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   ใบความรูท่ี  4  
 

     กฎขอบังคับกีฬากอลฟ       
หมวด 1 มารยาท 

    ไมตรีจิตในสนาม 
ความปลอดภยั 
          กอนตีลูกหรือซอมสวงิ ผูเลนควรแนใจวาไมมีผูใดยืนอยูใกลหรืออยูในตําแหนงท่ีอาจจะโดนไมกอลฟ 
กอนหิน กอนกรวด กิ่งไม หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกันท่ีอาจจะทําใหกระเดน็ไปโดนเน่ืองจากการต ีหรือการสวิง     
การคํานงึถึงเลนอ่ืนๆ 
          ควรใหผูเลนท่ีไดออนเนอร (ดูนิยามศัพท) ไดเลนลูกบนแทนทีกอนฝายตรงขาม หรือผูรวมแขงขัน ไมควร
เคล่ือนไหว พดูคุย ยนืใกล หรือยืนหลังลูก หรือหลังหลุมโดยตรง ขณะผูเลนกําลังจรดลูก หรือขณะกําลังทําการ
ตีลูก และยังไมควรตีจนกวาผูเลนขางหนาไดพนระยะลูกไปแลว 
ชวงระยะเวลาในการเลน 
      เพื่อประโยชนของสวนรวม ผูเลนทุกคนควรเลนโดยไมชักชา เพื่อเปนการประหยัดเวลา หากผูเลนเช่ือวา
ลูกของตนอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ํา หรือออกนอกสนาม ผูเลนควรเลนลูกสํารองไปดวย ผูเลนท่ีกําลังคนหา
ลูก และเหน็ไดชัดวาจะหาลูกไมพบไดโดยงาย ควรใหสัญญาณแกผูเลนกลุมหลังใหผานไปกอน ไมควรใชเวลา
ในการคนหาลูกจนครบหานาทีกอนท่ีจะทําเชนนั้น    ผูเลนไมควรเลนตอไปจนกวาผูเลนกลุมหลังไดเลนผานไป
กอน และพนระยะตีของตนแลว  ผูเลนควรเดินลงจากกรีนทันทีเม่ือเลนจบแลว   หากกลุมท่ีเลนอยูไมอาจรักษา
ตําแหนงการเลนในสนามโดยกลุมขางหนาท้ิงระยะหางจนเกิดชองวางมากกวาหนึง่หลุม ควรเชิญใหกลุมท่ี
ตามหลังมาผานไปกอน 
ลําดับกอนหลังในสนาม 
      หากไมมีกฎขอบังคับเปนพิเศษ กลุมท่ีมีผูเลนสองคน ควรมีสิทธ์ิไดรับเชิญใหผานกลุมท่ีมีผูเลนสามหรือส่ี
คนไปกอน ผูเลนคนเดียวไมมีสิทธ์ิใดๆ และควรหลีกทางใหผูเลนท่ีตามหลังมาไดเลนผานไปกอน กลุมผูเลน
เต็มรอบมีสิทธ์ิท่ีจะขอผานกลุมท่ีเลนไมครบรอบ 
           การระวังรักษาสภาพสนาม 
รอยตางๆ ในบังเกอร (บังเกอร-ดูนิยามศัพท) 
      ผูเลนควรเกล่ียรอยเทาของตน และรอยหลุมตางๆ ในบังเกอรใหราบเรียบอยางระมัดระวังกอนออกจาก
บังเกอร 
ซอมรอยไดวอท รอยลูกตก และความเสียหายจากรองเทาตะป ู
      ผูเลนควรซอมแซมรอยไดวอทท่ีเกิดจากการตีของตน และซอมแซมความเสียหายใดๆ อันเกิดจากลูกบน
กรีนดวยความระมัดระวัง และเม่ือผูเลนทุกคนในกลุมเลนจบหลุมนัน้ๆ แลว ควรซอมความเสียหายท่ีเกดิข้ึนจาก
รอยรองเทาตะปูบนกรีนดวย 
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ความเสียหายตอกรีนท่ีเกิดจากคันธง ถุงกอลฟ ฯลฯ 
      ผูเลนควรระมัดระวัง ขณะวางถุงกอลฟ หรือวางคันธงบนกรีน จะไมทําความเสียหายตอกรีน และท้ังผูเลน 
และแคดด้ีของตนจะไมทําใหเกิดความเสียหายตอหลุม ขณะยืนใกลหลุม ขณะจับคันธง หรือขณะหยิบลูกออก
จากหลุม กอนลงจากกรีนควรปกธงไวท่ีเดมิใหเรียบรอย ผูเลนไมควรทาํใหกรีนเสียหายดวยการใชพัตเตอรคํ้า
ยันตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมควรใชพัตเตอรตักลูกออกจากหลุม 
รถกอลฟ 
      ควรปฏิบัติตามระเบียบการใชรถกอลฟของสนามอยางเครงครัด 
ความเสียหายจากการซอมสวิง 
      ในการซอมสวงิ ผูเลนควรหลีกเล่ียงการทําใหเกิดความเสียหายจนเปนรอยไดวอทในสนาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบนแทนต้ังที 

     หมวด 2 นิยามศัพท 
นิยามศัพทถูกจัดเรียงตามพยญัชนะภาษาอังกฤษ และนิยามศัพทปรากฏซํ้าอีกตอนเร่ิมกฎขอบังคับ 

เกี่ยวของ ในสวนของกฎขอบังคับศัพทท่ีไดนิยามไวแลวจะจัดพิมพเปนตัวอักษรเอียงเฉพาะคร้ังแรกท่ีกลาวถึง 
และอาจจะมีความสําคัญตอการนํากฎขอบังคับไปใช 
สภาพพ้ืนท่ีผดิปกติ (Abnormal Ground Conditions) 
      “สภาพพื้นที่ผิดปกติ” หมายถึง น้ําช่ัวคราว พื้นท่ีซอม หรือหลุม คราบสัตว ทางวิ่งของสัตวในสนามท่ีเกิด
จากสัตวท่ีอาศัยอยูในโพรง สัตวเล้ือยคลาน หรือนก 
การจรดลูก (Addressing the Ball) 
      ผูเลนได "จรดลูกแลว" เม่ือผูเลนไดเขาไปยนืและไดจรดไมกอลฟ ยกเวนในอุปสรรค ผูเลนไดจรดลูกเม่ือ
ผูเลนเขาไปทําการยืนแลว 
คําปรึกษา (Advice) 
      "คําปรึกษา" หมายถึง คําตักเตือน หรือคําแนะนําท่ีสามารถสงผลใหผูเลนนําไปกาํหนดการเลน เชน การ
เลือกใชไมกอลฟ หรือวิธีการตี การบอกกลาวเร่ืองกฎขอบังคับ หรือขอมูลท่ีเปนท่ีเปดเผยท่ัวไป เชน ตําแหนง
อุปสรรค หรือตําแหนงคันธงบนกรีน ไมถือวาเปนคําปรึกษา 
ลูกท่ีถือวาเคล่ือนท่ี (Ball Deemed to Move) 
      ดู "เคล่ือนท่ี หรือ เคล่ือนท่ีไปแลว" (Move or Moved) 
ลูกลงหลุม (Ball Holed) 
     ดู "ลงหลุมแลว" (Holed) 
ลูกหาย (Ball Lost) 
      ดู "ลูกหาย" (Lost Ball) 
ลูกท่ีอยูในการเลน (Ball in Play) 
      ลูกที่อยู "ในการเลน" ทันที เม่ือผูเลนตีลูกจากแทนต้ังที ลูกยังคงอยูในการเลนจนกระท่ังลูกลงหลุมแลว 
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ยกเวนเม่ือลูกหายหรือลูกออกนอกสนาม หรือเม่ือหยิบลูกข้ึน หรือใชอีกลูกหนึ่งเลนแทน ไมวาการนําลูกใหมมา
ใชแทนนั้นไดรับอนุญาตหรือไมก็ตาม ลูกที่นํามาใชเลนแทนท่ีนัน้กลายสภาพมาเปนลูกท่ีอยูในการเลน 
บังเกอร (Bunker แปลวา บอทราย) 
      "บังเกอร" หมายถึง อุปสรรคท่ีประกอบดวยพืน้ท่ีท่ีจัดเตรียมไว มีลักษณะเปนหลุมท่ีไดขุดเอาหญา หรือ
ดนิออกไป แลวนําทราย หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกันมาใสไวแทน พื้นท่ีท่ีมีหญาท่ีปกคลุมพื้นท่ีโดยรอบอยูภายใน
บังเกอร ไมถือวาเปนสวนของบังเกอร เขตของบังเกอรตอเน่ืองลงไปในแนวต้ังฉากจากพ้ืน แตไมตอเน่ืองข้ึน
ขางบน ลูกที่ถือวาอยูในบังเกอร คือลูกท่ีอยูในบังเกอร หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร 
สัตวท่ีอาศัยอยูในโพรง (Burrowing Animal) 
     "สัตวท่ีอาศัยอยูในโพรง" หมายถึง สัตวท่ีขุดรู หรือสัตวท่ีทํารังเปนท่ีอาศัย เชน กระตาย ตัวตุน หมูตอน 
หรือกิ้งกา หมายเหตุ หลุมท่ีขุดโดยสัตวท่ีไมไดอาศัยอยูในโพรง เชน สุนัข ไมถือวาเปนสภาพพื้นท่ีผิดปกติ เวน
แตจะมีการทําเคร่ืองหมายระบุไว หรือประกาศใหเปนพืน้ท่ีซอม 
แคดดี้ (Caddie) 
      "แคดดี้" หมายถึง ผูท่ีแบกถุงกอลฟ หรือดูแลไมกอลฟของผูเลนระหวางการเลน หรือไมก็เปนผูท่ี
ชวยเหลือผูเลนตามกฎขอบังคับ เม่ือมีผูเลนมากกวาหนึ่งคนใชแคดดี้คนเดียวกนั ใหถือวาเปนแคดดี้ของผูเลนท่ี
เปนเจาของลูกท่ีกําลังเลนอยู และใหถือวาอุปกรณท่ีแคดดีถื้ออยูเปนอุปกรณของผูเลนคนน้ันดวย ยกเวนในขณะ
ท่ีแคดดี้ปฏิบัตติามคําส่ังของผูเลนอีกคนหนึ่ง ในกรณีเชนนี ้ถือวาเปนแคดดี้ของผูเลนคนนั้น 
น้ําชั่วคราว (Casual Water) 
      "น้ําช่ัวคราว" หมายถึง พื้นท่ีในสนามท่ีมีน้าํขังสะสมช่ัวคราว เห็นไดท้ังกอนหรือหลังจากผูเลนเขาไปทํา
การยืน  และไมอยูในอุปสรรคนํ้า   สําหรับหิมะและนํ้าแข็งตามธรรมชาติเปนไดท้ังน้ําช่ัวคราว   หรือเปน 
ลูสอิมเพดิเมนท (Loose Impediments แปลวา ส่ิงท่ีเปนวตัถุธรรมชาติรวงหลนบนพื้น) แลวแตผูเลนเลือกเอง 
สําหรับน้ําแข็งท่ีผลิตเพื่อขายเปนส่ิงกีดขวาง ลูกอยูในน้ําช่ัวคราวเม่ือลูกอยูในน้ําช่ัวคราว หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของลูกสัมผัสกับน้ําช่ัวคราว สวนน้ําคางและนํ้าคางแข็งไมถือเปนน้ําช่ัวคราว 
คณะกรรมการ (Committee) 
      "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการท่ีกํากับดแูลการแขงขัน หรือถาไมมีเร่ืองเกีย่วของกับการแขงขัน 
ใหหมายถึงคณะกรรมการเปนผูดูแลดานสนาม 
ผูเขาแขงขัน (Competitor) 
      "ผูเขาแขงขัน" หมายถึง ผูเลนในการแขงขันแบบสโตรกเพลย สวน "ผูรวมแขงขัน" หมายถึง บุคคลท่ีผู
เขาแขงขันเลนอยูดวย และตางก็ไมไดเปนพารทเนอรซ่ึงกันและกนั 
สนาม (Course) 
      "สนาม" หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีอนญุาตใหเลน (ดกูฎขอ 33-2) 
อุปกรณ (Equipment) 
      "อุปกรณ" หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีผูเลนใชสวมใส หรือถือไว หรือมีไวสําหรับผูเลน ยกเวน ลูกท่ีผูเลนไดใช
เลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู และส่ิงเล็กๆ เชน เหรียญ หรือทีท่ีตั้งลูก เม่ือนําไปใชมารคตําแหนงลูก หรือนําไปใช
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มารคระยะพ้ืนท่ีทําการดรอปลูก ใหอุปกรณรวมถึงรถกอลฟ ไมวาใชเคร่ืองยนตหรือไมก็ตาม ถาผูเลนมากกวา
หนึ่งคนใชรถดังกลาวรวมกนั ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยูในนัน้เปนอุปกรณของผูเลนท่ีเปนเจาของลูกท่ี
กําลังเลนลูกอยู ยกเวน เม่ือรถท่ีใชรวมกันขับเคล่ือนโดยผูเลนคนหนึ่งคนใด ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยู
บนรถเปนอุปกรณของผูเลนคนน้ัน หมายเหตุ ลูกท่ีใชเลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู กลายเปนอุปกรณตอเม่ือไดถูก
หยิบข้ึน และยงัไมถูกนํากลับเขาไปเลนตอ 
ผูรวมแขงขัน (Fellow-Competitor) 
      ดู"ผูเขาแขงขัน" 
คันธง (Flagstick) 
      "คันธง" หมายถึง เคร่ืองช้ีตําแหนงท่ีเปนลําตรงท่ีเคล่ือนยายได ไมวาจะมีใบธงหรือวสัดุอ่ืนติดอยูดวย
หรือไมก็ตาม ปกอยูกลางหลุมเพื่อแสดงตําแหนงท่ีตั้งของหลุม และจะตองมีลักษณะหนาตัดเปนทรงกลม 
โฟรแคดดี้ (Forecaddie แปลวา เด็กหนา) 
      "โฟรแคดดี้" หมายถึง ผูท่ีคณะกรรมการจดัไวช้ีตําแหนงลูกแกผูเลนระหวางการเลน และใหถือวาเปนส่ิง
ภายนอก 
พื้นท่ีซอม (Ground Under Repair) 
      "พื้นท่ีซอม" หมายถึง สวนใดๆ ของสนามท่ีทําเคร่ืองหมายไวโดยคําส่ังคณะกรรมการ หรือประกาศโดยผู
แทนท่ีไดรับอนุญาต ใหพืน้ท่ีซอมรวมถึงกองวัสดุท่ีจะทําการขนยายออกไป และรวมถึงหลุมท่ีทําข้ึนโดยผูดแูล
สนาม แมวาไมไดทําเคร่ืองหมายไว พื้นท่ีท้ังหมดและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีงอกเงยอยูในพ้ืนท่ีซอม เชน หญา พุมไม หรือ
ตนไม ถือเปนสวนหนึ่งของพื้นท่ีซอม ขอบเขตของพ้ืนท่ีซอมวัดดิ่งลงไปในแนวต้ังฉากกับพื้น แตไมตอเน่ืองข้ึน
ดานบน สวนเสาหลักและเสนท่ีกําหนดพืน้ท่ีซอมใหอยูในพ้ืนท่ีซอม เสาหลักและเสนท่ีระบุพื้นทีซ่อมดังกลาว
เปนส่ิงกีดขวาง ลูกอยูในพ้ืนท่ีซอมเม่ือลูกอยูในพ้ืนท่ี หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับพื้นท่ีซอม 
หมายเหตุ 1   เศษหญาท่ีตัดท้ิงไว และวัสดอ่ืุนๆ ท่ีถูกกองทิ้งไวในสนามและไมมีเจตนาจะเคล่ือนยายออกไปจาก
สนาม ไมถือวาเปนพื้นท่ีซอม เวนแตจะทําเคร่ืองหมายระบุไว 
หมายเหตุ 2   คณะกรรมการอาจออกกฎสนามเพ่ือหามเลนในพื้นท่ีซอม หรือในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดกําหนดไวใหเปนพืน้ท่ีซอม 
อุปสรรค (Hazard) 
      "อุปสรรค" หมายถึง บังเกอร (บอทราย) หรืออุปสรรคน้ํา 
หลุม (Hole) 
      "หลุม" จะตองมีเสนผาศูนยกลาง 4 1/4 นิ้ว (108 มม.) และลึกอยางนอย 4 นิ้ว (100 มม.) ถาใชปลอกบุ
ภายในหลุม จะตองฝงลงไปตํ่ากวาผิวกรีนไมนอยกวา 1 นิ้ว (25 มม.) เวนแตสภาพธรรมชาติของดินไมสามารถ
ใหทําไดเชนนัน้ สําหรับเสนผาศูนยกลางของขอบภายนอกจะตองไมเกิน 4 1/4 นิ้ว (108 มม.) 
ลงหลุมแลว (Holed) 
      ลูก "ลงหลุมแลว" เม่ือลูกเขาไปหยดุนิ่งภายในเสนรอบวงของหลุม และทุกสวนของลูกอยูต่ํากวาระดับ
ของปากหลุมลงไป 
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ออนเนอร (Honour แปลวา ไดเกียรติ) 
      ผูเลนท่ีไดเกยีรติเลนจากแทนต้ังทีเปนคนแรก เรียกวาได "ออนเนอร" 
อุปสรรคน้ําดานขาง (Lateral Water Hazard) 
      "อุปสรรคนํ้าดานขาง" หมายถึง อุปสรรคน้ํา หรือสวนของอุปสรรคน้ําท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการถือ
วาการดรอปลูกหลังน้ําตามกฎขอ  26-1 ข  เปนไปไมได หรือไมสามารถปฏิบัติได  ควรทําเคร่ืองหมายของ
อุปสรรคน้ําท่ีจะเลนเปนอุปสรรคน้ําดานขางใหแตกตางกันไป ถือวาลูกอยูในอุปสรรคน้ําดานขางเม่ือลูกตกอยู
ในน้ํา หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ําดานขาง 
หมายเหตุ 1  ควรกําหนดอุปสรรรคน้ําดานขางดวยหลักหรือเสนสีแดง 
หมายเหตุ 2  คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม หามเลนในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีไดกําหนดไว
เปนอุปสรรคน้ําดานขาง 
หมายเหต ุ3  คณะกรรมการอาจกําหนดอุปสรรคน้ําดานขางใหเปนอุปสรรคน้ําได  
เสนทางเลน (Line of Play) 
     "เสนทางเลน" หมายถึง ทิศทางบนกรีนท่ีผูเลนตองการตี (พัตต) ใหลูกของตนไป ยกเวน ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับกฎขอ 16-1 จ  เสนทางพัตตรวมถึงระยะดานขางพอควรท้ังสองขางของทิศทางน้ัน และไมตอเนื่องเลย  
เสนทางพัตต (Line of Putt) 
      "เสนทางพัตต" หมายถึง ทิศทางบนกรีนท่ีผูเลนตองการตี (พัตต) ใหลูกของตนไป ยกเวน ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับกฎขอ 16-1จ เสนทางการพัตตรวมถึงระยะดานขางพอควรท้ังสองขางของทิศทางน้ันและไมตอเน่ืองเลย
หลุม                                                                                                                                                                     
ลูสอิมเพดิเมนท (Loose Impediments แปลวา ส่ิงท่ีเปนวัตถุธรรมชาติรวงหลนบนพืน้) 
      "ลูสอิมเพดิเมนท" หมายถึง ส่ิงท่ีเปนวัตถุธรรมชาติรวงหลนบนพื้น เชน กอนหนิ ใบไม กิ่งไม แขนงไม 
ส่ิงท่ีคลายกัน มูลสัตว หนอน แมลง คราบสัตว หรือกองมูลสัตว โดยมีเง่ือนไขวาส่ิงเหลานี้ตองไมติดตรึงหรือไม
งอกเงยอยู หรือไมติดอยูอยางแนนหนา และไมเกาะติดอยูท่ีลูก ทรายและเศษดิน เปนลูสอิมเพดิเมนทเฉพาะบน
กรีน แตไมใชท่ีอ่ืนๆ หิมะ และนํ้าแข็งตามธรรมชาติ เปนไดท้ังน้ําช่ัวคราว หรือลูสอิมเพดิเมนท แลวแตผูเลนจะ
เลือก ยกเวนน้าํคางแข็ง น้ําแข็งท่ีผลิตขายท่ัวไปเปนส่ิงกีดขวาง น้ําคาง และนํ้าคางแข็งไมใชลูสอิมเพดิเมนท 
ลูกหาย (Lost Ball) 
      ถือวา "ลูกหาย" ถา 
ก. คนหาลูกไมพบ หรือไมสามารถระบุไดวาเปนลูกของตนโดยผูเลนเองภายในหานาที หลังจากแคดด้ีของผูเลน 
ฝายของผูเลนหรือแคดดี้ของฝายผูเลน ไดเร่ิมตนคนหาลูก หรือ  
ข. ผูเลนไดใชอีกลูกหนึ่งมาเลนแทนตามกฎขอบังคับ และผูเลนอาจจะไมไดไปคนหาลูกเดิม หรือ  
ค. ผูเลนตีลูกสํารองจากแหลงท่ีคาดวาลูกเดิมหยดุอยูในท่ีนั้น หรือจากจุดท่ีใกลหลุมเขาไปมากกวาแหลงดังกลาว 
ลูกสํารองนั้นจะกลายเปนลูกท่ีอยูในการเลน เวลาท่ีใชในการเลนลูกผิดจะไมนับรวมเขาไปกับเวลาหานาทีท่ี
อนุญาตใหคนหาลูก  
มารคเกอร (Marker แปลวา ผูจดแตม) 
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      "มารคเกอร" หมายถึง ผูท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหเปนผูจดแตมของผูเขาแขงขันในการเลนแบบสโตรก
เพลย มารคเกอรอาจจะเปนผูรวมแขงขันแตไมใชผูตัดสิน  
แมทช (Match) 
      ดู "ฝายและแมทช" เคล่ือนท่ี หรือเคล่ือนท่ีไปแลว (Move or Moved)  ใหถือวาลูก "เคล่ือนท่ีไปแลว" 
ถาลูกเคล่ือนจากตําแหนงเดมิ และมาหยุดอยูในตําแหนงใหม  
จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุด (Nearest Point of Relief) 
      "จุดผอนปรนที่ใกลท่ีสุด" หมายถึง จุดท่ีใชอางอิงสําหรับการผอนปรนโดยไมมีการปรับโทษ เม่ือเกิด
การตัดขัดจากส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไมได (กฎขอ 24-2)  หรือจากสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎขอ 25-1)  หรือจาก
การเลนผิดกรีน (กฎขอ 25-3)  จุดผอนปรนที่ใกลท่ีสุดคือ จุดบนพืน้สนามท่ีใกลกับจดุท่ีลูกหยุดอยูมากท่ีสุด โดย
ไมใกลหลุมเขาไปมากกวาจดุท่ีลูกอยู และเม่ือลูกหยดุอยูในตําแหนงดังกลาว  จะไมมีการติดขัดเกิดข้ึน (ดังท่ีได
กําหนดไว) หมายเหต ุผูเลนควรหาจุดผอนปรนที่ใกลกบัลูกท่ีหยุดอยูมากท่ีสุด โดยใชไมกอลฟท่ีผูเลนเจตนาจะ
ใชเลนตอไป ทําการจําลองตําแหนงจรดไม และการสวงิเพื่อการตีนั้น 
ผูสังเกตการณ (Observer) 
      "ผูสังเกตการณ" หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหชวยเหลือผูตัดสินเพื่อขจดัขอสงสัยใหชัดเจน 
และเปนผูรายงานการละเมิดกฎขอบังคับตอผูตัดสิน ผูสังเกตการณไมควรเฝาคันธง ยนืใกลหลุมหรือแสดง
ตําแหนงหลุม หรือหยิบลูก หรือมารคตําแหนงลูก  
ส่ิงกีดขวาง (Obstruction) 
      "ส่ิงกีดขวาง" หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีทําข้ึนมา รวมถึงพืน้ผิวถนน ขอบถนน ทางเดิน หรือน้ําแข็งท่ีผลิต
เพื่อขาย ยกเวน 
ก. วัสดุท่ีใชกําหนดเขตนอกสนาม เชน กําแพง ร้ัว หลัก หรือราวร้ัว 
ข. สวนใดๆ ของส่ิงของท่ีทําข้ึนมา และเคล่ือนยายไมไดท่ีอยูภายนอกสนาม และ 
ค. ส่ิงปลูกสรางใดๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศใหรวมเปนสวนเดยีวกับสนาม 
              ส่ิงกีดขวางที่ถือวาเปนส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไดนั้น ถาเคล่ือนยายไดโดยไมใชแรงมาก หรือไมทําให
การเลนลาชา และไมกอใหเกิดความเสียหาย มิฉะนัน้ ส่ิงดังกลาวเปนส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไมได หมายเหต ุ
คณะกรรมการอาจจัดทํากฎสนาม ประกาศใหส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายได เปนส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายไมได 
เขตนอกสนาม (Out of Bounds) 
      "เขตนอกสนาม" หมายถึง พืน้ท่ีท่ีอยูเลยเขตของสนาม หรือเลยสวนอ่ืนใดของสนามท่ีคณะกรรมการทํา
เคร่ืองหมายไว เม่ือเขตนอกสนามถูกกําหนดโดยอางอิงเสาหลัก หรือร้ัว หรือเม่ือเลยเสาหลัก หรือร้ัวออกไป 
เสนเขตแนวนอกสนามจะกําหนดโดยการวดัท่ีจุดดานในท่ีสุดบพื้นระหวางเสาหลัก หรือแนวร้ัวของสนาม โดย
ไมรวมสวนท่ีพยุงเสาร้ัวนัน้ๆ ใหถือวาวัสดุท่ีใชกําหนดแนวนอกสนาม เชน กําแพง ร้ัว เสาหลัก หรือราวร้ัว เปน
ส่ิงติดตรึงอยู และไมใชเปนส่ิงกีดขวาง เม่ือเขตนอกสนามกําหนดโดยเสนบนพื้น ใหถือวาเสนนั้นอยูนอกสนาม
ดวย เสนระบุเขตนอกสนามขยายตอเนื่องในแนวต้ังฉากกับพื้นท้ังข้ึนและลง ใหถือวาลูกออกนอกเขตสนาม เม่ือ
ทุกสวนของลูกอยูนอกเขตสนาม ผูเลนอาจจะยนือยูนอกสนามเพ่ือเลนลูกท่ีอยูในสนามได  
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ส่ิงภายนอก (Outside Agency) 
     "ส่ิงภายนอก" หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีไมใชเปนสวนของแมทชแขงขัน หรือในกรณีการเลนแบบสโตรก
เพลย ไมไดเปนสวนของฝายผูเขาแขงขัน ส่ิงภายนอก ใหรวมถึงผูตัดสิน มารคเกอร (ผูจดแตม) ผูสังเกตการณ 
และโฟรแคดดี้ (เดก็หนา) 
พารทเนอร (Partner) 
      "พารทเนอร" หมายถึง ผูเลนท่ีเปนคูกับผูเลนอีกคนหนึ่ง และอยูฝายเดียวกัน ในการเลนแบบแมทชเพลย
ประเภททรีซ่ัม (Threesome แปลวา สามคนสองลูก) โฟรซ่ัม (Foursome แปลวา ส่ีคนสองลูก) เบสทบอล (Best-
Ball แปลวา นบัลูกดีท่ีสุด) หรือโฟรบอล (Four-Ball แปลวา ส่ีคนส่ีลูก) ในประโยคมีคําวา "ผูเลน" ใหรวมถึง
พารทเนอร หรือพารทเนอรทุกคนของผูเลน 
แตมปรับโทษ (Penalty Stroke) 
      "แตมปรับโทษ" หมายถึง แตมท่ีบวกเพ่ิมเขาไปในแตมรวมของผูเลน หรือแตมท่ีบวกเขาไปในแตมรวม
ของฝายเดียวกนั ภายใตกฎขอบังคับ แตมปรับโทษไมมีผลตอลําดับการเลนในการเลนประเภททรีซ่ัม  
หรือโฟรซ่ัม 
ลูกสํารอง (Provisional Ball) 
      "ลูกสํารอง" หมายถึง ลูกท่ีใชเลนภายใตกฎขอ 27-2 สําหรับลูกท่ีอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ํา หรือ
อาจจะออกนอกสนาม 
กรีน (Putting Green) 
      "กรีน" หมายถึง พื้นท่ีท้ังหมดท่ีจัดเตรียมไวสําหรับการพัตตโดยเฉพาะในหลุมท่ีกําลังเลนอยู หรือพื้นท่ี
ท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนเชนนัน้ ลูกอยูบนกรีนเม่ือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับกรีน  
ผูตดัสิน (Referee) 
      "ผูตัดสิน" หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหติดตามผูเลนเพื่อตัดสินขอสงสัยใหชัดเจน และนํา
กฎขอบังคับมาบังคับใช ผูตัดสินจะตองปฏิบัติหนาท่ีเม่ือเห็น หรือไดรับรายงานวามีการละเมิดกฎขอบังคับ ผู
ตัดสินไมควรเฝาคันธง ยืนใกลหลุม หรือแสดงตําแหนงหลุม หรือหยบิลูก หรือมารคตําแหนงลูกใหผูเลน 

 
  หมวด 3 กฎขอบังคับในการเลน 
               กฎขอ 1 การเลน 
1-1 ท่ัวไป 
      กีฬากอลฟประกอบดวยการเลนลูกหนึ่งลูกจากแทนต้ังทีไปลงหลุมดวยการตีหนึ่งคร้ัง หรือหลายคร้ัง
ตอเน่ืองกันตามกฎขอบังคับ 
1-2 การทําใหเกิดผลกระทบตอลูก 
      ผูเลนหรือแคดดี้จะตองไมกระทําการใดๆ อันมีผลกระทบตอตําแหนงหรือการเคล่ือนท่ีของลูก เวนแต
การกระทําภายใตกฎขอบังคับเทานั้น (การเคล่ือนยายส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายได ใหดูกฎขอ 24-1) 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 1-2 
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           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
           หมายเหต ุถาเปนการละเมิดกฎขอ 1-2 อยางรายแรง คณะกรรมการอาจกําหนดใหปรับโทษดวยการตัด
สิทธ์ิจากการแขงขัน 
1-3 การสมยอมเพื่อละเวนการบังคับใชกฎขอบังคับ 
      ผูเลนจะตองไมสมยอมกันเพื่อละเวนการปฏิบัติตามกฎขอบังคับใดๆ หรือละเวนการปรับโทษท่ีเกิดข้ึน 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 1-3 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ตัดสิทธ์ิท้ังสองฝายจากการแขงขัน 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ตัดสิทธ์ิผูเขาแขงขันท่ีเกี่ยวของจากการแขงขัน 
           (การสมยอมกนัเพื่อเลนผิดลําดับในการเลนแบบสโตรคเพลย ดูกฎขอ 10-2 ค) 
1-4 เร่ืองท่ีไมไดครอบคลุมโดยกฎขอบังคบั 
     หากเกิดการขัดแยงในเรื่องใดท่ีไมไดครอบคลุมโดยกฎขอบังคับน้ี การตัดสินจะตองเปนไปตามหลัก
ความยุติธรรม 
               กฎขอ 2 การเลนแบบแมทชเพลย 
2-1 ผูชนะของแตละหลุม และการคิดผลการเลนเปนหลุม 
      การเลนแบบแมทชเพลย คือ การแขงขันแบบนับเปนหลุม ฝายท่ีชนะ คือ ฝายท่ีตีลูกลงหลุมดวยจํานวน
นอยคร้ังกวาในหลุมใดหลุมหนึ่ง สวนในแมทชท่ีใชแฮนดี้แคป (handicap แปลวา แตมตอ) ฝายท่ีชนะของหลุม
นั้นๆ คือฝายท่ีทําแตมสุทธินอยกวา เวนแตกฎขอบังคับกาํหนดไวเปนอยางอ่ืน การคิดผลการเลนใหนับโดยใช
คําวา "นําอยู (กี่หลุม)" หรือ "เสมอกันอยู" และ "ยังเหลือ (อีกกีห่ลุม)" ฝายท่ีได "ดอรมม่ี (dormie)" คือฝายท่ีชนะ
จํานวนหลุมไปแลวเทากับจาํนวนหลุมท่ีเหลือใหเลน 
2-2 เสมอกันครึ่งหลุม (Halved-Hole) 
     เม่ือแตละฝายเลนจบหลุมใดหลุมหนึ่งดวยจํานวนการตีท่ีเทากัน ใหถือวาเสมอกัน ในกรณีผูเลนคนหนึ่ง
ไดเลนจบหลุมไปแลว และโดนปรับโทษ โดยฝายตรงขามยังตองเลนเพื่อเสมอกัน ใหถือวาเสมอกนัในหลุมนั้น 
2-3 ผูชนะแมทช 
      แมทช (ประกอบดวยรอบทีก่ําหนด เวนแตวาคณะกรรมการประกาศไวเปนอยางอ่ืน) ฝายท่ีชนะคือ ฝาย
ท่ีชนะดวยจํานวนหลุมท่ีมากกวาจํานวนหลุมท่ีเหลือท่ีจะตองเลน ในกรณีท่ียังเสมอกนั คณะกรรมการอาจขยาย
รอบท่ีกําหนดออกไปอีกกีห่ลุมก็ไดเทาท่ีจาํเปน เพื่อใหแมทชปรากฏผลแพชนะ 
2-4 การยอมแพ แตมตอไป หลุม หรือแมทช 
      เม่ือลูกของฝายตรงขามหยดุอยู หรือถือวาลูกหยุดแลวตามกฎขอ 16-2 ผูเลนอาจยินยอมใหฝายตรงขาม
ไมตองเลนตอ และถือวาฝายตรงขามไดเลนจบหลุมนัน้ๆ แลว และอาจจะนําลูกออกไปโดยฝายหน่ึงฝายใดดวย
ไมกอลฟ หรือดวยวิธีอ่ืน ผูเลนอาจจะขอยอมแพในหลุมใดหลุมหนึ่งกอนส้ินสุดการเลนหลุมนั้น หรือขอยอม
แพแมทชเม่ือใดก็ไดกอนส้ินสุดการเลนแมทช และผูเลนไมอาจปฏิเสธหรือเพิกถอน การยินยอมใหแตม หรือให
ชนะในหลุมใด หรือยอมแพการเลนแมทชไปแลว 
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2-5 การอางสิทธ์ิ 
      ถามีขอสงสัย หรือมีขอขัดแยงระหวางผูเลนในการเลนแบบแมทชเพลย และไมมีผูแทนท่ีไดรับการ
แตงต้ังโดยคณะกรรมการอยูในท่ีนั้นในเวลาอันควร ผูเลนจะตองเลนตอไปโดยไมชักชา การอางสิทธ์ิใดๆ ก็
ตามท่ีจะใหคณะกรรมการพิจารณา ตองกระทํากอนผูเลนฝายหนึ่งฝายใดเลนบนแทนต้ังทีของหลุมตอไป หรือ
ในกรณีท่ีเลนหลุมสุดทายจะตองกระทํากอนท่ีผูเลนทุกคนเดนิลงจากกรีน การอางสิทธ์ิในภายหลังจะตองไมได
รับการพิจารณา เวนแตวาการอางสิทธ์ินั้นเกิดจากความเปนจริงท่ีผูอางสิทธ์ิไมไดทราบมากอน และผูอางสิทธ์ิ
ไดรับขอมูลผิดพลาดจากฝายตรงขาม (กฎขอ 6-2 ก และกฎขอ 9) ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม การอางสิทธ์ิภาย
หลังจากประกาศผลของแมทชอยางเปนทางการแลว จะไมไดรับพิจารณานอกจากวาคณะกรรมการไดรับการ
ช้ีแจงจนเปนทีพ่อใจวาฝายตรงขามไดรูวาตนบอกขอมูลผิดพลาด 
2-6 การปรับโทษท่ัวไป 
      การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอบังคับในการเลนแบบแมทชเพลยคือปรับผูเลนเปนแพในหลุมท่ี
เลน เวนแตกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
              กฎขอ 3 การเลนแบบสโตรกเพลย 
3-1 ผูชนะ 
     เม่ือเลนครบรอบ หรือเลนครบหลายๆ รอบท่ีกําหนด ผูเขาแขงขันท่ีทําแตมไดจากการตีจํานวนนอยคร้ัง
ท่ีสุดคือผูชนะ 
3-2 การไมเลนลูกใหจบหลุม 
             ถาผูเขาแขงขันไมเลนลูกจนจบลงในหลุมใดก็ตาม และไมแกไขความผิดพลาดกอนการตีบนแทนต้ังที
ของหลุมตอไป หรือกอนลงจากกรีนของหลุมสุดทายของรอบท่ีเลน ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการ
แขงขัน 
3-3 ขอสงสัยในการปฏิบตัติามขั้นตอน 
ก. การปฏิบัตติามขั้นตอน 
      เฉพาะในการแขงขันแบบสโตรกเพลยเทานั้น ระหวางท่ีเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง เม่ือผูเขาแขงขันเกดิ
ความสงสัยในสิทธ์ิของตน ผูเขาแขงขันอาจใชลูกท่ีสองเลนไดอีกหนึ่งลูกโดยไมมีการปรับโทษ เม่ือมีกรณีเชนนี้
เกิดข้ึน กอนท่ีจะกระทําการใดๆ ลงไป ผูเขาแขงขันควรแจงมารคเกอร หรือผูรวมแขงขัน ในการตดัสินใจท่ีจะ
นํากฎขอนี้มาใชและควรแจงวาจะนับแตมลูกใดถาการปฏิบัติของลูกนั้นถูกตองตามกฎขอบังคับ ถาผูแขงขัน
จะตองรายงานความเปนจริงตอคณะกรรมการกอนสงมอบสกอรการด นอกเสียจากวาแตมของท้ังสองลูกเทานั้น 
หากไมปฏิบัตติามน้ี ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
ข. การกําหนดแตมของหลุม 
      ถากฎขอบังคับอนุญาตใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดเลือกไวลวงหนาแลว จะตองนับแตมของลูกท่ีเลือกไว
เปนแตมจริงของหลุมนั้น ถาผูเขาแขงขันไมแจงลวงหนาในการตัดสินใจท่ีจะนํากฎขอนี้มาใช หรือไมแจง
ลวงหนาในการเลือกลูกใดลูกหนึ่งของตน จะตองนับแตมของลูกเดิม หรือถาลูกเดิมไมใชหนึ่งในสองลูกท่ีกําลัง
ใชเลน ลูกแรกที่นํามาใชเลนจะตองนับเปนแตมของหลุมนั้น การนับในสองกรณีดังกลาว จะตองนบัลูกท่ีกฎ
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ขอบังคับอนุญาตใหปฏิบัติไดสําหรับการเลนลูกนั้นๆ 
           หมายเหต ุ1 ถาผูเขาแขงขันเลนลูกท่ีสอง ไมนับแตมปรับโทษท่ีเกิดข้ึนเฉพาะการเลนลูกท่ีใชกฎ
ขอบังคับตัดสินไปแลว และจะตองไมคํานงึถึงแตมท่ีทําไดในภายหลังดวยลูกนั้น 
           หมายเหต ุ2 ลูกท่ีสองท่ีใชเลนตามกฎขอ 3-3 นี้ ไมใชเปนกฎลูกสํารองภายใตกฎขอ 27-2 
3-4 การปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามกฎขอบงัคบั 
      ถาผูเขาแขงขันปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และไปละเมิดสิทธ์ิของผูเขาแขงขันอีกคนหนึ่ง ผูเขา
แขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
3-5 การปรับโทษท่ัวไป 
      การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอบังคับในการเลนแบบสโตรกเพลยคือ ปรับสองแตม เวนแต
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ไมกอลฟ และลูกกอลฟ 
      เดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน กอลฟคลับ ออฟ เซนต แอนดรูวส สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงกฎ
ขอบังคับ และในการทําหรือในการแปลความหมายเกี่ยวกับไมกอลฟ ลูกกอลฟ และอุปกรณอ่ืนๆ เม่ือใดก็ได 
กฎขอ 4 ไมกอลฟ 
      หากผูเลนสงสัยวาไมกอลฟอันใดจะทําการผลิตไปยัง เดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน กอลฟคลับ ออฟ 
เซนต แอนดรูวส เพื่อวนิิจฉัยวาไมกอลฟนั้นมีคุณลักษณะสอดคลองกับกฎขอบังคับหรือไม ถาผูผลิตไมสง
ตัวอยางกอนทําการผลิต และ/หรือกอนการทําตลาด ใหถือวาเปนการเส่ียงตอการวนิิจฉัยวาไมกอลฟนั้นๆ ไม
เปนไปตามกฎขอบังคับ ตัวอยางใดก็ตามท่ีสงมา จะตกเปนสมบัติของ เดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน กอลฟคลับ 
ออฟ เซนต แอนดรูวส เพื่อจดุประสงคในการอางอิงตอไป 
4-1 รูปแบบและการทําไมกอลฟ 
ก. ท่ัวไป 
      ไมกอลฟของผูเลนจะตองสอดคลองกับกฎขอบังคับ ขอกําหนด ขอมูลจําเพาะ และการแปลความหมาย
ตางๆ ดังท่ีกําหนดไวใน ภาคผนวก 2 
ข. การสึกหรอ และการดัดแปลง 
      ไมกอลฟถือวาสอดคลองกับกฎขอบังคับ ตั้งแตยังไมอยูจนถึงสึกหรอจากการเลนตามปกติ และหาก
สวนหนึ่งสวนใดของไมกอลฟไดรับการแกไขโดยเจตนา ใหถือเสมือนวาเปนไมกอลฟอันใหม และสภาพของ
ไมท่ีไดรับการแกไขนัน้ตองสอดคลองกับกฎขอบังคับ 
4-2 ลักษณะการเลนท่ีเปล่ียนแปลงไป และวัสดุแปลกปลอม 
ก. ลักษณะการเลนท่ีเปล่ียนไป 
      ระหวางรอบท่ีกําหนด ลักษณะตางๆ ในการเลนของไมท่ีใชเลนจะตองไมถูกเปล่ียนแปลงไปโดยเจตนา
ดวยการปรับแสง หรือดวยวธีิอ่ืนๆ 
ข. วัสดุแปลกปลอม 
      ตองไมใชวัสดุแปลกปลอมติดกับหนาไม เพื่อจุดประสงคในการทําใหเกิดผลตอการเคล่ือนท่ีของลูก 
การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-1 หรือ 4-2 ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
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4-3 ไมกอลฟท่ีเสียหาย การซอม และการนําไมกอลฟมาทดแทน 
 
ก. ความเสียหายท่ีเกิดจากการเลนตามปกต ิ
      ระหวางรอบท่ีกําหนด ถาไมกอลฟของผูเลนไดรับความเสียหายจากการเลนตามปกติ ผูเลนอาจ 
     (1) ใชไมตามสภาพท่ีเสียหายนัน้ตอไป ในชวงท่ีเหลือของรอบท่ีกําหนด หรือ 
     (2) ซอมไมไดโดยไมทําใหการเลนชักชา หรือ 
     (3) เพื่อเปนทางเลือกเพิม่ใหเฉพาะไมท่ีไมเหมาะท่ีจะใชเลน ใหนําไมอ่ืนมาทดแทนได ท้ังนี้ การนําไมอันใด
อันหนึ่งมาทดแทนตองไมทําใหการเลนลาชา และตองไมใชการยืมไมท่ีบุคคลอ่ืนในสนามใชเลนอยูมาแทน 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-3 ก 
           ดูขอความเกีย่วกับการปรับโทษในกฎขอ 4-4 ก หรือ ข 
           หมายเหต ุไมกอลฟท่ีถือวาไมเหมาะท่ีจะใชเลน ถาไดรับความเสียหายมาก ยกตัวอยางเชน กานไมขีด 
หรือหัวไมหลวม หรือหลุด หรือผิดรูปราง ถาเพียงแคกานไมงอ มุมของสันไม หรือมุมองศาของหนาไมได
เปล่ียนไป หรือมีรอยขีดขวนบนหวัไม ยังไมถือวาไมไมเหมาะท่ีจะใชเลนตอไปได 
ข. ความเสียหายนอกเหนือจากการเลนตามปกต ิ
      ระหวางรอบท่ีกําหนด ถาไมของผูเลนไดรับความเสียหายนอกเหนือจากการเลนตามปกติ ทําใหสภาพ
ของไมไมสอดคลองกับกฎขอบังคับ หรือทําใหลักษณะในการเลนเปล่ียนไป ผูเลนจะตองเลิกใชไมนั้นทันที 
และจะตองไมนําไมอ่ืนมาแทนไมอันนัน้ในระหวางรอบ 
ค. ความเสียหายกอนออกรอบ 
      ผูเลนอาจใชไมท่ีเสียหายกอนออกรอบ แตมีเงื่อนไขวาไมท่ีอยูในความเสียหายของไมท่ีเกิดขึ้นกอนออก
รอบ อาจไดรับการซอมแซมระหวางรอบ แตมีเงื่อนไขวาลักษณะในการเลนไมเปล่ียนแปลงไปและไมทําใหการ
เลนลาชา 
      การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-3 ข หรือ ค ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน (การเลนชา ดูกฎขอ 6-7) 
4-4 จํานวนไมกอลฟมากท่ีสุดสิบส่ีอัน 
ก. การเลือกไม และการเพิ่มจํานวนไมกอลฟ 
      ผูเลนจะตองเร่ิมเลนรอบท่ีกําหนดดวยจํานวนไมไมเกนิสิบส่ีอัน และจํากัดใหผูเลนจะตองเร่ิมเลนรอบท่ี
กําหนดดวยจํานวนไมไมเกินสิบส่ีอัน และจํากัดใหผูเลนใชไมท่ีเลือกนํามาใชเลนตลอดรอบนั้น ยกเวนถาผูเลน
เร่ิมเลนดวยจํานวนไมนอยกวาสิบส่ีอัน ใหผูเลนเพิ่มจํานวนไมได แตมีเงื่อนไขวาจํานวนไมกอลฟดงักลาวตอง
ไมทําใหการเลนลาชา (กฎขอ 6-7) และตองไมยืมไมท่ีบุคคลอ่ืนในสนามใชเลนอยู 
ข. พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 
      พารทเนอรอาจใชไมรวมกันได แตมีเงื่อนไขวาจํานวนไมท้ังหมดท่ีพารทเนอรมีอยูแลว รวมกับไมท่ี
นํามาใชรวมกนัตองไมเกนิสิบส่ีอัน  
     การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-4 ก หรือ 4-4 ข โดยไมคํานึงถึงจํานวนไมสวนเกนิท่ีมีอยูแลว 
          การเลนแบบแมทชเพลย - เม่ือเลนจบหลุม และพบวามีการละเมิดจะตองปรับสภาพแมทชเพลย โดย
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ปรับหนึ่งหลุมสําหรับแตละหลุมท่ีมีการละเมิด ท้ังนี้ใหปรับจํานวนหลุมไดมากท่ีสุด สองหลุมตอรอบ 
            
 การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตมสําหรับแตละหลุมท่ีมีการละเมิด ใหมีโทษปรับสูงสุดเพียงส่ี
แตมตอรอบ 
           การแขงขันประเภทโบกี้ พาร - การปรับโทษเหมือนการแขงขันแบบแมทชเพลย 
           การแขงขันประเภทสเตเบ้ิลฟอรด - ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1 ข 
ค. แจงไมใชไมกอลฟสวนเกินในการเลน 
      ไมกอลฟอันใดท่ีไดนําไปหรือไดใช และเปนการละเมิดกฎขอนี ้ผูเลนจะตองแจงยกเลิกการใชทันทีเม่ือ
พบวาละเมิดกฎขอบังคับ และหลังจากนั้นผูเลนจะตองไมนํามาใชอีกตอไปในระหวางรอบน้ัน 
          การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4-4 ค ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
                            กฎขอ 5 ลูกกอลฟ 
5-1 ท่ัวไป 
      ผูเลนจะตองใชลูกกอลฟท่ีสอดคลองกับขอกําหนดจําเพาะในการเลน  
           หมายเหต ุคณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขท่ีใชในการแขงขัน (กฎขอ 33-1) วาลูกท่ีผูเลนใชตองมีช่ือ
อยูในบัญชีรายช่ือลูกกอลฟ และสอดคลองกับลูกกอลฟท่ีระบุโดย เดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน กอลฟคลับ ออฟ 
เซนต แอนดรูวส ฉบับปจจบัุน 
5-2 วัสดุแปลกปลอม 
      ตองไมใชวัสดแุปลกปลอมติดกับลูก เพื่อจดุประสงคท่ีจะเปล่ียนลักษณะการเลน   การปรับโทษสําหรับ
การละเมิดกฎขอ 5-1 หรือ 5-2 ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
5-3 ลูกไมเหมาะท่ีจะใชเลน 
      ถามองเห็นไดอยางชัดเจนวาลูกมีรอยแตก รอยราว หรือผิดรูปราง จึงจะถือวาเปนลูกไมเหมาะท่ีจะใช
เลน สวนลูกท่ีมีโคลน หรือมีวัสดุอ่ืนติดอยู มีรอยขีด หรือมีรอยครูดท่ีผิวเปลือก หรือสีกะเทาะ หรือสีจางไป ไม
ถือวาเปนลูกไมเหมาะท่ีจะใชเลน ถาผูเลนมีเหตุผลท่ีเช่ือไดวาลูกของตนเปนลูกไมเหมาะท่ีจะใชเลนในระหวาง
ท่ีกําลังเลนอยูในหลุมนัน้ ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนมาเพื่อตรวจสอบดวูาเปนลูกไมเหมาะท่ีจะใชเลนตอหรือไม โดย
ไมมีการปรับโทษใดๆ กอนหยิบลูก ผูเลนตองประกาศเจตนาของตนตอฝายตรงขามในการเลนแบบแมตชเพลย 
หรือมารคเกอรของตน หรือผูรวมแขงขันในสโตรคเพลย และมารคตําแหนงลูก แลวผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนมา 
และตรวจสอบลูกโดยไมทําความสะอาดลูก และตองใหโอกาสฝายตรงขาม มารคเกอร หรือผูรวมแขงขันไดรวม
ตรวจสอบลูกดวย ถาไมปฏิบัติตามข้ันตอนนี้ ผูเลนจะตองถูกโทษปรับหนึ่งแตม ถาเห็นวาเปนลูกไมเหมาะสมท่ี
จะใชเลนระหวางการเลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู ผูเลนอาจนําลูกอีกลูกหนึ่งมาใชแทนได โดยวางไวแทนท่ีตรงจุด
ท่ีลูกเดิมอยู หรือมิฉะนั้นจะตองวางลูกเดมิไวท่ีเดมิ ถาผลจากการตีทําใหลูกแตกเปนช้ิน จะตองยกเลิกการตีโดย
ไมมีการปรับโทษ และผูเลนจะตองเลนลูกใหมจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย  
(ดูกฎขอ 20-5)  *การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5-3 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
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           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
           * ถาผูเลนถูกปรับโทษท่ัวไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 5-3 แลวจะตองไมนํากฎขอบังคับอ่ืนมาใชในการ
ปรับโทษเพิ่มอีก หมายเหุต ในการโตแยงการอางสิทธ์ิสําหรับลูกไมเหมาะท่ีจะใชเลนฝายตรงขาม มารคเกอร 
หรือผูรวมแขงขันจะตองทํากอนท่ีผูเลนจะเลนอีกลูกหนึ่ง (การทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนมาจากกรีน หรือ
ภายใตกฎขออ่ืน - ดูกฎขอ 21) ความรับผิดชอบของผูเลน 
                           กฎขอ 6 ผูเลน 
นิยามศัพท      มารคเกอร หมายถึง ผูท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหเปนผูจดแตมของผูเขาแขงขันในการเลนแบบ
สโตรกเพลย มารคเกอรอาจจะเปนผูรวมแขงขัน แตไมใชเปนผูตัดสิน 
6-1 กฎขอบงัคับ และเงื่อนไขการแขงขัน 
      การรับรูกฎขอบังคับ และเง่ือนไขตางๆ ท่ีใชในการแขงขัน เปนความรับผิดชอบของผูเลน (กฎขอ 33-1) 
6-2 แฮนดีแ้คป 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      กอนเร่ิมแมทชแขงขันท่ีใชแฮนด้ีแคป ผูเลนทุกคนควรยนืยันแฮนด้ีแคปของตน ถาผูเลนเร่ิมแมทช
แขงขันโดยแจงแฮนดีแ้คปท่ีสูงกวาท่ีเปนจริง และสงผลตอจํานวนแตมท่ีไดให หรือไดรับ ผูเลนจะถูกตัดสิทธ์ิ
จากการแขงขัน หรือมิฉะนัน้ผูเลนจะตองเลนไปตามแฮนด้ีแคปท่ีแจงไว 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ในรอบการแขงขันท่ีใชแฮนดี้แคป ผูเขาแขงขันจะตองตรวจสอบวาสกอรการดไดระบุแฮนดีแ้คปของ
ตนใหเรียบรอย กอนนําสงคืนคณะกรรมการ ถาสงคืนโดยไมมีแฮนดีแ้คปปรากฏอยูในสกอรการด หรือถาแฮนดี้
แคปท่ีจดลงไปนั้นสูงกวาท่ีมีสิทธ์ิไดรับ สงผลกระทบตอจํานวนแตมท่ีไดรับ ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจาก
การแขงขัน ท่ีใชแฮนดี้แคปนั้น หรือมิฉะนั้น แตมท่ีเลนไดจะตองเปนไปตามนั้น 
           หมายเหต ุเปนความรับผิดชอบของผูเลนท่ีตองรูวาตนจะใหแฮนดีแ้คป หรือไดรับแฮนดี้แคปท่ีหลุมใด 
6-3 เวลาเริ่มแขงขนั และกลุมแขงขนั 
ก. เวลาเริ่มแขงขัน 
      ผูเลนจะตองเร่ิมเลนเวลาที่คณะกรรมการกาํหนด 
ข. กลุมแขงขนั 
      ในการเลนแบบสโตรกเพลย ผูเขาแขงขันจะตองเลนตามกลุมท่ีคณะกรรมการจัดไวโดยตลอด เวนแต
คณะกรรมการอนุญาต หรืออนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลง 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-3 ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน (การเลนประเภทเบสทบอล และ
ประเภทโฟรบอล ดูกฎขอ 30-3 ก และกฎขอ 31-2) 
           หมายเหต ุคณะกรรมการอาจกําหนดไวในเง่ือนไขท่ีใชในการแขงขัน (กฎขอ 33-1) วา ถาผูเลนมาถึงจุด
ท่ีเร่ิมการแขงขัน พรอมเลนภายในหานาทีหลังเวลาเร่ิมแขงขันของตน หากมีเหตุอันควรท่ีเช่ือถือไดจากสภาพ
เหตุการณท่ีมาลาชาท่ีอาจจะละเวนการปรับโทษตัดสิทธ์ิจากการแขงขันตามท่ีกําหนดไวในกฎขอ 33-7 ใหปรับ
โทษท่ีไมมาเร่ิมเลนตามเวลาคือ ปรับเปนแพท่ีหลุมแรกในการแขงขันแบบแมทชเพลย หรือปรับสองแตมท่ีหลุม
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แรกในการเลนแบบสโตรกเพลย แทนการตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
 
6-4 แคดดี ้
     ผูเลนอาจมีแคดดี้ไดเพียงหนึง่คนในแตละคร้ังเทานั้น ภายใตการตดัสิทธ์ิจากการแขงขัน หากแคดดี้
ละเมิดกฎขอบังคับหนึ่งขอใดก็ตาม จะสงผลใหผูเลนถูกปรับโทษตามกฎขอบังคับท่ีเกี่ยวของนั้นๆ 
6-5 ลูกกอลฟ 
     การเลนลูกท่ีถูกตอง เปนความรับผิดชอบของผูเลน ผูเลนแตละคนควรทําเคร่ืองหมายเฉพาะไวบนลูก
ของตน 
6-6 การนับแตมในการแขงขนัแบบสโตรกเพลย 
ก. การจดแตม 
      หลังจากเลนจบแตละหลุม มารคเกอรควรตรวจสอบแตมกับผูเขาแขงขัน และจดไว เม่ือเลนจบรอบแลว 
มารคเกอรจะตองลงช่ือในสกอรการด และมอบใหกับผูเขาแขงขัน ถามีมารคเกอรจดแตมมากกวาหนึ่งคนเปนผู
จดแตม แตละคนจะตองลงช่ือในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
ข. การลงชื่อ และการสงสกอรการด 
      หลังจากเลนจบรอบแลว ผูเขาแขงขันควรตรวจทานแตมของแตละหลุมของตน และขจัดขอสงสัยใน
การเลนกับคณะกรรมการ ผูเขาแขงขันจะตองแนใจวามารคเกอรไดลงช่ือในสกอรการด แลวจึงลงช่ือรวมใน
สกอรการดดวยตนเอง และนําสงคืนตอคณะกรรมการโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-6ข ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
ค. การแกไขสกอรการด 
      หลังจากสงสกอรการดคืนใหกับคณะกรรมการแลว ไมอาจทําการแกไขสกอรการดได 
ง. หลุมท่ีจดแตมผดิ 
      ผูเขาแขงขันเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของแตมของแตละหลุมท่ีจดไวในสกอรการด ถาผูเขา
แขงขันสงแตมของหลุมใดต่ํากวาแตมจริงท่ีทําไว ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน ถาจดแตมของ
หลุมใดสูงกวาแตมจริงท่ีทําได ใหถือวาเปนแตมคงไวตามท่ีสงมา 
           หมายเหตุ 1  คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการรวมแตม และในการหักแฮนดี้แคปตามท่ีจดไวใน
สกอรการด - ดูกฎขอ 33-5  
              หมายเหตุ 2 การเลนประเภทโฟรบอลแบบสโตรกเพลย ดูท้ังกฎขอ 31-4 และขอ 31-7 ก 
6-7 การเลนชาเกินควร และการเลนชา 
      ผูเลนจะตองเลนโดยไมชักชา และเลนตามเวลาท่ีคณะกรรมการอาจกําหนดเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ควบคุมเวลาเลน เม่ือจบการเลนของหลุมหนึ่งหลุมใดแลว รวมถึงการเลนบนแทนต้ังทีของหลุมตอไปผูเลน
จะตองไมทําใหการเลนลาชา 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-7 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
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           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
           การแขงขันแบบโบกี้ และพาร - ดูหมายเหตุ 2 กฎขอ 32-1 ก 
           การแขงขันแบบสเตเบ้ิลฟอรด - ดูหมายเหตุ 2 กฎขอ 32-1 ข 
           การละเมิดคร้ังตอไป - ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
           หมายเหตุ 1 ถาผูเลนไดเลนชาเกินควรระหวงหลุมตางๆ และกําลังทําใหการเลนในหลุมตอไปลาชา ให
ปรับโทษท่ีหลุมนั้น ยกเวนการเลนประเภท โบกี้ พาร และสเตเบ้ิลฟอรด (ดกูฎขอ 32) 
           หมายเหตุ 2 เพื่อปองกันการเลนลาชา คณะกรรมการอาจกําหนดในเง่ือนไขท่ีใชในการแขงขัน (กฎขอ 
33-1) เกี่ยวกับเวลาท่ีใชในการเลนเพื่อเปนแนวทาง รวมถึงชวงเวลามาที่สุดท่ีอนุญาตใหเลนจนจบรอบท่ีกําหนด 
หรืออนุญาตใหใชเวลาในการเลนจนจบหลุมใดหลุมหนึง่ หรืออนุญาตใหใชเวลาในการตีตอคร้ัง ในการแขงขัน
แบบสโตรคเพลยเทานั้น คณะกรรมการอาจแกไขการปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอนี้ไดดังตอไปนี ้
           ละเมิดกฎคร้ังแรก - ปรับหนึง่แตม 
           ละเมิดกฎคร้ังท่ีสอง - ปรับสองแตม 
          ละเมิดกฎคร้ังตอไป - ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
6-8 การหยุดพักการเลน และการกลับเขาไปเลนตอ 
ก. เม่ือไดรับอนุญาต 
      ผูเลนจะตองไมหยุดการเลน นอกจาก 
     (1) คณะกรรมการสงสัญญาณใหหยดุการเลนช่ัวคราว 
     (2) ผูเลนเช่ือวาจะมีอันตรายเกดิจากฟาผา 
     (3) ผูเลนกําลังคอยคําตัดสินจากคณะกรรมการในเร่ืองขอสงสัย หรือขอขัดแยง (ดกูฎขอ 2-5 และขอ 34-3) 
     (4) มีเหตุผลอันสมควรอ่ืนๆ เชน การเจบ็ปวยกะทันหนั เปนตน สภาพอากาศเลวรายไมใชเหตุผลสมควรท่ีจะ
หยุดการเลน ถาผูเลนหยุดเลนโดยไมไดรับอนุญาตโดยเฉพาะจากคณะกรรมการ ผูเลนจะตองรายงานตอ
คณะกรรมการโดยเร็วเทาท่ีสามารถทําได ถาผูเลนรายงานแลว และคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลของผูเลนจน
เปนท่ีพอใจ ผูเลนไมถูกปรับโทษ มิฉะนั้น ผูเลนจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน ขอยกเวนในการเลนแบบแมทช
เพลย ผูเลนท้ังสองฝายตกลงหยุดการเลน ไมปรับโทษตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน นอกจากการกระทําดงักลาวทําให
การแขงขันลาชา หมายเหต ุการออกจากสนามไมถือวาเปนการหยุดเลน 
ข. การปฏิบตัิเมื่อคณะกรรมการใหหยุดการเลนชั่วคราว 
      เม่ือคณะกรรมการใหหยุดการเลนช่ัวคราวแลว ถาผูเลนในแมทชหรือผูเลนในกลุมอยูระหวางการ
ตอเน่ืองของสองหลุม ผูเลนทุกคนจะตองไมเขาไปเลนตอ จนกวาคณะกรรมการจะส่ังใหเขาไปเลนตอได ถาผู
เลนอยูระหวางการเลนในหลุมหนึ่งหลุมใด ก็อาจเลนตอได แตมีเงื่อนไขวาตองเลนตอไปโดยไมชักชา ถาผูเลน
เลือกที่จะเลนตอ ทันทีท่ีเลนจบหลุมนั้นๆ แลว ผูเลนจะตองไมเลนตอ จนกวาคณะกรรมการส่ังใหกลับเขาไป
เลนตอ ผูเลนจะตองกลับเขาไปเลนตอ เม่ือคณะกรรมการไดส่ังใหมีการกลับเขาไปเลนตอ 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8 ข : ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
           หมายเหต ุคณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขท่ีใชในการแขงขัน (กฎขอ 33-1) วา ในสถานการณท่ีอาจ
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เกิดอันตรายอยางรายแรง จะตองหยุดเลนทันทีตามท่ีคณะกรรมการส่ังใหหยดุการเลนช่ัวคราว ถาผูเลนไมหยดุ
เลนทันที ผูเลนจะตองถูกตดัสิทธ์ิจากการแขงขัน นอกจากมีเหตุผลสมควรในการละเวนโทษนี้ ตามที่กําหนดไว
ในกฎขอ 33-7 
ค. การหยิบลูกขึ้นเม่ือหยุดการเลน 
      เม่ือผูเลนหยุดเลนในหลุมใดหลุมหนึ่งตามกฎขอ 6-8 ก ผูเลนอาจหยิบลูกของตนข้ึนโดยไมมีการปรับ
โทษ ในกรณท่ีีคณะกรรมการไดใหหยดุเลนช่ัวคราวเทานั้น ถาผูเลนหยุดเลน และหยิบลูกของตนโดยไมมีการ
อนุญาตเฉพาะกรณีจากคณะกรรมการ เม่ือรายงานตอคณะกรรมการ (กฎขอ 6-8 ก) ผูเลนจะตองรายงานการหยิบ
ลูกดวย ถาผูเลนหยิบลูกข้ึนโดยไมมีเหตุอันควร ไมมารคตําแหนงลูกกอนหยิบลูก หรือไมรายงานเรื่องการหยิบ
ลูก ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม                                                                                                                    
ง. การปฏิบัติเมื่อกลับเขาไปเลนตอ 
     การกลับเขาไปเลนตอ จะตองเลนตรงจุดท่ีหยุดเลน แมวาการกลับเขาไปเลนตอจะกระทําในวันตอไป 
และไมวาท้ังกอนกลับเขาไปเลนตอ หรือเม่ือกลับเขาไปเลนตอ ผูเลนจะตองปฏิบัติดงันี้ 
      (1) ถาผูเลนไดหยิบลูกข้ึนตามเง่ือนไขท่ีผูเลนไดรับสิทธ์ิภายใตกฎขอ 6-8 ค ผูเลนจะตองวางลูกใดลูก
หนึ่งตรงจุดท่ีหยิบลูกเดิมข้ึนมา หรือไมกต็องนําลูกเดิมกลับไปวางไวท่ีเดิม 
      (2) ถาผูเลนไดรับสิทธ์ิในการหยิบลูกของตนข้ึนตามกฎขอ 6-8 ค และไมไดใชสิทธ์ินั้น ผูเลนอาจหยิบ 
และทําความสะอาดลูกและนาํลูกกลับไปวางไวท่ีเดมิ หรือใชอีกลูกหนึ่งมาวางแทนตรงจุดที่ไดหยิบลูกเดิม
ข้ึนมา ผูเลนตองมารคตําแหนงลูกกอนหยิบลูกข้ึน  
      (3) ถาลูกหรือท่ีมารคลูกของผูเลนเคล่ือนท่ี (โดยลม หรือน้ํา) ในขณะท่ีการเลนไดหยดุลง จะตองนาํลูก 
หรือท่ีมารคลูกกลับไปวางท่ีจุดท่ีลูกหรือมารคลูกถูกทําใหเคล่ือนท่ีไป (ไมสามารถหาจุดวางได ดกูฎขอ 20-3 ค) 
           *การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8 ง 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
           *ถาผูเลนถูกปรับโทษท่ัวไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8 ง จะตองไมนํากฎขอ 6-8 ค มาปรับเพิ่มอีก 
                           กฎขอ 7 การฝกซอม 
นิยามศัพท   สนาม หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีภายในท้ังหมดท่ีอนุญาตใหเลน (ดูกฎขอ 33-2) 
7-1 กอนหรือระหวางรอบตางๆ 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      ในวนัท่ีทําการแขงขันแบบแมทชเพลย กอนรอบการแขงขัน ผูเลนอาจฝกซอมในสนามท่ีใชทําการ
แขงขันได 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
     ในวนัท่ีทําการแขงขันแบบสโตรกเพลย หรือในการเพลยออฟ ผูเขาแขงขันจะตองไมฝกซอมในสนามท่ี
ใชแขงขัน หรือทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆ ในสนามกอนรอบการแขงขัน หรือกอนการเพลยออฟ เม่ือมีการ
แขงขันแบบสโตรกเพลยมากกวาสองหรือสามรอบในหลายวันติดตอกนั ผูเขาแขงขันจะตองไมฝกซอม หรือ
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ทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆ ในสนามท่ีใชทําการแขงขัน หรือรอบตางๆ ท่ียังเหลือสําหรับทําการแขงขันตอไป 
     
  ขอยกเวน : อนุญาตใหซอมพัต หรือซอมชิพใกลกับแทนต้ังทีของหลุมแรกกอนเร่ิมรอบการแขงขัน 
หรือกอนเพลยออฟได 
             การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 7-1 ข ตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
      หมายเหต ุ คณะกรรมการอาจกําหนดในเง่ือนไขท่ีใชในการแขงขัน (กฎขอ 33-1) หามทําการฝกซอมใน
สนามท่ีใชทําการแขงขัน ในวันใดวัหนึ่งสําหรับการแขงขันแบบแมทชเพลย หรือในการแขงขันแบบสโตรค
เพลย อาจอนุญาตใหฝกซอมในสนามท่ีใชทําการแขงขัน หรือในสวนใดของสนาม (กฎขอ 33-2 ค) ในวันใดวนั
หนึ่ง หรือในระหวางรอบหลายรอบก็ได 
7-2 ระหวางรอบการแขงขนั 
     ผูเลนจะตองไมซอมตีลูกขณะเลนอยูในแตละหลุม หรือระหวางการเลนตอกันของสองหลุม เวนแตวา 
ระหวางการเลนตอกันของหลุมนั้นผูเลนอาจจะซอมพัตบนกรีน หรือซอมชิพใกลกับกรีนของหลุมท่ีเลนจบไป
แลว หรือบนกรีนซอม หรือบนแทนต้ังทีของหลุมท่ีจะเลนตอไปในรอบนั้น ท้ังนีภ้ายใตเง่ือนไขวา ตองไม
ฝกซอมตีลูกในอุปสรรค และไมทําใหเกดิความลาชาในการเลน (กฎขอ 6-7) การตีลูกเพื่อเลนตอใหจบหลุม 
ถึงแมวารูผลตัดสินแลว ไมถือเปนการซอมตีลูก 
      ขอยกเวน เม่ือคณะกรรมการไดส่ังใหหยดุการเลนช่ัวคราว กอนจะกลับเขาไปเลนตอ ผูเลนอาจฝกซอม 
(ก) ตามท่ีไดกาํหนดไวในกฎขอนี้ (ข) ในท่ีอ่ืนไมใชสนามท่ีใชกําหนดการแขงขัน และ (ค) ตามที่คณะกรรมการ
อนุญาตใหกระทําการได 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 7-2 
          การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
      ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎขอบังคับระหวางชวงตอเน่ืองของหลุม ใหปรับโทษท่ีหลุมตอไป 
      หมายเหตุ 1 การซอมสวิงไมใชเปนการซอมตีลูก และอาจจะทําในท่ีใดๆ ก็ได แตมีเงือ่นไขวาตองไม
ละเมิดกฎขอบังคับ 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจหามการซอมบนกรีน หรือาจหามซอมใกลกับกรีนของหลุมท่ีเลนไปจบ
แลวก็ได 
                           กฎขอ 8 คําปรึกษา และการชี้เสนทางเลน 
นิยามศัพท    คําปรึกษา  หมายถึง  คําตักเตือน หรือคําแนะนําท่ีสามารถสงผลใหผูเลนนําไปกําหนดการเลน เชน 
การเลือกใชไมกอลฟ หรือวธีิการตี การบอกกลาวเร่ืองกฎขอบังคับ หรือขอมูลท่ีเปนท่ีเปดเผยท่ัวไป เชน 
ตําแหนงอุปสรรค หรือตําแหนงคันธงบนกรีน ไมถือวาเปนคําปรึกษา 
      เสนทางเลน หมายถึง ทิศทางท่ีผูเลนตองการตีลูกของตนไป บวกกับระยะดานขางพอสมควรท้ังสอง
ขางของทิศทางน้ัน เสนทางเลนขยายตอเนือ่งข้ึนในแนวต้ังฉากจากพ้ืน แตเสนทางเลนไมตอเน่ืองเลยหลุม 
8-1 คําปรึกษา 
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      ในระหวางรอบที่กําหนด ผูเลนจะตองไมใหคําปรึกษาแกผูใดในการแขงขัน ยกเวนพารทเนอรของตน 
ผูเลนอาจจะขอคําปรึกษาจากพารทเนอร หรือแคดดี้ของพารทเนอรไดเทานั้น 
8-2 การชี้เสนทางเลน 
ก. ในท่ีอ่ืนนอกจากบนกรีน 
     ยกเวนบนกรีน ผูเลนอาจใหผูหนึ่งผูใดช้ีเสนทางเลนได แตจะตองไมมีผูใดยืนอยูใกลกบัผูเลน หรืออยู
ใกลเสนทางเลน หรืออยูใกลเสนทางท่ีตอเน่ืองเลยหลุมออกไปในขณะผูเลนกําลังทําการตี ถามีเคร่ืองหมายใด
วางไวโดยผูเลนระหวางการเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือผูเลนรับรูวาเปนส่ิงบงช้ีเสนทางเลน จะตองนําออกไป
กอนตีลูก ขอยกเวน การเฝาคันธง หรือการยกคันธงไว-ดกูฎขอ 17-1 
ข. บนกรีน  
     เม่ือลูกของผูเลนอยูบนกรีน ผูเลน หรือแคดดี้ของตน หรือพารทเนอรหรือแคดดี้ของพารทเนอร อาจช้ี
เสนทางพัตใหแกกนัได แตไมใชระหวางการพัตต (การต)ี และการกระทําดังกลาวจะตองไมไปสัมผัสกรีน และ
จะตองไมวางเคร่ืองหมายในท่ีหนึ่งท่ีใดเพ่ือเปนการช้ีเสนทางพัตต 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
      หมายเหต ุคณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขในการแขงขันประเภททมี (กฎขอ 33-1) โดยอนุญาตให
แตละทีมแตงตั้งบุคคลผูหนึ่งท่ีอาจจะใหคําปรึกษา (รวมถึงการช้ีเสนทางพัตต) แกสมาชิกในทีมนัน้ๆ ได 
คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขตางๆ เกีย่วกับการแตงตั้ง และขอบเขตท่ีอนุญาตใหปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลผู
นั้น และตองแสดงตัวตอคณะกรรมการกอนใหคําปรึกษา 
กฎขอ 9 การแจงจํานวนแตมท่ีทําได 
9-1 ท่ัวไป 
      จํานวนการตีท่ีผูเลนทําได จะตองรวมแตมปรับโทษใดๆ ท่ีเกิดข้ึนดวย 
9-2 การเลนแบบแมทชเพลย 
     ผูเลนท่ีไดถูกปรับโทษจะตองแจงใหฝายตรงขามทราบโดยเร็วเทาท่ีสามารถทําได เวนแตฝายตรงขาม
ไดเหน็อยางชัดเจนวา ผูเลนไดปฏิบัติภายใตกฎขอบังคับเมื่อมีการปรับโทษเขามาเก่ียวของ ถาผูเลนละเลยท่ี
จะแจงฝายตรงขาม ถึงแมไมรูตัววาตองถูกปรับโทษ จะตองถือวาเปนการแจงแตมผิด ระหวางการเลนในหลุมใด
หลุมหนึ่ง หรือหลังจากเลนจบหลุมใดหลุมหนึ่งไปแลว ฝายตรงขามมีสิทธ์ิสอบถามจากผูเลน เพื่อใหแนใจกับ
จํานวนแตมของหลุมท่ีเลนไปแลว ระหวางการเลนในหลุมใดหลุมหนึง่ ถาผูเลนแจงหรือถือวาผูเลนแจงจํานวน
แตมท่ีทําไดผิดพลาด หากมีการแกไขความผิดพลาดนั้นใหถูกตองกอนฝายตรงขามตีคร้ังตอไป ผูเลนจะไมถูก
ปรับโทษ ถาผูเลนไมแกไขการแจงขอผิดพลาดน้ันใหถูกตอง ผูเลนจะตองถูกปรับเปนแพในหลุมนั้น หลังจาก
เลนจบหลุมหนึ่งหลุมใดแลว หรือถือวาผูเลนไดแจงจํานวนแตมท่ีทําไดในหลุมท่ีเพิง่จบไปแลวนัน้ผิดพลาดไป 
และมีผลกระทบตอความเขาใจของฝายตรงขามตอผลการเลนของหลุมนั้น ถาผูเลนแกไขความผิดพลาดให
ถูกตอง กอนผูเลนคนหนึ่งคนใดเลนจากแทนต้ังทีของหลุมตอไป หรือในกรณีหลุมสุดทายของการเลนแบบ
แมทชเพลย กอนท่ีผูเลนท้ังหมดลงจากกรีน ผูเลนจะไมถูกปรับโทษ ถาผูเลนไมแกไขการแจงผิดพลาดน้ัน ผูเลน
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จะตองถูกปรับเปนแพในหลุมนั้น 
 
9-3 การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ผูเขาแขงขันท่ีไดถูกปรับโทษ ควรแจงมารคเกอรของตนใหทราบโดยเร็วเทาท่ีสามารถทําได 
                           กฎขอ 10 ลําดับการเลน 
นิยามศัพท 
      ผูเลนท่ีไดเกยีรติเลนจากแทนต้ังทีเปนคนแรก เรียกวาได ออนเนอร 
10-1 การเลนแบบแมทชเพลย 
ก. บนแทนต้ังที 
      ฝายท่ีจะตองไดออนเนอรบนแทนต้ังทีของหลุมแรกจะถูกกําหนดจากลําดับของการแบงกลุม ถาไมมี
การแบงกลุมไวลวงหนา ควรตัดสินการไดออนเนอรดวยการจับฉลาก ฝายท่ีชนะในหลุมใด จะตองไดออนเนอร
บนแทนต้ังทีของหลุมตอไป ถาเสมอกันในหลุมใด ฝายท่ีไดออนเนอรบนแทนต้ังทีของหลุมกอนหนานั้น ยังคง
ไดออนเนอรสืบตอไป 
ข. นอกแทนต้ังที 
      เม่ือลูกท้ังหมดอยูในการเลน ลูกที่อยูไกลหลุมกวาจะตองไดเลนกอน ถาลูกอยางหางจากหลุมระยะ
เทากัน ควรตัดสินวาลูกใดไดเลนกอนดวยการจับฉลาก 
      ขอยกเวน กฎขอ 30-3 ค (ประเภทเบสทบอล และโฟรบอลแบบแมทชเพลย) 
ค. การเลนผิดลําดับ 
      ถาผูเลนตีลูกเม่ือฝายตรงขามควรจะไดเลนกอน ฝายตรงขามอาจะขอใหยกเลิกการตีดังกลาวไดทันที 
และใหเลนตามลําดับท่ีถูกตองตามจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจุดเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย (ดูกฎขอ 20-5) โดยไมมีการ
ปรับโทษ 
10-2 การเลนแบบสโตรกเพลย 
ก. บนแทนต้ังที 
      ผูเขาแขงขันท่ีจะตองไดออนเนอรบนแทนตั้งทีของหลุมแรก จะถูกกําหนดจากลําดบัของการแบงกลุม 
หากไมมีการแบงกลุมไว ก็ใหตัดสินดวยการจับฉลาก ผูเขาแขงขันท่ีทําแตมนอยท่ีสุดในหลุมใดหลุมหนึ่ง 
จะตองไดออนเนอรบนแทนตั้งทีของหลุมตอไป 
      สวนผูเขาแขงขันท่ีทําแตมนอยท่ีสุดอันดับสองจะตองเลนเปนคนตอไปตามลําดับ ถาผูเขาแขงขันสอง
คนหรือมากกวานั้นทําแตมเทากันในหลุมใดหลุมหนึ่ง จะตองเลนจากแทนต้ังทีของหลุมตอไปตามลําดับของ
การเลนบนแทนต้ังทีของหลุมกอนหนานั้น 
ข. นอกแทนต้ังที 
     เม่ือลูกท้ังหมดอยูในการเลน ลูกที่อยูไกลจากหลุมมากท่ีสุดจะตองไดเลนกอน ถาลูกสองลูกหรือ
มากกวานั้นอยูไกลจากหลุมระยะทางเทากนั ใหตดัสินวาลูกใดจะไดเลนกอนดวยการจับฉลาก 
      ขอยกเวน กฎขอ 22 (ลูกกีดขวาง หรือลูกชวยเหลือการเลน) และกฎขอ 31-5 (การเลนประเภทโฟรบอล
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แบบสโตรกเพลย) 
 
ค. เลนผิดลําดับ  
      ถาผูเขาแขงขันเลนผิดลําดับ จะตองเลนลูกนั้นตอไปตามสภาพท่ีลูกอยูโดยไมมีการปรับโทษ อยางไรก็
ตาม ถาคณะกรรมการเห็นวาผูเขาแขงขันสมยอมท่ีจะเลนตามลําดับอ่ืนใด นอกเหนอืจากท่ีกําหนดไวในขอ 2 ก 
หรือ 2 ข และขอ 3 ของกฎขอนี้ แลวสงผลใหผูหนึ่งผูใดเกิดความไดเปรียบ ผูเขาแขงขันท่ีเกี่ยวของทุกคนจะตอง
ถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
           (การเลนลูกขณะอีกลูกหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ีบนกรีน - ดูกฎขอ 16-1 ฉ) 
           (การเลนผิดลําดับในการเลนประเภททรีซ่ัมส และโฟรซ่ัมสแบบสโตรกเพลย - ดูกฎขอ 29-3) 
10-3 การเลนลูกสํารอง หรือลูกท่ีสองจากแทนตั้งที 
      ถาผูเลนจะเลนลูกสํารอง หรือเลนลูกท่ีสองจากแทนต้ังที ผูเลนจะตองเลนหลังจากฝายตรงขาม หรือผู
รวมแขงขันไดตีลูกแรกไปแลว ถาผูเลนไดเลนลูกสํารอง หรือเลนลูกท่ีสองผิดลําดับ จะตองนํากฎยอยขอ 1 ค 
และขอ 2 ค ของกฎขอนี้มาใชบังคับ 
10-4 ลูกเคล่ือนท่ีระหวางการวัดระยะ 
      ถาลูกเคล่ือนท่ีระหวางการวดัระยะเพื่อกําหนดวาลูกใดอยูไกลจากหลุมมากกวากัน ใหนําลูกมาวางไวท่ี
เดิมโดยไมมีการปรับโทษ 
                           กฎขอ 11 แทนตั้งที 
นิยามศัพท  แทนต้ังที   หมายถึง บริเวณท่ีเร่ิมเลนของหลุมท่ีจะเลน เปนพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา มีความยาวสองชวง
ไมกอลฟจากหมุดตีดานหนา และความกวางท่ีกําหนดโดยขอบดานนอกของหมุดต้ังทีท้ังสอง ใหถือวาลูกอยู
นอกเขตแทนต้ังทีเม่ือทุกสวนของลูกอยูนอกเขตแทนต้ังที 
11-1 การตัง้ที 
      ในการเลนจากแทนต้ังที ผูเลนอาจวางลูกบนพ้ืนดนิ หรือวางลูกบนสวนของพื้นท่ีท่ีไมราบเรียบท่ีผูเลน
ทําข้ึนมาจากพืน้ดิน หรือต้ังลูกบนที หรือวางลูกบนกองทราย หรือวางลูกบนวัสดุอ่ืนเพื่อยกลูกใหลอยข้ึนเหนือ
พื้นดิน ผูเลนอาจยืนนอกเขตแทนต้ังทีเพื่อตีลูกภายในเขตแทนต้ังทีได 
11-2 หมุดที 
      กอนผูเลนตีลูกคร้ังแรกจากแทนต้ังทีของหลุมท่ีกําลังเลนอยู ใหถือวาหมุดทีท้ังสองขางเปนส่ิงติดตรึง
อยูกับท่ี ถาผูเลนเคล่ือนยาย หรือยินยอมใหเคล่ือนยายหมุดทีอันหนึง่อันใดเพ่ือหลีกเล่ียงการกีดขวางตอทายืน 
หรือการกีดขวางตอพื้นท่ีตั้งใจสวิง หรือการกีดขวางตอเสนทางเลนของตน ในกรณนีี้ ผูเลนจะตองถูกปรับโทษ
สําหรับการละเมิดกฎขอ 13-2 
11-3 ลูกตกจากทีตั้งลูก 
      ถาลูกท่ียังไมไดอยูในการเลนตกจากทีตั้งลูก หรือไมกอลฟของผูเลนกระทบลูกตกจากทีตั้งลูกในการ
จรดลูก ผูเลนอาจต้ังลูกบนทีใหมไดโดยไมมีการปรับโทษ แตถาไดทําการตีแลวไมวาลูกเคล่ือนท่ีหรือไมก็ตาม 
ในกรณีนี้ใหนบัแตม แตไมถูกปรับโทษ 
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11-4 การเลนนอกแทนตั้งที 
 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย  
      ถาผูเลนเร่ิมตนเลนลูกในหลุมหนึ่งหลุมใดนอกแทนต้ังที ฝายตรงขามอาจใหผูเลนยกเลิกการตีนัน้ทันที 
และใหผูเลนเลนลูกภายในแทนต้ังทีใหมโดยไมมีการปรับโทษ 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ถาผูเขาแขงขันเร่ิมตนเลนลูกในหลุมหนึ่งหลุมใดนอกเขตแทนต้ังที ผูเขาแขงขันจะตองถูกปรับโทษ
สองแตม แลวจะตองเลนใหมภายในเขตแทนต้ังที ถาผูเขาแขงขันเลนลูกจากแทนต้ังทีของหลุมตอไปโดยไม
แกไขความผิดพลาดของตน หรือในกรณีหลุมสุดทายของรอบท่ีเลน ผูเลนเดินลงจากกรีนโดยไมประกาศเจตนา
ท่ีจะแกไขความผิดพลาดของตน ผูเลนจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน แตมของผูเขาแขงขันท่ีเลนลูกจากนอก
เขตแทนต้ังที และแตมท่ีเลนตอจากนัน้ กอนการแกไขความผิดพลาด ไมนําไปนับรวมกับแตมของผูเลน 
11-5 การเลนผดิแทนตัง้ที 
      ใหใชขอกําหนดของกฎขอ 11-4 
                           กฎขอ 12 การคนหา และการตรวจสอบลูก 
นิยามศัพท   อุปสรรค หมายถึง บังเกอร หรืออุปสรรคน้ํา 
     บังเกอร หมายถึง อุปสรรคท่ีประกอบดวยพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว มีลักษณะเปนหลุมท่ีไดขุดเอาหญา หรือ
ดินออกไป แลวนําทรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกันมาใสไวแทน พื้นท่ีท่ีมีหญาปกคลุมพื้นท่ีโดยรอบอยูภายใน
บังเกอร ไมถือวาเปนสวนของบังเกอร เขตของบังเกอรตอเน่ืองลงไปในแนวต้ังฉากจากพ้ืน แตไมตอเน่ืองข้ึน
ขางบน ลูกที่ถือวาอยูในบังเกอร คือลูกท่ีอยูในบังเกอร หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร 
     อุปสรรคน้ํา หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บอน้ํา แมน้ํา รองนํ้า รางระบายนํ้า หรือเสนทางนํ้าไหลเปดไปสู
ท่ีอ่ืน (ไมวามีน้ําอยูหรือไม) และส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน 
      พื้นที ่หรือน้ําท้ังหมดภายในเขตอุปสรรคน้ํา เปนสวนของอุปสรรคน้ํา ขอบเขตของอุปสรรคน้ําขยาย
ตอเน่ืองในแนวต้ังฉากจากพ้ืนท้ังข้ึนและลง สําหรับเสาหลัก และเสนท่ีใชกําหนดเขตอุปสรรคน้ําอยูในอุปสรรค
น้ํา เสาหลักดังกลาวเปนส่ิงกดีขวาง ลูกที่อยูในอุปสรรคตอเม่ือลูกท้ังลูกอยูในอุปสรรคน้ํา หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ํา  
      หมายเหตุ 1 ควรกําหนดเขตอุปสรรคน้ํา (นอกจากอุปสรรคน้ําดานขาง) ดวยหลัก หรือเสนสีเหลือง 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม หามเลนในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีได
กําหนดไวเปนอุปสรรคน้ํา 
12-1 การคนหาลูก การมองเห็นลูก 
      การคนหาลูกในบริเวณในสนาม ผูเลนอาจสัมผัส หรือแหวกหญายาว พงหญา พุมไม ไมเต้ียตามทุง 
หรือไมพุมท่ีคลายกันไดเทาท่ีจําเปนเพื่อคนหาลูก และตรวจดูลูกของตน แตมีเงื่อนไขวาตองไมปรับปรุงสภาพท่ี
ลูกหยุดอยู หรือไมปรับปรุงพื้นท่ีตั้งใจจะสวิง หรือไมปรับปรุงเสนทางเลนของตน ผูเลนไมจําเปนไดสิทธ์ิใน
การมองเห็นลูกขณะตีของตน ในอุปสรรค หากเช่ือวาลูกถูกปกคลุมดวยลูสอิมเพดิเมนท หรือราย ผูเลนอาจ
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เคล่ือนยายออก แลวควานหาดูดวยคราด หรือดวยวิธีอ่ืนเทาท่ีทําใหสามารถมองเห็นสวนหนึ่งสวนใดของลูก ถา
เคล่ือนยายส่ิงท่ีปกคลุมอยูออกมากเกนิไป จะไมมีการปรับโทษ แตจะตองนํากลับเขาไปปกคลุมไวดังเดิม 
เพื่อใหเห็นเพยีงแคสวนหนึง่สวนใดของลูกเทานั้น ถาลูกเคล่ือนท่ีจากการเคล่ือนยายส่ิงปลกคุลมดังกลาว ไมมี
การปรับโทษ แตจะตองนําลูกกลับไปวางไวท่ีเดมิ และหากจําเปนก็ใหปกคลุมไวดังเดิม ใหดูกฎขอ 23 เกี่ยวกับ
การเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนทนอกเขตอุปสรรค ถาลูกท่ีอยูในสภาพพืน้ท่ีผิดปกติ เคล่ือนท่ีโดยบังเอิญระหวาง
การคนหา ใหนําลูกกลับไปวางไวท่ีเดิมโดยไมมีการปรับโทษ เวนแตผูเลนเลือกปฏิบัติตามูกฎขอ 25-1 ข และถา
ผูเลนนําลูกกลับไปวางไวท่ีเดิมแลว ผูเลนก็ยังคงปฏิบัตติามกฎขอ 25-1 ข ถาสามารถนํามาใชได ถาเช่ือแนวาลูก
อยูในน้ําท่ีเปนอุปสรรคน้ํา ผูเลนอาจจะใชไมกอลฟควานหาดู หรือใชวธีิอ่ืน หากการทําเชนนี้ไปทําใหลูก
เคล่ือนท่ี ใหวางลูกไวท่ีเดิมโดยไมมีการปรับโทษ เวนแตผูเลนเลือกปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 12-1 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
12-2 การตรวจสอบลูก 
      การเลนลูกท่ีถูกตองเปนความรับผิดชอบของผูเลน ผูเลนแตละคนควรทําเคร่ืองหมายไวบนลูกของตน 
ยกเวนในอุปสรรค ผูเลนอาจหยิบลูกท่ีเช่ือวาเปนลูกของตนข้ึนมาเพื่อทําการตรวจสอบลูกไดโดยไมถูกปรับโทษ 
ถาเปนลูกของผูเลน จะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม และกอนหยิบลูกข้ึนมา ผูเลนตองแจงเจตนาของตนตอฝาย
ตรงขามในการเลนแบบแมทชเพลย หรือแจงมารคเกอร หรือผูรวมแขงขันในการเลนแบบสโตรคเพลย ไดมี
โอกาสเฝาดูการหยิบลูก และการนําลูกกลับไปวางไวท่ีเดมิ ถาผูเลนหยบิลูกโดยไมแจงเจตนาของตนไวลวงหนา 
หรือไมทําการมารคตําแหนงลูกหรือไมใหฝายตรงขาม มารคเกอร หรือผูรวมแขงขันไดมีโอกาสเฝาดูดวย หรือ
ถาผูเลนหยิบลูกของตนเพ่ือการตรวจสอบในอุปสรรค หรือไปทําความสะอาดลูกเกินความจําเปนในการ
ตรวจสอบ ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม และจะตองนําลูกกลับไปวางไวท่ีเดิม ถาผูเลนไมนําลูกกลับไปวาง
ไวท่ีเดิม ผูเลนจะตองถูกปรับโทษ สําหรับการเมิดกฎขอ 20-3 ก แตจะตองไมใชกฎขอ 12-2 มาปรับโทษเพิ่มอีก 
                           กฎขอ 13 การเลนตามสภาพท่ีลูกอยู 
นิยามศัพท  อุปสรรค  หมายถึง บังเกอร หรืออุปสรรคน้ํา 
      บังเกอร หมายถึง อุปสรรคท่ีประกอบดวยพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว มีลักษณะเปนหลุมท่ีไดขุดเอาหญา หรือ
ดินออกไป แลวนําทราย หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลายกันมาใสไวแทน พื้นท่ีท่ีมีหญาท่ีปกคลุมพื้นท่ีโดยรอบอยูภายใน
บังเกอร ไมถือวาเปนสวนของบังเกอร เขตของบังเกอรตอเน่ืองลงไปในแนวต้ังฉากจากพ้ืน หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร 
      อุปสรรคน้ํา หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บอน้ํา แมน้ํา รองนํ้า รางระบายนํ้า หรือเสนทางนํ้าไหลเปดไปสูท่ี
อ่ืน (ไมวามีน้ําอยูหรือไม) และส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกนั 
      พื้นที ่หรือน้ําท้ังหมดภายในเขตอุปสรรคน้ํา เปนสวนของอุปสรรคน้ํา ขอบเขตของอุปสรรคน้ําขยาย
ตอเน่ืองในแนวต้ังฉากจากพ้ืนท้ังข้ึนและลง สําหรับเสาหลัก และเสนท่ีใชกําหนดเขตอุปสรรคน้ําอยูในอุปสรรค
น้ํา เสาหลักดังกลาวเปนส่ิงกดีขวาง ลูกที่อยูในอุปสรรคตอเม่ือลูกท้ังลูกอยูในอุปสรรคน้ํา หรือสวนหนึ่งสวนใด
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ของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ํา 
      หมายเหตุ 1 ควรกําหนดเขตอุปสรรคน้ํา (นอกจากอุปสรรคน้ําดานขาง) ดวยหลัก หรือเสนสีเหลือง 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม หามเลนในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีได
กําหนดไวเปนอุปสรรคน้ํา 
      เสนทางเลน หมายถึง ทิศทางท่ีผูเลนตองการตีใหลูกของตนไปบวกกับระยะดานขางพอควรทั้งสองขาง
ของทิศทางน้ัน เสนทางเลนขยายตอเนื่องข้ึนในแนวต้ังฉากกับพื้น แตเสนทางเลนไมตอเน่ืองเลยหลุม  การยืน 
ประกอบไปดวย ผูเลนไดสืบเทาท้ังสองขางเขาไปยืนอยูในตําแหนงท่ีเตรียมพรอมจะตีลูก 
13-1 ท่ัวไป 
      จะตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกอยู เวนแตกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน (ลูกท่ีหยุดอยู แลว
เคล่ือนที่ - ดูกฎขอ 18) 
13-2 การปรับปรุงสภาพพื้นท่ี 
      พื้นที่ท่ีตั้งใจเขาไปยืนหรือสวิงหรือเสนทางเลน 
      เวนแตกําหนดไวในกฎขอบังคับ ผูเลนจะตองไมปรับปรุง หรือไมอนุญาตใหปรับปรุง 
      ตําแหนงหรือสภาพพ้ืนท่ีท่ีลูกของตนอยู 
      พื้นที่ท่ีตั้งใจเขาไปยืน หรือพืน้ท่ีสวิงของตน 
      เสนทางเลนของตน หรือเสนทางตอเนื่องเลยหลุมไปพอควร 
      พื้นที่ท่ีผูเลนจะทําการดรอป หรือการวางลูกดวยการกระทําใดๆ ดังตอไปนี ้
      เคล่ือนท่ี งอ หรือหักส่ิงใดท่ีงอก หรือติดตรึงอยู (รวมถึงส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายไมได และวัสดุท่ี
กําหนดเขตนอกสนาม) 
      สราง หรือขจัดพื้นผิวท่ีไมราบเรียบ 
      เคล่ือนยาย หรือกดทราย เศษดิน กอนหญาท่ีปะรอยไดวอท หรือแผนหญาท่ีตัดมาปะ หรือ 
      ปดน้ําคาง น้ําคางแข็ง หรือน้ํา 
      ยกเวนส่ิงตอไปนี ้
      ตามท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขาไปทําการยืนตามปกติ 
      ในการต ีหรือการเคล่ือนไมกอลฟข้ึนไปเพื่อตีลูก 
      การสราง หรือการขจัดพื้นผิวท่ีไมราบเรียบบนแทนตั้งที หรือ 
     การปดเศษทราย และเศษดนิบนกรีน ตามท่ีอนุญาตไวในกฎขอ 16-1 ก หรือการซอมแซมความเสียหาย
ดังท่ีกําหนดไวในกฎขอ 16-1 ค 
      อนุโลมใหวางไมกอลฟบนพืน้เพียงเบาๆ เทานั้น และจะตองไมกดไมกอลฟลงบนพ้ืน 
      ขอยกเวน ลูกในอุปสรรค - ดูกฎขอ 13-4 
13-3 การสรางท่ียืน 
      ผูเลนมีสิทธ์ิจะวางเทาไดอยางม่ันคงเม่ือเขาไปทําการยืน แตผูเลนจะตองไมปรับสภาพท่ียืน 
13-4 ลูกในอุปสรรค 
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     เวนแตกําหนดไวในกฎขอบังคับ กอนทําการตีลูกท่ีอยูในอุปสรรค (ไมวาในบังเกอร หรือในอุปสรรค
น้ํา) หรือในท่ีท่ีไดหยิบลูกข้ึนมาจากอุปสรรคเพื่อดรอป หรือวางลูกในอุปสรรค ผูเลนจะตองไม 
ก. ทดสอบสภาพพ้ืนท่ีไมอุปสรรค หรือทดสอบท่ีอ่ืนใดท่ีคลายกับอุปสรรค 
ข. สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ําในอุปสรรคน้ํา ดวยไมกอลฟ หรือส่ิงอ่ืนๆ หรือ 
ค. สัมผัส หรือเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนทท่ีอยูใน หรือสัมผัสอยูกับอุปสรรค 
      ขอยกเวน 
      1. นอกจากวาไมเปนการกระทําเพื่อเปนการทดสอบอุปสรรค หรือการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีของลูก จะ
ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลน 
           (ก) สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ําในอุปสรรคน้ําโดยบังเอิญเพือ่ปองกันการหกลม หรือในการ
เคล่ือนยายส่ิงกีดขวาง หรือในการวดัหรือในการคนหาลูกเพื่อนํากลับมา หรือในการหยิบลูก หรือในการวางลูก 
หรือในการนําลูกกลับไปวางท่ีเดิมภายใตกฎขอบังคับ หรือ 
           (ข) วางไมกอลฟของตนในอุปสรรค 
      2. หลังจากผูเลนทําการตีลูกแลว ในเวลาใดก็ตาม แคดดีข้องผูเลนอาจเกล่ียทราย หรือเกล่ียดินใน
อุปสรรคใหราบเรียบได โดยผูเลนไมจําเปนตองอนุญาต เวนแตวาถาลูกยังคงอยูในอุปสรรค ผูเลนตองไมกระทํา
ส่ิงใดเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ีท่ีลูกอยู หรือเพ่ือชวยเหลือการเลนคร้ังตอไปของตนในหลุมนั้น 
      หมายเหต ุเม่ือใดก็ตาม รวมถึงตอนจรด หรือตอนเคล่ือนไมกอลฟข้ึนเพื่อตีลูก ไมของผูเลนอาจสัมผัส
กับส่ิงกีดขวาง หรือสัมผัสส่ิงปลูกสรางท่ีคณะกรรมการประกาศใหเปนสวนประกอบของสนาม หรือสัมผัสหญา 
พุมไม ตนไม หรือส่ิงท่ีองกอยูได 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม  
           (การคนหาลูก - ดูกฎขอ 12-1) 
                           กฎขอ 16 กรีน 
นิยามศัพท    กรีน  หมายถึง พื้นท่ีท้ังหมดท่ีไดจัดเตรียมไวเพื่อการพัตตโดยเฉพาะในหลุมท่ีกําลังเลนอยู หรือ
พื้นที่ท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนเชนนัน้ ลูกอยูบนกรีนเม่ือสวนหนึง่สวนใดของลูกสัมผัสกับกรีน 
      เสนทางพัต หมายถึง ทิศทางบนกรีนท่ีผูเลนตองการการตี (พัตต) ใหลูกของตนไป ยกเวน ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับกฎขอ 16-1 จ เสนทางพัตรวมถึงระยะดานขางพอควรทั้งสองขางของทิศทางน้ัน และไมตอเนื่องเลย
หลุม 
      ลูก ลงหลุมแลว เม่ือเขาไปหยุดนิ่งภายในเสนรอบวงของหลุม และทุกสวนของลูกอยูต่ํากวาระดับของ
ปากหลุมไป 
16-1 ท่ัวๆ ไป 
ก. การสัมผัสเสนทางพัตต 
      ผูเลนตองไมสัมผัสเสนทางพัต ยกเวน 
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           (1) ผูเลนอาจเคล่ือนยายทราย หรือเศษดินบนกรีน และเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนทอ่ืนๆ ดวยการหยิบข้ึน
หรือปดไปทางดานขางดวยมือ หรือไมกอลฟโดยไมกดส่ิงใดๆ ลงไป 
          (2) ในการจรดลูก ผูเลนอาจวางไมกอลฟหนาลูกไดโดยไมกดส่ิงใดๆ ลงไป 
          (3) ในการวัดระยะ - กฎขอ 10-4 
          (4) ในการหยิบลูก - กฎขอ 16-1 ข 
          (5) ในการกดท่ีมารคลูกลงไป 
          (6) ในการซอมรอยหลุมเกา หรือซอมรอยลูกตกบนกรีน - กฎขอ 16-1 ค และ 
          (7) ในการเคล่ือนยายส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไดออกไป - กฎขอ 24-1 
          (การชี้เสนทางพัตบนกรีน - ดูกฎขอ 8-2 ข) 
ข. การหยิบลูก 
      ผูเลนอาจจะหยิบลูกท่ีอยูบนกรีน และทําความสะอาดลูกไดถาตองการ และจะตองนําลูกท่ีหยิบข้ึนมา
นั้นกลับไปวางไวตรงจดุเดิมท่ีไดหยิบลูกข้ึนมา 
ค. การซอมรอยของหลุมการซอมรอยลูกตก และการซอมความเสียหายอ่ืนๆ 
      ผูเลนอาจซอมรอยหลุมเกา หรือซอมความเสียหายบนกรีนท่ีเกิดจากการกระทบของลูก ไมวาลูกของผู
เลนอยูบนกรีนหรือไมก็ตาม ถาลูกหรือท่ีมารคลูกเคล่ือนท่ีโดยบังเอิญเนื่องจากการซอมดังกลาว จะตองนําลูก
นั้น หรือนําท่ีมารคลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม โดยไมมีการปรับโทษ สําหรับความเสียหายอ่ืนบนกรีนจะตองไมได
รับการซอม ถาอาจจะเปนการชวยเหลือการเลนตอไปของผูเลนในหลุมนั้น 
ง. การทดสอบผิวกรีน 
      ระหวางการเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง ผูเลนจะตองไมทดสอบผิวกรีนดวยการกล้ิงลูก หรือการลูบ หรือ
การครูดผิวกรีน 
จ. การยืนครอม หรือการยืนบนเสนทางพัตต 
      ผูเลนจะตองไมทําการตี (พัตต) ลูกบนกรีนดวยการยนืครอม หรือวางเทาขางใดขางหนึ่งสัมผัสกับ
เสนทางพัต หรือสัมผัสกับเสนทางดานหลังลูกท่ีตอเน่ืองจากเสนทางพัตตนั้น 
ฉ. การตีลูกในขณะท่ีอีกลูกหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ี 
      หลังจากตีลูกข้ึนไปอยูบนกรีนแลว ผูเลนจะตองไมทําการตี (พัตต) ลูกในขณะอีกลูกหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ี
อยูบนกรีน เวนแตถาผูเลนทําเชนนั้นเพราะอยูในลําดับการเลนของตน ผูเลนจะไมถูกปรับโทษ (การหยิบลูกท่ี
กีดขวางการเลน หรือชวยเหลือการเลนขณะอีกลูกหนึ่งกาํลังเคล่ือนท่ี - ดูกฎขอ 22) 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 16-1 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
           (ตําแหนงของแคดด้ี หรือพารทเนอร - ดูกฎขอ 14-2) (ผิดกรีน - ดูกฎขอ 25-3) 
16-2 ลูกคางปากหลุม 
      เม่ือสวนใดของลูกคางอยูท่ีปากหลุม ใหผูเลนมีเวลาเพียงพอเดินเขาไปที่หลุมโดยไมชักชา และเพ่ิมเวลา
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ใหอีกสิบวินาที เพื่อดูใหแนใจวาลูกหยดุนิง่แลวหรือไม ถาลูกไมไดลงหลุม ใหถือวาลูกหยุดนิ่งแลว หากลูกลง
ไปในหลุมหลังจากนั้น ใหถือวาผูเลนไดต ี(พัตต) ลูกลงหลุมแลวดวยการตี (พัตต) คร้ังสุดทาย และ ผูเลนจะตอง
บวกแตมปรับโทษหนึ่งแตมรวมเขาไปในแตมของผูเลน นอกเหนือจากนั้นจะไมมีการปรับโทษภายใตกฎขอนี้ 
(การเลนโดยไมชักชา - ดูกฎขอ 6-7) 
                           กฎขอ 17 คันธง 
นิยามศัพท    คันธง หมายถึง เคร่ืองช้ีตําแหนงท่ีเปนลําตรงท่ีเคล่ือนยายได ไมวามีใบธง หรือวัสดอ่ืุนติอยูดวย
หรือไมก็ตาม ปกอยูกลางหลุมเพื่อแสดงตําแหนงท่ีตั้งของหลุม และจะตองมีรูปหนาตัดเปนทรงกลม 
17-1 การเฝาคนัธง การหยิบคันธงออก หรือการยกไว 
      ผูเลนอาจขอใหเฝาคันธง ใหหยิบคันธงออก หรือใหยกคันธงไวเพื่อช้ีตาํแหนงหลุมท้ังกอนและระหวาง
การตี ท้ังนี้อาจจะกระทําไดโดยผูเลนมอบหมายกอนตีลูก กอนการตีลูก ถามีการเฝาคันธง มีการหยิบคันธงออก 
หรือมีการยกคันธงไวโดยผูหนึ่งผูใดโดยท่ีผูเลนรับทราบ และไมไดโตแยงแลว ใหถือวาผูเลนอนุญาตใหทํา ถาผู
หนึ่งผูใดท่ีเฝาคันธง หรือยกคันธงไวหรือยนือยูใกลหลุมขณะมีการตีลูก จะตองถือวาผูนั้นเฝาคันธงอยูจนกระท่ัง
ลูกหยุดนิ่ง 
17-2 การเฝาคนัธงโดยไมมีผูมอบหมาย 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      ในการเลนแบบแมทชเพลย ขณะผูเลนกําลังทําการตีลูก หรือขณะลูกกาํลังเคล่ือนท่ี ฝายตรงขาม หรือ
แคดดี้ของฝายตรงขาม จะตองไมเฝาคันธง ไมหยิบคันธงออก หรือไมยกคันธงไว โดยท่ีผูเลนไมไดมอบหมาย 
หรือไมทราบลวงหนา 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ในการเลนแบบสโตรกเพลย ขณะผูเขาแขงขันกําลังทําการตีลูก หรือขณะลูกกําลังเคล่ือนท่ี ถาผูเขารวม
แขงขัน หรือแคดดี้ของเขา เฝาคันธงหยิบคันธงออก หรือยกคันธงไวโดยผูเขาแขงขันไมอนุญาต หรือไมทราบ
ลวงหนา ผูรวมแขงขันจะถูกปรับโทษ ในการละเมิดกฎขอนี้ ในสภาพการณดังกลาว ถาลูกของผูเขาแขงขันไป
กระทบคันธง หรือไปกระทบผูท่ีเฝาคันธง หรือไปกระทบส่ิงใดของผูท่ีเฝาคันธง ผูเขาแขงขันจะไมถูกปรับโทษ 
และจะตองเลนตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู เวนแตถาเปนการตี (พัตต) บนกรีน ผูเขาแขงขันจะตองยกเลิกการเลนลูก
นั้น และใหนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิมเพื่อเลนใหม 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 17-1 หรือ -2 
          การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
17-3 ลูกกระทบคันธง หรือกระทบผูเฝาคันธง 
      ลูกของผูเลนจะตองไมกระทบ 
ก. คันธง ผูเลน พารทเนอร หรือแดดดี้ของคนหนึ่งคนใด หรือผูอ่ืนท่ีผูเลนส่ัง หรือทราบมากอนลวงหนา ขณะ
เฝาคันธงอยู ขณะหยิบคันธงออกจากหลุม หรือขณะยกคันธงข้ึน หรือ 
ข. แคดดี้ของผูเลน พารทเนอร หรือแดดดี้ของพารทเนอรของตน ขณะกาํลังเฝาคันธงอยู หรือผูอ่ืนท่ีผูเลนส่ัง 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)                                                                                                                        อาจารยอรชุมา   นาคดิลก 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

วิชา กอลฟ               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หรือทราบลวงหนา หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีผูนัน้ถืออยู หรือ 
ค. คันธงท่ีอยูในหลุม โดยไมมีการเฝาคันธง ขณะเลนลูกบนกรีน 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 17-3 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรคเพลย - ปรับสองแตม 
และจะตองเลนตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู  
17-4 ลูกพิงอยูกันคันธง 
      ถาลูกพิงอยูกับคันธงขณะลูกอยูภายในขอบหลุม ผูเลน หรือผูอ่ืนท่ีผูเลนมอบหมาย อาจเคล่ือนคันธง 
หรือนําคันธงออก ถาลูกลงไปในหลุม จะตองถือวาผูเลนไดเลนลูกลงหลุมนั้นแลวดวยการตีคร้ังสุดทาย 
นอกเหนือจากนั้น ถาลูกเคล่ือนที่จะตองนาํลูกมาวางท่ีปากหลุม โดยไมมีการปรับโทษ ลูกถูกทําใหเคล่ือนท่ี เฉ
ไป หรือหยดุ 
                           กฎขอ 18 ลูกท่ีหยุดอยู ถูกทําใหเคล่ือนท่ี 
     ใหถือวาลูกได เคล่ือนท่ี ถาลูกเคล่ือนจากตําแหนงเดิม และมาหยุดอยูในตําแหนงใหม ส่ิงภายนอก หมายถึง 
ส่ิงใดๆ ท่ีไมใชเปนสวนของแมทชแขงขัน หรือในกรณีของสโตรคเพลย ไมไดเปนสวนของฝายผูเขาแขงขัน ส่ิง
ภายนอก ใหรวมถึงผูตัดสิน มารคเกอร ผูสังเกตการณ และโฟรแคดดี้ ท้ังลม และน้ํา ไมใชเปนส่ิงภายนอก 
     อุปกรณ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีผูเลนใชสวมใส หรือถือไว หรือมีไวสําหรับผูเลน ยกเวน ลูกท่ีผูเลนไดใชเลนใน
หลุมท่ีกําลังเลนอยู และส่ิงเล็กๆ เชน เหรียญ หรือทีท่ีตั้งลูก เม่ือนําไปใชมารคตําแหนงลูก หรือนําไปใชมารค
ระยะพื้นท่ีทําการดรอปลูก ใหอุปกรณรวมถึงรถกอลฟ ไมวาใชเคร่ืองยนตหรือไมกต็าม ถาผูเลนมากกวาหนึ่ง
คนใชรถดังกลาวรวมกนั ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยูในนั้นเปนอุปกรณของผูเลนท่ีเปนเจาของลูกท่ี
กําลังเลนลูกอยู ยกเวน เม่ือรถท่ีใชรวมกันขับเคล่ือนโดยผูเลนคนหนึ่งคนใด ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยู
บนรถเปนอุปกรณของผูเลนคนน้ัน 
       หมายเหต ุลูกที่ใชเลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู กลายเปนอุปกรณตอเม่ือไดถูกหยิบข้ึน และยังไมถูก
นํากลับเขาไปเลนตอ ผูเลนได จรดลูกแลว เม่ือผูเลนไดเขาไปยืน และไดจรดไมกอลฟ ยกเวนในอุปสรรค ผูเลน
ไดจรดลูกแลว เม่ือผูเลนเขาไปทําการยืน การเขาไปทํา การยืน ประกอบไปดวย ผูเลนไดสืบเทาท้ังสองเขาไปอยู
ในตําแหนงท่ีเตรียมพรอมจะตีลูก 
18-1 โดยสิง่ภายนอก 
      ถาลูกท่ีหยุดอยู แลวถูกทําใหเคล่ือนท่ีโดยส่ิงภายนอก ผูเลนไมถูกปรับโทษ และจะตองนําลูกกลับมา
วางไวท่ีเดิมกอนท่ีผูเลนทําการตีคร้ังตอไป (ลูกของผูเลนหยดุอยู แลวอีกลูกหนึ่งทําใหเคล่ือนท่ี - ดูกฎขอ 18-5) 
18-2 โดยผูเลน พารทเนอร แคดดี้ หรืออุปกรณ 
ก. ท่ัวๆ ไป 
      เม่ือลูกของผูเลนเปนลูกท่ีอยูในการเลน  
           (1) ผูเลน พารทเนอร หรือแคดดี้ของคนใดคนหนึ่ง ไปหยิบ หรือไปทําใหลูกเคล่ือนท่ี หรือเจตนาสัมผัส
ลูก (ยกเวนสัมผัสดวยไมเพื่อทําการจรดลูก) หรือเจตนาทําใหลูกเคล่ือนท่ี ยกเวนกรณท่ีีกฎขอบังคับอนุญาต  
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           (2) อุปกรณของผูเลน หรือของพารทเนอรของตนไปทําใหลูกเคล่ือนท่ี 
     ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม และจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม นอกเสียจากวาการเคล่ือนท่ีของลูก
เกิดข้ึนหลังจากผูเลนไดเร่ิมสวิง และไมไดหยดุการสวิงนั้น ภายใตกฎขอบังคับจะไมปรับโทษ ถาผูเลนทําลูก
เคล่ือนท่ีโดยบังเอิญในสภาพการณตอไปนี ้ในการวัดเพื่อใหแนใจวาลูกใดอยูไกลหลุมมากกวากัน - กฎขอ 10-4 
ในการคนหาลูกท่ีถูกปกคลุมอยูในอุปสรรค หรือในสภาพพ้ืนท่ีผิด ปกติ - กฎขอ 12-1 ในการซอมรอยหลุมเกา 
หรือในการซอมรอย ลูกตก - กฎขอ 16-1 ค ในการเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนทบนกรีน - กฎขอ 18-2 ค ในการ
หยิบลูกข้ึนตามกฎขอบังคับ - กฎขอ 20-1 ในการวางลูก หรือในการนําลูกกลับไปวางท่ีเดิมตามกฎขอบังคับ - 
กฎขอ 20-3 ก ในการเคล่ือนยายส่ิงกดีขวางท่ีเคล่ือนยายได - กฎขอ 24-1 ข. ลูกเคล่ือนท่ีหลังจากการจรดไม 
      ถาลูกท่ีอยูในการเลนของผูเลน เคล่ือนท่ีหลังจากผูเลนไดจรดลูกแลว (นอกจากผลท่ีเกิดจากการตี) ให
ถือวาผูเลนไดทําใหลูกเคลื่อนท่ี ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม และผูเลนจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม 
นอกจากวาการเคล่ือนท่ีของลูกเกิดข้ึนหลังจากผูเลนไดเร่ิมสวิง และไมไดหยุดการสวงินั้น 
ค. ลูกเคล่ือนท่ีหลังจากสัมผัสลูสอิมเพดิเมนท 
      ถาลูกเคล่ือนท่ีหลังจากผูเลน พารทเนอร หรือแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด สัมผัสลูสอิมเพดิเมนทท่ีอยูใกล
กับลูกภายในหน่ึงชวงไมกอลฟในบริเวณท่ัวพืน้สนาม และกอนผูเลนไดจรดลูก ใหถือวาผูเลนไดทําลูกเคล่ือนท่ี 
ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึง่แตม และจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดมิ นอกจากวาการเคล่ือนท่ีของลูกเกิดข้ึน
หลังจากผูเลนไดเร่ิมสวิง และไมไดหยดุการสวิงนั้น ถาลูก หรือท่ีมารคลูกเคล่ือนท่ีจากการเคล่ือนยายลูสอิมเพดิ
เมนทใดๆ บนกรีน จะตองนาํลูก หรือท่ีมารคลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม โดยไมมีการปรับโทษ แตมีเงื่อนไขวาการ
เคล่ือนท่ีของลูก และท่ีมารคลูกเกิดจากการเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนทโดยตรง นอกเหนือจากนั้น ผูเลนจะตอง
ถูกปรับโทษหนึ่งแตม ภายใตกฎขอ 18-2 ก หรือ กฎ20-1 
18-3 โดยฝายตรงขาม แคดดี้ หรืออุปกรณในการเลนแบบแมทชเพลย 
ก. ระหวางการคนหา 
     ในระหวางการคนหาลูกของผูเลน ถาลูกเคล่ือนท่ีโดยฝายตรงขาม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณของฝายตรงขาม 
จะไมมีการปรับโทษ และผูเลนจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม 
ข. นอกเหนือจากในระหวางการคนหา 
     นอกเหนือจากในระหวางการคนหาลูก ถาฝายตรงขาม หรือแคดดีห้รืออุปกรณของฝายตรงขาม สัมผัสลูก 
หรือทําใหลูกเคล่ือนท่ี ฝายตรงขามจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม ยกเวนกฎขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
และผูเลนจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม (ลูกถูกทําใหเคล่ือนท่ีในการวัดเพื่อดูวาลูกใดอยูไกลหลุมมากกวากัน 
- ดูตามกฎ 10-4) (การเลนลูกผิด - ดูกฎขอ 15-2) 
18-4 โดยผูเขาแขงขนั แคดดี ้หรืออุปกรณ ในการเลนแบบสโตรกเพลย 
     ถาลูกของผูเขาแขงขันถูกทําใหเคล่ือนท่ีโดยผูเขาแขงขัน แคดดี้ หรืออุปกรณของผูรวมแขงขัน จะไมมีการ
ปรับโทษ ผูเขาแขงขันจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม (การเลนลูกผิด - ดูกฎขอ 15-3) 
18-5 โดยอีกลูกหนึ่ง 
     ถาลูกท่ีอยูในการเลนหยุดนิ่งแลว ถูกทําใหเคล่ือนท่ีโดยอีกลูกหนึ่งท่ีมาจากการต ีจะตองนําลูกท่ีถูกทําให
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เคล่ือนท่ีไปนัน้กลับมาวางไวท่ีเดิม 
          *การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
          การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
          การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
     *ถาผูเลนท่ีจําเปนตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม ไมกระทําดังท่ีกลาวไว ผูเลนจะตองถูกปรับโทษท่ัวไป
สําหรับการละเมิดกฎขอ 18 แตไมมีการปรับโทษเพิ่มอีกภายใตกฎขอ 18 
     หมายเหตุ 1 ถาไมสามารถหาลูกท่ีจะตองนํากลับมาวางไวท่ีเดิมมาได อาจจะใชอีกลูกหนึ่งมาแทนได 
     หมายเหตุ 2 ถาเปนไปไมไดท่ีจะหาจดุเดิมเพื่อนําลูกกลับมาวางไวใหดูกฎขอ 20-3 ค 
                            กฎขอ 19 ลูกท่ีกําลังเคล่ือนท่ี ถูกทําใหเฉไป หรือหยุดลง 
นิยามศัพท   ส่ิงภายนอก หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีไมใชเปนสวนของแมทชแขงขัน หรือในกรณีของสโตรคเพลย 
ไมไดเปนสวนของฝายผูเขาแขงขัน ส่ิงภายนอก ใหรวมถึงผูตัดสิน มารคเกอร ผูสังเกตการณ และโฟรแคดดี้ ท้ัง
ลม และนํ้า ไมใชเปนส่ิงภายนอก 
              อุปกรณ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีผูเลนใชสวมใส หรือถือไว หรือมีไวสําหรับผูเลน ยกเวน ลูกท่ีผูเลนไดใช
เลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู และส่ิงเล็กๆ เชน เหรียญ หรือทีท่ีตั้งลูก เม่ือนําไปใชมารคตําแหนงลูก หรือนําไปใช
มารคระยะพ้ืนท่ีทําการดรอปลูก ใหอุปกรณรวมถึงรถกอลฟ ไมวาใชเคร่ืองยนตหรือไมก็ตาม ถาผูเลนมากกวา
หนึ่งคนใชรถดังกลาวรวมกนั ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยูในนัน้เปนอุปกรณของผูเลนท่ีเปนเจาของลูกท่ี
กําลังเลนลูกอยู ยกเวน เม่ือรถท่ีใชรวมกันขับเคล่ือนโดยผูเลนคนหนึ่งคนใด ใหถือวาท้ังรถและของทุกอยางท่ีอยู
บนรถเปนอุปกรณของผูเลนคนน้ัน 
             หมายเหต ุลูกที่ใชเลนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู กลายเปนอุปกรณตอเม่ือไดถูกหยิบข้ึน และยังไมถูกนํากลับ
เขาไปเลนตอ 
19-1 โดยสิง่ภายนอก 
      ถาส่ิงภายนอกทําใหลูกที่กําลังเคล่ือนท่ี เฉไป หรือหยดุโดยบังเอิญ เรียกวา รับออฟเดอะกรีน ไมมีการ
ปรับโทษ และจะตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกอยู ยกเวน 
ก. ถาลูกท่ีกําลังเคล่ือนท่ีหลังจากการตีลูกทีอ่ยูนอกกรีน เขามาหยุดอยูใน หรือเขามาหยุดอยูบนส่ิงภายนอกท่ี
กําลังเคล่ือนท่ี หรือส่ิงมีชีวิตใดๆ ในบริเวณท่ัวพืน้สนาม หรือในอุปสรรค ผูเลนจะตองดรอปลูก สวนลูกท่ีเลน
อยูบนกรีน ผูเลนจะตองวางลูกใกลเทาท่ีเปนไปไดกับจดุท่ีส่ิงภายนอกอยู ขณะลูกเขามาหยุดอยูใน หรือเขามา
หยุดอยูบนส่ิงนั้น  
ข. ถาลูกท่ีกําลังเคล่ือนท่ีหลังจากการตี (พัตต) บนกรีน ถูกทําใหเฉไปหรือเขามาหยุดอยูใน หรือเขามาหยุดอยูบน
ส่ิงภายนอกท่ีกําลังเคล่ือนท่ี หรือส่ิงมีชีวิตใดๆ ยกเวน หนอน หรือแมลง จะตองยกเลิกการตีนั้น และใหนําลูก
กลับมาวางท่ีเดิม แลวเลนใหม ถาไมสามารถนําลูกนั้นกลับมาได อาจจะใชอีกลูกหนึ่งแทนได (ลูกของผูเลนถูก
ทําให เฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่ง - ดูกฎขอ 19-5) 
      หมายเหต ุถาผูตัดสิน หรือคณะกรรมการทราบโดยแนชัดวา ส่ิงภายนอกมีเจตนาทําใหลูกของผูเลน เฉ
ไป หรือหยดุลง ใหใชกฎขอ 1-4 ตอผูเลน ถาส่ิงภายนอกนัน้เปนผูรวมแขงขัน หรือแคดดี้ของผูรวมแขงขัน ให
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ใชกฎขอ 1-2 ตอผูรวมแขงขันนั้น 
 
19-2 โดยผูเลน พารทเนอร แคดดี้ หรืออุปกรณ 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      ถาลูกของผูเลนถูกทําใหเฉไป หรือหยดุลงโดยผูเลนเอง หรือพารทเนอร หรือแคดดี ้หรืออุปกรณของ
คนหน่ึงคนใดโดยบังเอิญ ผูเลนจะตองถูกปรับเปนแพในหลุมนั้น 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ถาลูกของผูเขาแขงขันถูกทําเฉไป หรือหยดุโดยตนเอง หรือพารทเนอร หรือแคดดี้ หรืออุปกรณของคน
หนึ่งคนใดโดยบังเอิญ ผูเขาแขงขันจะตองถูกปรับสองแตม และจะตองเลนลูกตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู ยกเวน เม่ือ
ลูกมาหยุดอยูใน หรือหยุดอยูบนเส้ือผา หรืออุปกรณของผูเลน หรือของพารทเนอร หรือของแคดดี้ของคนใดคน
หนึ่ง ในบริเวณท่ัวพืน้สนาม หรือในอุปสรรค ผูเขาแขงขันจะตองดรอปลูก หรือถาอยูบนกรีน ผูเขาแขงขัน
จะตองวางลูก ใกลเทาท่ีเปนไปไดตรงจดุท่ีลูกเขามาหยดุอยูในหรือหยดุอยูบนส่ิงของนั้น 
      ขอยกเวน ลูกที่ดรอป - ดูกฎขอ 20-2 ก (ลูกท่ีถูกทําเฉไป หรือหยดุลงโดยเจตนาของผูเลน พารทเนอร
หรือแคดดี้ของตน - ดูกฎขอ 1-2) 
19-3 โดยฝายตรงขาม แคดดี้ หรืออุปกรณในการเลนแบบแมทชเพลย 
      ถาลูกของผูเลนบังเอิญถูกทําใหเฉไป หรือหยุดลงโดยฝายตรงขาม หรือแคดดี้ของฝายตรงขาม หรือ
อุปกรณของฝายตรงขาม ผูเลนอาจเลนลูกตามสภาพท่ีหยุดอยู หรือกอนการตีของท้ังสองฝาย ใหยกเลิกการตีนัน้ 
และเร่ิมเลนใหมจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจุดเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย (ดูกฎขอ 20-5) โดยไมมีการปรับโทษ ถา
ลูกไดเขามาหยุดอยูใน หรือหยุดอยูบนเส้ือผา หรืออุปกรณ ของฝายตรงขาม หรือของแคดด้ีของฝายตรงขาม ใน
บริเวณท่ัวพื้นสนามหรือในอุปสรรค ผูเลนอาจดรอปลูก หรือบนกรีนใหวางลูกใกลท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดกับท่ีส่ิง
ท่ีลูกเขามาหยดุใน หรือหยดุอยูบนส่ิงนั้น 
      ขอยกเวน ลูกไปกระทบบุคคลท่ีกําลังเฝาคันธง - ดูกฎขอ 17-3 ข (ลูกถูกทําใหเฉไป หรือหยดุลง โดย
เจตนาของฝายตรงขามหรือแคดดี้ - ดูกฎขอ 1-2) 
19-4 โดยผูรวมแขงขนั แคดดี้ หรืออุปกรณ ในการเลนแบบสโตรกเพลย 
      ดูกฎขอ 19-1 กรณีท่ีลูกถูกทําใหเฉไปโดยส่ิงภายนอก 
19-5 โดยอีกลูกหนึ่ง 
ก. ท่ีหยดุนิ่งอยู 
      ถาลูกของผูเลนท่ีตีไป ถูกทําใหเฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่งท่ีอยูในการเลนและหยุดนิ่ง ผูเลน
จะตองเลนลูกของตนตามสภาพท่ีลูกหยุดอยู ไมมีการปรับโทษในการเลนแบบแมทชเพลย สวนในการเลน
แบบสโตรคเพลยก็ไมมีการปรับโทษ นอกจากท้ังสองลูกอยูบนกรีนกอนตี (พัตต) ในกรณีนี้ ผูเลนถูกปรับโทษ
สองแตม 
ข. ขณะกําลังเคล่ือนท่ี 
      ถาลูกของผูเลนกําลังเคล่ือนท่ีหลังจากตีไปแลว ถูกทําใหเฉไป หรือหยุด โดยอีกลูกหนึ่งท่ีกําลังเคลื่อนท่ี 
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ผูเลนจะตองเลนลูกตนตามสภาพท่ีลูกหยุดอยูโดยไมมีการปรับโทษ นอกจากผูเลนไปละเมิดกฎขอ 16-1 ฉ ใน
กรณีเชนนี ้ผูเลนจะตองถูกปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอดังกลาว 
      ขอยกเวน ถาลูกของผูเลนกําลังเคล่ือนท่ีหลังจากตี (พัตต) ไปแลวบนกรีน และลูกอ่ืนท่ีกําลังเคล่ือนท่ี
เปนส่ิงภายนอก - ดูกฎขอ 19-1 ข 
          การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
                           กฎขอ 20 การหยิบลูก การดรอปลูก การวางลูก และการเลนลูกผิดท่ี 
20-1 การหยิบลูก และการมารคลูก 
      การหยิบลูกภายใตกฎขอบังคับ อาจจะหยิบไดโดยผูเลน พารทเนอร หรืออีกบุคคลอ่ืนท่ีผูเลนอนุญาตให
หยิบ ในกรณีเชนนี ้ผูเลนจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดกฎขอบังคับใดๆ จะตองทําการมารคตําแหนงลูก กอน
หยิบภายใตกฎขอบังคับท่ีกําหนดใหนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม ถาไม มารคลูก ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหน่ึงแตม 
และจะตองวางลูกไวท่ีเดิม ถาไมวางลูกไวท่ีเดิม ผูเลนจะตองถูกปรับโทษท่ัวไป สําหรับการละเมิดกฎขอนี ้แต
จะตองไมนํากฎขอ 20-1 มาใชเพื่อเพ่ิมโทษเขาไปอีก ถาลูก หรือท่ีมารคลูก เคล่ือนท่ีโดยบังเอิญจากการหยิบลูก 
หรือจากการมารคตําแหนงลูกภายใตกฎขอบังคับ จะตองนําลูก หรือนําท่ี มารคลูกกลับมาวางไวท่ีเดมิ โดยไมมี
การปรับโทษ แตมีเงื่อนไขวาการเคล่ือนท่ีของลูก หรือการเคล่ือนท่ีของท่ีมารคลูกเกิดจากการกระทําเฉพาะใน
การมารคตําแหนงลูก หรือในการหยิบลูกโดยตรงเทาน้ัน มิฉะนัน้ ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม ภายใตกฎ
ขอนี้ หรือถูกปรับโทษภายใตกฎขอ 18-2 ก 
      ขอยกเวน ถาผูเลนถูกปรับโทษท่ีไมกระทําตามกฎขอ 5-3 หรือขอ 12-2 จะตองไมนํากฎขอ 20-1 มาใช
เพื่อเพ่ิมโทษเขาไปอีก 
      หมายเหต ุควรจะมารคตําแหนงลูกท่ีจะหยบิข้ึนดวยท่ี มารคลูก ดวยเหรียญเล็กๆ หรือดวยส่ิงอ่ืนท่ี
คลายกันใหชิดกับดานหลังลูก ถาท่ีมารคลูกกีดขวางการเลน การยืน หรือการตี ของผูเลนอีกคนหนึ่งควรจะมารค
ใหพนในระยะหนึ่งชวงหวัไมกอลฟ หรือในระยะมากกวาหนึ่งชวงหัวไมกอลฟไปทางดานใดดานหน่ึง 
20-2 การดรอปลูก และการดรอปลูกใหม 
ก. โดยใคร และอยางไร 
      ลูกที่ดรอปภายใตกฎขอบังคับ จะตองดรอปโดยผูเลนเอง ผูเลนจะตองยนืตรง ถือลูกไว เหยียดแขน
ออกไประดับไหล และดอรปลูก ถาบุคคลอ่ืนเปนผูดรอปลูกให หรือดรอปลูกในลักษณะอ่ืน และไมไดมีการ
แกไขความผิดพลาดตามท่ีกําหนดไวในกฎขอ 20-6 ผูเลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม ในการดรอป ถาลูก
สัมผัสผูเลน พารทเนอร หรือแคดดี้ หรืออุปกรณของคนหนึ่งคนใดกอน หรือหลังจากลูกกระทบพืน้สนาม 
จะตองทําการดรอปลูกใหมโดยไมเสียแตม และไมจํากดัจํานวนคร้ังท่ีจะตองดรอปใหมในสภาพการณ เชนนี ้
(การกระทําอันมีผลตอตําแหนง หรือการเคล่ือนท่ีของลูก - ดูกฎขอ 1-2) 
ข. ดรอปท่ีใด 
      เม่ือจะตองดรอปลูกใหใกลจุดท่ีเฉพาะเจาะจงเทาท่ีทําได จะตองดรอปลูกไมใกล หลุมเขาไปกวาจุดท่ี
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กําหนดนั้นๆ ถาผูเลนไมทราบตําแหนงท่ีแนชัด จะตองใชการคาดคะเน เม่ือดรอปลูก ลูกตองกระทบพื้นสนาม
กอนตรงจุดท่ีกฎขอบังคับกาํหนดให ดรอป ถาไมดอรปลูกเชนนี ้ใหนาํกฎขอ 20-6 และขอ 20-7 มาบังคับใช 
ค. ดรอปใหมเม่ือใด 
      ลูกที่ดรอปไปแลว จะตองใหดรอปใหม โดยไมมีการปรับโทษ ถาลูก 
          (1) กล้ิง และเขาไปหยดุอยูในอุปสรรค 
          (2) กล้ิง และออกไปหยุดอยูนอกอุปสรรค 
          (3) กล้ิง และข้ึนไปอยูบนกรีน 
          (4) กล้ิงและออกไปหยุดอยูนอกสนาม 
          (5) กล้ิง และเขาไปหยดุอยูในตําแหนงท่ีมีการติดขัดจากสภาพที่ ไดรับการผอนปรนภายใตกฎขอ 24-2 
(ส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายไมได) กฎขอ 25-1 (สภาพพืน้ท่ีผิดปกติ) กฎขอ 25-3 (ผิดกรีน) หรือตามกฎสนาม (กฎ
ขอ 33-8 ก) หรือกล้ิงกลับเขาไปในรอยลูกตกท่ีหยิบลูกข้ึนไดภายใตกฎขอ 25-2 (ลูกจม) 
          (6) กล้ิงจากจุดท่ีลูกกระทบพื้นสนามคร้ังแรก ออกไปหยุดไกลกวาสองชวงไมกอลฟ (ดูกฎขอ 20-2 ข) 
หรือ 
          (7) กล้ิงหรือเขาไปหยดุใกลหลุมกวา ดังนี ้
ก. ตําแหนงท่ีลูกเดิมอยู หรือตําแหนงท่ีประมาณไว (ดูกฎขอ 20-2 ข) นอกจากกฎขอบังคับอนุญาตเปนอยางอ่ืน 
หรือ 
ข. จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุด หรือการผอนปรนมากท่ีสุดเทาท่ีมีการให (กฎขอ 24-2 หรือ กฎ 25-1 หรือ กฎ 25-3) 
หรือ 
ค. จุดสุดทายท่ีลูกเดิมขามขอบของอุปสรรคน้ํา หรืออุปสรรคน้ําดานขาง (กฎขอ 26-1) 
      ถาดรอปใหม แลวลูกกล้ิงเขาไปในตําแหนงตามท่ีระบุขางตน จะตองวางลูกใกลท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดกับ
จุดท่ีลูกกระทบพื้นสนามเม่ือทําการดรอปใหม ถาไมสามารถนําลูกเดมิกลับมาดรอปใหม หรือนํากลับมาวาง
ภายใตกฎขอนี ้ก็อาจจะใชอีกลูกหนึ่งแทนได 
      หมายเหต ุเม่ือทําการดรอปลูก หรือทําการดรอปใหม และลูกหยดุนิ่งแลว ถาลูกเคล่ือนท่ีภายหลัง
จากนั้น จะตองเลนตามสภาพท่ีลูกหยดุอยู เวนแตมีขอกําหนดในกฎขอบังคับอ่ืนใดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
20-3 การวางลูก และการนําลูกกลับมาวางท่ีเดิม 
ก. โดยใคร และเม่ือใด 
      การวางลูกภายใตกฎขอบังคับ จะตองวางโดยผูเลน หรือวางโดยพารทเนอรของตน ถาเปนลูกท่ีจะตอง
นํากลับมาวางไวท่ีเดิม ผูเลนหรือพารทเนอรของตน หรือผูท่ีหยิบลูก หรือผูท่ีเคล่ือนยายลูก จะตองนําลูกมาวาง
ตรงจุดท่ีหยิบลูกข้ึนมา หรือนํามาวางตรงจดุท่ี เคล่ือนยายลูกไป ในกรณเีชนนี้ ผูเลนจะตองรับผิดชอบหากมีการ
ละเมิดกฎขอบังคับ ถาลูกหรือท่ีมารคลูกเคล่ือนท่ีโดยบังเอิญจากการวางลูก หรือจากการนําลูกกลับมาวางไวท่ี
เดิม จะตองนําลูกหรือท่ีมารคลูกนั้นกลับมาไวท่ีเดมิโดยไมมีการปรับโทษ แตมีเงื่อนไขวาการเคล่ือนท่ีของลูก 
หรือการเคล่ือนท่ีของที่มารคลูกเกิดจากการกระทําเฉพาะในการมารคตําแหนงลูก หรือการหยิบลูกโดยตรง
เทานั้น มิฉะนัน้ ผูลนจะตองถูกปรับโทษหนึ่งแตม ภายใตกฎขอ 18-2 ก หรือ 20-1 
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ข. สภาพพื้นท่ีตองนําลูกมาวาง หรือนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิมไดเปล่ียนไป 
      ถาสภาพพื้นที่เดิมท่ีตองนําลูกมาวาง หรือนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิมไดเปล่ียนไป 
          (1) ยกเวนในอุปสรรค จะตองวางลูกบนสภาพพื้นท่ีคลายกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมมากที่สุด ในระยะท่ีไมมากไป
กวาหนึ่งชวงไมกอลฟจากสภาพพื้นทีเ่ดิม โดยไมใกลหลุดเขาไปมากวาท่ีเดิม และไมเขาไปในอุปสรรค 
          (2) ในอุปสรรคน้ํา จะตองวางลูกตาม ขอ (1) ดังกลาว เวนแตวาตองวางลูกในอุปสรรคน้ํา 
          (3) ในบังเกอร จะตองปรับแตงพื้นท่ีใหม ใหใกลเคียงกับสภาพพ้ืนท่ีเดิมเทาท่ีเปนไปได และจะตองวางลูก
บนพื้นท่ีนัน้ 
ค. ไมสามารถหาจุดวางได 
      หากไมสามารถหาจุดท่ีจะตองวางลูก หรือท่ีจะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิมนั้นได  
           (1) ท่ัวพื้นสนาม จะตองดรอปลูกท่ีใกลท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดในจุดเดิม 
           (2) ในอุปสรรค จะตองดรอปลูกในอุปสรรคตรงจะท่ีใกลท่ีเดิมท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 
           (3) บนกรีน จะตองวางลูกใกลท่ีเดิมท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได แตไมเขาไปในอุปสรรค 
ง. ลูกไมหยดุอยูกับท่ี 
      เม่ือวางลูกแลว ถาลูกไมหยดุอยูกับท่ีวาง จะตองนํากลับมาวางใหมได โดยไมมีการปรับโทษ และถาลูก
ยังคงไมหยุดอยูท่ีจุดนั้น 
           (1) ยกเวนในอุปสรรค จะตองวางลูกตรงจดุท่ีใกลท่ีสุดทีส่ามารถวางลูกใหหยดุนิ่ง โดยไมใกลหลุมเขา
ไป และไมเขาไปในอุปสรรค 
           (2) ในอุปสรรค จะตองวางลูกในอุปสรรคตรงจุดที่ใกลท่ีสุดที่สามารถวางลูกใหหยุดนิง่ได โดยไมใกล
หลุมเขาไป เม่ือวางลูกหยุดนิง่ท่ีจุดนั้นแลว ถาลูกเคล่ือนท่ีภายหลังจากนัน้ จะไมมีการปรับโทษ และตองเลนลูก
ตามสภาพท่ีลูกอยู ยกเวนถามีขอกําหนดในกฎขอบังคับอ่ืนใดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 20-1 หรือ 20-2 หรือ 20-3 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
20-4 เม่ือลูกท่ีดรอป หรือลูกท่ีวางเปนลูกท่ีอยูในการเลน 
      ถาหยิบลูกท่ีอยูในการเลนของผูเลนข้ึนมา ลูกจะกลับไปอยูในการเลนอีกคร้ัง เม่ือดรอปลูก หรือวางลูก
แลวลูกท่ีนํามาใชแทนท่ี กลายมาเปนลูกท่ีอยูในการเลนตอเม่ือไดดรอปลูก หรือวางลูกแลว (ลูกท่ีนํามาใชแทนท่ี
อยางไมถูกตอง - ดูกฎขอ 15-1) (การหยิบลูกข้ึนท่ีนําไปเปล่ียน หรือนําไปดรอป หรือนําไปวางอยางไมถูกตอง - 
ดูกฎขอ 20-6) 
20-5 การตีคร้ังตอไปจากท่ีท่ีตีคร้ังท่ีแลว 
      เม่ือผูเลนเลือก หรือจําเปนตองทําการตีคร้ังตอไปจากท่ี ท่ีตีไปคร้ังท่ีแลวภายใตกฎขอบังคับ ผูเลน
จะตองเลนจากท่ีใดก็ไดภายในแทนต้ังที และอาจจะต้ังลูกบนทีตั้งลูกกไ็ด หรือถาเปนการเลนคร้ังท่ีแลวจากท่ัว
พื้นสนาม หรือเลนจากอุปสรรค ผูเลนจะตองดรอปลูกหรือถาเปนการเลนคร้ังท่ีแลวบนกรีนผูเลนจะตองวางลูก 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 20-5 
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           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
20-6 การหยิบลูกขึ้นนําไปเปลี่ยน หรือนําไปดรอป หรือนําไปวางอยางไมถูกตอง 
      ลูกที่นําไปเปล่ียนอยางไมถูกตอง หรือนําไปดรอป หรือนําไปวางผิดท่ี หรือไมเปนไปตามกําขอบังคับ 
แตยังไมไดเลน ผูเลนอาจจะหยิบข้ึนมาแลวผูเลนจะตองปฏิบัติใหถูกตอง โดยถูกไมปรับโทษ 
20-7 การเลนผดิท่ี 
      สําหรับลูกท่ีเลนจากนอกแทนต้ังที หรือเลนผิดแทนต้ังที - ดูกฎขอ 11-4 หรือ 11-5 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      ถาผูเลนตีลูกที่ไดดรอป หรือเลนลูกท่ีไดวางผิดท่ี ผูเลนจะตองถูกปรับเปนแพในหลุมนั้น 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ถาผูเขาแขงขันเลนลูกท่ีอยูในการเลนของตนท่ี (1) ไดดรอป หรือไดวางผิดท่ี หรือ (2) ไดถูกทําให
เคล่ือนท่ี และไมนํากลับมาวางไวท่ีเดิม ตามท่ีกฎขอบังคับระบุใหนํากลับมาวางไวท่ีเดิม ผูเขาแขงขันจะตองถูก
ปรับโทษตามท่ีระบุในกฎขอบังคับท่ีสามารถนํามาบังคับใช และใหเลนจบหลุมดวยลูกนั้น แตมีเงือ่นไขวาตอง
ไมมีการละเมิดกฎขอบังคับอยางรายแรง ภายหลังจากการเลนผิดท่ี แลวผูเขาแขงขันไดรับทราบความจริง และ
เช่ือวาตนอาจจะกระทําการละเมิดกฎขอบังคับอยางรายแรง ผูเขาแขงขันอาจประกาศขอเลนลูกท่ีสองใหจบหลุม
นั้นโดยดรอป หรือวางลูกใหถูกที่ตามกฎขอบังคับ ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขท่ีวา ผูเขาแขงขันยังไมไดเลนจากแทนต้ัง
ทีของหลุมตอไป หรือลงจากกรีนในกรณท่ีีเปนหลุมสุดทายของรอบท่ีเลน ผูเขาแขงขันจะตองรายงานความเปน
จริงตอคณะกรรมการกอนสงสกอรการด หากผูเขาแขงขันไมทําเชนนี้ ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการ
แขงขัน คณะกรรมการจะตองสอบสวนวามีการละเมิดกฎขอบังคับอยางรายแรงเกดิข้ึนหรือไม ถาเปนดังนั้น 
จะตองนับแตมของลูกท่ีสอง และผูเขาแขงขันจะตองบวกแตมปรับโทษสองแตมรวมเขาไปกับแตมของลูกนั้น 
หากมีการละเมิดกฎอยางรายแรง และผูเขาแขงขันไมไดแกไขใหถูกตองดังท่ีระบุไวขางตน ผูเขาแขงขันจะตอง
ถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน หมายเหต ุถาผูเขาแขงขันเลนลูกท่ีสอง แตมปรับโทษเฉพาะท่ีเกดิข้ึนจากการเลนลูกท่ี
ไดใชกฎขอบังคับตัดสินไปแลววาไมนับตลอดจนแตมท่ีทําไดหลังจากนั้นดวยลูกดังกลาว ใหถือวายกเลิกไป 
กฎขอ 21 การทําความสะอาดลูก 
      ลูกที่อยูบนกรีน แลวอาจหยบิลูกข้ึนทําความสะอาดไดตามกฎขอ 16-1 ข ผูเลนอาจจะทําความสะอาดลูก
ไดเม่ือหยิบข้ึนจากท่ีอ่ืนๆ ยกเวนเม่ือหยิบลูกข้ึนในกรณตีอไปนี ้
ก. เพื่อตรวจดูใหแนชัดวาเปนลูกไมเหมาะที่จะใชเลน (กฎขอ 5-3) 
ข. เพื่อตรวจสอบวาเปนลูกของผูเลน (กฎขอ 12-2) ในกรณีเชนนี้อาจจะทําความสะอาดลูกไดเทาท่ีจาํเปน 
เพียงพอเพื่อการตรวจสอบเทานั้น  
ค. เปนลูกท่ีกดีขวาง หรือชวยเหลือการเลน (กฎขอ 22) 
      ถาผูเลนทําความสะอาดลูกของตนระหวางการเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง โดยท่ีกฎขอนีไ้มอนุญาตไว ผู
เลนจะตองถูกปรับโทษหน่ึงแตม ถาไดหยบิลูกข้ึน จะตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม ถากฎขอบังคับกําหนดใหผู
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เลนตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม แลวไมปฏิบัติตาม ผูเลนจะตองถูกปรับโทษ สําหรับการละเมิดกฎขอ 20-3 ก 
แตจะไมถูกปรับโทษเพิ่มภายใตกฎขอ 21 อีก 
 ขอยกเวน ถาผูเลนถูกปรับโทษเนื่องจากไมทําตามกฎขอ 5-3 หรือ ขอ 12-2 หรือขอ 22 แลว จะตองไม
ถูกปรับโทษเพิ่มภายใตกฎขอ 21 เพิ่มอีก 
                           กฎขอ 22 ลูกกีดขวาง หรือลูกชวยเหลือการเลน 
      ผูเลนคนหนึ่งคนใดอาจจะ 
ก. หยิบลูกของตนขึ้น ถาผูเลนเห็นวาลูกนัน้อาจจะชวยเหลือผูเลนอ่ืนหรือ 
ข. ขอใหหยิบลูกอ่ืนข้ึน ถาผูเลนเห็นวาลูกนั้นอาจกดีขวางการเลนของตน หรืออาจชวยเหลือการเลนของผูเลน
อ่ืน 
      แตไมอาจจะกระทําไดในขณะท่ีลูกอกีลูกหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ี สําหรับการเลนแบบสโตรกเพลย ผูเลนท่ี
จําเปนตองหยบิลูก อาจขอเลนกอนแทนการหยิบลูกข้ึน ลูกท่ีหยิบข้ึนมาภายใตกฎขอนี ้จะตองนํากลับมาวางไวท่ี
เดิม 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรคเพลย - ปรับสองแตม 
              หมายเหต ุไมอาจจะทําความสะอาดลูกเม่ือหยิบข้ึนภายใตกฎขอนี้ - ดูกฎขอ 21 ยกเวนบนกรีน 
   กฎขอ 23  กฎ ลูสอิมเพดิเมนท 
นิยามศัพท  ลูสอิมเพดิเมนท  หมายถึง ส่ิงท่ีเปนวัตถุธรรมชาติรวงหลนบนพื้น เชน กอนหิน ใบไม กิ่งไม แขนง
ไม ส่ิงท่ีคลายกัน มูลสัตว หนอน แมลง คราบสัตว หรือกองมูลสัตว โดยมีเง่ือนไขวาส่ิงเหลานี้ตองไมติดตรึง 
หรือไมงอกเงยอยู หรือไมตดิอยูอยางแนนหนา และไมเกาะติดอยูท่ีลูก ทราย และเศษดิน เปนลูสอิมเพดิเมนท 
เฉพาะบนกรีน แตไมใช ท่ีอ่ืนๆ หิมะ และน้ําแข็งตามธรรมชาติ เปนไดท้ังน้ําช่ัวคราว หรือลูสอิมเพดิเมนท 
แลวแตผูเลนจะเลือก ยกเวนน้ําคางแข็ง น้ําแข็งท่ีผลิตขายท่ัวไปเปนส่ิงกดีขวาง น้ําคาง และนํ้าคางแข็งไมใช 
ลูสอิมเพดิเมนท  
23-1 การผอนปรน 
      ผูเลนอาจจะเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนท ไดโดยไมมีการปรับโทษ ยกเวนเม่ือท้ังลูสอิมเพดิเมนท และลูก
อยูในอุปสรรค หรือสัมผัสกับอุปสรรคในท่ีเดียวกนั ถาลูกเคล่ือนท่ี ดูกฎขอ 18-2 ค ขณะลูกกําลังเคล่ือนท่ี 
จะตองไมเคล่ือนยายลูสอิมเพดิเมนท อันอาจจะมีผลตอการเคล่ือนท่ีของลูก 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรคเพลย - ปรับสองแตม 
           (การคนหาลูกในอุปสรรค - ดูกฎขอ 12-1) 
           (การสัมผัสเสนทางพัตต - ดกูฎขอ 16-1 ก) 
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                            กฎขอ 24 ส่ิงกีดขวาง 
นิยามศัพท    จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุด หมายถึง จุดท่ีใชอางอิงสําหรับการผอนปรนโดยไมมีการปรับโทษ เม่ือเกิด
การติดขัดจากส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไมได (กฎขอ 24-2) หรือจากสภาพพื้นท่ีผิดปกติ (กฎขอ 25-1) หรือจาก 
ผิดกรีน (กฎขอ 25-3) จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุดคือ จุดบันพื้นสนามท่ีใกลกับจุดท่ีลูกหยุดอยูมากท่ีสุด โดยไมใกล
หลุมเขาไปมากกวาจุดท่ีลูกอยู และเม่ือลูกหยุดอยูในตําแหนงดังกลาว จะไมมีการตัดขัดเกิดข้ึน (ดังท่ีไดกําหนด
ไว)  
      หมายเหต ุผูเลนควรหาจดุผอนปรนท่ีใกลกับจุดท่ีตกอยูมากท่ีสุด โดยใชไมกอลฟท่ีผูเลนสามารถจะใช
เลนตอไป ทําการจําลองตําแหนงจรดไม และการสวิงเพือ่การตีนั้น 
ส่ิงกีดขวาง หมายถึง ส่ิงใดกต็ามท่ีทําข้ึนมา รวมถึงพื้นผิวถนน ขอบถนน ทางเดิน และนํ้าแข็งท่ีผลิตเพื่อขาย 
ยกเวน 
     ก วัตถุท่ีกําหนดเขตนอกสนาม เชน กําแพง ร้ัว หลัก หรือราวร้ัว 
     ข สวนใดๆ ของส่ิงของท่ีทําข้ึนมา และเคล่ือนยายไมไดท่ีอยูภายนอกสนาม และ 
     ค ส่ิงปลูกสรางใดๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศใหรวมเปนสวนเดียวกบัสนาม 
      ส่ิงกีดขวางที่ถือวาเปนส่ิงกดีขวางท่ีเคล่ือนยายได ถาเคล่ือนยายไดโดยไมใชแรงมาก หรือไมทําใหการ
เลนลาชา และไมกอนใหเกดิความเสียหาย มิฉะนั้น ส่ิงดังกลาวเปนส่ิงกดีขวางที่เคล่ือนยายไมได 
              หมายเหต ุคณะกรรมการอาจจัดทาํกฎสนาม ประกาศใหส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายได เปนส่ิงกีดขวางที่
เคล่ือนยายไมได 
24-1 ส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายได 
      ผูเลนอาจจะขอรับการผอนปรนจากส่ิงกดีขวางที่เคล่ือนยายไดดังตอไปนี ้
ก ถาลูกไมอยูใน หรือลูกไมอยูบนส่ิงกีดขวาง อาจจะนําส่ิงกีดขวางนัน้ออกไป ถาลูกเคล่ือนท่ี จะตองนําลูก
กลับมาวางไวท่ีเดิมโดยไมมีการปรับโทษ แตมีเงื่อนไขวาการเคล่ือนท่ีของลูกเกิดจากการนําส่ิงกีดขวางนั้น
ออกไปโดยตรง นอกเหนือจากนั้นใหใชกฎขอ 18-2 ก 
ข ถาลูกอยูใน หรืออยูบนส่ิงกีดขวาง อาจจะหยิบลูกข้ึนไดโดยไมมีการปรับโทษ และนําส่ิงกีดขวางนั้นออกไป 
ในบริเวณท่ัวพ้ืนสนามหรือในอุปสรรค จะตองดรอปลูก หรือบนกรีน จะตองวางลูก ใกลกับจุดท่ีใกลท่ีสุดใต
พื้นที่ท่ีลูกอยูใน หรือลูกอยูบนส่ิงกีดขวาง โดยไมใกลหลุมเขาไป อาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบข้ึนภายใต
กฎขอ 24-1 ขณะลูกกําลังเคล่ือนท่ี จะตองไมนําส่ิงกีดขวางอันอาจมีผลตอการเคล่ือนท่ีของลูกออกไป นอกจาก
คันธงท่ีมีผูเฝา หรืออุปกรณของผูเลน (การทําใหเกิดผลกระทบตอลูก - ดูกฎขอ 1-2) 
              หมายเหต ุถาไมสามารถนําลูกเดิมมาดรอป หรือมาวางภายใตกฎขอนี้ อาจจะใชลูกอ่ืนแทนได 
24-2 ส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายไมได 
ก การติดขัด 
      การติดขัดเกิดจากส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนท่ียายไมได เกิดข้ึนเม่ือลูกอยูในหรือลูกอยูบนส่ิงกีดขวาง หรือลูก
อยูใกลกับส้ิงกดีขวางมาก ทําใหการยืน หรือพื้นท่ีท่ีตั้งใจสวิงของผูเลนติดขัดกับส่ิงกดีขวางนัน้ ถาลูกของผูเลน
อยูบนกรีน การติดขัดเกิดข้ึนเม่ือส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายไมไดบนกรีนอยูระหวางเสนทางพัตต นอกเหนือจาก
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นั้น ส่ิงท่ีขวางอยูระหวางเสนทางเลนไมใชเปนการติดขัดภายใตกฎขอนี้ 
 
ข การผอนปรน 
      ยกเวนเม่ือลูกอยูในอุปสรรคน้ํา หรืออุปสรรคน้ําดานขาง ผูเลนอาจขอรับการผอนปรน จากการตดิขัด
โดยส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายไมได โดยไมมีการปรับโทษ ดังตอไปนี ้
           (1) ท่ัวพื้นสนาม ถาลูกอยูในบริเวณท่ัวพืน้สนาม จะตองหาจุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุด ท่ีไมอยูใน
อุปสรรค หรือไมอยูบนกรีน ผูเลนจะตองหยิบลูก และดรอปลูกภายในหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดน้ัน และไมใกล
หลุมเขาไปมากกวาจุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุดในสนามเพื่อหลีกเล่ียงการติดขัด (ตามท่ีนิยามไว) จากส่ิงกีดขวาง
ท่ีเคล่ือนยายไมได และลูกท่ีดรอปไมเขาไปอยูในอุปสรรค หรือไมข้ึนไปบนกรีน 
           (2) ในบังเกอร ถาลูกอยูในบังเกอร ผูเลนจะตองหยิบข้ึน และดรอปลูกตามขอ (1) ดังกลาว เวนแตวาจุด
ผอนปรนท่ีใกลท่ีสุด ตองอยูในบังเกอร และตองดรอปลูกในบังเกอร 
           (3) บนกรีน ถาลูกอยูบนกรีน ผูเลนจะตองหยิบ และวางลูกตรงตําแหนงใกลจดุผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุด 
และไมอยูในอุปสรรค จุดผอนปรนที่ใกลท่ีสุดอาจจะอยูนอกรีนก็ไดอาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบข้ึน
ภายใตกฎขอ 24-2 ข (ลูกกล้ิงเขาไปในตําแหนงท่ีมีการตดิขัดจากท่ีไดรับการผอนปรน - ดูกฎขอ 20-2 ค (5) 
      ขอยกเวน ผูเลนไมอาจจะขอรับการผอนปรนภายใตกฎขอ 24-2 ข ถา (ก) ไมสมกับเหตุผลอยางชัดเจน 
เม่ือไมสามารถเลนไดเพราะติดขัดกับส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไมได (ข) การตดิขัดโดยส่ิงกดี
ขวางอาจจะเกดิจาก การเขาไปยืนในทายนืท่ีผิดปกติ เกิดจากการสวิงท่ีผิดปกติ หรือเกิดจากการเลนในเสนทางท่ี
ผิดปกติอยางไมจําเปน 
      หมายเหตุ 1 ถาลูกอยูในอุปสรรคน้ํา (รวมถึงอุปสรรคน้ําดานขาง) ผูเลนไมมีสิทธ์ิขอรับการผอนปรน
จากการติดขัดโดยส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนยายไมไดโดยไมมีการปรับโทษ ผูเลนจะตองเลนตามสภาพท่ีลูกอยู หรือ
ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 
      หมายเหต ุ2 ถาไมสามารถนําลูกท่ีดรอป หรือนําลูกท่ีจะวางภายใตกฎขอนี้มาไดทันที ผูเลนอาจจะใช
อีกลูกหนึ่งแทนได 
      หมายเหตุ 3 คณะกรรมการอาจจัดทํากฎสนาม โดยระบุวาผูเลนตองหาจุดผอนปรนที่ใกลท่ีสุดโดยไม
ขาม ไมผาน หรือไมลอดใตส่ิงกีดขวางนั้น 
ค. ลูกหาย 
      หากมีขอสงสัยวา หลังจากผูเลนไดตีลูกเขาไปสูส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนท่ียายไมได ลูกเขาไปหายในส่ิงกดี
ขวางนั้นหรือไม ดังนั้น เพื่อแสดงวาลูกเขาไป และหายในส่ิงกีดขวางนัน้ จะตองมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะ
เช่ือถือไดวาลูกเขาไปในส่ิงกีดขวางนั้น หากขาดพยานหลักฐานตองถือวาลูกนั้นเปนลูกหาย และตองใชกฎขอ 
27 ถาลูกเขาไปหายในส่ิงกดีขวางที่เคล่ือนยายไมได จะตองหาจุดสุดทายท่ีลูกเขาไปในส่ิงกีดขวาง และเพื่อ
วัตถุประสงคในการใชกฎขอนี้จะตองถือวาลูกตกอยูท่ีจดุดังกลาวน 
           (1) ท่ัวพื้นสนาม ถาลูกเขาไปหายในส่ิงกดีขวางที่เคล่ือนยายไมไดเปนจุดสุดทายบริเวณท่ัวพื้นสนาม ผู
เลนอาจใชอีกลูกหนึ่งมาแทนไดโดยไมมีการปรับโทษ และไดรับการผอนปรนตามท่ีระบุไวในกฎขอ 24-2 ข (1) 
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           (2) ในบังเกอร ถาลูกเขาไปหายในส่ิงกดีขวางท่ีเคล่ือนยายไมไดเปนจุดสุดทายในบังเกอร ผูเลนอาจใช
อีกลูกหนึ่งมาแทนไดโดยไมมีการปรับโทษ และไดรับการผอนปรนตามท่ีระบุไวในกฎขอ 24-2 ข (2) 
           (3) ในอุปสรรคน้ํา (รวมถึงอุปสรรคน้ําดานขาง) ถาลูกเขาไปหายในส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายไมไดอยูใน
อุปสรรคน้ําเปนจุดสุดทาย ผูเลนไมมีสิทธ์ิไดรับการผอนปรนโดยไมถูกปรับโทษผูเลนจะตองปฏิบัติตามกฎขอ 
26-1 
           (4) บนกรีน ถาลูกเขาไปหายในส่ิงกีดขวางที่เคล่ือนยายไมไดท่ีอยูบนกรีนเปนจุดสุดทาย ผูเลนอาจใช
อีกลูกหนึ่งมาแทนโดยไมถูกปรับโทษ และไดรับการผอนปรนตามที่ระบุไวในกฎขอ 24-2 ข (3) 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 17-3 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
                           กฎขอ 25 สภาพพ้ืนท่ีผดิปกติ ลูกจมในรอยตก และผดิกรีน 
นิยามศัพท    สภาพพื้นที่ผิดปกติ หมายถึง น้ําช่ัวคราว พืน้ท่ีซอม หรือหลุมคราบสัตว ทางวิ่งของสัตวในสนามที่
เกิดจากสัตวท่ีอาศัยอยูในโพรงสัตวเล้ือยคลาน หรือนก 
      สัตวท่ีอาศัยอยูในโพรง หมายถึง สัตวท่ีขุดรู หรือสัตวท่ีทํารังเปนท่ีอาศัย เชน กระตาย ตัวตุน หมูตอน 
หรือกิ้งกา 
      หมายเหต ุหลุมท่ีขุดโดยสัตวท่ีไมไดอาศัยอยูในโพรง เชน สุนัข ไมถือวาเปนสภาพพ้ืนท่ีผิดปกติ เวน
แตจะมีการทําเคร่ืองหมายระบุไวหรือประกาศไวใหเปนสภาพพ้ืนท่ีผิดปกติ 
      น้ําช่ัวคราว หมายถึง พื้นท่ีสนามที่มีน้ําขังสะสมช่ัวคราว เห็นไดท้ังกอน หรือหลังจากผูเลนเขาไปทําการ
ยืน และไมอยูในอุปสรรคน้ํา สําหรับหิมะและนํ้าแข็งธรรมชาติเปนไดท้ังน้ําช่ัวคราว หรือเปนลูสอิมเพดิเมนท 
แลวแตผูเลนเลือกเอง สําหรับน้ําแข็งท่ีผลิตเพื่อขายท่ัวไปเปนส่ิงกีดขวาง ลูกอยูในน้ําช่ัวคราวหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของลูกสัมผัสกับน้ําช่ัวคราว สวนน้ําคางและนํ้าคางแข็งไมถือเปนน้าํช่ัวคราว 
      พื้นที่ซอม หมายถึง สวนใดๆ ของสนามท่ีทําเคร่ืองหมายไวโดยคําส่ังคณะกรรมการ หรือประกาศโดยผู
แทนท่ีไดรับอนุญาต ใหพืน้ท่ีซอมรวมถึงกองวัสดุท่ีจะทําการขนยายออกไป และรวมถึงหลุมท่ีทําข้ึนโดยผูดแูล
สนาม แมวาไมไดทําเคร่ืองหมายไว   พื้นท่ีท้ังหมด และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีงอกเงยอยูในพ้ืนท่ีซอม เชน หญา พุมไม หรือ
ตนไม ถือเปนสวนหนึ่งของพื้นท่ีซอม ขอบเขตของพ้ืนท่ีซอมวัดดิ่งลงไปในแนวต้ังฉากกับพื้น แตไมตอเน่ืองข้ึน
ดานบน สวนเสาหลักและเสนท่ีกําหนดพืน้ท่ีซอมใหอยูในพ้ืนท่ีซอม เสาหลักและเสนท่ีระบุพื้นทีซ่อมดังกลาว
เปนส่ิงกีดขวาง ลูกอยูในพ้ืนท่ีซอมเม่ือลูกอยูในเขต หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับพื้นท่ีซอม 
       หมายเหตุ 1 เศษหญาท่ีตัดท้ิงไว และวัสดอ่ืุนๆ ท่ีถูกกองทิ้งไวในสนาม และไมมีเจตนาจะเคล่ือนยาย
ออกไปจากสนาม ไมถือวาเปนพื้นท่ีซอม เวนแตจะทําเครื่องหมายไว 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนามเพ่ือหามเลนในพ้ืนท่ีซอม หรือในบริเวณที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดกําหนดไวใหเปนพืน้ท่ีซอม 
      จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุด หมายถึง จุดท่ีใชอางอิงสําหรับการผอนปรนโดยไมมีการปรับโทษ เม่ือเกิดการ
ติดขัดจากส่ิงกดีขวางที่เคล่ือนยายไมได (กฎขอ 24-2) หรือจากสภาพพืน้ท่ีผิดปกติ (กฎขอ 25-1) หรือจากผิด
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กรีน (กฎขอ 25-3) จุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุดคือ จุดบนพื้นสนามท่ีใกลกบัจุดท่ีลูกหยุดอยูมากท่ีสุด โดยไมใกล
หลุมเขาไปมากกวาจุดท่ีลูกอยู และเม่ือลูกหยุดอยูในตําแหนงดังกลาว จะไมมีการตัดขัดเกิดข้ึน (ดังท่ีไดกําหนด)  
      หมายเหต ุผูเลนควรหาจดุผอนปรนท่ีใกลกับลูกท่ีตกอยูมากท่ีสุด โดยใชไมกอลฟท่ีผูเลนเจตนาจะใช
เลนตอไป ทําการจําลองตําแหนงจรดไม และการสวิงเพือ่การตีนั้น 
     ผิดกรีน หมายถึง กรีนใดกต็ามนอกเหนือจากกรีนของหลุมท่ีกําลังเลนอยู เวนแตคณะกรรมการระบุให
เปนอยางอ่ืน นิยามนีใ้หมีความหมายรวมถึงกรีนซอมพัตต หรือกรีนซอมพิทชในสนาม 
25-1 สภาพพืน้ท่ีผิดปกต ิ
ก. การติดขัด 
      การติดขัดจากสภาพพ้ืนท่ีผิดปกติ เกิดข้ึนเม่ือลูกอยูใน หรือลูกสัมผัสกับสภาพดังกลาว หรือเม่ือสภาพ
เชนนั้นทําใหการยืนหรือพืน้ท่ีตั้งใจสวิงของผูเลนติดขัด ถาลูกของผูเลนอยูบนกรีน การติดขัดเกิดข้ึนเม่ือสภาพ
เชนนั้นอยูระหวางเสนทางพัตต นอกเหนอืจากนั้น สภาพพื้นท่ีผิดปกติท่ีขวางอยูระหวางเสนทางเลน ไมใชเปน
การติดขัดภายใตกฎขอนี ้
      หมายเหต ุคณะกรรมการอาจจัดทํากฎสนาม เพื่อปฏิเสธการผอนปรนในกรณีผูเลนตองยืนในสภาพ
พื้นที่ผิดปกติเพื่อเลน 
ข .การผอนปรน 
      ยกเวนเม่ือลูกอยูในอุปสรรคน้ํา หรืออุปสรรคน้ําดานขาง ผูเลนอาจขอรับการผอนปรนจากการติดขัด
โดยพ้ืนท่ีผิดปกต ิดังตอไปนี ้
           (1) ท่ัวพื้นสนาม ถาลูกอยูในบริเวณท่ัวพืน้สนาม จะตองหาจุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุด ท่ีไมอยูใน
อุปสรรค หรือไมอยูบนกรีน ผูเลนจะตองหยิบลูก และดรอปลูกภายในหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดน้ัน และไมใกล
หลุมเขาไปมากกวาจุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุดในสนามเพ่ือหลีกเล่ียงการติดขัด (ตามท่ีนิยามไว) จากสภาพน้ันท่ี
ไมอยูในอุปสรรค หรือไมอยูไปบนกรีน โดยไมมีการปรับโทษ 
           (2) ในบังเกอร ถาลูกอยูในบังเกอร ผูเลนจะตองหยิบข้ึน และดรอปลูก 
             (ก) โดยไมมีการปรับโทษตามขอ (1) ดังกลาว เวนแตวาจุดผอนปรนที่ใกลลูกท่ีสุดตองอยูในบังเกอร 
และผูเลนตองดรอปลูกในบังเกอร หรือถาการผอนปรนท้ังหมดเปนไปไมได ตองดรอปลูกในบังเกอรใกลเทาท่ี
เปนไปได และไมใกลหลุมเขาไปเพื่อใหไดรับการผอนปรนจากสภาพนั้นๆ มากท่ีสุดเทาท่ีใหไดหรือ 
             (ข) ดรอปลูกนอกบังเกอร โดยใชแนวจากลูกไปสูหลุม ถอยไปทางดานหลังบังเกอรไกลเทาใดก็ได และ
อาจจะดรอปลูกในแนวน้ัน โดยถูกปรับโทษหน่ึงแตม 
           (3) บนกรีน ถาลูกอยูบนกรีน ผูเลนจะตองหยิบ 
             และวางลูกตรงตําแหนงใกลจุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุดท่ีไมอยูในอุปสรรคหรือถาการผอนปรนท้ังหมด
เปนไปไมไดใหหาจดุใกลลูกท่ีสุดท่ีจะไดรัยการผอนปรนมากท่ีสุดเทาท่ีมี จุดผอนปรนท่ีใกลลูกท่ีสุด หรือการ
ผอนปรนมากท่ีสุดอาจจะอยูนอกกรีนก็ได อาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบข้ึนภายใตกฎขอ 24-2 ข (ลูกกล้ิง
เขาไปในตําแหนงท่ีมีการตดิขัดจากสภาพที่ไดรับการผอนปรน - ดูกฎขอ 20-2 ค (5)) 
      ขอยกเวน ผูเลนไมอาจจะไดรับการผอนปรนภายใตกฎขอ 25-1 ข ถา (ก) ไมสมกับเหตุผลอยางชัดเจน 
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เม่ือไมสามารถเลนไดเพราะติดขัดกับส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากสภาพพืน้ท่ีผิดปกติ หรือ (ข) การติดขัดในสภาพ
เชนนั้น อาจจะเกดิจากการเขาไปยืนในทายืนท่ีผิดปกติ เกิดจากการสวงิท่ีผิดปกติ หรือเกิดจากการเลนในเสนทาง
เลนท่ีผิดปกติอยางไมจําเปน 
      หมายเหต ุ1 ถาลูกอยูในอุปสรรคน้ํา (รวมถึงอุปสรรคน้ําดานขาง) ผูเลนไมมีสิทธ์ิขอรับการผอนปรน 
จากสภาพพื้นท่ีผิดปกติโดยไมมีการปรับโทษ ผูเลนจะตองเลนตามสภาพท่ีลูกอยู (นอกจากกฏนามหามเลน)หรือ
ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 
      หมายเหตุ 2 ถาไมสามารถนําลูกท่ีดรอป หรือนําลูกท่ีจะวางภายใตกฎขอนี้มาไดทันที ผูเลนอาจจะใชอีก
ลูกหนึ่งแทนได 
ค .ลูกหาย 
      หากมีขอสงสัยวา หลังจากตีลูกเขาไปสูสภาพพื้นที่ผิดปกติ ลูกเขาไปหายในสภาพเชนนั้นหรือไม 
ดังนั้น เพื่อแสดงวาลูกเขาไป และหายในสภาพพื้นท่ีผิดปกติ จะตองมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีเช่ือถือไดวาลูก
เขาไปในนั้น หากขาดพยานหลักฐาน จึงตองถือวาลูกนัน้เปนลูกหาย และตองใชกฎขอ 27 ถาลูกเขาไปหายใน
สภาพพื้นที่ผิดปกติ จะตองหาจุดสุดทายท่ีลูกเขาไปในสภาพนั้น และเพือ่วัตถุประสงคในการใชกฎขอนี้จะตอง
ถือวาลูกตกอยูตรงท่ีจุดดังกลาวนี ้
          (1) ท่ัวพื้นสนาม ถาลูกเขาไปหายในสภาพพื้นท่ีผิดปกติในบริเวณท่ัวพืน้สนามเปนจุดสุดทาย ผูเลนอาจใช
อีกลูกหนึ่งมาแทนไดโดยไมมีการปรับโทษ และไดรับการผอนปรนตามท่ีระบุไวในกฎขอ 24-2 ข (1) 
          (2) ในบังเกอร ถาลูกเขาไปหายในสภาพพื้นท่ีผิดปกติในบังเกอรเปนจุดสุดทาย ผูเลนอาจใชอีกลูกหนึ่งมา
แทนโดยไมมีการปรับโทษ และไดรับการผอนปรตามท่ีระบุไวในกฎขอ 25-1 ข (2) 
          (3) ในอุปสรรคน้ํา (รวมถึงอุปสรรคน้ําดานขาง) ถาลูกเขาไปหายในสภาพพื้นท่ีผิดปกติท่ีอยูในอุปสรรค
น้ําเปนจดุสุดทาย ผูเลนไมมีสิทธ์ิไดรับการผอนปรนโดยไมถูกปรับโทษ ผูเลนจะตองปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 
          (4) บนกรีน ถาลูกเขาไปหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติบนกรีนเปนจุดสุดทาย ผูเลนอาจใชอีกลูกหนึ่งมาแทน
โดยไมมีการปรับโทษ และไดรับการผอนปรนตามท่ีระบุไวในกฎขอ 25-1 ข (3) 
25-2 ลูกจม 
      ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื้นในบริเวณหญาตัดเรียบท่ัวพื้นสนาม ผูเลนอาจจะหยิบลูก ทําความ
สะอาด และดรอปลูกใกลเทาท่ีเปนไปไดกบัจุดท่ีลูกตก และไมใกลหลุมกวาเดิมโดยไมมีการปรับโทษ ลูกท่ีดร
อปลงไปตองกระทบสวนของพื้นสนามในบริเวณท่ัวพืน้สนาม สําหรับคําวา "ในบริเวณหญาตัดเรียบ" หมายถึง
พื้นที่ใดๆ ในสนาม รวมถึงแนวรัฟท่ีไดตดัหญามีความสูงเทากับ หรือส้ันกวาหญาบนแฟรเวย 
25-3 ผิดกรีน 
ก. การติดขัด 
     การติดขัดในการเลนบนผิดกรีน เกิดข้ึนเม่ือลูกอยูบนผิดกรีน การติดขัดโดยการยนืของผูเลน หรือพื้นท่ี
ตั้งใจสวิง ไมใชเปนการติดขัดภายใตกฎขอนี้ 
ข. การผอนปรน 
      ถาผูเลนเกิดการติดขัดจากการข้ึนผิดกรีน ผูเลนตองทําการผอนปรนโดยไมมีการปรับโทษ ดังตอไปนี้ 
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จะตองหาจุดผอนปรนท่ีใกลลูกมากท่ีสุดท่ีไมอยูในอุปสรรค หรือไมอยูบนกรีน ผูเลนจะตองหยิบลูก และดรอป
ภายในหนึ่งชวงไมกอลฟจากจุดนั้น และไมใกลหลุมเขาไปมากกวาจุดผอนปรนท่ีใกลท่ีสุดในสนามเพ่ือ
หลีกเล่ียงการติดขัด (ตามท่ีกําหนดไว) จากสภาพน้ันและลูกไมอยูในอุปสรรค หรือไมอยูบนกรีน โดยไมมีการ
ปรับโทษ ผูเลนอาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบข้ึน 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย – ปรับสองแตม 
                           กฎขอ 26 อุปสรรคน้ํา (รวมถึงอุปสรรคน้ําดานขาง) 
นิยามศัพท   อุปสรรคน้ํา หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บอน้ํา แมน้ํา รองนํ้า รางระบายน้าํ หรือเสนทางน้ําไหลเปด
ไปสูท่ีอ่ืน (ไมวามีน้ําอยูหรือไม) และส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน พื้นท่ี หรือน้ําท้ังหมดท่ีอยูภายในเขตอุปสรรค
น้ํา เปนสวนของอุปสรรคน้ํา ขอบเขตของอุปสรรคน้ําขยายตอเนื่องในแนวต้ังฉากกับพื้นท้ังข้ึนและลง สําหรับ
เสาหลัก และเสนท่ีใชกําหนดเขตอุปสรรคน้ํา ถือวาอยูในอุปสรรคน้ํา เสาหลักดังกลาวเปนส่ิงกดีขวาง ลูกอยูใน
อุปสรรคน้ําเม่ือลูกท้ังลูกอยูในอุปสรรคน้ํา หรือสวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ํา 
      หมายเหตุ 1 ควรกําหนดเขตอุปสรรคน้ํา (นอกจากอุปสรรคน้ําดานขาง) ดวยหลัก หรือเสนสีเหลือง 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม หามเลนในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีได
กําหนดไวเปนอุปสรรคน้ํา 
      อุปสรรคน้ําดานขาง หมายถึง อุปสรรคน้ํา หรือสวนของอุปสรรคน้ําท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการถือ
วาการดรอปลูกหลังน้ําตามกฎขอ 26-1 ข เปนไปไมได หรือไมสามารถปฏิบัติได ควรทําเคร่ืองหมายของ
อุปสรรคน้ําท่ีจะเลนเปนอุปสรรคน้ําดานขางใหแตกตางกัน ถือวาลูกอยูในอุปสรรคน้ําดานขางเม่ือลูกอยูใน หรือ
สวนหนึ่งสวนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ําดานขาง 
      หมายเหตุ 1 ควรจะกําหนดอุปสรรรคน้ําดานขางดวยเสาหลักหรือเสนสีแดง 
      หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม หามเลนในบริเวณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีได
กําหนดไวเปนอุปสรรคน้ําดานขาง 
      หมายเหต ุ3 คณะกรรมการอาจกําหนดอุปสรรคน้ําดานขางใหเปนอุปสรรคน้ํา 
26-1 ลูกอยูในอุปสรรคน้ํา 
      หากมีขอสงสัยวาหลังจากผูเลนตีลูกเขาไปในอุปสรรคน้ํา ลูกเขาไปหายในอุปสรรคน้ํา หรือหายนอก
อุปสรรคน้ําหรือไม ดังน้ัน เพื่อแสดงวาลูกหายเในอุปสรรคน้ํา จึงตองมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะเช่ือถือไดวา
ลูกเขาไปในอุปสรรคน้ํา หากขาดพยานหลักฐานจึงตองถือวาลูกนั้นเปนลูกหาย และตองใชกฎขอ 27 ถาลูกอยูใน
อุปสรรคน้ํา หรือลูกหายในอุปสรรคน้ํา (ไมวาลูกอยูในน้าํหรือไม) ภายใตการปรับโทษหนึ่งแตม และผูเลน
อาจจะ 
     ก เลนลูกใกลเทาท่ีเปนไปไดจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย (ดูกฎขอ 20-5) หรือ 
     ข ดรอปลูกหลังน้ํา โดยเล็งตรงขอบสุดทายของอุปสรรคท่ีลูกเดิมขามไปตกน้ําไปยังหลุม ถอยหลังไปไกล
เทาใดกไ็ดหลังอุปสรรคน้ําแลวอาจดรอปลูกในแนวน้ี หรือ 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)                                                                                                                        อาจารยอรชุมา   นาคดิลก 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

วิชา กอลฟ               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

     ค มีทางเลือกเพิ่มเติมในกรณีลูกขามขอบอุปสรรคน้ําดานขางเทานัน้ โดยรอปลูกนอกอุปสรรคน้ําภายในสอง
ชวงไมกอลฟไมใกลหลุมเขาไปมากกวา (1) จุดท่ีลูกเดิมขามขอบของอุปสรรคน้ําคร้ังสุดทาย หรือ (2) จุดท่ีขอบ
ของฝงตรงขามของอุปสรรคน้ําท่ีมีระยะทางจากหลุมเทากัน ผูเลนอาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบข้ึน (ลูก
เคล่ือนท่ีในน้ําท่ีเปนอุปสรรคน้ํา - ดูกฎขอ 14-6)  
26-2 ลูกท่ีเลนในอุปสรรคน้าํ 
ก ลูกมาหยุดอยูในอุปสรรค 
      ถาลูกท่ีเลนภายในอุปสรรคน้ํา แลวลูกหยดุอยูในอุปสรรคน้ําเดียวกนั ผูเลนอาจจะ 
          (1) ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 หรือ           (2) เลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจุดเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทายนอกเขต
อุปสรรค (ดูกฎขอ 20-5) โดยถูกปรับโทษหน่ึงแตม  
      ถาผูเลนปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 ก ผูเลนอาจจะเลือกไมเลนลูกท่ีดรอปกไ็ด ถาผูเลนเลือกที่จะทําเชนนี้ ผู
เลนอาจจะ 
          (ก) ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 ข โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแตม ตามที่ระบุไวในกฎขอนั้น หรือ 
          (ข) ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 ค ถานํากฎขอนี้มาใชได ให ปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแตม ตามท่ีระบุไวในกฎขอ
นั้น หรือ 
          (ค) เลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทายนอกอุปสรรค (ดูกฎขอ 20-5) โดยปรับโทษ
เพิ่มอีกหนึ่งแตม 
ข .ลูกหาย หรือลูกท่ีไมสามารถเลนไดนอกอุปสรรค หรือลูกออกนอกเขตสนาม 
      ถาลูกท่ีเลนจากอุปสรรคน้ําออกไป แลวลูกหายนอกอุปสรรค หรือประกาศวาเปนลูกท่ีไมสามารถเลน
ไดนอกอุปสรรคนํ้า หรือลูกออกนอกสนาม ผูเลน ถูกปรับโทษหนึ่งแตม ตามกฎขอ 27-1 หรือ 28 ก และผูเลน
อาจจะ 
          (1) เลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทายภายในอุปสรรคน้ํา (ดูกฎขอ 20-5) หรือ 
          (2) ปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 ข หรือถาสามารถใชกฎขอ 26-1 ค ก็ใหปฏิบัติ โดย ปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแตม 
ตามท่ีระบุในกฎขอนั้น และใชจุดอางอิงของลูกเดิมท่ีขามขอบอุปสรรคน้ําคร้ังสุดทาย กอนลูกเขามาหยุดอยูใน
อุปสรรคน้ํา หรือ 
          (3) เลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทายนอกอุปสรรคน้ํา (ดูกฎขอ 20-5) โดยปรับเพิ่ม
อีกหนึ่งแตม 
      หมายเหตุ 1 เม่ือปฏิบัติตามกฎขอ 26-2 ข ผูเลนไมจําเปนตองดรอปลูกตามกฎขอ 27-1 หรือกฎขอ 28 ก 
ถาผูเลนดรอปลูก ผูเลนไมจําเปนตองเลนกไ็ด ผูเลนอาจจะเลือกปฏิบัติตามขอ (2) หรือขอ (3) 
     หมายเหตุ 2 ถาลูกท่ีเลนจากอุปสรรคออกไปแลว ผูเลนประกาศวาเปนลูกท่ีไมสามารถเลนไดนอก
อุปสรรคน้ํา กฎขอ 26-2 ข ไมไดตัดสิทธ์ิผูเลนในการปฏิบัติตามกฎขอ 28 ข หรือ ค 
          การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
          การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
          การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
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  กฎขอ 27 ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม และลูกสํารอง 
นิยามศัพท  ถือวา ลูกหาย ถา 
ก คนหาลูกไมพบ หรือไมสามารถระบุไดวาเปนลูกของตนโดยผูเลนเองภายในเวลาหานาที หลังจากแคดด้ีของผู
เลน ฝายของผูเลน หรือแคดดี้ของฝายผูเลน ไดเร่ิมตนคนหาลูก หรือ 
ข ผูเลนไดใชอีกลูกหนึ่งมาเลนแทนตามกฎขอบังคับ และผูเลนอาจจะไมไดไปคนหาลูกเดิม หรือ 
ค ผูเลนตีลูกสํารองจากแหลงท่ีคาดวาลูกเดิมหยดุอยูในท่ีนั้น หรือจากจุดท่ีใกลหลุมเขาไปมากกวาแหลงดังกลาว 
ลูกสํารองนั้นจะกลายเปนลูกท่ีอยูในการเลน เวลาท่ีใชในการเลนลูกผิดจะไมนับรวมเขาไปกับเวลาหานาทีท่ี
อนุญาตใหคนหาลูก 
      เขตนอกสนาม (Out of Bounds) หมายถึง พืน้ท่ีท่ีอยูเลยเขตของสนาม หรือเลยสวนอ่ืนใดของสนามท่ี
คณะกรรมการทําเคร่ืองหมายไว เม่ือเขตนอกสนามถูกกาํหนดโดยอางอิงเสาหลัก หรือร้ัว หรือเม่ือเลยเสาหลัก 
หรือร้ัวออกไป เสนเขตแนวนอกสนามจะกําหนดโดยการวัดท่ีจุดดานในท่ีสุดบนพ้ืนระหวางเสาหลัก หรือแนว
ร้ัวของสนาม โดยไมรวมสวนท่ีพยุงเสาร้ัวนั้นๆ ใหถือวาวัสดุท่ีใชกําหนดแนวนอกสนาม เชน กําแพง ร้ัว เสา
หลัก หรือราวร้ัว เปนส่ิงติดตรึงอยูกับท่ี และไมใชเปนส่ิงกีดขวาง เม่ือเขตนอกสนามกําหนดโดยเสนบนพื้น ให
ถือวาเสนนั้นอยูนอกสนามดวย เสนระบุเขตนอกสนามขยายตอเนื่องในแนวต้ังฉากกับพื้นท้ังข้ึนและลง ใหถือวา
ลูกออกนอกเขตสนาม เม่ือทุกสวนของลูกอยูนอกเขตสนาม ผูเลนอาจจะยนือยูนอกสนามเพ่ือเลนลูกท่ีอยูใน
สนามได 
      ลูกสํารอง หมายถึง ลูกท่ีใชเลนภายใตกฎขอ 27-2 สําหรับลูกท่ีอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ํา หรืออาจจะ
ออกนอกสนาม 
27-1 ลูกหาย หรือลูกออกนอกสนาม 
      ถาลูกหาย หรือลูกออกนอกสนาม ผูเลนจะตองเลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจุดเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย 
(ดูกฎขอ 20-5) โดยถูกปรับโทษหนึ่งแตม 
      ขอยกเวน 
     1 ถามีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีเชื่อไดวาลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ํา ผูเลนจะตองปฏิบัติตามกฎขอ 26-1 
     2 มีพยานหลักฐานเพยีงพอท่ีเช่ือไดวาลูกเดิมหายในส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายไมได (กฎขอ 24-2 ค) หรือหาย
ในสภาพพื้นท่ีผิดปกติ (กฎขอ 25-1 ค) ผูเลนอาจจะปฏิบัติตามขอบังคับท่ีสามารถนํามาใชได 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 27-1 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
           การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
27-2 ลูกสํารอง 
ก วิธีปฏิบัติ 
      ถาลูกท่ีอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ํา หรืออาจจะออกนอกสนาม เพื่อเปนการประหยดัเวลา ผูเลนอาจจะ
เลนลูกอีกลูกหนึ่งสํารองไปกอน โดยเลนจากจุดท่ีใกลเทาท่ีเปนไปไดจากจุดเดิมตามท่ีกําหนดไวในกฎขอ 27-1 
โดยผูเลนจะตองแจงฝายตรงขามในการเลนแบบแมทชเพลย หรือมารคเกอร หรือผูรวมแขงขันของตนในการ
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เลนแบบสโตรกเพลยวาต้ังใจที่จะเลนลูกสํารอง และจะตองเลนกอนท่ีผูเลนหรือพารทเนอรของตนไปคนหาจุด
เดิม ถาผูเลนไมทําดังกลาว ลูกนั้นไมถือวาเปนลูกสํารอง แตกลายมาเปนลูกท่ีอยูในการเลน ใหถือวาลูกเดิมเปน
ลูกหาย โดยปรับโทษหน่ึงแตมและปรับโทษเร่ืองระยะทางดวย (กฎขอ 27-1) (ลําดับการเลนแบบแทนต้ังที ดกูฎ
ขอ 10-3) ข เม่ือลูกสํารองกลายมาเปนลูกท่ีอยูในการเลน 
      ผูเลนอาจจะเลนลูกสํารองตอไปจนกระท่ังถึงแหลงท่ีคาดวาลูกเดิมอยู ถาผูเลนตีลูกสํารองจากจุดท่ีเขา
ไปใกลหลุมมากกวาแหลงท่ีคาดวาลูกเดิมอยู ใหถือวาลูกเดิมเปนลูกหาย และใหถือวาลูกสํารองเปนลูกท่ีอยูใน
การเลน โดยปรับโทษหน่ึงแตม และปรับโทษเร่ืองระยะทางดวย (กฎขอ 27-1) ถาลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ํา 
หรือออกนอกสนาม ใหถือวาลูกสํารองเปนลูกท่ีอยูในการเลน โดยปรับโทษหนึ่งแตม และปรับโทษเร่ือง
ระยะทางดวย (กฎขอ 27-1) ถามีพยานหลักฐานเพยีงพอท่ีเช่ือไดวาลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ํา ผูเลนจะตองปฏิบัติ
ตาม กฎขอ 26-1 
              ขอยกเวน ถามีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีเชื่อไดวาลูกเดิมหายในส่ิงกีดขวางทีเ่คล่ือนยายไมได (กฎขอ 
24-2 ค) หรือหายในสภาพพืน้ท่ีผิดปกติ (กฎขอ 25-1 ค) ผูเลนอาจจะปฏิบัติตามขอบังคับท่ีสามารถนํามาใชได 
ค เม่ือตองยกเลิกลูกสํารอง 
     ถาลูกเดิมไมหาย หรือไมออกนอกสนาม ผูเลนจะตองยกเลิกลูกสํารอง และเลนลูกเดิมตอไป ถาผูเลนไมทํา
ดังกลาว การตีลูกตอไปดวยลูกสํารองจะตองเปนการเลนลูกผิด และจะตองใชขอกําหนดในกฎขอ 15 
              หมายเหต ุจะตองไมคิดแตม และแตมปรับโทษท่ีเกิดข้ึนในการเลนลูกสํารองหลังจากถูกยกเลิกไปแลว
ตามกฎขอ 27-2 ค 
กฎขอ 28 ลูกท่ีไมสามารถเลนได 
      ผูเลนอาจประกาศวาลูกของตนเปนลูกเลนท่ีไมสามารถเลนไดในท่ีใดๆ ในสนาม ยกเวนเม่ือลูกอยูใน
อุปสรรคน้ํา ผูเลนแตผูเดียวเทานั้น คือผูท่ีตัดสินวาลูกของตนน้ันเปนลูกท่ีไมสามารถเลนไดหรือไม ถาผูเลนถือ
วาลูกของตนเปนลูกท่ีไมสามารถเลนได ภายใตการปรับโทษหน่ึงแตม และผูเลนจะตอง 
ก เลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย (ดูกฎขอ 20-5) หรือ 
ข ดรอปลูกภายในสองชวงไมกอลฟจากจดุท่ีลูกเดิมหยดุอยู และไมใกลหลุมเขาไป หรือ 
ค ดรอปลูกดานหลังลูกท่ีหยดุอยูโดยเล็งดานหลังลูกเปนแนวตรงไปสูหลุม จะถอยหลังไปไกลเทาใดก็ได 
      ถาลูกท่ีไมสามารถเลนไดอยูภายในบังเกอร ผูเลนอาจปฏิบัติตาม ขอ ก หรือขอ ข หรือขอ ค ถาผูเลน
เลือกที่จะปฏิบัติตามขอ ข หรือขอ ค ผูเลนตองดรอปลูกในบังเกอร ผูเลนอาจจะทําความสะอาดลูกไดเม่ือหยิบ
ข้ึนภายใตกฎขอนี้ 
           การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ 
           การเลนแบบแมทชเพลย - ปรับเปนแพในหลุมนั้น 
              การเลนแบบสโตรกเพลย - ปรับสองแตม 
 
 
 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)                                                                                                                        อาจารยอรชุมา   นาคดิลก 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

วิชา กอลฟ               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  กฎขอ 29 การเลนประเภททรีซ่ัมส และโฟรซ่ัมส 
นิยามศัพท   การเลนแบบทรีซ่ัมส หมายถึง การเลนแบบแมทชเพลยระหวางผูเลนหนึง่คนกับฝายผูเลนสองคน 
แตละฝายใชลูกฝายละหนึ่งลูก 
      การเลนประเภทโฟรซ่ัม หมายถึง การเลนแบบแมทชเพลยระหวางผูเลนฝายๆ ละสองคน แตละฝายใช
ลูกฝายละหนึ่งลูก 
29-1 ท่ัวๆไป 
      ระหวางรอบท่ีกําหนด ในการเลนประเภททรีซ่ัมส และโฟรซ่ัมส พารทเนอรจะตองสลับกันตีคนละคร้ัง 
จากแทนต้ังที และสลับกันตีระหวางการเลนในแตละหลุม แตมปรับโทษตางๆ ไมมีผลตอลําดับการเลน 
29-2 การเลนแบบแมตชเพลย 
      ถาผูเลนไดเลน เม่ือพารทเนอรอยูในลําดับท่ีควรไดเลน ฝายของผูเลนจะตองถูกปรับเปนแพในหลุมนั้น 
29-3 การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ถาพารทเนอรตีลูกคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังในการเลนผิดลําดับ จะตองยกเลิกการตีคร้ังเดียวหรือหลาย
คร้ัง ฝายนั้นจะตองถูกปรับสองแตม ฝายนั้นจะตองแกไขความผิดพลาด โดยเลนจากจุดท่ีใกลท่ีสุดจากจดุเดิมท่ี
เลนผิดลําดับในคร้ังแรก (ดกูฎขอ 20-5) ใหถูกลําดับการเลน ถาฝายนั้นตีลูกจากแทนตั้งทีของหลุมตอไป โดยไม
แกไขความผิดพลาดใหถูกตองกอน หรือในกรณีของหลุมสุดทาย ไมประกาศเจตนาแกไขความผิดพลาดกอนลง
จากกรีน ฝายนั้นจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
                          กฎขอ 30 การเลนแบบแมทชเพลย 
     ประเภททรีบอลเบสทบอล หรือโฟรบอล 
นิยามศัพท   ทรีบอล หมายถึง การเลนแบบแมทชเพลย ระหวางสามคน แตละคนเลนลูกของตน และเลนคนละ
สองแมทช 
      เบสทบอล หมายถึง การเลนระหวางผูเลนหนึ่งคน กับผูเลนสองคน โดยนับลูกท่ีดกีวา หรือกับผูเลน
สามคนโดยนบัลูกท่ีดีท่ีสุด 
      โฟรบอล หมายถึง การเลนระหวางผูเลนฝายละสองคน และนับลูกท่ีดกีวาของฝายหนึ่งกับอีกฝายหน่ึง 
30-1 การใชกฎขอบงัคับกีฬากอลฟ 
      จะตองนํากฎขอบังคับกีฬากอลฟมาใชในการเลนแบบแมทชเพลยประเภททรีบอล เบสทบอล และโฟร
บอล เทาท่ีไมมีความแตกตางไปจากกฎขอบังคับพิเศษตอไปนี ้
30-2 การเลนแบบแมทชเพลยประเภททรีบอล 
ก. ลูกท่ีหยดุอยูเคล่ือนท่ีโดยฝายตรงขาม 
      ยกเวน กรณีกฎขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ถาฝายตรงขาม หรือแคดดี ้หรืออุปกรณของฝายตรง
ขาม ไปสัมผัส หรือทําใหลูกของผูเลนเคล่ือนท่ีนอกเหนอืจากระหวางการคนหาลูก จะตองปรับโทษฝายตรงขาม
คนน้ันหนึ่งแตมในแมทชใหแกผูเลน แตไมมีผลกลับฝายตรงขามคนอ่ืน 
ข. ฝายตรงขามทําใหลูกเฉไป หรือหยดุโดยบังเอิญ 
      ถาฝายตรงขาม หรือแคดดี ้หรืออุปกรณของฝายตรงขามทําใหลูกของผูเลนเฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ 
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จะไมถูกปรับโทษในการเลนแมทชกับฝายตรงขามคนน้ัน ผูเลนอาจจะเลนลูกตามสภาพท่ีลูกหยดุอยู หรือกอนท่ี
ฝายหนึ่งฝายใดจะตีลูก ผูเลนอาจยกเลิกแตมนั้นและเลนใหมจากจดุท่ีใกลท่ีสุดจากจุดเดิมท่ีเลนลูกไปคร้ังสุดทาย 
(ดูกฎขอ 20-5) สําหรับการเลนแมทชกับฝายตรงขามคนอ่ืน จะตองเลนตามสภาพท่ีลูกหยดุอยู ขอยกเวน ลูก
กระทบบุคคลท่ีเฝาคันธง - ดกูฎขอ 17-3 ข (ฝายตรงขามเจตนาทําใหลูกเฉไป หรือหยดุ - ดูกฎขอ 1-2) 
30-3 การเลนแบบแมทชเพลยประเภทเบสทบอล และโฟรบอล 
ก .การเปนตัวแทนของฝาย 
      พารทเนอรคนใดคนหนึ่งอาจจะเปนตัวแทนของฝาย หรือเปนสวนหนึง่ของแมทช พารทเนอรทุกคนไม
จําเปนตองอยูในท่ีนั้น สําหรับพารทเนอรท่ีขาดไป อาจจะเขามารวมเลนในระหวางการเร่ิมตนเลนในหลุมตอไป 
แตไมใชเขามารวมเลนขณะกาํลังเลนอยูในหลุมใดหลุมหนึ่ง 
ข. ไมกอลฟไมเกินสิบส่ีอัน 
      หากพารทเนอรคนหนึ่งคนใดละเมิด ฝายนัน้จะตองถูกปรับโทษ ตามกฎขอ 4-4 
ค. ลําดับการเลน 
      ลําดับการเลนลูกของฝายเดียวกัน อาจจะเลนตามลําดับท่ีฝายนั้นๆ พิจารณาวาดีท่ีสุดได 
ง. ลูกผิด 
      ถาผูเลนตีลูกผิด ยกเวนในอุปสรรค ผูเลนจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการเลนในหลุมนัน้ แตจะไมปรับโทษ
ตอพารทเนอร แมวาลูกท่ีเลนผิดเปนลูกของพารทเนอรก็ตาม ถาลูกท่ีเลนผิดเปนของผูเลนอีกคนหนึ่ง เจาของลูก
จะตองวางลูกตรงจุดท่ีไดมีการเลนลูกผิดในคร้ังแรก 
จ .ฝายที่ถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
      (1) ฝายหนึ่งฝายใดจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน เม่ือพารทเนอรผูหนึ่งผูใดละเมิดกฎขอใดๆ 
ดังตอไปนี ้
          กฎขอ 1-3 การสมยอมกันเพื่อละเวนการใชกฎของบังคับ 
          กฎขอ 4-1 ขอ 4-2 หรือขอ 4-3 ไมกอลฟ 
          กฎขอ 5-1 หรือขอ 5-2 ลูกกอลฟ 
          กฎขอ 6-2 ก แฮนดีแ้คป (การเลนดวยแฮนดี้แคปท่ีสูงกวาความเปนจริง) 
          กฎขอ 6-4 แคดดี ้
          กฎขอ 6-7 ชาเกินควร - การเลนชา (ละเมิดซํ้า) 
          กฎขอ 14-3 ส่ิงประดิษฐ และอุปกรณพิเศษ 
      (2) ฝายหนึ่งฝายใดจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน เม่ือพารทเนอรทุกคนละเมิดกฎขอใดๆ ดังตอไปนี ้
     กฎขอ 6-3 เวลาเร่ิมการแขงขัน และกลุม 
     กฎขอ 6-8 การหยดุการเลน 
ฉ. ผลในการปรับโทษอ่ืนๆ 
     ถาผูเลนละเมิดกฎขอบังคับขอหนึ่งขอใดท่ีไปชวยเหลือการเลนของพารทเนอร หรือในทางตรงกันขาม ไปทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการเลนของฝายตรงขาม พารทเนอรจะถูกปรับโทษเพ่ิมตามกฎขอบังคับท่ีสามารถนํามาใช
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ได รวมกับโทษปรับใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูเลน ในกรณีอ่ืนท่ีผูเลนถูกปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอบังคับ การ
ปรับโทษน้ันจะตองไมมีผลตอพารทเนอรของตน ในกรณีท่ีการปรับโทษระบุใหเปนแพในหลุมนัน้ ผลก็คือ
จะตองตัดสิทธ์ิเฉพาะผูเลนสําหรับหลุมนั้นเทานั้น 
ข. การเลนแบบแมทชเพลยรูปแบบอ่ืนในเวลาเดียวกนั 
      ในการเลนแบบแมทชเพลย ประเภทเบสทบอล และโฟรบอล เม่ือมีการเลนแมทชรูปแบบอ่ืนในเวลา
เดียวกัน จะตองใชกฎขอบังคับพิเศษดังท่ีกลาวไวขางตน 
                           กฎขอ 31 การเลนประเภทโฟรบอลแบบสโตรกเพลย 
     ในการเลนแบบแมทชเพลย ประเภทโฟรบอลท่ีมีผูเลนสองคนเปนพารทเนอร แตละคนเลนลูกของตนโดยใช
แตมท่ีต่ํากวาเปนแตมของหลุมนั้น ถาผูเลนหนึ่งคนไมเลนจนจบในหลุมใดหลุมหนึง่ จะไมมีการปรับโทษ 
31-1 การใชกฎขอบงัคับ 
      จะตองนําขอบังคับกีฬากอลฟมาใชในการเลนแบบสโตรกเพลยประเภทโฟรบอล เทาท่ีไมมีความ
แตกตางไปจากกฎขอบังคับพิเศษตอไปนี ้
31-2 การเปนตัวแทนของฝาย 
      พารทเนอรคนใดคนหนึ่งอาจจะเปนตัวแทนของฝาย เปนสวนท้ังหมดหรือบางสวนในการเลนรอบท่ี
กําหนด พารทเนอรของท้ังสองฝายไมจําเปนตองอยูในท่ีนั้น ผูเขาแขงขันท่ีไมอยูในท่ีนั้นอาจเขามารวมเลนกับ
พารทเนอรระหวางการเร่ิมเลนในหลุมตอไป แตไมใชระหวางการเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง 
31-3 จํานวนไมสูงสุดสิบส่ีอัน 
      หากพารทเนอรคนใดคนหน่ึงละเมิด ฝายจะตองถูกปรับโทษ ตามกฎขอ 4-4 
31-4 การนับแตม 
      มารคเกอรตองจดแตมจริงของแตละหลุมเทานั้น ไมวาจะนับแตมใดของพารทเนอร การนับแตมจริง
ตองระบุเฉพาะแตละแตมใหเห็นชดัเจน มิฉะนั้น ฝายนัน้จะตองถูกตดัสิทธ์ิจากการแขงขัน พารทเนอรเพียงคน
เดียวเทานัน้จําเปนตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎขอ 6-6 ข (แตมผิด ดูกฎขอ 31-7 ก) 
31-5 ลําดับการเลน 
      ลําดับการเลนในฝายเดียวกนัอาจจะเลนตามลําดับท่ีฝายนั้นพิจารณาวาดีท่ีสุดได 
31-6 ลูกผิด 
      ยกเวนในอุปสรรค ถาผูเขาแขงขันเลนลูกผิดดวยการตีหนึ่งคร้ังหรือหลายคร้ัง ผูเขาแขงขันจะตองถูก
ปรับโทษสองแตมโดยรวมเขาไปในแตมของหลุมน้ัน แลวจะตองเลนลูกท่ีถูกตอง แตไมมีการปรับโทษตอพารท
เนอร แมวาลูกท่ีเลนผิดเปนลูกของพารทเนอร ถาลูกท่ีเลนผิดเปนของผูเขาแขงขันอีกคนหนึ่ง เจาของลูกจะตอง
วางลูกตรงจุดท่ีไดมีการเลนลูกผิดในคร้ังแรก 
31-7 โทษการตัดสิทธ์ิจากการแขงขนั 
ก. การละเมิดโดยพารทเนอรคนเดียว 
      ฝายหนึ่งฝายใดจะตองถูกตดัสิทธ์ิจากการแขงขัน เม่ือพารทเนอรคนใดคนหน่ึงละเมิดกฎขอใดๆ 
ดังตอไปนี ้
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          กฎขอ 1-3 การสมยอมเพ่ือละเวนการบังคับใชกฎขอบังคับ 
          กฎขอ 3-4 การปฏิเสธที่จะทําตามกฎขอบังคับ 
          กฎขอ 4-1 หรือขอ 4-2 ไมกอลฟ 
          กฎขอ 5-1 หรือขอ 5-2 ลูกกอลฟ 
          กฎขอ 6-2 ก แฮนดีแ้คป (การเลนดวยแฮนดี้แคปท่ีสูงกวาความเปนจริง และการละเลยท่ีจะจดแฮนดี้แคป) 
          กฎขอ 6-4 แคดดี ้
          กฎขอ 6-6 ข การลงช่ือ และการสงสกอรการด 
          กฎขอ 6-6 ง หลุมท่ีจดแตมผิดยกตัวอยาง เชน เม่ือจดแตมของพารทเนอรท่ีนํามานับแตมท่ีต่ํากวาท่ีเปน
จริง ถาจดแตมจริงของพารทเนอรท่ีนํามานับเปนแตมท่ีสูงกวาท่ีเปนจริง ใหใชแตมตามท่ีสดสงคืนมาน้ัน 
          กฎขอ 6-7 ชาเกินควร และการเลนชา (ละเมิดซํ้า) 
          กฏขอ 7-1 การฝกซอมกอนหรือฝกซอมระหวางรอบ 
          กฎขอ 14-3 ส่ิงประดิษฐ และอุปกรณพิเศษ 
          กฎขอ 31-4 ไมสามารถระบุแตมท่ีจะนับใหเหน็ชัดเจนวาเปนของผูใด 
ข. การละเมิดโดยพารทเนอรท้ังสองคน 
     ท้ังฝายจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
          (1) สําหรับการละเมิดกฎขอ 6-3 (เวลาเร่ิมแขงขัน และกลุม) หรือกฎขอ 6-8 (การหยุดการเลน) โดยพารท
เนอรท้ังสองคน หรือ 
          (2) ถาพารทเนอรแตละคนละเมิดกฎขอบังคับ มีผลใหถูกปรับโทษตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน หรือตัดสิทธ์ิ
หลุมหนึ่งหลุมใด ในหลุมเดยีวพรอมกัน 
ค. สําหรับหลุมนั้นเทานัน้ 
     ในกรณีอ่ืนทุกๆ กรณีท่ีมีการละเมิดกฎขอบังคับขอหนึ่งขอใด อันอาจจะสงผลใหถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิเฉพาะหลุมท่ีมีการละเมิดกฎเทานั้น 
31-8 ผลในการปรับโทษอ่ืนๆ 
      ถาการละเมิดกฎขอบังคับหนึ่งขอใดของผูเขาแขงขัน เปนการชวยเหลือการเลนของพารทเนอร พารท
เนอรคนนั้นจะถูกปรับโทษเพิ่มตามกฎขอบังคับท่ีสามารถนํามาใชไดรวมกับโทษปรับใดๆ ท่ีเกิดข้ึนของผูเขา
แขงขัน ในกรณีอ่ืนๆ ท่ีผูเขาแขงขันถูกปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอบังคับ การปรับโทษน้ันจะไมมีผลตอ
พารทเนอรของผูเขาแขงขัน 
                         กฎขอ 32 การแขงขนัประเภทโบก้ี พาร สเตเบิ้ลฟอรด 
32-1 เงื่อนไขตางๆ 
      การแขงขันประเภทโบกี้ พาร สเตเบ้ิลฟอรด เปนรูปแบบการแขงขันแบบสโตรกเพลย และเปนการเลน
กับแตมท่ีกําหนดไวสําหรับแตละหลุม ใหนํากฎขอบังคับในการเลนแบบสโตรกเพลยมาใช เทาท่ีไมแตกตางไป
กับกฎขอบังคับพิเศษตอไปนี้ 
ก. การแขงขันแบบโบก้ี และพาร 
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      การคิดผลสําหรับการแขงขันแบบโบก้ี และพาร เหมือนกบัการเลนแบบแมทชเพลย หลุมใดท่ีผูเขา
แขงขันไมสงผลกลับมา จะตองถือวาแพในหลุมนั้น ผูชนะคือผูเขาแขงขันท่ีมีผลสรุปจํานวนหลุมท่ีชนะรวมกัน
มากท่ีสุด มารคเกอรเปนผูรับผิดชอบในการจดจํานวนตีท่ีเปนจริงสําหรับแตละหลุมท่ีมีผูเขาแขงขันทําแตมสุทธิ
ไดเทากับ หรือนอยกวาแตมท่ีกําหนดไว 
          หมายเหตุ 1 จํานวนไมสูงสุด 14 อัน - การปรับโทษตามแบบแมทชเพลย - ดูกฎขอ 4-4 
          หมายเหตุ 2 ชาเกินควร และการเลนชา (กฎขอ 6-7) - จะตองปรับเปล่ียนแตมของผูเขาแขงขันดวยการตัด
ออกไปหนึ่งหลุมจากผลรวมท้ังหมด 
ข. การแขงขันแบบสเตเบ้ิลฟอรด 
      วิธีคิดผลในการแขงขันแบบสเตเบ้ิลฟอรด ทําโดยการใหคะแนนสัมพันธกับแตมของแตละหลุมท่ี
กําหนดไวดังนี้ 
          ทําแตมในหลุมนัน้ได......................................คะแนน 
          มากกวาหนึ่งแตมข้ึนไปจากแตมท่ีกําหนดหรือไมสงแตม..................0 
          หนึ่งแตมมากกวาแตมท่ีกําหนด..................................1 
          เทากับแตมท่ีกําหนด.........................................2 
          หนึ่งแตมนอยกวาแตมท่ีกําหนด..................................3 
          สองแตมนอยกวาแตมท่ีกําหนด..................................4 
          สามแตมนอยกวาแตมท่ีกําหนด..................................5 
          ส่ีแตมนอยกวาแตมท่ีกาํหนด....................................6 
     ผูชนะคือ ผูเขาแขงขันท่ีทําคะแนนสูงสุด 
       มารคเกอรจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดจํานวนการตีท่ีเปนแตมจริงของแตละหลุม ท่ีแตมสุทธิของ
ผูเขาแขงขันนัน้สมควรท่ีจะไดหนึ่งคะแนน หรือมากกวาเทานั้น 
      หมายเหตุ 1 จํานวนไมสูงสุด 14 อัน (กฎขอ 4-4) - ใหนําการปรับโทษมาใชดังนี้ จากคะแนนรวม
ท้ังหมดของรอบท่ีเลน ใหตดัออกไปสองคะแนนของแตละหลุมท่ีเกดิการละเมิดกฎ การหักคะแนนสูงสุด 4 
คะแนนตอรอบ 
      หมายเหตุ 2 ชาเกินควร และการเลนชา (กฎขอ 6-7) - จะตองปรับเปล่ียนคะแนนของผูเขาแขงขันดวย
การตัดออกไปสองคะแนนจากคะแนนรวมท้ังหมดท่ีทําไดของรอบนัน้ 
32-2 โทษการตัดสิทธ์ิ 
ก. จากการแขงขัน 
      ผูเขาแขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน สําหรับการละเมิดกฎขอหนึ่งขอใดตอไปนี ้
          กฎขอ 1-3 การสมยอมเพ่ือละเวนการบังคับใชกฎขอบังคับ 
          กฎขอ 3-4 การปฏิเสธที่จะทําตามกฎ 
          กฎขอ 4-1 หรือขอ 4-2 ไมกอลฟ 
          กฎขอ 5-1 หรือขอ 5-2 ลูกกอลฟ 
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          กฎขอ 6-2 ข แฮนดีแ้คป (การเลนดวยแฮนดี้แคปท่ีสูงกวาความเปนจริง และการละเลยท่ีจะจดแฮนดี้แคป) 
          กฎขอ 6-3 เวลาเร่ิมการแขงขัน และกลุม 
          กฎขอ 6-4 แคดดี ้
          กฎขอ 6-6 ข การลงช่ือ และการสงสกอรการด 
          กฎขอ 6-6 ง หลุมท่ีจดแตมผิด ยกเวน ไมมีการปรับโทษเกิดข้ึน เม่ือการละเมิดกฎขอนี้ไมมีผลตอคะแนน
ของหลุมนั้น 
          กฎขอ 6-7 ชาเกินควร และการเลนชา (ละเมิดซํ้า) 
          กฎขอ 6-8 การหยุดเลน 
          กฎขอ 7-1 การฝกซอมกอนหรือระหวางรอบ 
          กฎขอ 14-3 ส่ิงประดิษฐ และอุปกรณพิเศษ 
ข. สําหรับหลุมใดหลุมหนึ่ง 
     ในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณีท่ีมีการละเมิดกฎขอหนึ่งขอใด อันอาจจะสงผลใหถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน ผูเขา
แขงขันจะตองถูกตัดสิทธ์ิเฉพาะหลุมท่ีเกิดการละเมิดกฎเทานั้น 
                            กฎขอ 33 คณะกรรมการ 
33-1 เงื่อนไขตางๆ และการงดใชกฎขอบงัคับ 
      คณะกรรมการจะตองกําหนดเง่ือนไขตางๆ ท่ีจะนําไปใชในการแขงขัน คณะกรรมการไมมีอํานาจงดใช
กฎขอบังคับท่ีใชครอบคลุมเฉพาะในการเลนแบบสโตรกเพลย มีเนื้อหาแตกตางจากกฎขอบังคับท่ีใชครอบคุลม
ในการเลนแบบแมทชเพลยเปนอยางมาก การผนวกการเลนท้ังสองแบบจึงไมสามารถกระทําได และไมอนุญาต
ใหทํา คณะกรรมการจะตองไมรับผลจากแมทชท่ีเลน และแตมตางๆ ท่ีสงกลับมาในสภาพการณเชนนี้ในการ
เลนแบบสโตรกเพลย คณะกรรมการอาจจะกําหนดขอบเขตหนาท่ีของผูตัดสิน 
33-2 สนาม 
ก. เขตสนาม และขอบเขตตางๆ 
     คณะกรรมการจะตองกําหนดขอบเขตตอไปนี้ใหละเอียด 
          (1) สนาม และเขตนอกสนาม 
          (2) เขตอุปสรรคน้ํา และอุปสรรคน้ําดานขาง 
          (3) พื้นที่ซอม และ 
          (4) ส่ิงกีดขวาง และสวนตางๆ ท่ีนํามารวมเปนสวนเดียวกับสนาม 
ข. หลุมใหม 
      ควรเจาะหลุมใหมในวนัท่ีเร่ิมทําการแขงขันแบบสโตรกเพลย และในเวลาอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาวาจําเปน แตมีเงื่อนไขวาผูเขาแขงขันท้ังหมดท่ีเลนในรอบเดยีวกันนั้น ตองเลนตําแหนงหลุมเดียวกัน 
      ขอยกเวน หากไมสามารถท่ีจะซอมแซมหลุมใหเหมือนสภาพเดิมและสอดคลองกับนยิามศัพท 
คณะกรรมการอาจจะเจาะหลุมใหมใกลกับหลุมเดิมท่ีคลายคลึงในบริเวณเดยีวกัน 
      หมายเหต ุเม่ือมีการเลนรอบเด่ียวท่ีจะตองเลนมากกวาหนึ่งวนั คณะกรรมการอาจจะจดัทําเง่ือนไขการ
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แขงขัน ใหหลุม และแทนต้ังทีอยูในตําแหนงท่ีแตกตางกนัไปในแตละวันทําการแขงขัน แตมีเงื่อนไขวา ผูเขา
แขงขันท้ังหมดท่ีเลนในวันนั้น ไดเลนแตละหลุม และแตละแทนต้ังทีตําแหนงเดียวกัน 
ค. สถานท่ีฝกซอม 
      ในสนามท่ีไมมีสถานท่ีฝกซอมนอกพ้ืนท่ีของสนามท่ีใชทําการแขงขัน ถาสามารถทําได คณะกรรมการ
ควรกําหนดพืน้ท่ีท่ีผูเลนอาจใชฝกซอมในวันท่ีทําการแขงขัน สวนในวนัท่ีทําการแขงขันแบบสโตรกเพลย โดย
ปกติแลวคณะกรรมการไมควรอนุญาตใหทําการฝกซอมบนกรีน หรือในอุปสรรคของสนามท่ีใชทําการแขงขัน 
ง. สภาพสนามท่ีไมสามารถใชเลนได 
      ถาคณะกรรมการ หรือผูแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง พิจารณาดวยเหตุผลใดก็ตาม แลวเห็นวาสนามไมอยูใน
สภาพท่ีสามารถใชเลนได หรือมีสภาพท่ีไมเหมาะตอการแขงขันเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการอาจส่ังพักการ
แขงขันแบบแมทชเพลย หรือการเลนแบบสโตรกเพลยช่ัวคราว หรือประกาศยกเลิกแตมท้ังหมดในการเลนแบบ
สโตรกเพลย และใหการเลนในรอบนั้นเปนโมฆะ และลบลางการเลนรอบนั้นๆ และการปรับโทษใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมดในรอบนั้น เปนอันยกเลิกไป (ข้ันตอนปฏิบัติในการหยุดการเลน - ดูกฎขอ 6-8) 
33-3 เวลาเริ่มทําการแขงขนั และการแบงกลุม 
      ในการแขงขันแบบสโตรกเพลย คณะกรรมการจะตองกําหนดเวลาเริ่มทําการแขงขัน และจัดกลุมใหผู
เขาแขงขันท่ีจะตองเลนดวยกันเม่ือการแขงขันแบบแมทชเพลยไดขยายเวลาการเลนออกไป คณะกรรมการ
จะตองกําหนดเวลาสําหรับแตละรอบท่ีตองเลนใหจบส้ินเม่ือผูเลนทุกคนไดรับอนุญาตใหจดัวนัสําหรับการ
แขงขันแบบแมทชเพลยกันเองภายในขอบเขตน้ี คณะกรรมการควรแจงวา ตองเลนแมทชเพลยตามเวลาท่ีระบุใน
วันสุดทายของชวงเวลาการเลน เวนแตวาผูเลนตกลงกันไวกอนวันดังกลาว 
33-4 ตารางแฮนดี้แคป 
      คณะกรรมการจะตองจดัพิมพตารางแสดงลําดับหลุมท่ีไดรับ หรือไดใหแตมตามแฮนด้ีแคป 
33-5 สกอรการด 
      ในการแขงขันแบบสโตรกเพลย คณะกรรมการจะตองแจกสกอรการดท่ีระบุวันท่ี และช่ือของผูเขา
แขงขันใหผูเขาแขงขันแตละคนหรือในการเลนประเภทโฟรซ่ัม หรือโฟรบอลแบบสโตรกเพลย คณะกรรมการ
จะตองระบุช่ือผูเขาแขงใหครบทุกคน 
      ในการแขงขันแบบสโตรกเพลยประเภทโฟรบอล คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจดแตมของ
ลูกที่ดีกวาของแตละหลุม และในการใชแฮนด้ีแคปตามท่ีจดไวในสกอรการด และการรวมแตมของลูกท่ีดีกวา 
      ในการแขงขันประเภทโบกี้ พาร และสเตเบิ้ลฟอรด คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใช 
แฮนดีแ้คปตามท่ีจดไวในสกอรการด และรวบรวมผลของแตละหลุม หรือรวมคะแนนท้ังหมด 
33-6 การตัดสินกรณีเสมอกัน 
      คณะกรรมการจะตองประกาศวิธีการ วนั และเวลาสําหรับการตัดสินเม่ือเกิดกรณีแมทชเพลยมีการแบง
กันฝายละคร่ึงแมทช หรือเม่ือเกิดกรณีเสมอกัน ไมวาเลนกันแบบแตมเทา หรือใชแฮนดี้แคป สําหรับแมทชเพลย
ท่ีมีการแบงกนัฝายละคร่ึงแมทช จะตองไมทําการเลนแบบสโตรกเพลย จะตองไมตัดสินดวยการเลนแบบแมทช
เพลย 
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33-7 โทษการตัดสิทธ์ิ และดุลพินิจของคณะกรรมการ 
      โทษการตัดสิทธ์ิจากการแขงขันอาจะไดรับการยกเวนในแตละกรณีท่ีจะงดใช แกไข หรือกําหนดโทษ 
ถาคณะกรรมการพิจารณาวาการกระทําเชนนั้นมีเหตุอันควร การปรับโทษใดๆ ท่ีนอยกวาโทษการตัดสิทธ์ิจาก
การแขงขัน ตองไมไดรับการละเวน หรือตองไมระงับการบังคับใช 
33-8 กฎสนามตางๆ 
ก. นโยบาย 
      คณะกรรมการอาจจัดทํา หรือจัดพิมพกฎสนามตางๆ สําหรับสภาพพื้นท่ีผิดปกติ ถาสอดคลองกับ
นโยบายตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 1 ในกฎขอบังคับนี้ 
ข. การละเวน และการแกไขกฎขอบังคับ 
      จะตองไมใชกฎสนามละเวนการปรับโทษท่ีกําหนดไวในกฎขอบังคับกีฬากอลฟ อยางไรก็ตาม หาก
คณะกรรมการพิจารณาวา สภาพพื้นท่ีผิดปกติขัดตอเกมการเลนท่ีเหมาะสม จนถึงข้ึนจาํเปนตองจัดทํากฎสนาม
ไปเปล่ียนแปลงกฎขอบังคับ กฎสนามดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจาก เดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน กอลฟ คลับ 
ออฟ เซนต แอนดรูวส 
                            กฎขอ 34 การขัดแยง และการตัดสิน 
34-1 การอางสิทธ์ิ และการปรับโทษ 
ก. การเลนแบบแมทชเพลย 
      ในการเลนแบบแมทชเพลย เพื่อใหมีการปรับเปล่ียนสถานะของแมทช ถามีการอางสิทธ์ิกับ
คณะกรรมการภายใตกฎขอ 2-5 และถาจําเปนก็ใหดําเนนิการตัดสินโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ถาการอางสิทธ์ิ
ไมไดกระทําภายในเวลาท่ีกําหนดไวในกฎขอ 2-5 การอางสิทธ์ิจะตองไมไดรับการพิจารณา ยกเวน ถามี
ขอเท็จจริงวาผูเลนท่ีอางสิทธ์ิไมไดทราบมากอน และไดรับขอมูลผิดพลาดจากฝายตรงขาม (กฎขอ 6-2 และกฎ
ขอ 9) ในกรณใีดก็ตาม หลังจากผลของการเลนแบบแมทชเพลยไดประกาศออกไปเปนทางการแลว การอางสิทธ์ิ
ภายหลังจะตองไมไดรับการพิจารณา นอกจากคณะกรรมการไดรับการช้ีแจงจนเปนทีพ่อใจวาฝายตรงขามได
ทราบมากอนวาไดบอกขอมูลผิดพลาด ไมจํากัดเวลาในการพิจารณาเพือ่ใชการปรับโทษการตัดสิทธ์ิจากการ
แขงขันสําหรับการละเมิดกฎขอ 1-3 
ข. การเลนแบบสโตรกเพลย 
      ในการเลนแบบสโตรกเพลย ยกเวนขอกําหนดไวขางลาง การปรับโทษจะตองไมถูกลบลาง 
เปล่ียนแปลง หรือกําหนดข้ึนอีกภายหลังจากการแขงขันไดส้ินสุดลงแลว ใหถือวาการแขงขันไดส้ินสุดลงเม่ือได
ประกาศผลการแขงขันออกมาอยางเปนทางการ หรือในการแขงขันแบบสโตรกเพลยเพื่อคัดเลือกเขาไปแขงขัน
ตอในการแขงขันแบบแมทชเพลย ใหส้ินสุดลงเม่ือผูเลนนั้นๆ ไดตีจากแทนต้ังทีของแมทชแรกไปแลว 
      ขอยกเวน หลังจากการแขงขันไดส้ินสุดลงแลว การปรับโทษในการตัดสิทธ์ิจากการแขงขันจะตองถูก
บังคับใชอีก ถาผูเขาแขงขัน 
          (1) ละเมิดกฎขอ 1-3 (การสมยอมเพื่อละเวนการใชกฎขอบังคับ) หรือ 
          (2) สงสกอรการดท่ีไดจดแฮนดี้แคปท่ีผูเขาแขงขันทราบกอนการแขงขันส้ินสุดลงวาสูงกวาท่ีควรไดรับ
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ตามสิทธ์ิ และสงผลกระทบตอจํานวนแตมท่ีไดรับการตอ (กฎขอ 6-2 ข) หรือ 
          (3) สงสกอรการดท่ีมีแตมของหลุมหนึ่งหลุมใดตํ่ากวาท่ีทําไดจริง (กฎขอ 6-6 ง) จะดวยเหตุผลอ่ืนใดก็
ตาม นอกเหนอืไปจากการไมรวมแตมปรับโทษท่ีผูเขาแขงขันไมไดลวงรูวาไดถูกปรับโทษกอนการแขงขัน
ส้ินสุดลง หรือ 
          (4) ทราบกอนการแขงขันส้ินสุดวา ไดละเมิดกฎขอบังคับอ่ืนใดท่ีไดระบุการปรับโทษดวยการตัดสิทธ์ิจาก
การแขงขัน 
34-2 การตัดสินของผูตดัสิน 
      ถาคณะกรรมการไดแตงตั้งผูตัดสิน จะตองถือวาการตัดสินของผูตัดสินเปนท่ีส้ินสุด 
34-3 การตัดสินของคณะกรรมการ 
      ในกรณีท่ีไมมีผูตดัสิน จะตองสงขอขัดแยง หรือขอสงสัยเกี่ยวกับกฎขอบังคับไปยังคณะกรรมการท่ี
จะตองถือวาการตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีส้ินสุด ถาคณะกรรมการไมสามารถตัดสินได จะตองสงขอ
ขัดแยง หรือขอสงสัยเกี่ยวกบักฎขอบังคับไปยังคณะกรรมการกฎขอบังคับของเดอะ รอยัล แอนด เอนเช่ียน 
กอลฟคลับ ออฟ เซนต แอนดรูวส ซ่ึงจะตองถือวาการตัดสินเปนท่ีส้ินสุด ถาขอขัดแยง หรือขอสงสัยไมได
สงไปยังคณะกรรมการกฎขอบังคับผูเลนหรือผูเลนมากกวาหนึ่งคนมีสิทธ์ิท่ีจะสงถอยแถลงท่ีไดตกลงกันผาน
ทางเลขาธิการของสโมสร แลวสงตอไปยังคณะกรรมการกฎขอบังคับเพื่อขอคําวินิจฉัย คําตอบก็จะถูกสงกลับ
มาท่ีเลขาธิการสโมสรท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการกฎขอบังคับจะไมใหคําวินิจฉัยใดๆ ตอคําถามท่ีสงไป ถาการ
แขงขันไมไดจดัข้ึนตามกฎขอบังคับกีฬากอลฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




