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เพ่ือใหการจัดการแขงขันเปนไปอยางมีระเบียบ ผูเลน และ แคดดี ้พึงศึกษาระเบียบการแขงขันดังตอไปนี้ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด สมาคมกีฬา
กอลฟอาชีพสตรีไดประกาศระเบียบและขอพึงปฏิบัติในการรวมการแขงขันกีฬากอลฟอาชีพสตรีของ Thai LPGA Tour ไวเปนสาธารณะ ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สมาคมฯ ถือวานักกอลฟท่ีเขารวมแขงขันทุกคนไดรบัทราบและยอมรับระเบียบฯ น้ีโดยท่ัวกัน 
  
1. คาสมาชกิทวัรแขงขนัรายป (TOUR MEMBER ANNUAL FEE)  

นักกอลฟอาชีพสตรีท่ีรวมแขงขันกับ Thai LPGA Tour และไดรับเงินรางวัล จะถูกจัดอันดับเงินรางวัลสะสมประจําฤดูกาล หรือ Thai LPGA Order 
of Merit Ranking 
สมาคมฯ ไดกําหนดใหสมาชิกตองจายคาสมาชิกทัวรแขงขันรายป (Tour Member Annual Fee) ไวดังน้ี  

1.1 นักกอลฟสัญชาติไทย     3,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2019  
1.2 นักกอลฟตางชาต ิ  10,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2019  

 
2. การรบัสมคัร, วธิกีารสมคัรและคาสมคัรแขงขนัรายการในทัวร (ENTRY REGULATIONS, PROCEDURES AND ENTRY FEE)  

2.1 ในแตละรายการแขงขัน สมาคมฯ ไดกําหนดจํานวนนักกอลฟสตรีท่ีจะเขารวมแขงขัน รวมท้ังส้ิน 84 คน โดยแบงตามประเภทไวดังน้ี 
2.1.1 นักกอลฟอาชีพสตรี 60 คนแรกในอันดับเงินรางวัลสะสมประจําฤดูกาล (คะแนนปจจุบันและลาสุด) 
2.1.2 นักกอลฟสตรีสมัครเลนทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย 4 คน 
2.1.3 นักกอลฟสตรีท่ีไดรับเชิญจากผูสนับสนุน 8 คน 
2.1.4 นักกอลฟสตรีจากรอบคัดเลือก 12 คน (นักกอลฟอาชีพ 8 คน และนักกอลฟสมัครเลน 4 คน) 

2.2 วิธีการสมัคร 
นักกอลฟท่ีตองการสมัครเขาแขงขนัในรายการแขงขนัใดของทัวร สามารถกรอกรายละเอียดสวนตัวใน Entry Form บนเว็บไซตของ Thai 
LPGA ไดดังน้ี : www.thailpga.com > การแขงขัน > ขอมูลการแขงขัน > [เลือกรายการท่ีตองการสมัครแขงขัน] > Entry Form หลังจาก
กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลว ใหคลิกปุม Submit เพ่ือยืนยันการสมัคร 
หมายเหตุ : เม่ือทําการสมัครเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครไดท่ี ขอมูลการแขงขัน > Entry List ภายใน 1 สัปดาห 

2.3 หากมีผูสมัครคัดเลือกเขาแขงขันมากกวาจํานวนท่ีตองการตามท่ีกําหนดไว จะกําหนดใหมีการแขงขันรอบคัดเลือก หรือ Qualifier Round 
โดยจะประกาศวันและเวลาใหทราบอีกครั้ง คาสมัครรอบคัดเลือก 2,500 บาท/คน (ไมรวมคาแคดด้ี) 

2.4 คาสมัครแขงขันรายการในทัวร  
ผูสมัครท่ีเปนสมาชิกทัวรแขงขันของ Thai LPGA   : 2,500 บาท/คน (ไมรวมคาแคดด้ี) 
ผูสมัครทีไมไดเปนสมาชิกทัวรแขงขันของ Thai LPGA  : 5,000 บาท/คน (ไมรวมคาแคดด้ี) 

 
3. การลงทะเบยีนรายงานตวั (REGISTRATION)  

3.1 นักกอลฟรอบทัวรนาเมนท ท่ีอยูในประเภทท่ี 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 ใหลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนในหองทัวรนาเมนท ในวัน
ฝกซอมอยางเปนทางการ ในเวลา 07:00 - 11:00 น. มิเชนน้ันจะถือวาสละสิทธิ์ 

3.2 นักกอลฟรอบคัดเลือก ใหลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนในหองทัวรนาเมนท โดยจะประกาศวันและเวลาใหทราบอีกครั้ง 
หมายเหตุ : นักกอลฟท่ีไมลงทะเบียนรายงานตัวตามสถานท่ี วันและเวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์เขาแขงขัน 
 

4. การถอนตวั (WITHDRAWALS)  
4.1 การถอนตัวกอนการแขงขัน  

ผูสมัครตองแจงใหฝายจัดการแขงขันทราบกอน “วันปดรับสมัคร” ของรายการแขงขันน้ัน ๆ หากไมแจงหรือแจงลาชากวากําหนด จะตองเสีย
คาปรับเทากับคาสมัครของรายการแขงขันน้ัน หรือรบิเงินคาสมัคร หากมีการจายคาสมัครแลว 
ขอยกเวน กรณ ีเกิดการเจ็บปวยหรือปญหาทางดานสุขภาพใด ๆ ใหยืนยันดวยใบรับรองแพทยท่ีออกโดยโรงพยาบาลเทาน้ัน  

4.2 การถอนตัวระหวางการแขงขัน  
ผูเลนท่ีตองการถอนตัวจากการแขงขัน เน่ืองจากกรณีเจบ็ปวยหรือปญหาทางดานสุขภาพใด ๆ รวมท้ังอุบัติเหต ุตองแจงใหฝายจัดการ
แขงขันทราบลวงหนากอนการแขงขนัในวันถัดไป หรือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยในระหวางการแขงขันใหแจงแกผูอํานวยการจัดการ
แขงขันทันที 
 

5. การแตงกาย (DRESS)  
อางถึงระเบียบการแตงกายมาตรฐานตามระเบียบพึงปฏิบัติในการแขงขันของ Thai LPGA Tour ผูเลน และ แคดดี ้ทุกคนพึงแตงกายใหเหมาะสมกับ
การเปนนักกอลฟอาชีพ ท้ังในสนามและบนคลับเฮาส ไมอนุญาตให ผูเลน และ แคดดี้ ใสกางเกงหรือกระโปรงยีนส หรือทรงยนีส กางเกงท่ีมีกระเปา
ขาง กางเกงวอรมหรือกางเกงยืดรดัรูป ชุดประเภทจมัพสูท และเส้ือยืดคอกลม ท้ังในวันฝกซอมและวันแขงขัน รวมถึงวันท่ีมีประชุมผูเลน และไม
อนุญาตสวมใสรองเทาแตะขึ้นบนคลับเฮาสและหองทัวรนาเมนทโดยเด็ดขาด  
การปรบัโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 500 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป  
 
6. แคดดี ้(CADDIES)  

ผูเลนท่ีใชแคดดี้สวนตัวตองแจงตอฝายจัดการแขงขนั (ในวันสมัครหรอืวันลงทะเบียน) แคดดี้ทุกคนตองนําถุงทรายสําหรับกลบรอยดิวอทและคราด
สําหรับเกล่ียทรายติดตัวไปในการออกรอบทุกครั้ง (ในกรณีท่ีสนามไมไดจัดเตรียมคราดไวท่ีบังเกอร) มิฉะน้ันจะไมไดรับอนุญาตใหลงสนามแขงขัน
ไปกับนักกอลฟ 
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7. การใชรถกอลฟ (GOLF CART)  
หาม ผูเลน และ แคดดี ้ใชรถกอลฟในวันฝกซอมอยางเปนทางการ  
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 500 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป  
 
8. ขอกาํหนดการฝกซอม (PRACTICE REGULATIONS)  

ผูเลนสามารถฝกซอมในวันและเวลาท่ีกําหนด หากนอกเหนือจากน้ัน ผูเลนตองออกคาใชจายเองตามกําหนดราคาของสนาม  
ผูเลนเลนลูกไดเพียงลูกเดียวเทาน้ันในระหวางรอบฝกซอมอยางเปนทางการ โดยมีขอยกเวนดังน้ี:  

ก) หากผูเลนตีพลาดกรีนในช็อตท่ีตีขึ้นกรีน ผูเลนอาจเลนเพ่ิมอีกช็อตหน่ึงได  
ข) เม่ือกฎกอลฟอนุญาต (เชน โพรวิชั่นนัลบอล)  
ค) ผูเลนอาจซอมพัตต (แตไมใชซอมชิพ หรือซอมลูกในบังเกอร) โดยไมทําใหการเลนลาชา  

การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 500 บาท  
นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป   

 
9. การประชมุผูเลน (PLAYERS MEETING)  

เพ่ือประโยชนของผูเลนเอง และเปนการชี้แจงเก่ียวกับกฎท่ีอาจเปลี่ยนแปลง หรือกฎสนามเพ่ิมเติม ผูเลนท่ีลงทะเบียนเขารวมการแขงขันรายการของ 
Thai LPGA Tour ตองเขาประชุมผูเลนทุกคน ยกเวนในกรณีฉุกเฉิน หรอืติดสอบ/ติดธุระสําคัญดวยเหตุอันควรอนุโลม ใหแจงลวงหนากับ
ผูอํานวยการแขงขัน  
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 500 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป 
 
10. การกลบรอยไดวอท (REPAIRING DIVOT HOLE)  

ผูเลนและแคดด้ีตองกลบรอยไดวอทใหเรียบรอยหลังการเลนในแตละชอต   
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 1,000 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป 
  
11. การเกลีย่ทรายในบงัเกอร (SMOOTHING SAND IN BUNKER)  

ผูเลนและแคดด้ีตองรับผิดชอบในการเกล่ียทรายใหเรยีบรอยหลังการเลนในบังเกอร  
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 1,000 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป 
 
12. การรบัเงนิรางวลั (PRICE MONEY)  

เม่ือผลการแขงขันไดถูกประกาศอยางเปนทางการ โดยการติดประกาศไวท่ีบอรดขอมูลการแขงขันเรียบรอยแลว ผูเลนท่ีมีรายชื่ออยูในอันดับท่ีมีเงิน
รางวัลจากการแขงขัน ตองเตรียมสําเนาบัตรประชาชนเพ่ือเปนหลักฐานใหกับผูจายเงิน และเซ็นเอกสารใบรับเงินรางวัล โดยขั้นตอนท้ังหมดตอง
ดําเนินการใหเสรจ็ส้ินภายในวันสุดทายของการแขงขนั กอนเวลา 15:00น. ถาดําเนินการภายหลังจากน้ัน ฝายจัดการแขงขนัจะถือวาผูเลนสละสิทธิ์
ในการรับเงินรางวัล  

 
13. การรวมพธิมีอบรางวลั (PRIZE PRESENTATION)  

ผูเลนท่ีผานการตดัตัวและรวมแขงขนัในรอบสุดทายทุกคนจะตองอยูรวมในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจะถูกจัดขึ้นทันทีหลังจากการแขงขันรอบสุดทาย
ส้ินสุดลง 
การปรับโทษสําหรับการละเมิด:  นักกอลฟอาชีพ  : ปรับเงิน 1,000 บาท  

นักกอลฟสมัครเลน  : หามลงแขงในแมทชตอไป 
 
หมายเหต ุ 
ผูเลน และ แคดดี้ พึงศึกษากฎสนามและขอกําหนดการแขงขันของ Thai LPGA Tour 2019 หรือ Tour Card ประกอบกับระเบียบและขอปฏิบัติขางตนน้ี 
รวมท้ังกฎและขอมูลการแขงขันท่ีเก่ียวของท่ีประกาศในแตละรายการแขงขัน เพ่ือประโยชนในการแขงขันของผูเลนและแคดด้ีเอง  
 

************************************** 
 


