ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการแข่ งขันกีฬากอล์ ฟ
เพือให้การแข่ งขันกี ฬากอล์ฟ การจัดการแข่ งขันกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั$งที 38
“จามจุรีเกมส์” บรรลุวตั ถุประสงค์ทีต$ งั ไว้ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟจึงประกาศเงือนไข
การแข่งขัน ซึงเป็ นข้อปฏิบตั ิของนักกีฬาทุกคน ดังนี$

เงือนไขการแข่ งขัน onditions of Competition)
ข้อกําหนดการแข่งขัน และกฎสนามทีจะใช้ดงั ต่อไปนี$ ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ
ของ R&A Rules Limited ในกรณี ทีเกิดการขัดแย้งเรื องการตีความ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษของกฎ
ข้อบังคับของ R&A Rules Limited หรื อข้อกําหนดการแข่งขัน และกฎสนาม
ส่ วนที 1 ข้ อกําหนดการแข่ งขัน
ข้อกําหนดต่ อไปนี$ บ ังคับใช้ต ามกฎข้อ 33-1 ในทุ กการแข่ งขันที จ ัดขึ$ นภายใต้การรั บรองของ
คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน กี ฬามหาวิทยาลัย แห่ ง ประเทศไทย ครั$ งที 38 จนกว่าจะมี การประกาศ
เปลียนแปลง
1. รายชือหัวไม้ ทสี อดคล้องกับกฎข้ อบังคับ List of Conforming Driver Heads
หัวไม้ (Driver) ทีผเู ้ ล่นนํามาใช้แข่งขัน ส่ วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็ นรุ่ น (Model)
และมุมองศาหน้าไม้ (Loft) ทีปรากฏอยูใ่ นรายชือหัวไม้ทีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming
Driver Heads) จัดทําโดย R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายชือได้ที
www.randa.org หรื อ สํานักงานจัดการแข่งขัน)
(http://www.randa.org/~/media/RandA/Equipment%20Documents/ConformingClubList_P.ashx?date=
22%2bNov%2b2010)
ยกเว้ น หัวไม้ทีผลิตก่อนปี ค.ศ. 1999 ใช้ได้
การปรับโทษสํ าหรับการนําไม้ ออกไป แต่ ไม่ ใช้ สโตรคด้ วยไม้ กอล์ฟทีล ะเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมทีมีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ดสี สโตรคต่อรอบ
กรณี มีการละเมิด ระหว่างช่วงต่อเนืองของสองหลุม ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป
ขัCนตอนการปฏิบัติเมือ พบว่ าละเมิด
ไม้กอล์ฟหนึ งอันหรื อหลายอันที ได้นาํ ออกไปที เป็ นการละเมิ ดข้อกําหนด ทันที ทีพบว่ามี การละเมิ ด
เกิดขึ$น ผูเ้ ล่นต้องแจ้งไม่ใช้ไม้น$ นั ในการเล่นต่อมาร์คเกอร์ ของตน หรื อผูร้ ่ วมแข่งขันคนใดคนหนึ งในส
โตรคเพลย์ ถ้าผูเ้ ล่นนั$นไม่ปฏิบตั ิตามนี$ผเู ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน

การปรับโทษสํ าหรับการสโตรคด้ วยไม้ กอล์ฟทีล ะเมิดข้ อกําหนด
ตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน
2. ข้ อมูลจําเพาะของลูกกอล์ฟ (Specification of the ball) หมายเหตุของ กฎข้ อ 5-1
2.1รายชือลูกกอล์ฟทีส อดคล้องกับกฎข้ อบังคับ (List of Conforming Golf Balls)
ลูกกอล์ฟทีผเู ้ ล่นใช้เล่นต้องปรากฏอยูใ่ นรายชือลูกกอล์ฟทีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of
Conforming Golf Balls) จัดทําโดย R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายชือได้ที
www.randa.org หรื อ สํานักงานจัดการแข่งขัน)
(http://www.randa.org/~/media/RandA/Equipment%20Documents/Conforming%20Ball.ashx?date=
03%2bNov%2b2010)
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด ตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน
2.2 ลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน (One Ball Condition)
ลูกกอล์ฟทีผเู ้ ล่นใช้เล่นในระหว่างรอบทีกาํ หนดต้องมียหี อ้ และแบบเดียวกันตามรายชือหนึงชือที
ปรากฏอยูใ่ นรายชือลูกกอล์ฟทีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) จัดทําโดย
R&A Rules Limited ฉบับปัจจุบนั
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมทีมีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ด สี สโตรคต่อรอบ
ขัCนตอนการปฏิบัติเมือ พบว่ าละเมิด
เมื อ ผูเ้ ล่ น พบว่า ได้เ ล่ น ลู ก กอล์ฟ ที ล ะเมิ ด ข้อ กํา หนดนี$ ผูเ้ ล่ น ต้อ งยกเลิ ก ลู ก นั$น ก่ อ นเล่ น บนแท่ น ตั$ง ที
ของหลุมต่อไป และเล่นต่อให้จบรอบด้วยลูกกอล์ฟทีถูกต้อง มิฉะนั$น ผูเ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิo จากการแข่งขัน
หากพบการละเมิดในระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึง และผูเ้ ล่นเลือกทีจะนําลูกทีถูกต้องมาใช้แทนที
ก่อนเล่นจบหลุมนั$น ผูเ้ ล่นต้องวางลูกทีถูกต้องตรงจุดทีได้เล่นลูกทีละเมิดไปหยุดอยู่

3. เวลาเริมทําการแข่ งขัน (Time of Starting) หมายเหตุของกฎข้ อ 6-3 a
ถ้าผูเ้ ล่นมาถึงจุดเริ มเล่น พร้อมเล่นภายในห้านาทีหลังจากเวลาเริ มต้นเล่นของตน ในกรณี ไม่มีเหตุ
อันควรในสถานการณ์ทีเชือถือได้ ทีจะละเว้นการปรับโทษตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน ตามทีกาํ หนดไว้ในกฎ
ข้อ 33-7 ให้ปรับโทษทีไม่มาเริ มเล่นตามกําหนดเวลาคือ ปรับสองสโตรคในหลุมแรกใน สโตรคเพลย์
แทนการตัดสิ ทธิo จากการแข่งขัน สําหรับการปรับโทษในการมาสายเกินเวลาห้านาที คือ การตัดสิ ทธิo จาก
การแข่งขัน
4. เวลาทีใ ช้ ควบคุมการแข่ งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของ กฎข้ อ 6-7
ในกรณี ไ ม่ มี เ หตุ ที ส มควรลดหย่ อ นผ่ อ นโทษ กรรมการจะทํา การจับ เวลา ถ้า พบว่ า ผู ้เ ล่ น
กลุ่มหนึงกลุ่มใดเล่นช้ากว่าเวลาทีใช้ในการเล่นทีกาํ หนดและในกรณี กลุ่มทีสองหรื อกลุ่มต่อมาออกนอก
ตําแหน่งในการจับเวลาถ้าผูเ้ ล่นคนใดเล่นเป็ นคนแรกใช้เวลาเกิน 50 วินาที หรื อผูเ้ ล่นคนต่อไปใช้เวลาเกิน
40 วินาที จะถือว่าผูเ้ ล่นเล่นช้า (Bad Time)
ผูอ้ าํ นวยการจัด การแข่ ง ขัน จะกํา หนดเวลาที ใช้ใ นการเล่ น ที ก าํ หนดและติ ด ประกาศที บ อร์ ด
ประกาศเป็ นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กลุ่มออกนอกตําแหน่ งเมือ มีช่วงระหว่ างกลุ่มมากกว่ าตอนเริมต้ น
ผูเ้ ล่นทีกลุ่มถูกจับเวลาจะมีโทษเล่นช้า (Bad Time) สะสมไปตลอดรอบการแข่งขัน ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา
กลุ่มของผูเ้ ล่นกลับไปอยูใ่ นตําแหน่งหรื อเล่นอยูใ่ นเวลาทีใช้ในการเล่นทีกาํ หนดไว้แล้วก็ตาม
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดเงือนไข
ครัCงที เตือน
ครัCงที ปรับ 1 สโตรค
ครัCงที ปรับ 2 สโตรค
ครัCงที ตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน
หมายเหตุ 1) ไม่มีการแจ้งให้ผเู ้ ล่นทราบว่ามีการจับเวลา
2) เวลาทีใช้จะเริ มทันทีทีกรรมการพิจารณาว่าถึงลําดับการเล่นของผูเ้ ล่น

5. การหยุดการเล่นชัวคราวเนืองจากสถานการณ์ อนั ตราย
(Suspension of Play Due to a Dangerous Situation) หมายเหตุ ของกฎ 6-8 b
5.1 เสี ยงสัญญาณให้หยุดการเล่นชัว คราวเนืองจากสถานการณ์อนั ตราย (เสี ยงสัญญาณยาว)
ถ้า ผูเ้ ล่ น ไม่ ห ยุด เล่ น ทัน ที ผูเ้ ล่ น มี โ ทษตัด สิ ท ธิo จากการแข่ ง ขัน นอกจากมี ส ถานการณ์ ที เ ห็ น ควรให้
ละเว้นการปรับโทษนั$นตามที กําหนดไว้ในกฎข้อ 33-7
5.2 เสี ยงสัญญาณให้หยุดการเล่นชัว คราว (เสี ยงสัญญาณสั$นติดต่อกัน 3 ครั$ง)
5.2 เสี ยงสัญญาณให้กลับเข้าไปเล่นต่อ (เสี ยงสัญญาณสั$นติดต่อ กัน 2 ครั$ง)
หมายเหตุ กําหนดให้ปิดพื$นที ฝึกซ้อมทั$งหมดในระหว่างหยุดการเล่ นชัวคราวเนื อ งจากสถานการณ์
อัน ตราย จนกว่ า ผู ้อ ํา นวยการจัด การแข่ ง ขัน จะประกาศเปิ ดให้ ฝึ กซ้ อ มได้ ผู ้เ ล่ น ที ฝ่ าฝื นจะถื อ ว่ า
ผิดระเบียบวินยั
6. การซ้ อมระหว่ างหลุม (Practice between Holes) หมายเหตุ 2 ของกฎข้ อ 7
ระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุม ผูเ้ ล่นต้องไม่ซอ้ มสโตรคบนกรี น หรื อใกล้กบั กรี นของหลุมที
เพิงเล่นจบ (ข้อห้ามนี$ให้รวมถึงการใช้ลูกกอล์ฟกลิ$งบนกรี นของหลุมทีเพิงเล่นจบด้วย)
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคในหลุมต่อไป ในกรณี มีการละเมิดในหลุมสุ ดท้ายของรอบทีกาํ หด ผู ้
เล่นมีโทษปรับในหลุมนั$น
7. การใช้ ยานพาหนะ (Transportation)
ผูเ้ ล่ นต้องไม่ ใช้ยานพาหนะทุ กประเภทในระหว่างรอบที กาํ หนด นอกจากได้รับอนุ ญาต จาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
การปรับโทษสํ าหรับการละเมิดข้ อกําหนด
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแต่ละหลุมทีมีการละเมิด ปรับโทษสู งสุ ด สี สโตรคต่อรอบ
กรณี มีการละเมิดระหว่างช่วงต่อเนืองของสองหลุม ให้ปรับโทษในหลุมต่อไป

ขัCนตอนการปฏิบัติเมือ พบว่ าละเมิด
การใช้ยานพาหนะทีไม่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ ต้องระงับใช้ทนั ทีหลังจากพบว่าเกิดการละเมิดข้อกําหนด
มิฉะนั$น ผูเ้ ล่นมีโทษตัดสิ ทธิoจากการแข่งขัน
8. การใช้ แคดดีC
ผูเ้ ข้าแข่ งขันจะต้องใช้แคคดี$ ของสนามซึ งคณะกรรมการจัดไว้เท่านั$น(D.6-4/2) และไม่ให้มี
ผูก้ างร่ ม (D.6-4/5)
9. กัปตันทีม (หมายเหตุของกฎข้ อ 8)
แต่ละทีมอาจจะแต่งตั$งกัปตันทีมหนึงคนทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาต่อสมาชิ กในทีมในแต่ละวันโดย
จะต้องแสดงตัวทีลงทะเบียน ลงชือรับปลอกแขน
ขณะปฏิบตั ิหน้าที
- กัปตันทีมจะต้องสวมปลอกแขนไว้ทีตน้ แขนข้างซ้าย
- อนุญาตให้แนะนํา ปรึ กษาระหว่างหลังกรี น ถึงแท่นทีเท่านั$น
-ไม่อนุญาตกัปตันทีม เข้าในสนาม หรื อขึ$นไปบนกรี น
- ไม่อนุญาตให้กปั ตันทีมใช้รถกอล์ฟ
10. การต่ อต้ านการใช้ สารกระตุ้น และการตรวจสอบร่ างกาย รวมทัCงเพศ
คณะกรรมการมี ข ้อ กํา หนดในเงื อ นไขที ห้า มผูเ้ ล่ น ใช้ส ารกระตุ ้น ใดๆ ในการแข่ ง ขัน หากมี
การร้ อ งเรี ย น และสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ก ับ การใช้ส ารกระตุ ้น และการตรวจสอบร่ า งกาย รวมทั$ง เพศ
ผูแ้ ข่งขันต้องให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบสารกระตุน้
11. ผลการแข่ งขัน t of the Competition)
เมือผลการแข่งขันได้ติดประกาศไว้ทีบอร์ดประกาศเป็ นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้ถือว่าผลการแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็ นทางการแล้ว

กฎสนาม (Local Rules)
1. ลูกออกนอกเขตสนาม (Out of Bounds) กฎข้ อ 27
พ้นกําแพง รั$ว หรื อหลักสี ขาว ซึงเป็ นสิ งกําหนดแนวเขตสนาม
หมายเหตุ
1.1 กรณี เขตสนามแสดงด้วยหลักสี ขาวหรื อเสารั$ว (ไม่นบั เสาคํ$ายันรั$ว) กําหนดให้แนวเชือมด้าน
ในสุ ดของหลัก หรื อเสารั$วทีอยู่ระดับพื$นเป็ นแนวเขตสนาม ลูกออกนอกเขตสนามถ้าทุ กส่ วนของลูก
กอล์ฟผ่านพ้นแนวดังกล่าว
1.2 กรณี เขตสนามแสดงด้วยเส้นสี ขาวต่อเนือง หรื อเส้นสี ขาวซึ งเชือมระหว่างหลักสี ขาว เส้นนั$น
เป็ นแนวเขตสนาม ลูกออกนอกเขตสนามเมือทุกส่ วนของลูกอยูบ่ นเส้นหรื อข้ามเส้นไปแล้ว
2. เขตอุปสรรคนํCา (รวมทัCงอุปสรรคนํCาด้ านข้ าง Water Hazards (Including Lateral Water Hazards)
กฎข้ อ 26
2.1 อุปสรรคนํ$า แสดงโดยเครื องหมายสี เหลือง ในกรณี ทีมีเส้นสี เหลืองให้เส้นสี เหลืองกําหนด
เขตของอุปสรรคนํ$า
2.2 อุปสรรคนํ$าด้านข้าง แสดงโดยเครื องหมายสี แดง ในกรณี ทีมีเส้นสี แดงให้เส้นสี แดงกําหนด
เขตของอุปสรรคนํ$าด้านข้าง
หมายเหตุ: ดรอปโซนสํ าหรับอุปสรรคนําC
เมือมีการกําหนดดรอปโซนสําหรับอุปสรรคนํ$า ผูเ้ ล่นสามารถปฏิบตั ิตามกฎข้อ 26 หรื อ ดรอปลูกในดร
อปโซนทีอยูใ่ กล้ทีสุด กับจุดทีลูกผ่านเขตของอุปสรรคนํ$า โดยมีโทษปรับ 1 สโตรค
การดรอปลูกในดรอปโซนจะไม่มีการดรอปใหม่อีก ถ้าลูกทีดรอปหยุดอยู่ห่างจากจุดกระทบส่ วนของ
สนามครั$งแรกไม่เกินกว่า 2 ช่ วงไม้กอล์ฟ ถึงแม้ว่าลูกทีดรอปจะกลิ$งออกนอกพื$นทีดรอปโซน หรื อใกล้
หลุมเข้าไป

3. พืนC ทีซ ่ อม (Ground Under Repair) กฎข้ อ 25
3.1 พื$นทีทีลอ้ มรอบด้วยเส้นสี ขาว รวมทั$งบริ เวณทีกาํ หนดให้ผชู ้ มเดินผ่านซึงมีเส้นสี ขาวล้อมรอบไว้
3.2 ทัว พื$นสนาม (Through the green) ร่ องระหว่างแผ่นหญ้า (ไม่ใช่ตวั แผ่นหญ้า) ถือว่าเป็ นพื$นที
ซ่อม อย่างไรก็ตามการติดขัดการยืนบนร่ องดังกล่าวไม่ถือเป็ นการติดขัดตามกฎข้อ 25-1 ถ้าลูก อยูใ่ นหรื อ
สัมผัสร่ องดังกล่าว หรื อร่ องดังกล่าวติดขัดบริ เวณทีต$ งั ใจสวิงของผูเ้ ล่นสามารถจะได้รับ การผ่อนปรน
ตามกฎข้อ 25-1 และกําหนดให้ร่องระหว่างแผ่นหญ้าทั$งหมดมีสถานะเสมือนเป็ นร่ องเดียวกัน
4. ลูกจม (Embedded Ball)
ทัว พื$นสนาม (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื$น ผูเ้ ล่นอาจหยิบลูกขึ$น ทําความ
สะอาด และดรอปลูกใกล้เท่าทีเป็ นไปได้กบั จุดทีลูกอยู่ และไม่ใกล้หลุมเข้าไป โดยไม่มีโทษปรับ เมือดร
อปลูกลงไป ลูกต้องกระทบส่ วนของสนามในบริ เวณทัว พื$นสนามก่อน
ยกเว้ น
1. ผูเ้ ล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี$ ถ้าลูกจมในทราย ในพื$นทีทีไม่ใช่บริ เวณหญ้า
ตัดสั$น (Closely mown area)
2. ผูเ้ ล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี$ ถ้าไม่สมเหตุผลอย่างชัดเจนทีจะทําการ สโตรค
ได้เพราะติดขัดกับสิ งอืนนอกเหนือจากสภาพทีครอบคลุมในกฎสนามนี$
5. สิ งกีดขวางทีเ คลือ นย้ ายไม่ ได้ (Immovable Obstructions) กฎข้ อ 24
5.1 พื$ น ที ล ้อ มด้ว ยเส้ น สี ข าว และอยู่ติ ด แนบกับ สิ ง กี ดขวางที เ คลื อ นย้า ยไม่ ไ ด้ ให้ถื อ ว่า พื$ น ที
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึงของสิ งกีดขวางทีเคลือนย้ายไม่ได้และไม่ใช่พ$ืนทีซ่อม (Ground Under Repair)
5.2 สวนหย่ อ มที ล ้อ มรอบด้ว ยสิ ง กี ด ขวาง ให้ ถื อ ว่ า สวนหย่ อ มดัง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ งของ
สิ งกีดขวาง

6. รอยปะหญ้ าบนกรีน (Turf Plugs on Putting Green)
บนกรี น รอยปะหญ้าทุกขนาดให้มีสถานะเป็ นเช่นเดียวกับรอยหลุมเก่า ผูเ้ ล่นสามารถซ่ อมได้ตาม
กฎข้อ16-1c
7. สิ งทีร วมเป็ นส่ วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the Course)
7.1 ลวด สายเคเบิล วัสดุทีใช้ห่อ หรื อ วัสดุอืนใดทีนาํ มาแนบติดกับต้นไม้ หรื อสิ งถาวรวัตถุต่างๆ
ของสนาม
7.2 กําแพงเขือน
7.3 ไม้ประดับทุกแห่ง
8. สิ งกีดขวางชัวคราวทีเ คลือ นย้ ายไม่ ได้ (Temporary Immovable Obstructions)
ได้แก่ ป้ ายโฆษณาและป้ ายบอกหลุมชัว คราวทีติดตั$งอยูร่ อบแท่นตั$งที ป้ ายโฆษณาทียึดติดกับสิ ง
กีดขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้ อืนๆ และนาฬิกา เป็ นต้น
1.กรณี ทีลูกของผูเ้ ล่นหยุดอยู่ใน อยู่บน หรื ออยูใ่ ต้ สิ งกีดขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้ หรื อสิ ง
กีดขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้กีดขวางการยืน หรื อบริ เวณทีต$ งั ใจสวิงของผูเ้ ล่น ถ้าผูเ้ ล่นต้องการขอ
ผ่อนปรนโดยทีคณะกรรมการได้จดั ทําดรอปโซนไว้แล้ว ผูเ้ ล่นอาจดรอปลูกในดรอปโซนทีใกล้ทีสุด
2. สิ งกีดขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้ทีเชือมโยงเข้ากับสิ งกีดขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้
อันอืน หรื อโยงกับสิ งกีดขวางทีเคลือนย้ายไม่ได้ใดๆด้วยเส้นสี ขาว ให้ถือเสมือนว่าทั$งหมดเป็ นสิ งกีด
ขวางชัว คราวทีเคลือนย้ายไม่ได้อนั เดียวกัน
9. ก้อนหินในบังเกอร์ (Stones in Bunkers)
ก้อนหินในบังเกอร์กาํ หนดให้เป็ นสิ งกีดขวางทีเคลือนย้ายได้ (ตามกฎข้อ 24-1)

10. สภาพพืนC ทีผ ดิ ปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข้ อ 25-1 หมายเหตุ
10.1 ผูเ้ ล่นไม่สามารถขอผ่อนปรนจากการยืนอยูบ่ นหลุม ร่ องรอย หรื อ ทางวิงของสัตว์ทีอาศัยอยู่
ในโพรง สัตว์เลื$อยคลาน หรื อ นก
10.2 ผูเ้ ล่นสามารถขอผ่อนปรนสําหรับ สภาพทีลูกหยุดอยู่ หรื อ บริ เวณทีต$ งั ใจสวิง จากจุดสี บอก
ระยะในบริ เวณหญ้าตัดสั$นทัว พื$นสนาม

โทษละเมิดกฎสนาม
สโตรคเพลย์ โทษปรับ 2 สโตรค

ระยะแข่ งขัน
สนามวอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ ท
นักกอล์ฟหญิงใช้ หมุดสี ขาว
นักกอล์ฟชายใช้ หมุดสี เหลือง
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