
 

 

 

กฎสนามและข้อกาํหนดการแข่งขนั 

กฎขอ้บงัคบัของ R&A รวมถึงกฎสนามและขอ้กาํหนดการแข่งขนัตามที<ปรากฏในเอกสารนีA ใชบ้งัคบัในการแข่งขนั  

 

รายละเอียดของกฎสนาม โปรดอา้งอิงในหนงัสือกฎกอลฟ์ ซึ< งมีผลบงัคบัตัAงแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2019 และคาํอธิบายที<มีการปรับปรุงที<

ประกาศออกมา โดย R&A Rules Limited 

 

นอกจากมีการระบุไวเ้ป็นอยา่งอื<น บทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนกฎสนาม คือ โทษทั<วไป: 

แมทช์ เพลย์ - แพ้หลมุ สโตรค เพลย์ - สองสโตรค 

 

กฎสนาม 

กฎสนามต่อไปนีA  รวมถึงกฎสนามเพิ<มเติมที<ประกาศในแต่ละรายการแข่งขนั จะมีผลบงัคบัในทุกรายการแข่งขนัจนกวา่จะมีประกาศ

เปลี<ยนแปลง ภายใตก้ารรับรองของเอสเอที ไทยแลนด ์วนั เดย ์ทวัร์ 

 

1.โอบี (Out of Bounds) - กฎข้อ 18.2 

(ก)  ลูกโอบี เมื<อขา้มพน้กาํแพง ซึ< งเป็นสิ<งกาํหนดเขตสนาม 

(ข)  ลูกที<หยดุขา้มพน้ถนนที<เป็นสิ<งกาํหนดโอบี เป็นลูกโอบี ถึงแมว้า่ลูกอาจไปหยดุอยูใ่นส่วนอื<นของสนาม 

 

2.พืAนทีBปรับโทษ (Penalty Area) - กฎข้อ 17 

 (ก)  การผ่อนปรนฝัBงตรงข้ามระยะทางเท่ากนัสําหรับพืAนทีBปรับโทษสีแดง 

กฎสนามเพิ<มเติมจะระบุวา่พืAนที<ปรับโทษสีแดงใด (ถา้มี) ที<มีทางเลือกในฝั<งตรงขา้มที<มีระยะทางเท่ากนั รูปแบบกฎ

สนาม B-2.1 จะมีผลบงัคบัต่อพืAนที<ปรับโทษที<ระบุไวเ้ท่านัAน 

(ข)  ผ่อนปรนฝัBงตรงข้ามในตาํแหน่งทีBลูกผ่านขอบของพืAนทีBปรับโทษ ซึBงตาํแหน่งทีBขอบของพืAนทีBปรับโทษและ 

      เขตสนามอยู่ตดิกนั 

     เมื<อลูกของผูเ้ล่นผา่นขอบสุดทา้ยของพืAนที<ปรับโทษ โดยมีขอบของพืAนที<ปรับโทษและขอบเขตของสนามอยูติ่ดกนั  

     จะถือวา่ขอบของพืAนที<ปรับโทษนัAนเป็นขอบพืAนที<ปรับโทษสีแดง และสามารถผอ่นปรนในฝั<งตรงขา้มได ้ภายใต ้

รูปแบบกฎสนาม B-2.1 

(ค)  ดรอปโซนสําหรับพืAนทีBปรับโทษ 



 

เมื<อมีการกาํหนดดรอปโซนสาํหรับพืAนที<ปรับโทษ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ<งภายใตโ้ทษปรับหนึ<งสโตรค ดรอปโซน

คือพืAนที<ผอ่นปรอนภายใตก้ฎ 14.3 โดยตอ้งดรอปลูกในและลูกตอ้งหยดุอยูใ่นพืAนที<ผอ่นปรนนัAน 

 

3.การผ่อนปรนแบบด้านหลงับนเส้น เล่นจากนอกพืAนทีBผ่อนปรน (Back-On-The-Line Relief. Playing from Outside the Relief Area) 

 รูปแบบกฎสนาม E-12 มีผลใชบ้งัคบั เมื<อผอ่นปรนภายใตก้ฎที<เป็นผอ่นปรนดา้นหลงับนเสน้ ใหดู้ทางเลือกการผอ่นปรนแบบ 

ดา้นหลงับนเสน้ในกฎ 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b และ 19.3b สามารถเล่นลูกจากนอกพืAนที<ผอ่นปรนถา้หากลูกอู่ภายใน 1 ช่วง 

ไมก้อลฟ์จากตาํแหน่งที<ลูกกระทบพืAนเมื<อทาํการดรอปในพืAนที<ผอ่นปรน 

 

4.สภาพสนามผดิปกต ิรวมถงึสิBงกดีขวางทีBเคลืBอนย้ายไม่ได้ (Abnormal Course Conditions Including Immovable  

  Obstructions) - กฎข้อ 16.1 

(ก) พืAนที<ซ่อม (Ground Under Repair) 

1. พืAนที<ที<ลอ้มรอบดว้ยเสน้สีขาว รวมทัAงบริเวณที<กาํหนดใหผู้ช้มเดินขา้มซึ<งมีการตีเสน้ไวด้ว้ยเสน้สีขาว 
2. รอยตะเขบ็ของแผน่หญา้: รูปแบบกฎสนาม F-7 มีผลใชบ้งัคบั 

3. เฟร้นชเ์ดรน (ร่องระบายนํAาที<ใส่หินไวใ้นร่อง) 

4. หลุมที<เกิดจากสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยได ้ซึ< งอยูใ่นส่วนหนึ<งของพืAนที<ทั<วไปที<ตดัหญา้สัAนเท่าแฟร์เวยห์รือสัAน

กวา่ ไดรั้บการผอ่นปรนโดยไม่มีโทษปรับสาํหรับตาํแหน่งที<ลูกอยูห่รือพืAนที<ตัAงใจสวงิ แต่ไม่ดีรับการผอ่นปรน

จากการติดขดัจากการยนื 

(ข) สิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ได ้(Immovable Obstructions) 

1. บริเวณเสน้ขาวและสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดที้<เชื<อมติดกนั ใหถื้อวา่เป็นสภาพสนามผดิปกติอนัเดียวกนั 

2. พืAนที<ตกแต่งภูมิทศัน ์(และทุกอยา่งที<งอกเงยในนัAน) ซึ< งลอ้มรอบโดยสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ได ้ใหถื้อวา่เป็น

สภาพสนามผดิปกติอนัเดียวกนั 

3. แผน่พรมที<มีสภาพมั<นคงและอุปกรณ์ทางลาดที<คลุมสายไฟ (สิ<งใดที<มั<นคงและยดึแน่น จะไม่ถือวา่ “เคลื<อนยา้ย

ไดโ้ดยง่าย” ถา้จะตอ้งมีการแกไ้ขโดยการคลายออกสิ<งที<ยดึแน่น เพื<อการเคลื<อนยา้ย) 

4. พืAนผวิถนนที<ปกคลุมดว้ยเศษไมห้รือใบไม ้ชิAนเศษไมแ้ต่ละชิAนเป็นลูสอิมเพดิเมน้ท ์

5. สะพานที<มีสภาพไม่ถาวรที<สร้างขึAนสาํหรับผูเ้ล่นหรือผูช้ม นอกจากกาํหนดใหเ้ป็นอยา่งอื<นในกฎสนามเพิ<มเติม 

(ค) นํAาชั<วคราว (Temporary Water) 

นโยบายการรีดนํAาชั<วคราว 

ถา้ลูกผูเ้ล่นอยูบ่นกรีนและกีดขวางโดยนํAาชั<วคราวซึ<งอยูบ่นกรีน ผูเ้ล่นสามารถผอ่นปรนตามกฎ 16.1d หรือ รีดนํAาใน

เสน้ทางเล่น คณะกรรมการสามารถอนุญาตใหร้วมวธีิปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 



 

5.สิBงกดีขวางทีBเคลืBอนย้ายไม่ได้ทีBอยู่ใกล้กรีน (Immovable Obstructions Close to Putting Greens) 

 รูปแบบกฎสนาม F-5 มีผลใชบ้งัคบัแต่แกไ้ขดงันีA  

 สาํหรับลูกที<อยูใ่นพืAนที<ทั<วไป อนุญาตใหผ้อ่นปรนไดเ้มื<อ (i) ทัAงลูกและสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดอ้ยูใ่นพืAนที<ตดัหญา้สัAนเท่า 

แฟร์เวยห์รือสัAนกวา่ (ii) สิ<งกีดขวางนัAนตอ้งอยูภ่ายใน 2 ช่วงไมก้อลฟ์จากกรีนของหลุมที<เล่น (iii) อยูบ่นเสน้ทางของผูเ้ล่น และ  

(iv) ลูกตอ้งอยูภ่ายใน 2 ช่วงไมก้อลฟ์จากสิ<งกีดขวางนัAน 

6.ข้อจาํกดัในการต้องเล่นใหม่เมืBอสโตรคลูกจากกรีน 

 รูปแบบกฎสนาม D-7 ใชบ้งัคบัและแกไ้ขขอ้ยกเวน้ 2 ของกฎ 11.1b 

7.วตัถุรวมเป็นส่วนเดยีวกบัสนาม (Integral Objects) 

 (ก) วสัดุรองพืAนใตท้รายในบงัเกอร์ที<อยูใ่นตาํแหน่งตามปกติตามที<กาํหนด 

 (ข) ลวด สายเคเบิล วสัดุที<ใชห่้อ หรือ วสัดุอื<นใดที<นาํมาแนบติดกบัตน้ไม ้หรือถาวรวตัถุต่างๆของสนาม 

 (ค) กาํแพงเขื<อน และเสาที<อยูใ่นพืAนที<ปรับโทษ 

 (ง) ป้ายผูส้นบัสนุนหรือป้ายอื<นที<อยูใ่นพืAนที<ปรับโทษ ไม่ไดรั้บการผอ่นปรนแบบเสน้ตรงระหวา่งลูกและหลุมลวดหรือ 

เคเบิลที<ใชย้ดึเป็นสายเคเบิลชั<วคราว 

(ง) ประตูรัA วที<ปิด ที<อยูติ่ดกบัวตัถุแสดงขอบเขตสนาม 

 

8.สายไฟยกระดบัถาวร (Permanent Overhead Power Line) 

 รูปแบบกฎสนาม E-11 มีผลบงัคบัใช ้แต่ใชเ้ฉพาะในกรณีที<ลูกกระทบสายไฟที<อยูใ่นสนามเท่านัAน ไม่รวมถึงเสาไฟ ไม่นบั  

สโตรคนัAนและผูเ้ล่นตอ้งเล่นจากที<ทาํสโตรคครัA งที<แลว้ 

 

9.สิBงกดีขวางชัBวคราวทีBเคลืBอนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions - TIO) 

 รูปแบบกฎสนาม F-22 มีผลใชบ้งัคบัเรื<องสายไฟและเคเบิลชั<วคราว และ F-23 มีผลใชบ้งัคบัเรื<อง TIO 

(ก) ดรอปโซน (Dropping Zone) 

ในพืAนที<ทั<วไป เมื<อลูกผูเ้ล่นหยดุอยูใ่น หรือ อยูบ่น TIO หรืออยูใ่กลท้าํให ้TIO กีดขวางการยนืหรือพืAนที<ตัAงใจสวงิ และ

หากตอ้งการผอ่นปรน ผูเ้ล่นสามารถ: 

• ปฏิบติัตามทางเลือกที<อนุญาตตามกฎสนาม TIO หรือปฏิบติัตามกฎ 16.1 หรือ 

• หากมีการกาํหนดดรอปโซนไวใ้หเ้ป็นทางเลือกเพิ<ม ผูเ้ล่นอาจดรอปโดยใชลู้กเดิมหรือลูกอื<นโดยไม่มีโทษปรับ

ในดรอปโซนที<ใกลที้<สุด ถือวา่ถูกตอ้งแมว้า่ดรอปโซนนัAนจะใกลห้ลุมกวา่เดิม ดรอปโซนคือพืAนที<ผอ่นปรน

ภายใตก้ฎ 14.3 ลูกตอ้งดรอปและตอ้งหยดุอยูใ่นดรอปโซน และเล่นจากดรอปโซนนัAน 

(ข) การผ่อนปรนด้านข้างด้านใดกไ็ด้ (Either Side Relief) 

กฎสนามเพิ<มเติมจะกาํหนดวา่ TIO ใดสามารถผอ่นปรนดา้นขา้งใดกไ็ด ้การผอ่นปรนดา้นขา้งดา้นใดกไ็ดใ้หจ้าํกดัสาํหรับ

การผอ่นปรนแบบเสน้ตรงระหวา่งลูกและหลุมเท่านัAน และไม่อนุญาตถา้เลือกปฏิบติัตามกฎ 16.1 



 

(ค) สิ<งกีดขวางชั<วคราวที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดที้<เชื<อมโยงเขา้กบัสิ<งกีดขวางชั<วคราวเคลื<อนยา้ยไม่ไดอื้<น หรือโยงกบัสิ<งกีดขวางที<

เคลื<อนยา้ยไม่ไดใ้ดๆดว้ยเสน้สีขาว ใหถื้อวา่ทัAงหมดเป็นสิ<งกีดขวางชั<วคราวที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดอ้นัเดียวกนั 

 

10.ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ (Clubs and Balls) 

(ก) การเปลี<ยนไมก้อลฟ์ รูปแบบกฎสนาม G-9 สาํหรับการเปลี<ยนไมก้อลฟ์ที<แตก หรือเสียหายมาก มีผลใชบ้งัคบั 

(ข) รายชื<อหวัไมที้<สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Driver Heads) รูปแบบกฎสนาม G-1 มีผลใชบ้งัคบั 

บทลงโทษสาํหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ที<ฝ่าฝืนกฎสนามขอ้นีA : ตดัสิทธิ\ จากการแข่งขนั 

(ค) ขอ้มูลจาํเพาะของร่องหนา้ไมแ้ละรอยแตก (Grooves and Punch mark Specifications) รูปแบบกฎสนาม G-2 มีผลใชบ้งัคบั 

บทลงโทษสาํหรับการสโตรคดว้ยไมก้อลฟ์ที<ฝ่าฝืนกฎสนามขอ้นีA : ตดัสิทธิ\ จากการแข่งขนั 

(ง) รายชื<อลูกกอลฟ์ที<สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (Conforming Balls List) รูปแบบกฎสนาม G-3 มีผลใชบ้งัคบั บทลงโทษ

สาํหรับการสโตรคที<ฝ่าฝืนกฎสนามขอ้นีA : ตดัสิทธิ\ จากการแข่งขนั 

(จ) กฎลูกชนิดเดียวกนั (The One Ball Rules) รูปแบบกฎสนาม G-4 มีผลใชบ้งัคบั 

(ขอ้ยกเวน้ กฎสนามขอ้นีAไม่ใชบ้งัคบัในการแข่งขนัรอบโปร-แอม ทัAงนกักอลฟ์อาชีพและนกักอลฟ์สมคัรเล่นหรือการ

แข่งขนัในรูปแบบวนัเดียว หรือนกักอลฟ์สมคัรเล่นที<เป็นพาร์ทเนอร์ใหก้บันกักอลฟ์อาชีพในการแข่งขนัซึ<งมีรูปแบบการ

แข่งขนัโปร-แอม) 

บทลงโทษสาํหรับการสโตรคลูกที<ฝ่าฝืนกฎสนามขอ้นีA : โทษปรับทั<วไป สาํหรับแต่ละหลุมที<ผูเ้ล่นฝ่าฝืน 

11.นโยบายเรืBองเวลาทีBใช้ควบคุมการแข่งขนั (Pace of Play Policy) – Rule 5.6b (3) 

 นโยบายการควบคุมเวลาของ เอสเอที ไทยแลนด ์วนั เดย ์ทวัร์ มีผลใชบ้งัคบั การปรับเงินตาม “จาํนวนครัA งการจบัเวลา”  

“จาํนวนครัA งเล่นเกินเวลา” หรือ “จาํนวนครัA งการใชเ้วลาตีลูกมากเกินไป” ในปีการแข่งขนั จะมีรายละเอียดกาํหนดไว ้รวมถึง: 

• บทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนนโยบายการควบคุมเวลาการเล่นในการเล่นแบบสโตรค เพลย ์

เกินเวลาครัA งที< 1 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - เตือนดว้ยวาจาโดยผูต้ดัสิน 

เกินเวลาครัA งที< 2 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - มีโทษปรับ 1 สโตรคและปรับเงิน 2,000 บาท 

เกินเวลาครัA งที< 3 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - มีโทษปรับ 2 สโตรคและปรับเงิน 4,000 บาท 

เกินเวลาครัA งที< 4 ในรายการแข่งขนัเดียวกนั - ตดัสิทธิ\ จากการแข่งขนัและปรับเงิน 8,000 บาท 

• บทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนนโยบายเรื<องเวลาที<ใชค้วบคุมการแข่งขนั: แมทซ์เพลย ์

สาํหรับรายการแข่งขนันีA  จะระบุโทษปรับไวใ้นเอกสารกฎสนาม 

 

12.การหยุดเล่นชัBวคราว (Play Suspensions) - กฎข้อ 5.7 

 เสียงสญัญาณไซเรน หรือ แตร ต่อไปนีA  จพใชใ้นการหุดเล่นชั<วคราวและการเริ<มเล่น 

• หยดุเล่นทนัที / สถานการณ์อนัตราย - เสียงสญัญาณยาว 1 ครัA ง 

• การหยดุเล่นแบบไม่มีสถานการณ์อนัตราย - เสียงสญัญาณยาว 1 ครัA ง 



 

• การเริ<มเล่น - เสียงสญัญาณสัAนต่อเนื<อง 2 ครัA ง 

เมื<อหยดุการเล่นจากสถานการณ์อนัตราย บริเวณฝึกซอ้มทุกแห่งจะปิดทนัที 

 

13.การฝึกซ้อม (Practice) - กฎข้อ 5 

(ก) ฝึกซอ้มก่อนหรือระหวา่งรอบในสโตรค เพลย ์(Practice Before or Between Rounds in Stroke Play) - กฎขอ้ 5.2b 

กฎขอ้ 5.2b แกไ้ข ดงันีA : ผูเ้ล่นตอ้งไม่ฝึกซอ้มในสนามแข่งขนัก่อนหรือระหวา่งรอบบทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนกฎขอ้ 

5.2: ดูโทษปรับตามกฎขอ้ 5.2 

(ข) หา้มฝึกซอ้มบนหรือใกลก้รีนในหลุมที<เล่นจบไปล่าสุด (Practice on or Near Previous Putting Green Prohibited) – กฎขอ้

5.5b 

สาํหรับการเล่นแบบสโตรค เพลย ์เท่านัAน กฎขอ้ 5.5b แกไ้ข ดงันีA  

ในระหวา่งการเล่นสองหลุม ผูเ้ล่นตอ้งไม่: 

• ฝึกซอ้มสโตรคบนหรือใกลก้รีนหลุมที<เพิ<งเล่นจบ หรือ 

• ทดสอบผวิกรีนของหลุมนัAน โดยครูดกรีนหรือกลิAงลูก 

14.เครืBองมือวดัระยะทาง (Distance-Measuring Devices) - กฎข้อ 4.3a 

 กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดงันีA : 

 ในระหวา่งรอบ ผูเ้ล่นตอ้งไม่รับขอ้มูลระยะทางโดยการใชเ้ครื<องมือวดัระยะทางแบบอิเลก็ทรอนิคในรายการแข่งขนัที<นบัใน 

การจดัอนัดบัเงินรางวลั 

 หมายเหตุ: ฝ่าฝืนครัA งแรก - มีโทษปรับทั<วไป 

 การฝ่าฝืนครัA งที<สอง (ไม่ต่อเนื<องจากการฝ่าฝืนครัA งแรก) ตดัสิทธิ\ การแข่งขนั 

15.นโยบายเรืBองการใช้ยานพาหนะ (Transportation Policy) 

 รูปแบบกฎสนาม G-6 มีผลใชบ้งัคบั กฎขอ้ 4.3a (1) แกไ้ข ดงันีA  

 ในระหวา่งรอบ ผูเ้ล่นหรือแคดดีA  ตอ้งไม่เดินทางโดยใชย้านพาหนะ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต หรือไดรั้บการอนุมติัในภายหลงัจาก 

คณะกรรมการ (ผูเ้ล่นที<ปฏิบติัตามกฎโทษปรับเรื<องสโตรคและระยะทาง จะไดรั้บการอนุญาตเสมอ) บทลงโทษสาํหรับการฝ่า 

ฝืนกฎสนามขอ้นีA : โทษปรับทั<วไป สาํหรับแต่ละหลุมที<ผูเ้ล่นฝ่าฝืน ระหวา่งหลุมใหมี้ผลในหลุมต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อกาํหนดการแข่งขนั 

16.การตดัสินในกรณเีสมอ (Deciding Ties) 

 ในกรณีเสมอกนัในอนัดบัที<หนึ<ง จะมีการ เพลยอ์อฟ ในรูปแบบหลุมต่อหลุมเพื<อหาผูช้นะ 

17.สถานทีBส่งสกอร์การ์ด การส่งคืนสกอร์การ์ด (Scoring Area and Scorecard Returned) 

 สถานที<ส่งสกอร์การ์ด จะประกาศไวใ้นเอกสารกฎสนามเพิ<มเติม ถือวา่การส่งสกอร์การ์ดเรียบร้อยแลว้เมื<อทัAงสองเทา้ของผูเ้ล่น 

ออกจากสถานที<ส่งสกอร์ เจา้หนา้ที<บนัทึกสกอร์เป็นส่วนหนึ<งของคณะกรรมการ 

18.ผลการแข่งขนั - ปิดการแข่งขนั (Result of the Competition – Competition Closed) 

 ผลการแข่งขนัเป็นการประกาศอยา่งเป็นทางการ เมื<อผลการแข่งขนัไดติ้ดประกาศเรียบร้อยแลว้โดยคณะกรรมการ 

19.ป้องกนัการใช้สารกระตุ้น (Anti-Doping) 

 กาํหนดใหผู้เ้ล่นตอ้งปฏิบติัและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ตามนโยบายป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ของสหพนัธ์กอลฟ์นานาชาติ (IGF)  

ซึ< งสามารถดูไดที้< www.igfgolf.org 

 หมายเหตุ: ผูเ้ล่นควรทราบถึงนโยบายป้องกนัการใชส้ารกระตุน้ ถา้พบวา่ผูเ้ล่นมีการกระทาํผดิ โดยฝ่าฝืนกฎการป้องกนัการใช ้

สารกระตุน้ ผูเ้ล่นอาจะถูกตดัสิทธิ\ การแข่งขนัในรายการที<มีการตรวจพบ (หรือพบจากการกระทาํผดิ ฝ่าฝืน จากวธีิอื<น) และ

รวมถึงการแข่งขนัรายการต่อมาซึ<งไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนั จนถึงวนัที<ถูกพกัการแข่งขนั หรือ หมดสิทธิ\ เขา้แข่งขนัตามนโยบายเรื<องนีA  

การตดัสิทธิ\ จากการแข่งขนั รวมถึงการสูญเสียผลการเล่นทัAงหมด คะแนน และ เงินรางวลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎสนามต่อไปนี6บังคบัใช้เฉพาะในรายการแข่งขนัของ เอสเอท ีไทยแลนด์ วนั เดย์ ทวัร์ เท่านั6น 

 

สิBงกดีขวางชัBวคราวทีBเคลืBอนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions) นิยามศัพท์ 

ตวัอยา่ง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะสิ<งต่อไปนีA ) ไดแ้ก่ อุปกรณ์วดัแนววถีิของลูก เสาโทรทศันที์<ยดึแน่น (ไดรั้บการผอ่นปรนแบบดา้นขา้งดา้นใดก็

ไดเ้สมอ) นาฬิกาที<ยดึแน่น ป้ายโฆษณาที<ยดึติดกบัสิ<งกีดขวางชั<วคราวที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดอื้<นๆ หรือ ป้ายโฆษณาและป้ายบอกระยะหลุมที<

ติดตัAงอยูร่อบพืAนที<ตัAงที 

 

สิBงกดีขวางทีBเคลืBอนย้ายได้ (Movable Obstructions) นิยามศัพท์ 

ตวัอยา่ง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะสิ<งต่อไปนีA ) ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาที<ไม่ยดึติดแน่นซึ<งติดตัAงอยูน่อกพืAนที<ตัAงที อุปกรณ์ที<จาํหน่ายเครื<องดื<มที<มีลอ้

และง่ายต่อการยก กลอ้งถ่ายรูปและขาตัAง ไมโครโฟนสาํหรับโทรทศัน ์เสารับส่งวทิยรุายงานสกอรที<ไม่ยดึติดแน่น และป้ายบอกทางขา้ม

ในสนาม 

 

20.ลูกจม (Embedded Ball) – กฎข้อ 16.3 

 รูปแบบกฎสนาม F-22 มีผลใชบ้งัคบั และกฎขอ้ 16.3 แกไ้ข ดงันีA  

 ผูเ้ล่นไม่ไดรั้บการผอ่นปรนสาํหรับจมในขอบเหนือบงัเกอร์ที<ปูดว้ยชัAนหญา้ 

21.สภาพสนามผดิปกต ิ(Abnormal Course Condition) - กฎข้อ 16 

(ก) ขอ้จาํกดัการผอ่นปรนจากการยนืในหลุมสตัว ์
กฎขอ้ 16.1 แกไ้ข ดงันีA  

ไม่ถือวา่เป็นการติดขดั หากหลุมสตัวกี์ดขวางหารยนืของผูเ้ล่นเท่านัAน 

(ข) จุดสีบอกระยะ หรือ เสน้ 

เสน้สี หรือ จุดสีที<อยูใ่นพืAนที<ทั<วไปที<ตดัหญา้สัAนเท่าแฟร์เวยห์รือสัAนกวา่ ใหถื้อวา่เป็นพืAนที<ซ่อม สามารถผอ่นปรนไดต้าม

กฎขอ้ 16.1b แต่ไม่ถือวา่เป็นการติดขดัหากเสน้หรือจุดสีบอกระยะกีดขวางการยนืของผูเ้ล่น 

(ค) ตน้ไมที้<มีไมค้ ํ<ายนั เป็นสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ได ้

22.ร่องระบายนํAาคอนกรีต (Concrete Drainage Channels) 

รูปแบบกฎสนาม F-20 แกไ้ข ดงันีA  

ร่องระบายนํAาที<ทาํจากวสัดุสงัเคราะห์ ที<อยูติ่ดกบัถนนรถกอลฟ์ ใหถื้อวา่เป็นสิ<งกีดขวางที<เคลื<อนยา้ยไม่ไดแ้ละเป็นส่วนหนึ<ง 

ของถนนนัAน ผูเ้ล่นอาจผอ่นปรนโดยไม่มีโทษปรับตามกฎ ขอ้ 16.1b 
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