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การแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ประจ าปี 2562 

1. ค าน า 

ตั้งแต่ฤดูกาลแขง่ขนัปี 2562 เป็นตน้ไป ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ (ATGT) จะจดัการแขง่ขนัรอบคดัเลือกประจ าปี (Q-

School) ผูส้มคัรท่ีท าคะแนนไดดี้ท่ีสุด 35 คน และเสมอในการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะไดสิ้ทธ์ิเป็นสมาชิกของ

ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระเภทสมาชิกท่ี 15 และจะไปรวมกบันักกอลฟ์จากอนัดบัเงินรางวลัสะสม Order of Merit ในปี

ก่อนหน้าและนักกอลฟ์ท่ีไดสิ้ทธ์ิอื่นๆในการเขา้ร่วมการแขง่ขนัในฐานะสมาชิกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นฤดูกาล 

2562 (รายละเอียดของประเภทสมาชิกทั้งหมดอยูใ่นภาคผนวกท่ี 1) 

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะแบ่งออกเป็น 2 รอบดงัน้ีตามล าดบั 

สถานท่ีจดัการแขง่ขนั วอเตอรม์ิลล ์กอลฟ์ คลบั แอนด ์รีสอรท์ 

ท่ีอยู ่ 44  หมู่  2 ต.โพธ์ิแทน อ. องครกัษ์ จ. นครนายก 26120 

โทร  (662) 549-1555-8       (666) 4936-0029   

(ก)  การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรก วนัแขง่ขนั  4-7 ธนัวาคม 2561 

ผูส้มคัรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเกณฑข์องการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะตอ้งแข่ง

ในรอบคดัเลือกรอบแรก ท่ีแขง่ขนัทั้งหมด 4 รอบ 

(ข)  การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย วนัแขง่ขนั  11-14 ธนัวาคม 2561 

ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นเกณฑข์องการแขง่ขนัท่ีไดร้บัการยกเวน้ในรอบคดัเลือกรอบ

แรกและผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัตวัจากรอบคดัเลือกรอบแรก จะตอ้งมาแขง่ขนั

กนัในรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยท่ีแขง่ขนัทั้งหมด 4 รอบ 

วนัท่ีปิดรบัการสมคัร 31 ตลุาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย) 

 

2. รูปแบบการแข่งขนัรอบคดัเลือก 

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกแบ่งการแขง่ขนัออกเป็น 2 รอบ 

(ก)  การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรก: วนัแขง่ขนั  4-7 ธนัวาคม 2561 

วนัซอ้ม 3 ธนัวาคม 2561 

วนัลงทะเบียน 2 ธนัวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 16:00 น. 

(เวลาประเทศไทย)  

 3 ธนัวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 12:00 น.  

 (เวลาประเทศไทย) 

ผูส้มคัรท่ีปฎบิติัตามระเบียบการรบัสมคัรก่อนจะไดร้บัสิทธ์ิในการพิจารณาก่อน ในกรณีท่ีมีจ านวนผูส้มคัรแขง่ขนัเกิน

กว่าท่ีก าหนดไวก็้จะท าการเพิ่มสนามแข่งขนัในช่วงเวลาเดียวกนัเพื่อรองรับจ านวนผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมในการ

แขง่ขนัทั้งหมด 

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกจะแขง่ทั้งหมด  4 รอบ หรือ 72 หลุม จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัโดยประมาณ 144 คน 

หลงัจบการแขง่ขนั 36 หลุมจะท าการตดัผูแ้ขง่ขนัท่ีท าคะแนนไดดี้ท่ีสุด 80 คนและเสมอ เพื่อผ่านเขา้แขง่ขนัใน 2 
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รอบสุดทา้ย ถา้จ านวนผูส้มคัรแขง่ขนัน้อยกว่า 100 คน การตดัผูแ้ขง่ขนัใหเ้หลือ 2 ใน 3 ของจ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนั

ทั้งหมด 

เน่ืองจากจ านวนผูส้มคัรท่ีจะไดร้บัสิทธ์ิผ่านเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยยงัไม่สามารถยืนยนัจ านวนไดจ้นกว่า

จะไดร้บัใบสมคัรทั้งหมดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ดงัน้ันจ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัจากรอบคดัเลือกรอบแรกท่ีจะไดร้บัสิทธ์ิผ่าน

เขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะประกาศใหท้ราบระหว่างการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบแรก ผูส้มคัรแข่งขนัท่ีมี

คะแนนเสมอกนัในหลุมสุดทา้ยของรอบคดัเลือกรอบแรกจะไดผ่้านเขา้ไปในรอบการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย

ดว้ยกนั 

(ข)  การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย วนัแขง่ขนั  11-14 ธนัวาคม 2561 

วนัซอ้ม 10 ธนัวาคม 2561 

วนัลงทะเบียน 9 ธนัวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 16:00 น. 

(เวลาประเทศไทย)  

 10 ธนัวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 12:00 น.  

 (เวลาประเทศไทย) 

ผูส้มัครท่ีไดร้ับสิทธ์ิยกเวน้จากการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบแรกมีสิทธ์ิเขา้ร่วมแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยโดย

ทนัที สิทธ์ิของผูแ้ขง่ขนัท่ีไดร้บัการยกเวน้จากการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกจะปรากฎอยูใ่นภาคผนวกท่ี 2 

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะแขง่ทั้งหมด  4 รอบ หรือ 72 หลุม จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัสูงสุดไม่เกิน 156 คน 

หลงัจบการแขง่ขนั 36 หลุมจะมีการตดัตวั ผูท่ี้ท าคะแนนไดดี้ท่ีสุด 80 คนและเสมอ จะผ่านเขา้แขง่ขนัใน 2 รอบ

สุดทา้ย หลงัจากท่ีแขง่ครบ 72 หลุม ผูท่ี้ท าคะแนนดีท่ีสุด 35 คนและเสมอจะไดร้บัสิทธ์ิเป็นสมาชิกประเภทท่ี 15 

ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ าปี 2562 

ในกรณีท่ีมีการเสมอกนัในอนัดบัท่ี 1 จะตดัสินโดยการเปรียบเทียบจากผลการแขง่ขนัท่ีดีท่ีสุดตามล าดบัดงัน้ี (1) 36 

หลุม, (2) 18 หลุม, (3) 9 หลุม, (4) 6 หลุม, และ (5) 3 หลุม 

ในกรณียงัเสมอกนัอยู ่ จะตดัสินจากผลการแขง่ขนัในรอบสุดทา้ย โดยนับคะแนนจากหลุมท่ี 18 นับถอยไปจนกวา่จะ

ไดผู้ช้นะ หากผลอนัดบัท่ี 1 ยงัเสมอกนัอยูใ่หต้ดัสินเป็นรายหลุมต่อหลุม  

ในกรณีท่ีไม่สามารถท าการแขง่ขนัครบ 4 รอบ แต่ผลการแขง่ขนัสามารถประกาศไดถ้า้ท าการแขง่ขนัครบ 3 รอบ ใน

กรณีท่ีท าการแขง่ขนัไดไ้ม่ถึง 3 รอบในการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยอาจจะมีการก าหนดใหม้ีการแขง่ขนัใหม่

ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน 

 

3. คณุสมบตัิของผูส้มคัรแข่งขนั 

ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นเง่ือนไขดา้นล่างน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะสมคัรแขง่ขนัรอบคดัเลือกได ้

(ก) ผูส้มคัรท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้ นไป สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกได ้แต่จะสามารถเร่ิมแขง่ขนัในรายการออล

ไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ไดต่้อเมื่อมีอายุครบ 14 ปีบริบูรณก์อ่นหรือในวนัแขง่รอบแรกในการแขง่ขนัน้ันๆ 

(ข) นักกอลฟ์อาชีพ  

(ค) นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมแีตม้ต่อไม่เกิน 5 และจะตอ้งมีใบรบัรองแตม้ต่อจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรบั  

หมายเหตุส าหรบันักกอลฟ์สมคัเล่น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎขอ้บงัคบัสถานภาพสมคัรเล่น ส าหรบันักกอลฟ์สมคัรเล่น

ภายใตก้ารควบคุมของ R&A Rules Ltd ท่ีจะท าการสมคัรและแขง่ขนัในรอบใดๆของการแขง่ขนัรอบคดัเลือกของออลไทย
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แลนดก์อลฟ์ทวัร ์ โดยท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งสละสิทธ์ิการรบัเงินรางวลัในการแขง่ขนัของแต่ละรอบล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอรม์ท่ี

จดัไวใ้ห ้ณ สนามแขง่ขนั 

อยา่งไรก็ตามหากนักกอลฟ์สมคัรเล่นเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือก ในฐานะนักกอลฟ์อาชีพเป็นครั้งแรกและไม่ประสบ

ผลส าเร็จ ผูส้มคัรอาจยืน่ค ารอ้งเพื่อขอคืนสถานภาพการเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่นต่อคณะกรรมการสถานภาพสมคัรเล่นโดย

ผูส้มคัรอาจตอ้งรอการคนืสถานภาพนักกอลฟ์สมคัรเล่นเป็นเวลาสามเดือนหลงัจากท่ีมีการละเมิดกฎ โดยท่ีการเขา้ร่วม

แขง่ขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ น้ีเป็นเพียงการละเมิดครั้งเดียวของผูเ้ล่นภายใตก้ฎขอ้บงัคบัสถานภาพ

สมคัรเล่น (ค าตดัสิน 9-2b/3)  

 

4. ขั้นตอนการสมคัรแข่งขนั 

(ก) ดาวน์โหลดและกรอกใบสมคัรแขง่ขนัใหส้มบูรณค์รบถว้น (รายละเอียดใบสมคัรอยูใ่นภาคผนวกท่ี 3) สามารถดาวน
โหลดไดท่ี้ http://www.allthailandgolftour.com 

(ข) จดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 

(ค) ช าระคา่สมคัร 

• ค่าสมคัรแขง่ขนัเป็นเงินทั้งส้ิน 15,000 บาท ซ่ึงรวมค่าสมคัรแขง่ขนัคดัเลือกรอบแรกและรอบสุดทา้ยแลว้  

• ช าระคา่สมคัรโดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารเท่าน้ัน  

รายละเอียดบญัชีมีดงัน้ี 

ช่ือบญัช ี บริษัท สปอรต์ แมนเนจเมน้ทก์รุ๊ป จ ากดั 

เลขท่ีบญัช ี 018-2-57791-5 

ช่ือธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

Swift Code SICOTHBK 

หมายเหตุ ส าหรบัค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารท่ีเกิดขึ้ น ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเอง 

• ระบุช่ือผูส้มคัรในเอกสารการโอนเงินเพื่อใหส้ะดวกต่อการตรวจสอบ 

(ง) ส่งใบสมคัรพรอ้มเอกสารประกอบการสมคัรตลอดจนหลกัฐานการโอนเงินมาพรอ้มกนั โดยจดัส่งทางอีเมลมาท่ี 

email: Q-School2019@allthailandgolftour.com  

หมายเหต ุ การสมคัรจะสมบูรณต่์อเมื่อทางออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรไ์ดร้บัใบสมคัรและหลกัฐานประกอบอื่นๆ 

ครบถว้นพรอ้มกนัเท่าน้ัน 

• รบัสมคัรผ่านทางอีเมลเท่าน้ัน ไม่รบัสมคัรช่องทางอื่นๆ 

• ผูส้มคัรจะไดร้บัอีเมลยนืยนักลบั จึงจะถือวา่ขัน้ตอนการสมคัรคบถว้นสมบูรณ ์

 

5. วนัปิดรบัสมคัร 

ปิดรบัการสมคัรในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย) 

  

http://www.allthailandgolftour.com/
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6. การยนืยนัการสมคัรแข่งขนั/สถานที่แข่งขนั 

ผูส้มคัรจะไดร้บัอีเมลยนืยนักลบั จึงจะถือวา่ขัน้ตอนการสมคัรสมบูรณ ์

ในกรณีท่ีมีการเพิ่มสนามแขง่ขนั ผูส้มคัรแขง่ขนัจะไดร้บัแจง้การยนืยนัสนามแขง่ขนั 2 สปัดาหก์่อนการแขง่ขนัรอบคดัเลือก

รอบแรกจะเร่ิมตน้ขึ้ น โดยจะจดัการแขง่ขนัในสปัดาหเ์ดียวกนั ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรข์อสงวนสิทธ์ิในการเป็นผูก้ าหนด

สนามแขง่ขนัใหก้บัผูส้มคัรแขง่ขนั 

 

7. การถอนตวั 

กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการถอนตวั จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือลายลกัษณอ์กัษรใหอ้อลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรท์ราบ โดยจะมีเง่ือนไข

ดงัน้ี 

(ก) ถา้ผูส้มคัรถอนตวักอ่นวนัปิดรบัสมคัร ผูส้มคัรจะไดร้บัเงินคืน 13,500 บาท 

(ข) ถา้ผูส้มคัรถอนตวัหลงัวนัปิดรบัสมคัรดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพพรอ้มใบรบัรองแพทย ์ ผูส้มคัรจะไดร้บัเงินคืน 12,000 

บาท 

(ค) ถา้ผูส้มคัรถอนตวัหลงัวนัปิดรบัสมคัร ผูส้มคัรจะไดร้บัเงินคืน 7,500 บาท 

(ง) ถา้ผูส้มคัรไม่อยูท่ี่แท่น ณ เวลาแขง่ขนัโดยท่ีไม่ไดแ้จง้เจา้หน้าท่ีใหท้ราบล่วงหนา้ ผูส้มคัรจะไม่ไดร้บัค่าสมคัรคืนและ

อาจจะมีการลงโทษทางวินัย 

(จ) ถา้ผูส้มคัรไดเ้ร่ิมแขง่ขนัไปแลว้จะไม่มีการคืนเงินค่าสมคัรใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. นโยบายทัว่ไป 

(ก) ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรข์อสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขรูปแบบ เง่ือนไข และขอ้ก าหนดการแขง่ขนั รวม
ทั้งปฎเิสธการรบัใบสมคัรเม่ือใดก็ไดห้ากพบว่าผูส้มคัรมปีระวติัความประพฤติหรือเคยปฏบิติัตนไม่เหมาะสมกบัความ

เป็นมืออาชีพในการแขง่ขนั ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปฎเิสธใบสมคัรได ้

(ข) การลงนามในใบสมคัรน้ี ถือเป็นการลงนามเพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ าปี 

2562 เท่าน้ัน แมว้่าการเขา้เป็นสมาชิกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะเร่ิมจากการแขง่ขนัในรายการน้ี แต่ออลไทย

แลนดก์อลฟ์ทวัรข์อสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาคุณสมบติัอื่นๆ (เช่น อุปนิสยั ความประพฤติ ความรบัผิดชอบทางการ

เงิน และอื่นๆ) ต่อผูส้มคัรทุกคนส าหรบัการเขา้เป็นสมาชิก และเป็นสิทธ์ิของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นการใช้

ดุลพินิจท่ีจะรบัหรือไม่รบัในการเขา้เป็นสมาชิกโดยไม่ตอ้งระบุเหตุผลในการพจิารณาน้ัน 

(ค) การท าประกนัภยั เป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรทุกคน ท่ีตอ้งจดัใหม้ีประกนัอุบติัเหตุซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการ

เสียชีวิตและการเป็นผูทุ้พพลภาพจากอบุติัเหตุ และแนะน าใหม้ีการท าประกนัส่วนบุคคลท่ีครอบคลุมถึงความ

รบัผิดชอบจากความประมาทต่อบุคคลท่ีสาม หรือเป็นส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้ นในการแขง่ขนั โดยมีทุนประกนัขัน้ต า่ 1 ลา้น

บาท 

(ง) การชดใชค้า่เสียหาย ผูส้มคัรสญัญาวา่จะเป็นผูช้ดใชค้า่เสียหาย และไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัรจ์ากเร่ืองหน้ีสิน การเรียกรอ้ง ส่ิงท่ีตอ้งเสียไป ค่าใชจ้่าย ความเสียหายหรือสูญหายท่ีเกิดจากการปฏบิติัท่ี

ผิดกฎ ความประมาท การจงใจประพฤติผิด หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายของผูส้มคัร 
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(จ) การยกเวน้ความรบัผิดชอบ ผูส้มคัรเขา้ใจในความเส่ียงของการเล่นกอลฟ์ และตกลงวา่ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรไ์ม่

ตอ้งรบัผิดชอบต่อการเสียชีวิต การบาดเจบ็ทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากผูส้มคัรในช่วง

ระหว่างการแขง่ขนัรอบคดัเลือก 

 

9. ขอ้มูลจ  าเพาะของไมก้อลฟ์ และลกูกอลฟ์ 

(ก)  รายช่ือหวัไมท่ี้สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Driver Heads) หวัไม ้(Driver) ท่ีผูเ้ล่นน ามาใชแ้ขง่ขนั 

ส่วนของหวัไมก้อลฟ์ (Club Head) ตอ้งเป็นรุ่น (model) และมุมองศาหน้าไม ้ (loft) ท่ีปรากฏอยูใ่นรายช่ือหวัไมท่ี้

สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Driver Heads) จดัท าโดย R&A ฉบบัปัจจบุนั 

• การปรบัโทษส าหรบัการน าไมอ้อกไปแต่ไม่ใชส้โตรกดว้ยไมห้น่ึงอนั หรือหลายอนั ปรบัโทษสองสโตรกสาหรบัแต่

ละหลุมท่ีมีการละเมิด ปรบัสูงสุดส่ีสโตรกต่อรอบ (สองสโตรกส าหรบัแต่ละหลุมในสองหลุมแรกท่ีมีการละเมิด) 

• การปรบัโทษส าหรบัการสโตรกดว้ยไมก้อลฟ์ท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนด ตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนั 

(ข)  ขอ้มลูจ าเพาะของร่องหน้าไมแ้ละรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) (ค าตดัสิน 4-1/1)  

ไมก้อลฟ์ของผูเ้ล่นตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจ าเพาะของร่องและรอยตอกในกฎขอ้บงัคบัท่ีมีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2553 

• การปรบัโทษสาหรบัการน าไมอ้อกไปแต่ไม่ใชส้โตรกดว้ยไมห้น่ึงอนั หรือหลายอนั ปรบัโทษสองสโตรกส าหรบัแต่

ละหลุมท่ีมีการละเมิด ปรบัสูงสุดส่ีสโตรกต่อรอบ 

• ถา้พบการละเมิดใดระหว่างการเล่นของสองหลุมใหถื้อว่าพบการละเมิดระหวา่งการเล่นในหลุมต่อไปและตอ้งใช้

การปรบัโทษตามน้ัน 

• การปรบัโทษสาหรบัการสโตรกดว้ยไมก้อลฟ์ท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนด ตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนั 

(ค)  ขอ้มลูจ าเพาะของลูกกอลฟ์ (หมายเหตุ กฎขอ้ 5-1) 

(i)  รายช่ือลูกกอลฟ์ท่ีสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Golf Balls) ลูกกอลฟ์ท่ีผูเ้ล่นใชเ้ล่น ตอ้งมีช่ือ

ปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือลูกกอลฟ์ท่ีสอดคลอ้งกบัฉบบัปัจจบุนัท่ีจดัทาโดย R&A 

• การปรบัโทษในกรณีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในสโตรกเพลย ์ตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั 

(ii)  ลูกกอลฟ์ประเภทเดียวกนั (One Ball Condition) 

ในระหว่างรอบท่ีก าหนด ลูกกอลฟ์ท่ีผูเ้ล่นใชเ้ล่นตอ้งมียีห่อ้และแบบเดียวกนัตามรายช่ือหน่ึงช่ือ ท่ีปรากฏอยูใ่นรายช่ือ

ลูกกอลฟ์ท่ีสอดคลอ้งกบัฉบบัปัจจุบนั (ขอ้ก าหนดขอ้น้ีไม่บงัคบัใชใ้นการแขง่ขนัโปร-แอม ทั้งนักกอลฟ์อาชีพและ

นักกอลฟ์สมคัรเล่น)  

• การปรบัโทษสาหรบัการละเมิดในการเล่นแบบสโตรกเพลย ์ ปรบัโทษสองสโตรกส าหรบัแต่ละหลุมท่ีมีการ

ละเมิด ปรบัสูงสุดส่ี สโตรกต่อรอบ (สองสโตรกส าหรบัแต่ละหลุมในสองหลุมแรกท่ีมีการละเมดิ) 

(ง)  การสึกหรอและการดดัแปลง (กฎ 4-1b)  

       ไมก้อลฟ์ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบักฏขอ้บงัคบัถือว่ายงัสอดคลอ้งตามกฎอยูจ่ากการสึกหรอท่ีเกิดจากการใชง้าน 

ตามปกติ หากเจตนาเปล่ียนแปลงส่วนใดของไมก้อลฟ์ ใหถื้อเสมือนว่าเป็นสภาพใหม่และสภาพของไมก้อลฟ์ท่ีได้

เปล่ียนแปลงไปน้ันตอ้งสอดคลอ้งกบักฏขอ้บงัคบั 
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10. หมายเหตขุองแข่งขนั 

(ก) การประพฤติตนของนักกอลฟ์อาชีพ ผูส้มคัรจะตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมตามมารยาทของนักกอลฟ์  

(ข) บุคลิกภาพ ผูเ้ล่นตอ้งดูแลตนเองใหเ้รียบรอ้ยอยูเ่สมอทั้งในเร่ืองเส้ือผา้และทรงผมตามระเบียบของทวัร ์ ในขณะท่ีท า
หน้าท่ีเป็นนักกอลฟ์อาชีพ ณ สนามกอลฟ์ หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

หา้มผูเ้ล่นสวมใส่กางเกงยนีส ์ และเส้ือยดืไม่มีปกในรอบฝึกซอ้ม หรือรอบการแขง่ขนัใดๆ รวมทั้งตอ้งปฏบิติัตาม

ระเบียบในเร่ืองการแต่งกายของสนามน้ันๆ 

(ค) การสมัมนาของสมาชิกใหม่ เป็นภาคบงัคบัใหส้มาชิกใหม่ทุกคน ท่ีผ่านการคดัตวัจากการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบ

สุดทา้ย ตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนา โดยท่ีจะมีการสมัมนาเกี่ยวกบักฎขอ้บงัคบักีฬากอลฟ์ ขอ้ก าหนดการแขง่ขนั สญัญา

ขอ้ตกลง การเป็นสมาชิกและอื่นๆ โปรดวางแผนการเดินทางใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ร่วมสัมมนาน้ี ซ่ึงจะกล่าวถึง

ภายหลงัจากการแขง่ขนัในรอบสุดทา้ยส้ินสุดลง 

(ง) แบบฟอรม์ประวติัส่วนบุคคลส าหรบัส่ือ ก าหนดใหผู้เ้ล่นท่ีเขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยตอ้งกรอกฟอรม์ให้

ครบถว้นสมบูรณ ์

 

11. ติดตอ่สอบถาม 

ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์

ท่ีอยู ่         ชั้น 7 ตึกสุพรีมคอมเพล็กซ ์

                1024 ถนนสามเสน เขตดุสิต 

                กรุงเทพฯ 10300, ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ (662) 667-4250       

โทรสาร  (662) 667-4252 

อีเมล     Q-School2019@allthailandgolftour.com 

เวปไซด ์ www.allthailandgolftour.com 

  

mailto:Q-School2019@allthailandgolftour.com
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ภาคผนวกท่ี 1 

ล าดบัสิทธ์ิของประเภทสมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ  าปี 2562 

ล าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด 

1 นักกอลฟ์ 50 อนัดบัแรกของโลกโดยนับจากวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัรในแต่ละรายการแข่งขนัของออล

ไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์

2 นักกอล์ฟท่ีมีอนัดับเงินรางวลัสูงสุด ของทัวรต่์างๆดงัน้ี PGA Tour, the European Tour, the Japan Tour, 

the PGA Tour of Australasia, the Sunshine Tour, the Asian Tour, and the One Asia Tour 

3 (ก) นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดับเงินรางวลัสะสมสูงสุดของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ไดร้บัสิทธ์ิการแข่งขนัในทุก

รายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกหา้ปี (5 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ 

 

(ข) นักกอลฟ์ไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

4 (ก) นักกอล์ฟท่ีชนะรายการ Singha Masters หรือ All Thailand Championship ไดร้ับสิทธ์ิเขา้แข่งขนัใน

ทุกรายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกสามปี (3 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ 

 

(ข)  นักกอลฟ์ไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

5 (ก) นักกอลฟ์ท่ีชนะการแขง่ขนัของ ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์ ตั้งแต่สองรายการขึ้ นไปในปีเดียวกนั ไดร้บั

สิทธ์ิเขา้แข่งขนัในทุกรายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์ เป็นเวลาอีกสามปี (3 ปี) หลงัจากจบฤดูกาล

น้ันๆ 

 

(ข) นักกอลฟ์ไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์ 

6 (ก) นักกอลฟ์ท่ีชนะการแข่งขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์หน่ึงรายการ ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัในทุกรายการ

ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกสองปี (2 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ  

 

(ข) นักกอลฟ์ไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

7 นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัเชิญจากออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์

8 นักกอลฟ์ท่ีผ่านการคดัเลือกจากรอบคดัเลือกวนัจนัทร ์ในแต่ละรายการแขง่ขนัท่ีออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ก าหนด 

9 (ก) นักกอลฟ์ 60 อนัดบัแรกจากอนัดบัเงินรางวลัสะสม ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2561 

 

(ข)  นักกอลฟ์ไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย ์

10 นักกอลฟ์สมคัรเล่น 4 อนัดบัแรกจากคะแนนสะสมของนักกอลฟ์สมคัรเล่นจากออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์ 

ในปี 2561 

11 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 1 คน ซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 5 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัร ์ ใน ปี 2562 ณ วนัสุดทา้ยของวนัปิดรบัสมคัรในแต่ละรายการ และยงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิในการ
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ล าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด 

แขง่ขนั (สามารถใชส้ าหรบัรายการแขง่ขนัต่อไปไดท้นัที) 

12 นักกอลฟ์สมคัรเล่น 4 คนแรกซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 20 จากคะแนนสะสมของนักกอลฟ์สมคัรเล่นจากออล

ไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2562 

13 นักกอลฟ์ท่ีเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์

14 นักกอลฟ์ในประเภทสมาชิกท่ี 15 และ 16 จะมีจดัอนัดบัเงินรางวลัสะสมใหม่จากอนัดบัเงินรางวลัสะสม

ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2562 ตามก าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัของออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวรก์ าหนดขึ้ น หลังจากการจดัอนัดับเงินรางวลัสะสม อนัดบัของสมาชิกในประเภทสมาชิกท่ี 14 

อาจมีการเปล่ียนแปลง  

หมายเหตุ สมาชิกท่ีไม่มีเงินรางวัลสะสมหลังจากท่ีมีการจดัอนัดับเงินรางวลัสะสมใหม่ จะยงัคงอยู่ใน

ประเภทสมาชิกเดิม 

15 นักกอลฟ์ 35 คนแรกและเสมอ จากการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 

2562 

16 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 61 ถึง 80 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561 

17 นักกอล์ฟอนัดับตั้งแต่ 36 ถึง 80 และเสมอจากการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัรปี์ 2562 

18 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 81 ถึง 150 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561 

19 นักกอล์ฟท่ีไม่ผ่านการตัดตัวจากการแข่งขนัรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ปี 

2562 

20 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 151 เป็นตน้ไป จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561 

21 ผูช้นะรายการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นอดีตท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนั 

22 นักกอลฟ์ท่ีเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2562 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ล าดบัสิทธ์ิการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

ล าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด 

1 นักกอล์ฟ 50 อนัดับแรกของอนัดับเงินรางวลัสะสม ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 2560 ท่ีไดร้บัสิทธ์ิ

แข่งขนัในปี 2561 แต่ไม่สามารถอยู่ใน 60 อนัดับแรกของอนัดับเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทวัรใ์นปี 2561 และไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2562 

2 นักกอล์ฟท่ีมีอันดับเงินรางวัลสะสมสูงสุดของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์  ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2542 ท่ียงั

ไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนั 

3 นักกอล์ฟอนัดับตั้งแต่ 61 ถึง 120 และเสมอ จากอนัดับเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 

2561 

4 ผูช้นะการแข่งขนัในแต่ละรายการของออลไทยแลนดก์อล์ฟทวัรต์ั้งแต่ปี  2542 ถึงปี 2559 ท่ียงัไม่ไดร้ับ

สิทธ์ิเขา้แขง่ขนั 

5 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 125 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ US PGA 

Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

6 นักกอล์ฟท่ีมีอันดับดีท่ีสุดจ านวน 5 คนซ่ึงอยู่ไม่เกินอันดับท่ี 100 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ 

European Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

7 นักกอล์ฟท่ีมีอนัดับดีท่ีสุดจ านวน 5 คนซ่ึงอยู่ไม่เกินอนัดับท่ี 75 จากอนัดับเงินรางวลัสะสมของ Japan 

Golf Tour Organization ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

8 นักกอล์ฟท่ีมีอนัดับดีท่ีสุดจ านวน 5 คนซ่ึงอยู่ไม่เกินอนัดับท่ี 60 จากอนัดับเงินรางวลัสะสมของ Asian 

Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

9 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ PGA Tour 

of Australia ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

10 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Southern 

Africa (Sunshine) Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

11 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 50 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Thailand 

PGA Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

12 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 3 คนซ่ึงอยู่ไม่เกินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ PGT Asia 

Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

13 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่ม่เกินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Taiwan 

PGA Tour ในปี 2561 ท่ียงัไม่ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*) 

14 นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์ 

15 นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ านวน 3 คนซ่ึงอยู่ในอนัดบัไม่เกินอนัดบัท่ี 30 ของ World Amateur 
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ล าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด 

Golf Ranking (*) 

16 นักกอลฟ์ท่ีชนะการแข่งขนัประเภทบุคคลในครั้งล่าสุดของการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี a) Eisenhower Cup, b) 

Nomura Cup, c) Asian Games, d) Sea Games, and e) Putra Cup 

17 นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุด 5 คน ซ่ึงอยู่ไม่เกินอนัดบัท่ี 20  ของอนัดบัคะแนนสะสมของสมาคม

กีฬากอลฟ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(*) 

(*) ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 

 
  

  


