถสมคัร Online ได ้การสมคัรล่าชา้ในกรณียงัสามารถรับเพิ5มเติมได ้ให้

นกักอลฟ์ติดต่อเจา้หนา้ที5 SAT-THAILAND ONE DAY TOUR โทร 061-936-4939 หรือ ส่งอีเมล ์ไปสอบถามไดที้5 

admin@micromallthailand.com  

• การโอนเงินค่าสมคัรโดยไม่มีการกรอกเอกสารใหค้รบถว้น จะไม่สามารถตรวจสอบไดแ้ละถือวา่การสมคัรไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีชื5อใน

รายการแข่งขนั 

• ค่าสมคัรเขา้แข่งขนัในรายการ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR คือ 2,500 บาท โปรดโอนเงินใหต้รงตามจาํนวน 

• ค่าสมาชิกรายปีในรายการ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR คือ 2,500 บาท โปรดโอนเงินใหต้รงตามจาํนวน 

(ii) เมื5อ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ไดรั้บเอกสารใบสมคัรและค่าสมคัร Online ภายในกาํหนดแลว้ ถือวา่เป็นการสมคัรเขา้แข่งขนัอยา่ง  

     เป็นทางการ 

 

ข. การถอนตวัจากการแข่งขนั 

• หากผูส้มคัรตอ้งการถอนตวัภายในวนั เวลาที5กาํหนด ตอ้งแจง้ไปที5 email: admin@micromallthailand.com และตอ้งแนบหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารที5เป็นชื5อของผูส้มคัรเพื5อโอนเงินค่าสมคัรคืน ส่วนการถอนตวัหลงักาํหนดจะตอ้งแจง้เกตุผลใหฝ่้ายจดัการแข่งขนัทราบ และจะ

ไม่ไดรั้บค่าสมคัรคืน ยกเวน้มีใบรับรองแพทย ์

• การถอนตวั กาํหนดใหย้นืยนัโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษะ เช่น ส่งทาง email ส่งขอ้ความทางโทรศพัท ์หรือส่งทาง Line Official Account 

• ผูส้มคัรจะไดรั้บค่าสมคัรคืนในกรณีที5มีการยกเลิกการแข่งขนั 

• เมื5อมีการถอนตวัของนกักอลฟ์หลงักาํหนด SAT-THAILAND ONE DAY TOUR จะพิจารณาเลือกผูมี้สิทธิP ลงแข่งชนัจากตวัสาํรองเป็น

ลาํดบัถดัไป 



 

การถอนตวัขณะที5เล่นอยู่ในการแข่งขนั 

• นกักอลฟ์สามารถขอถอนตวัจากการแข่งขนัจากเหตุผลทางการแพทย ์โดยแจง้ต่อผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั การถอนตวัโดยไม่มีเหตุผล

อนัควร จะมีโทษปรับ 2,000 บาท และมีโทษปรับเป็น 2 เท่าของการทาํผดิระเบียบครัQ งต่อไป 

หมายเหตุ: การถอนตวัระหวา่งการแข่งขนั นกักอลฟ์ตอ้งเขียนเหตุผล และลงชื5อในแบบฟอร์มการถอนตวั 

 

ค. การตรวจสอบรายชื5อตามลาํดบัสิทธิAการแข่งขนั 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะติดประกาศใหท้ราบถึงรายชื5อของผูมี้สิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัตามลาํดบัสิทธิP  สามารถตรวจสอบไดที้5 

www.satonedaytour.com 

 

ง. ค่าสมคัรต่อรายการแข่งขนั 

ค่าสมคัรเขา้การแข่งขนัสาํหรับนกักอลฟ์ทุกรายการของ SAT-YHAILAND ONE DAY TOUR คือ 2,500 บาท โดยจะตอ้งชาํระพร้อมกบัการส่งใบ

สมคัร 

 

จ. วนัปิดรับสมคัร 

วนัปิดรับสมคัรเขา้แข่งขนัในแต่ละรายการคือ 1 สปัดาห์ก่อนการแข่งขนัในรายการนัQนๆ หรือ เป็นไปตามวนั เวลา ที5คณะกรรมการจดัการแข่งขนั

กาํหนด 

 

ฉ. การคืนค่าสมคัร 

นกักอลฟ์จะไดรั้บค่าสมคัรคืน เตม็จาํนวน หากมีการถอนตวัภายในวนั เวลาที5กาํหนด ในกรณีที5มีการถอนตวัหลงักาํหนด นกักอลฟ์จะไม่ไดรั้บค่า

สมคัรคืน ยกเวน้เป็นการถอนตวัโดยเหตุผลทางการแพทยแ์ละตอ้งมีใบรับรองแพทยห์รือเหตุผลจาํเป็นอยา่งอื5นที5คณะกรรมการมีมติใหคื้นได ้อยา่งไร

กต็ามจะไม่มีการคืนค่าสมคัรหลงัจากนกักอลฟ์ไดเ้ริ5มการแข่งขนัแลว้ หรือถอนตวัหลงักาํหนดโดยไม่มีใบรับรองแพทย ์

 

ช. ขัLนตอนสําหรับนักกอล์ฟสํารอง 

นกักอลฟ์สาํรองที5มีสิทธิลงแข่งขนั จะตอ้งลงชื5อและรายงานตวัใหฝ่้ายจดัการแข่งขนัทราบ ณ สถานที5แข่งขนั ในวนัแข่งขนัวนัแรกก่อนเวลาของกลุ่ม

แรก 60 นาที 

ซ. การสมคัรเข้าแข่งขนัหลงัวนัปิดรับสมคัร 

ในกรณีที5มีผูส้มคัรเขา้แข่งขนัไม่ครบตามจาํนวนที5ไดก้าํหนดไว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัสามารถพิจารณารับนกักอลฟ์ที5มีคุณสมบติัตาม

ระเบียบของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ที5ไม่ไดส้มคัรไวใ้หเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัได ้จนกวา่จะครบตามจาํนวน โดยผูส้มคัรจะตอ้งจ่ายค่า

สมคัรเป็นเงิน 2,500 บาท และจ่ายเงินเพิ5ม เนื5องจากสมคัรล่าชา้เพิ5มอีก จาํนวน 1,000 บาท รวมเป็น 3,500 บาท 

 

ฌ. ความรับผดิชอบของสมาชิก 

นกักอลฟ์มีหนา้ที5ในการตรวจสอบคุณสมบติัหรืออนัดบัเงินรางวลัของตนเอง รวมถึงมีหนา้ที5ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสมคัร หรือการถอนตวั 

ใหถู้กตอ้งและเรียบร้อย 

 

1. การลงทะเบียน 

นกักอลฟ์ที5มีสิทธิลงแข่งขนั จะตอ้งมารายงานตวัและลงทะเบียนดว้ยตนเอง ณ สถานที5แข่งขนั ตามวนัที5กาํหนดในรายละเอียดการแข่งขนัของแต่ละ

รายการ อยา่งไรกต็าม หากผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถลงทะเบียนได ้จะตอ้งแจง้ใหผู้อ้าํนวยการจดัการแข่งขนัทราบภายในเวลาลงทะเบียนที5กาํหนด 



จากนัQนจะตอ้งมาลงทะเบียนตามที5ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนักาํหนด หรือก่อนหนา้เวลาแข่งขนัของตนเองในรอบการแข่งขนั นกักอลฟ์ที5ไม่ได้

ลงทะเบียนจะหมดสิทธิร่วมแข่งขนัโดยปริยาย 

หมายเหตุ: นกักอลฟ์ที5ไดช้าํระค่าสมคัรภายในกาํหนด ถือวา่ไดล้งทะเบียนแข่งขนัแลว้ แต่เป็นความรับผดิชอบของนกักอลฟ์ที5จะตอ้งตรวจสอบเวลา

เริ5มการแข่งขนั 

 

1.1 กฎการแข่งขนั หรือการยกเลกิการแข่งขนั 

ถา้ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัพิจารณาเห็นสมควรวา่ สภาพอากาศไม่เหมาะที5จะดาํเนินการแข่งขนัต่อไป หรือมีเหตุอื5นใดที5ทาํใหแ้ข่งขนัต่อไม่ได ้

ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะประชุมปรึกษากบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเพื5อหาขอ้สรุปในการเลื5อนการแข่งขนัแต่ละรอบ และแจง้ใหผู้ส้นบัสนุน

และนกักอลฟ์ทราบ ซึ5 งสามารถพิจารณาไดต้ามแนวทางต่อไปนีQ  

ก. ในรอบการแข่งขนั 

การแข่งขนัอาจะถูกยกเลิกได ้ถา้ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้แข่งขนัเล่นจบไม่ถึงกึ5งหนึ5งของจาํนวนผูเ้ขา้แข่งขนัทัQงหมด อยา่งไรกต็าม โดยหลกัทั5วไป 

ถา้มีการสโตรคลูกออกไปแลว้ ใหน้บัรวมดว้ย 

ผูเ้ล่นตอ้งยอมรับการแข่งขนั หากเกิดขอ้ขดัขอ้งในเรื5องสภาพอากาศหรือเหตุผลอื5นๆที5เกิดจากสิ5งที5ไม่สามารถควบคุมได ้

 

1.2 การหยุดการแข่งขนัชั5วคราว 

สญัญาณแตร หรือ หวดูดงัยาว 1 ครัQ ง 

• เป็นสญัญาณในการใหห้ยดุเล่นในสถานการณ์ที5อาจเกิดอนัตราย ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งหยดุการเล่นทนัที ถา้ไม่หยดุเล่นทนัที ผูเ้ล่นมีโทษตดั

สิทธิP จากการแข่งขนั 

หมายเหตุ กาํหนดใหปิ้ดพืQนที5ฝึกซอ้มทัQงหมดในระหวา่งหยดุการเล่นชั5วคราวเนื5องจากสถานการณ์อนัตรายจนกวา่ ผูอ้าํนวยการจดัการ

แข่งขนัจะประกาศเปิดใหฝึ้กซอ้มได ้ผูเ้ล่นที5ฝ่าฝืนจะถือวา่ผดิระเบียบวนิยั และมีโทษปรับ 2,000 บาท 

สญัญาณแตร หรือ หวดูดงัต่อเนื5อง 3 ครัQ ง 

• ในกรณีผูเ้ล่นในกลุ่มกาํลงัเล่นต่อเนื5องระหวา่งสองหลุม ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งไม่เล่นต่อจนกวา่คณะกรรมการจะแจง้ใหก้ลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

• ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ5งในกลุ่มไดเ้ริ5มเล่นในหลุมใด ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ5งหรือผูเ้ล่นทัQงหมด อาจหยดุเล่นทนัที หรือ เล่นต่อไปในหลุมนัQน ไม่

วา่กรณีใด ตอ้งหยดุการเล่นหลงัจากจบหลุมนัQนแลว้ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจใชว้ธีิแจง้นกักอลฟ์ดว้ยวาจา แทน การเปิดหวดูหรือแตรลม 

 

 

1.3 การเริ5มเล่นใหม่ 

สญัญาณแตร หรือ หวดู 2 ครัQ ง 

• เป็นสญัญาณใหเ้ริ5มเล่น หรือกลบัเขา้ไปเล่นต่อ 

 

ทนัทีที5ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัเห็นวา่สามารถเริ5มการแข่งขนัได ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเปิดหวดู แตรลม เป็นสญัญาณสัQน 2 ครัQ ง ติดต่อกนั 

หรือแจง้ใหผู้แ้ข่งขนัทราบ โดยผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเริ5มเล่นโดยไม่ชกัชา้ 

 

1.4 เงนิรางวลั 

กาํหนดเงินรางวลัตามลาํดบัที5จบการแข่งขนั ในแต่ละรายการ 

 

1.5 เครื5องหมายโฆษณาที5ตดิเสืLอ 

ขอ้แนะนาํสาํหรับนกักอลฟ์อาชีพเมื5อติดต่อผูส้นบัสนุนในเรื5องเครื5องหมายติดเสืQอ 



ก. ไม่ควรมีเครื5องหมายเกินกวา่ 7 เครื5องหมายบนเสืQอที5สวมใส่ในการแข่งขนั 

ข. ขนาดความกวา้งยาวของเครื5องหมายที5จะติดควรมีขนาดไม่เกิน 4x6 นิQว (100-150 มม.) ต่อเครื5องหมาย 

 

1.6 ทวี ีผู้สื5อข่าว และการประชาสัมพนัธ์ 

ก. นกักอลฟ์จะตอ้งปฏิบติัตามการร้องขอของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัเมื5อผูสื้5อข่าวขอสมัภาษณ์หลงัจากส่งสกอร์เสร็จ ทัQงนีQ เพื5อใหค้วาม
สะดวกแก่ผูสื้5อข่าวในการประชาสมัพนัธ์การแข่งขนั ซึ5 งนกักอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมือโดยทนัที 

ข. นกักอลฟ์ทุกคนที5เขา้ร่วมการแข่งขนัรายการของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ยนิยอมอนุญาตให ้SAT-THAILAND ONE DAY 

TOUR ดาํเนินการในเรื5องเกี5ยวกบัสิทธิการบนัทึกภาพและเสียง เพื5อออกอากาศทางโทรทศัน ์วทิย ุการถ่ายภาพนิ5ง และ ภาพเคลื5อนไหว 

โดยผูเ้ล่นจะไม่มีสิทธิส่วนแบ่งใดๆหากไม่มีการยนิยอมจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนั โดย ทางทวัร์ฯ จะมอบสิทธิใหผู้ใ้หก้าร

สนบัสนุนใชป้ระโยชนจ์ากภาพและเสียงดงักล่าวเป็นเวลาหนึ5งปีหลงัการแข่งขนั เพื5อจุดประสงคต่์อไปนีQ เท่านัQน 

• เพื5อการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดเทบนัทึกภาพการแข่งขนั และเพื5อการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

• ใชภ้าพเคลื5อนไหว หรือภาพนิ5ง และงานลกัษณะเดียวกนัจากการแข่งขนั 

 

1.7 การรายงานสกอร์ 

นกักอลฟ์จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ที5ของการแข่งขนัเมื5อมาถามสกอร์ เพื5อรายงานกลบัเขา้ศูนยป์ระสานงานของการแข่งขนั 

 

1.8 การแต่งกาย 

รอบการแข่งขนัทุกรอบ 

นกักอลฟ์ที5แข่งขนัใน SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ตอ้งไม่สวมใส่กางเกงขาสัQน กางเกงยนีส์ กางเกงที5มีกระเป๋าปะดา้นขา้งหรือกางเกงทรง

ไม่สุภาพ เสืQอไม่มีปก หรือรองเทา้แตะเขา้มาในสนามแข่งขนั รวมถึงการเขา้มาติดต่อในสาํนกังานแข่งขนัในวนัแข่งขนัดว้ย 

 

การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผดิแต่ละครัQ ง 

 

1.9 การดื5มแอลกอฮอล์ 

หา้มมิใหน้กักอลฟ์ดื5มเครื5องดื5มที5มีแอลกอฮอลใ์นรอบการแข่งขนั การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผดิแต่ละครัQ ง 

 

1.10 กฎระเบียบของแคดดีL 

แคดดีQ มีหนา้ที5และความรับผดิชอบต่อนกักอลฟ์ที5ตนถือถุงกอลฟ์ให ้ดงันัQนถา้แคดดีQกระทาํผดิกฎดงัต่อไปนีQจะถือวา่เป็นเสมือนความผดิของนกักอลฟ์

ดว้ย โทษการฝ่าฝืนกฎ นกักอลฟ์จะถูกปรับอยา่งนอ้ย 1,000 บาท ต่อความผดิแต่ละครัQ ง ซึ5 งกฎระเบียบมีดงันีQ  

• มีความประพฤติที5เป็นที5ยอมรับไม่ได ้ในมาตรฐานของบุคคลในสงัคมทั5วไป 

• แคดดีQจะตอ้งใส่บ̀ิบแคดดีQ ที5ทางผูจ้ดัการแข่งขนัใหทุ้กครัQ ง 

• หา้มแคดดีQสวมกางเกงยนีส์ รองเทา้แตะ อยา่งไรกต็าม แคดดีQสามารถสวมกางเกงขาสัQนทรงสุภาพได ้

• แคดดีQตอ้งสวมเสืQอที5มีปก 

• แคดดีQสามารถรับการสนบัสนุน และสามารถติดโฆษณาบนเสืQอ ซึ5 งคลา้ยกบันกักอลฟ์ได ้

• จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็นกลุ่มโดยแคดดีQ  ยกเวน้เป็นการโฆษณาของผูส้นบัสนุนการแข่งขนัรายการนัQน 

• หา้มนกักอลฟ์ที5เขา้แข่งขนัในรายการเดียวกนั เป็นแคดดีQใหก้นั 

• หา้มมิใหแ้คดดีQ เป็นผูเ้ขียนสกอร์แทนผูเ้ล่นในสกอร์การ์ด 

• แคดดีQสามารถจดขอ้มูลสถิติในการ์ดขอ้มูลสถิติได ้

• กาํหนดใหน้กักอลฟ์ตอ้งใชแ้คดดีQในการแข่งขนั การใชร้ถลากถุงกอลฟ์ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั 



• หา้มแคดดีQทดสอบสภาพผวิกรีนในสนามแข่งขนั ยกเวน้รอบฝึกซอ้มเท่านัQน 

• หา้มแคดดีQ ที5ใส่รองเทา้กอลฟ์เดินบนกรีนทุกกรีนในสนามที5ใชใ้นการแข่งขนั (ใหร้วมถึงกรีนฝึกซอ้มดว้ย) 

• SAT-THAILAND ONE DAY TOUR มีสิทธิในการขบัหรือหา้มไม่ใหแ้คดดีQคนใดตนหนึ5งเขา้บริเวณสนามแข่งขนัหากทาํผดิระเบียบหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

• นกักอลฟ์มีสิทธิที5จะนาํแคดดีQของตนเองมา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้จ้กัการแข่งขนัทราบล่วงหนา้และอาจตอ้งจ่ายค่าแคดดีQใหท้างสนามกอลฟ์

ทุกครัQ งที5จะออกแข่งในแต่ละวนัตามอตัราของแต่ละสนาม 

 

1.11 เวลาที5ใช้ควบคุมการแข่งขนั (Pace of Play) 

การควบคุมเวลาการเล่น ประจาํปี 2566 

เอสเอที ไทยแลนด ์วนั เดย ์ทวัร์ (SAT-THAILAND ONE DAY TOUR) มีนโยบาย เรื5องการควบคุมเวลาการเล่น ดงันีQ  

1. เวลาที5อนุญาตในการเล่น 

การแข่งขนัในแต่ละรายการ ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัจะกาํหนดเวลาที5ใชใ้นการเล่น และติดประกาศไวบ้อร์ดประกาศ ณ สนามแข่งขนั 

ตารางเวลานีQจะมีการพิมพป์ระกาศไวที้5ดา้นหลงัของใบบอกตาํแหน่งหลุมของผูเ้ล่นแต่ละคน ตารางเวลานีQจะกาํหนดเวลามากที5สุดที5

อนุญาตใหก้ลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม ซึ5 งขึQนอยูก่บัระยะความยากของหลุม และเวลารวมทัQงหมดสาํหรับรอบการแข่งขนั 

แนวทางการกาํหนดเวลาที5ใช้ต่อหลมุ ดงันีL 

กลุ่ม 4 คน: พาร์ 3 – 13 นาที  พาร์ 4 – 16 นาที  พาร์ 5 – 19 นาที 

กลุ่ม 3 คน: พาร์ 3 – 11 นาที  พาร์ 4 – 14 นาที  พาร์ 5 – 17 นาที 

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

หมายเหตุ: บวกเวลาเพิ5มไดส้าํหรับหลุมที5มีความยากหรือมีสิ5งที5ทาํใหก้ารเล่นล่าชา้ นอกจากนีQ เวลาในการเดินจากกรีนไปยงัแท่นทีอาจ

นาํมาเพิ5มในเวลาที5กาํหนดได ้

แนวทางการกาํหนดเวลาที5ใช้ต่อรอบ ดงันีL 

กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชั5วโมง 

กลุ่ม 3 คน: 4:12 – 4:35 ชั5วโมง 

กลุ่ม 2 คน: 3:32 – 3:45 ชั5วโมง 

 

2. ออกนอกตาํแหน่ง 
ถา้กลุ่มแรก หรือกลุ่มแรกหลงัสตาร์ทเตอร์แกป็ เล่นเกินเวลาที5กาํหนด จะถือวา่ออกนอกตาํแหน่ง กลุ่มใดต่อมาจะถือวา่ออกนอกตาํแหน่ง

ถา้ช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกบักลุ่มหนา้มากกวา่ช่วงห่างเวลาตอนเริ5มตน้เล่นและเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาที5กาํหนด

สาํหรับหลุมที5เล่นจบ 

3. การตรวจสอบเวลา และการจบัเวลา 
การเริ5มตรวจสอบเวลา 

• กลุ่มที5ออกนอกตาํแหน่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด จะมีการเขา้ตรวจสอบเวลาทนัที และจะมีการแจง้จากเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลา 

• กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทั5งเขา้ตาํแหน่ง หรืออยูภ่ายในเวลาที5กาํหนด 

การเริ5มจบัเวลา 

• ถา้กลุ่มเสียเวลาเพิ5มขึQน หรือเวลาไม่ดีขึQนหลงัจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผูเ้ล่นในกลุ่มตอ้งเล่นหลุมต่อๆไปทุกหลุม 

โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ที5กาํหนด มิเช่นนัQนเจา้หนา้ที5จบัเวลาอาจพิจารณาเริ5มการจบัเวลา 

• กลุ่มที5ถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกนั 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลบัเขา้สู่ตาํแหน่งได ้จะถูกจบัเวลาตัQงแต่หลุมที5 5 เป็นตน้ไป 

• ในรอบการเล่น กลุ่มที5กลบัเขา้ตาํแหน่งหลงัจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตาํแหน่งซํQ าอีก จะมีการจบัเวลาแทนที5การ

ตรวจสอบเวลา 



• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลา หากพบวา่ ผูเ้ล่นหนึ5งคน สองคน หรือสามคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื5อทาํใหเ้วลาของกลุ่มดีขึQน 

อาจมีการจบัเวลาผูเ้ล่นนัQน ในขณะที5ผูเ้ล่นอื5นยงัคงเป็นการตรวจสอบเวลา 

• ในระหวา่งการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นที5มีบนัทึกการสโตรค จาํนวน 2 ครัQ ง ที5แต่ละครัQ งเกินเวลาที5อนุญาต คือ 

40 วนิาที หรือ 50 วนิาที แต่ยงัอยูภ่ายใน 10% ที5อนุญาตเพิ5ม เจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาจะแจง้ใหท้ราบวา่ จะเปลี5ยนจากการ

ตรวจสอบเวลา เป็น การจบัเวลา 

• ถา้ช่วงห่างระหวา่งกลุ่มกบักลุ่มหนา้มีความห่างมาก เจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาอาจเขา้จบัเวลากลุ่มโดยไม่ตอ้งมีการตรวจสอบเวลา

ก่อน 

หมายเหตุในการตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลา 

• ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือผูเ้ล่นทัQงกลุ่มถูกเปลี5ยนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจบัเวลา จะไดรั้บการแจง้จากเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลา 

• ในกรณี เจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาจะมีการแจง้ผูเ้ล่นทุกคนในกลุ่มก่อนทาํการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลาแต่ไม่ตอ้งแจง้เมื5อมีการ

หยดุตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลา 

• เมื5อมีการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลากลุ่ม หรือผูเ้ล่นคนใด เจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาจะพยายามแจง้กลุ่มที5ตามมาใหท้ราบวา่มีการ

จบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัวา่จะปฏิบติั ผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้งรู้ตาํแหน่งของกลุ่มตนเองที5สมัพนัธ์กบักลุ่มหนา้ 

กลุ่มที5ไดรั้บการแจง้แลว้ แต่ไม่สามารถรักษาตาํแหน่งจะถูกตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาค่อยขา้งแน่นอน 

• การจบัเวลาจะมีการบนัทึกจาํนวนครัQ งการถูกจบัเวลา ในขณะที5การตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบนัทึก 

 

4. การตรวจสอบเวลา / การจบัเวลารายบุคคล 
การตรวจสอบเวลาหรือการจบัเวลารายบุคคล จะทาํโดยเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลา กบัผูเ้ล่นหนึ5งคน สองคน สามคน หรือทุกคนในกลุ่ม 

• สาํหรับการเล่นจากแท่นที จะใหเ้วลาที5เพียงพอเพื5อใหผู้เ้ล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตัQงลูกบนที และหลงัจากนัQนนบั 3 วนิาที และ

เริ5มเวลา 

• การเล่นก่อนถึงกรีน จะเริ5มจบัเวลาเมื5อผูเ้ล่นใชเ้วลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง กา้วนบัคาํนวณระยะ หลงัจาก

นัQนเริ5มนบั 3 วนิาที และเริ5มเวลา ถา้มีการรบกวนจากผูเ้ล่นอื5น แคดดีQ  หรือสิ5งกระทบภายนอกระหวา่งการเตรียมความพร้อมใน

การสโตรคของผูเ้ล่น จะมีการหยดุนาฬิกาจบัเวลาไวแ้ละไม่เริ5มเวลาใหม่จนกวา่ผูเ้ล่นไดเ้ขา้เตรียมพร้อม จนถึงจุดที5ถูกรบกวน

ครัQ งก่อน 

สาํหรับการเล่นระยะสัQนรอบกรีน จะใหเ้วลาผูเ้ล่นเพียงพอเพื5อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื5อนยา้ยลูส อิมเพดิเมนทที์5อยูบ่น

กรีน เริ5มดูเสน้ทางเล่น หลงัจากนัQนเริ5มนบั 3 วนิาที และเริ5มเวลา 

• บนกรีนจะเริ5มเวลาหลงัจากผูเ้ล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยที5ผูเ้ล่นคนอื5นไดม้าร์คและหยบิลูกขึQนแลว้ และผูเ้ล่นไดรั้บ

เวลาเพียงพอ เพื5อมาอยูใ่นตาํแหน่งที5พร้อมสาํหรับการพตัต ์หลงัจากนัQนเริ5มนบั 3 วนิาที และเริ5มเวลา อยา่งไรกต็าม ใน

การพตัตร์ะยะนอ้ยกวา่ 2 เมตร เวลาจะเริ5มนบัในทนัทีที5ผูเ้ล่นวางลูกกลบัที5เดิมและยนืขึQน (หรือ ไดใ้ชเ้วลาที5เพียงพอ) เพื5อวาง

ลูกของตนเอง หลงัจากนัQนเริ5มนบั 3 วนิาที และเริ5มเวลา 

หมายเหตุ เวลาที5เหมาะสมที5ใชใ้นการซ่อมรอยลูกตก และรอบเสียหายต่างๆ และการเคลื5อนยา้ยลูสอิมเพดิเมน้ท ์จะไม่นบัเป็น

เวลาในการทาํสโตรค 

• การขยายเวลา: มีโอกาสใชเ้พียงครัQ งเดียวในแต่ละรอบการแข่งขนั ผูเ้ล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ 30 วนิาที โดย

จะตอ้งร้องขอก่อนเวลาที5กาํหนดในการทาํสโตรคหมดลง 

• เวลาเพยีงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายงัลูกของตนเองหรือแท่นที ดงันัQนหากผูเ้ล่นเดินทางเร็วกจ็ะมีเวลา

เตรียมตวัมากขึQน ในขณะที5ผูเ้ล่นที5เดินทางชา้ เวลาเตรียมตวัอาจนอ้ยลงไป เพราะนาฬิกาจบัเวลาอาจมีการเริ5มเวลาไปแลว้ 

 

 

 



5. เวลาตลูีกมากเกนิไป (Excessive Shot Time - EST) และการเล่นเกนิเวลา (Bad Time) เวลาที5อนุญาตสําหรับแต่ละสโตรค 

• เวลาที5อนุญาตสาํหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วนิาที อยา่งไรกต็าม ผูเ้ล่นลาํดบัที5หนึ5งที5เล่นบนแท่นที พาร์ 3, เล่นลูกอะโพรชไปที5

กรีน หรือ ชิพ พตัต ์จะมีเวลาเพิ5ม 10 วนิาที (รวมทัQงหมดเป็น 50 วนิาที) 

• เวลาที5เกินไปแต่อยูภ่ายใน 10% ของเวลาที5อนุญาต จะไม่ถือวา่เกินเวลา เวลาที5อนุญาตเพิ5มขึQน 10% หมายถึง 44 วนิาที สาํหรับ

การเล่น 40 วนิาที หรือ 55 วนิาที สาํหรับการเล่น 50 วนิาที 

โทษในการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป (Incurring Excessive Shot Time - EST) ได้แก่ 

5.1 ผูเ้ล่นคนใดคนหนึ5ง ที5ถูกพบโดยผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจบัเวลาอยา่งเป็นทางการ ใชเ้วลา 
มากกวา่ 80 วนิาที สาํหรับผูเ้ล่นลาํดบัแรก หรือ 70 วนิาที สาํหรับผูเ้ล่นลาํดบัอื5น ไม่คาํนึงถึงวา่กลุ่มนัQนจะอยูใ่นตาํแหน่งหรือไม่ จะ

ถือวา่ มโีทษการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป หากเวลานัQนกลุ่มออกนอกตาํแหน่ง จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจบัเวลาเฉพาะผู ้

เล่นคนนัQน ผูเ้ล่นสามารถมีโทษปรับเงินตามตาราง ข. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ดา้นล่างนีQ  

โทษการเล่นเกนิเวลา (Bad Time) ได้แก่ 

5.2    ผูเ้ล่นคนใดมีบนัทึกการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั ครบ 3 ครัQ ง จากการใชเ้วลาแต่ละสโตรคเดินเวลาที5กาํหนด  

         คือเกิน 40 หรือเกิน 50 วนิาที แต่อยูภ่ายใน 10% ที5อนุญาตเพิ5ม จะถือวา่ เล่นเกนิเวลา 

5.3  ผูเ้ล่นคนใดในระหวา่งการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาที5กาํหนด จะถือวา่ เล่นเกนิเวลา  

           และจะเปลี5ยนเป็นจบัเวลา ตัQงแต่การเล่นชอ็ตต่อไป 

5.4 ผูเ้ล่นคนใดในระหวา่งการจบัเวลา ในรอบการแข่งขนั หากมีการใชเ้วลาเกิน 10% ของเวลาที5กาํหนด จะถือวา่ เล่นเกนิเวลา 

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดกต็าม จะมีผลต่อเนื5องจนจบการแข่งขนั 

 

การแจ้งผู้เล่นเรื5องโทษการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป (EST) หรือ การเล่นเกนิเวลา (Bad Time) 

นอกจากการเล่นบนกรีน ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาควรแจง้ผูเ้ล่นเร็วที5สุดที5สามารถทาํได ้วา่ผูเ้ล่นไดรั้บโทษการใชเ้วลาตี

ลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา ผูต้ดัสินหรือเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลา อาจถามผูเ้ล่นวา่เขา้ใจเรื5องขอ้กาํหนดเรื5องการควบคุมเวลาการ

เล่นหรือไม่ เพื5อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ล่นเกินเวลาในครัQ งต่อไปซึ5งจะมีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบงัคบัใช ้หากโทษใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป 

หรือ การเล่นเกินเวลาเกิดจากการเล่นลูกพตัต ์หรือลูกชิพสัQนๆ ควรแจง้ผูเ้ล่นในขณะทีเดินทางไปแท่นทีหลุมถดัไป ผูเ้ล่นจะไม่ตอ้ง

รับโทษของการเล่นเกินเวลาครัQ งที5 2 หากไม่มีการแจง้ครัQ งที5 1 มาก่อน 

 

การอทุธรณ์ โทษการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป หรือ เล่นเกนิเวลา 

ผูเ้ล่นมีเวลา 30 นาทีหลงัเล่นจบรอบที5จะอุทธรณ์เรื5อง โทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา ใดๆที5ไดรั้บในระหวา่ง

รอบ หากเกินเวลานัQนจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้

 

บันทกึล่าสุดของผู้เล่นที5ถูกจบัเวลาและมโีทษปรับ 

รายชื5อผูเ้ล่นที5มีบนัทึกการถูกจบัเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูไดที้5สาํนกังานจดัการแข่งขนั และจะมีการติดประกาศที5บอร์ด

ประกาศอยา่งเป็นทางการ ณ สนามแข่งขนันัQนๆ ผูเ้ล่นควรแน่ใจวา่ ไดรั้บทราบถึงสถานะล่าสุดของตนเอง 

 

6. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงนิ 

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงนิ สําหรับการเล่นเกนิเวลาในการแข่งขนัรายการเดยีว 

โทษปรับสโตรค จะใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นคนเดิมที5เล่นเกินเวลา 2 ครัQ ง หรือมากกวา่ ตามตาราง 5.2, 5.3 หรือ 5.4 ดา้นบน จากการตรวจสอบ

เวลา และ /หรือ จบัเวลา ในระหวา่งการแข่งขนัรายการเดียว รวมถึงมีโทษปรับเงินดว้ยในเวลาเดียวกนั 

ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงนิ สําหรับการเล่นเกนิเวลาในการแข่งขนัรายการเดยีวกนั 

จาํนวนครัQ งการเล่นเกินเวลา โทษปรับ (สโตรค) โทษปรับเงิน (บาท) 



ครัQ งที5 1 0 (เตือน) 0 

ครัQ งที5 2 1 2,000 

ครัQ งที5 3 2 4,000 

ครัQ งที5 4 ตดัสิทธิP แข่งขนั 8,000 

 หมายเหตุ: ผูเ้ล่นที5ถูกปรับจากการฝ่าฝืน ครัQ งที5 2 ตามตาราง ก. ดา้นบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ5มเติม แต่จะนบัจาํนวนครัQ งการถูกจบัเวลา 

และการเล่นเกินเวลาและมีการบนัทึกไวต้ลอดรอบปีการแข่งขนั 

 

ข. โทษปรับเงนิสําหรับโทษการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป 

ผูเ้ล่นจะมีโทษปรับเงินจาํนวน 2,000 บาท เมื5อมีบนัทึกการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไปตามขอ้ 5.1 ดา้นบนในรอบปีการแข่งขนั โทษปรับนีQจะ

เพิ5มขึQนอีก 2,000 บาท ในแต่ละครัQ งที5ผูเ้ล่นมีโทษการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป 

 

ข.โทษปรับเงนิ สําหรับโทษการใช้เวลาตลูีกมากเกนิไป ในรอบปีการแข่งขนั 

จาํนวนครัQ งการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป โทษปรับเงิน (บาท) 

ครัQ งที5 1 0 

ครัQ งที5 2 2,000 

ครัQ งที5 3 และครัQ งต่อๆไป +2,000 จากการปรับครัQ งที5ผา่นมาของการเล่น

เกินเวลา 

 

7.การใช้เวลาเล่นน้อยที5สุด 

สิ5งที5ผู้เล่นสามารถช่วยได้ 

• รู้ตาํแหน่งของกลุ่มตนเอง กบั ตาํแหน่งของผูเ้ล่นในกลุ่มดา้นหนา้ 

• ถา้รู้สึกวา่กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหแ้จง้ขอความร่วมมือผูเ้ล่นคนอื5นในกลุ่ม 

• ถา้กลุ่มตนเองออกนอกตาํแหน่ง ใหพ้ยายามเล่นเร็วขึQนเพื5อใหท้นักลุ่มหนา้โดยเร็วที5สุดเท่าที5เป็นไปได ้

• ถา้ไดรั้บแจง้วา่มีการตรวจสอบเวลา หรือจบัเวลากลุ่มดา้นหนา้ ใหเ้ล่นใหเ้ร็วขึQนทนัที 

• เล่นโพรวชิั5นนลับอล เมื5อลูกเดิมอาจหายยอกพืQนที5ปรับโทษ หรือ อาจโอบี 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน ขึงสวมถุงมือ 

• อยา่งรอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงคาํนวณระยะ 

• อยา่รอจนถึงลาํดบัการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม 

• ดูเสน้ทางเล่นบนกรีน ในขณะที5ผูเ้ล่นคนอื5นกาํลงัดูเสน้ทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผดิมารยาทและไม่รบกวน) 

• ไม่ตอ้งห่วงถึงกลุ่มที5อยูด่า้นหลงั เป็นความรับผดิชอบของผูต้นัสินหรือเจา้หนา้ที5ควบคุมเวลาที5จะดูแลกลุ่มที5อยูด่า้นหลงั 

 

40 วนิาทเีป็นเวลาที5นานในการตลูีก 1 ครัLง ถ้ามกีารเตรียมความพร้อมก่อนถงึลาํดบัการเล่นของตนเอง ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอกี

ต่อไป 

 

1. เจ้าหน้าที5ควบคุมกฎ 

ก. SAT-THAILAND ONE DAY TOUR จะจดัส่งคณะกรรมการควบคุมกฎการแข่งขนัไปในทุกรายการ 

ข. กรรมการกฎขอ้บงัคบั ของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR หรือผูที้5กรรมการกฎขอ้บงัคบัแต่งตัQง จะเป็นผูท้าํหนา้ที5ในการ

ควบคุมดูแลเรื5องกฎขอ้บงัคบัในแต่ละรายการแข่งขนั 



2. กฎ ขอ้บงัคบัการแข่งขนั และการจดักลุ่มแข่งขนั 

ก. ยดึกฎขอ้บงัคบัของ R&A Rules Limited และกฎระเบียบการแข่งขนัของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ในรายการแข่งขนั

ทุกรายการ โดยบางรายการอาจมีกฎสนามเพิ5มเติม 

ข. การจดักลุ่มแข่งขนัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนัโดยจะพิจารณาจดักลุ่มจากอนัดบัผลการแข่งขนัหลงัจบรอบ
การแข่งขนัก่อนหนา้นัQน หากมีการจดักลุ่มการแข่งขนัที5แตกต่างจากนีQ  จะประกาศใหผู้เ้ขา้แข่งขนัทราบล่วงหนา้ 

ค. ผูอ้าํนวยการจดัการแข่งขนั หรือคณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจกาํหนดเลื5อนหรือยกเลิกการแข่งขนัของแต่ละรอบไดต้ามความ

เหมาะสมหากมีปัญหาเรื5องสภาพอากาศหรือเหตุผลอื5นๆที5อยูน่อกเหนือการควบคุม 

 

2. ระเบียบข้อบังคบัในการปฏบัิตติวัเมื5อเป็นสมาชิกของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

ระเบียบขอ้บงัคบันีQจดัทาํขึQนเพื5อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการแข่งขนัใน SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

 

2.1 เรื5องทั5วไป 

 ในการเป็นสมาชิกของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR นกักอลฟ์จะตอ้งยอมรับกฎระเบียบการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด ซึ5 ง 

จุดมุ่งหมายของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR คือ การสะทอ้นภาพของนกักอลฟ์ที5มีความซื5อสตัย ์มีระเบียบวนิยั เป็นผูมี้กิริยา  

มารยาทอนัดี และมีนํQาใจเป็นนกักีฬา ทัQงนีQ ไม่วา่ในหรือนอกการแข่งขนั 

  

 ในการกาํหนดระเบียบในการปฏิบติัตวันัQนเป็นเรื5องที5ละเอียดอ่อน และไม่สามารถเขียนใหค้รอบคลุมไดค้รบทึกเรื5องดงันัQน ในการ 

พิจารณาวา่ความประพฤติใดสมควรหรือไม่ จะใชส้ามญัสาํนึก (Common Sense) เพื5อใชใ้นการพิจารณาดว้ย นกักอลฟ์ที5มีขอ้สงสยั กรุณา

ติดต่อสอบถามคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

 

2.2 ระเบียบปฏบัิต ิ

 โดยทั5วไปการกระทาํใดๆต่อไปนีQแสดงวา่ละเลยต่อระเบียบการปฏิบติัและ จะถือวา่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบขอ้ 2 

2.2.1 มารยาท หรือ ธรรมเนียมปฏิบติั (Standards of Player Conduct) 

กระทาํการหรือปรพฤติปฏิบติัตวัผดิต่อธรรมเนียมปฏิบติัทั5วไปไม่วา่จะเป็นของสงัคมหรือวงการกอลฟ์ 

2.2.2 การตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุก 

ตอ้งคาํพิพากษาถึงที5สุดใหจ้าํคุกในความผดิอาญาที5เกิดขึQนจากการกระทาํผดิโดยเจตนา 

2.2.3 ความประพฤติส่วนตวั 
มีความประพฤติส่วนตวับางประการที5ไม่เป็นที5ยอมรับของสงัคมส่วนรวม 

2.2.4 ความประพฤติที5ทาํความเสื5อมเสีย 
กระทาํการหรือประพฤติตวัก่อนใหเ้กิดความเสื5อมเสียแก่ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR หรือวงการกอลฟ์อาชีพ 

2.2.5 ไม่รายงานเมื5อพบวา่สมาชิกอื5นไดก้ระทาํความเสื5อมเสีย 
เมื5อพบวา่นกักอลฟ์อื5นๆ ไดฝ่้าฝืนกฎดงักล่าวมา และไม่รายงานใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัทราบหรือช่วยปกปิดความผดิดงักล่าว 

2.2.6 กฎของกอลฟ์ 

ก. ไม่ปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัของกีฬากอลฟ์ หรือ กฎระเบียบที5ทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัประกาศใชใ้นแต่ละสนามแข่งขนั เช่น 

กฎสนาม (Local Rules) เป็นตน้ 

ข. จงใจฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบัเพื5อใหต้นเองไดเ้ปรียบ 

2.2.7 ทศันคติที5ดี 

สมาชิกจะตอ้งแสดงออกถึงความตัQงใจที5จะแข่งขนั SAT-THAILAND ONE DAY TOUR ทัQงนีQ เพื5อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการแข่งขนั 

2.2.8 การฝ่าฝืนกฎ 



การฝ่าฝืนกฎ คือ การกระทาํที5ผดิระเบียบขอ้บงัคบัที5ไดอ้อกเป็นระเบียบไวใ้นขอ้กาํหนดการแข่งขนัของ SAT-THAILAND ONE DAY 

TOUR 

 

3.ขัLนตอนการลงโทษ 

เมื5อพบวา่สมาชิกฝ่าฝืนกฎที5ระบุไว ้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะกระทาํการไต่สวน และยื5นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื5อพิจารณาอีก

ครัQ ง หากพบวา่ มีความผดิจริง จะมีการพิจารฯโทษตามความรุนแรงต่อไป 

3.1 ประเภทการกระทาํผดิและบทลงโทษ 

ก. การตกัเตือน 

• เมื5อผูเ้ล่นฝ่าฝืนกฎ ขอ้บงัคบั และมารยาทการเล่นกอลฟ์ โดยไม่ตัQงใจ 

• เมื5อผูเ้ล่นกระทาํการที5แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และไดรั้บเสียงตาํหนิจากบุคคลทั5วไป 

ข. การปรับเงนิ 

• เมื5อผูเ้ล่นกระทาํการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ วนิยั ใดๆ ของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

• เมื5อผูเ้ล่นแสดงอาการดูหมิ5นและใชถ้อ้ยคาํหยาบคาย ขวา้งปา ทุบ เตะ หรือทาํลาย ไมก้อลฟ์ หรือสิ5งของอื5นๆ ต่อหนา้ ผูช้ม ผูใ้หก้าร

สนบัสนุน สื5อมวลชน ผูเ้ล่นรายอื5นๆ แคดดีQ  ฝ่ายจดัการแข่งขนั รวมทัQงเจา้หนา้ที5ทุกส่วนในสนามแข่งขนั 

• ไม่เกลี5ยทรายใหเ้รียบร้อยหลงัจากการใชบ้งัเกอร์ หรือไม่ทิQงขยะในที5ที5จดัให ้

• แต่งกายผดิระเบียบ 

• ถูกตกัเตือน 2 ครัQ ง หรือ มากกวา่ภายในเวลา 1 ปี 

ค. การห้ามลงแข่งขนัและ/หรือปรับเงนิ 

• ถอนตวั หรือ เลิกแข่งโดยไม่มีการแจง้และอธิบายเหตุผล 

• สร้างความเสื5อมเสียแก่จรรยานกักอลฟ์และไม่ปฏิบติัตามหนา้ที5ในการเป็นนกักอลฟ์ที5ดี 

• พฤติการณ์ใดๆ ที5สร้างความเสื5อมเสียและอบัอายต่อชื5อเสียงและศกัดิP ศรีของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

• ถูกตกัเตือนหรือถูกปรับเงินหลายครัQ งภายในเวลาหนึ5งปี 

• ผูเ้ล่นไม่ยอมจ่ายเงินค่าปรับเกิน 15 วนั 

• ไม่ยอมปฏิบติัตามโทษที5ไดรั้บ 

ง. การถอดสมาชิกภาพ 

• เมื5อผูเ้ล่นรายใดประพฤติเสื5อมเสียและสร้างความอบัอายต่อชื5อเสียงและศกัดิP ศรีของ SAT-THAILAND ONE DAY TOUR 

 

 

 

------------------------------------------------------ 


