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ความรับผิดชอบของผูเลน 
 
กฎขอ 6 ผูเลน 
 
6-1. กฎขอบังคับ  
การรูกฎขอบังคับ เปนความรับผิดชอบของผูเลนและแคดด้ีของตน การละเมิดกฎขอบังคับใดๆของ

แคดดี้ระหวางรอบที่กําหนด ผูเลนมีโทษปรับตามกฎขอบังคับที่นํามาใชได 
 
6-2. แฮนดิแคป  
a. แมทชเพลย 
กอนเร่ิมแมทชแขงขันที่ใชแฮนดิแคป ผูเลนควรยืนยันแฮนดิแคปที่เก่ียวของซึ่งกันและกัน ถาผูเลนเร่ิม

แมทชโดยแจงแฮนดิแคปที่สูงกวาที่มีสิทธิ์ไดรับ และสงผลกระทบตอจํานวนสโตรคที่ไดใหหรือไดรับ 

ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน มิฉะนั้น ผูเลนตองเลนไปตามแฮนดิแคปที่แจงไว 

b. สโตรคเพลย 
ในรอบแขงขันที่ใชแฮนดิแคป ผูแขงขันตองแนใจวาไดบันทึกแฮนดิแคป ของตนในสกอรการดกอนนํา

สงคืนตอคณะกรรมการ ถาสงคืนโดยไมมีแฮนดิแคปบันทึกอยูในสกอรการด (กฎขอ 6-6b) หรือถา

แฮนดิแคปที่บันทึกลงไปนั้นสูงกวาที่มีสิทธิ์ไดรับ   และสงผลกระทบตอจํานวนสโตรคที่ไดรับ           

ผูแขงขันมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขันที่ใชแฮนดิแคปนั้น  มิฉะนั้น ใหถือวาเปนสกอรยืนตามนั้น 

หมายเหตุ  เปนความรับผิดชอบของผูเลนที่ตองรูวาตนจะใหหรือรับแฮนดิแคปในหลุมใด 
 
6-3. เวลาเริ่ม และกลุม 
a. เวลาเริ่ม 
ผูเลนตองเร่ิมเลนตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

b. กลุม 
ในสโตรคเพลย ผูแขงขันตองเลนตามกลุมที่คณะกรรมการจัดไวโดยตลอดรอบ เวนแตคณะกรรมการ

อนุญาตหรืออนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลง 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-3 
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ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

(การเลนประเภทเบสท-บอล และประเภทโฟร-บอล ดูกฎขอ 30-3a   และ 31-2) 

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกําหนดไวในเง่ือนไขการแขงขัน (กฎขอ  33-1) วา ถาผูเลนมาถึงจุดเร่ิมเลน 

พรอมเลนภายในหานาที หลังจากเวลาเร่ิมตนเลนของตน กรณีไมมีสภาพเหตุการณที่ใหละเวนการปรับ

โทษตัดสิทธิ์จากการแขงขันตามที่กําหนดไวในกฎขอ 33-7 ใหปรับโทษที่ไมเร่ิมเลนตามเวลาคือ ปรับเปน

แพในหลุมแรกในแมทชเพลย หรือปรับโทษสองสโตรคในหลุมแรกในสโตรคเพลย แทนการตัดสิทธิ์

จากการแขงขัน 

 
6-4. แคดด้ี 
แคดดี้อาจชวยเหลือผูเลนได แตจํากัดใหผูเลนมีแคดด้ีไดเพียงหนึ่งคนในแตละชวงเวลาเทานั้น   

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-4 
แมทชเพลย – เม่ือสรุปผลของหลุมนั้นที่พบวามีการละเมิดกฎนี้ ใหปรับสภาพของแมทชโดยตัดหนึ่ง

หลุมสําหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด  

ใหตัดจํานวนหลุมไดมากที่สุด สองหลุมตอรอบ 

สโตรคเพลย – ปรับโทษสองสโตรคสําหรับแตละหลุมที่มีการละเมิด  

ใหปรับโทษสูงสุด สี่สโตรคตอรอบ 

ในแมทชเพลย หรือสโตรคเพลย – กรณีมีการละเมิดระหวางชวงการเลนตอเนื่องของหลุมสองหลุม 

ใหปรับโทษในหลุมตอไป 

ผูเลนที่มีแคดด้ีมากกวาหนึ่งคนที่เปนการละเมิดเกิดขึ้น ผูเลนตองแนใจวาผูเลนไมมีแคดด้ีมากกวา

หนึ่งคนในแตละชวงเวลาในชวงที่เหลือของรอบท่ีกําหนดนั้น มิฉะนั้น ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์จากการ

แขงขัน 

การแขงขันประเภทโบก้ี พาร – ดูหมายเหตุ 1 ในกฎขอ 32-1a 

การแขงขันประเภทสเตเบ้ิลฟอรด – ดูหมายเหตุ 2 ในกฎขอ 32-1b 

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขการแขงขัน (กฎขอ    33-1) หามผูเลนใชแคดด้ีหรือ

จํากัดผูเลนในการเลือกใชแคดดี้ 
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6-5. ลูกกอลฟ 
การเลนลูกกอลฟที่ถูกตองเปนความรับผิดชอบของผูเลน ผูเลนแตละคนควรทําเคร่ืองหมายเฉพาะไว

บนลูกกอลฟของตน 

 
6-6.  การนับสกอรในสโตรคเพลย 
a. การบันทึกสกอร 
หลังจากเลนจบแตละหลุม มารคเกอรควรตรวจสอบสกอรกับผูแขงขันและบันทึกไว มารคเกอรตอง

ลงชื่อในสกอรการดและมอบใหกับ       ผูแขงขันเม่ือเลนจบรอบแลว ถามีมารคเกอรมากกวาหนึ่งคน

เปน       ผูบันทึกสกอรนั้น แตละคนตองลงชื่อในสวนที่ตนรับผิดชอบ 

b. การลงช่ือ และการสงสกอรการดคืน  
หลังจากจบรอบแลว ผูแขงขันควรตรวจสอบสกอรของแตละหลุมของตน และขจัดขอสงสัยใดๆกับ

คณะกรรมการ ผูแขงขันตองแนใจวามารคเกอรหรือมารคเกอรมากกวาหนึ่งคนไดลงชื่อในสกอรการด 

แลวจึงลงชื่อในสกอรการดดวยตนเอง และนําสงคืนตอคณะกรรมการโดยเร็วเทาที่เปนไปได 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-6b 
ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

c. การแกไขสกอรการด  
ไมอาจทําการแกไขสกอรการดหลังจากผูแขงขันไดสงคืนใหคณะกรรมการแลว  

d. สกอรของหลุมที่ผิด 
ผูแขงขันเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของสกอรของแตละหลุมที่จดไวในสกอรการดของตน ถา   

ผูแขงขันสงสกอรของหลุมใดตํ่ากวาที่ทําไดจริง ผูแขงขันมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน ถาสงสกอร

ของหลุมใดสูงกวาที่ทําไดจริง ใหสกอรนั้นเปนไปตามที่สงมา 

หมายเหตุ 1 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการรวมสกอร และในการใชแฮนดิแคปตามที่จดไว

ในสกอรการด – ดูกฎขอ 33-5 

หมายเหตุ 2 ในการเลนประเภทโฟร-บอลแบบสโตรคเพลย ดูทั้งกฎขอ 31-3 และขอ 31-7a 

 
6-7. ลาชาเกินควร การเลนชา 
ผูเลนตองเลนโดยไมลาชาเกินควร และเลนตามชวงเวลาที่คณะกรรมการอาจกําหนดขึ้นเพื่อใชเปน
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แนวทางในการควบคุมเวลาเลน ผูเลนตองไมทําใหการเลนลาชาเกินควรระหวางที่เลนจบหลุมใด

หลุมหนึ่งกับการเลนบนแทนต้ังทีของหลุมตอไป  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-7 
แมทชเพลย – ปรับเปนแพหลุมนั้น 

สโตรคเพลย – ปรับสองสโตรค 

การแขงขันประเภทโบก้ี และพาร – ดูหมายเหตุ 2 ในกฎขอ 32-1a 

การแขงขันประเภทสเตเบ้ิลฟอรด – ดูหมายเหตุ 2 ในกฎขอ 32-1b 

การละเมิดคร้ังตอไป – ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

หมายเหตุ 1 ถาผูเลนเลนลาชาเกินควรระหวางหลุมตางๆ และกําลังทําใหการเลนในหลุมตอไป

ลาชา ยกเวนการแขงขันประเภทโบก้ี พาร และ    สเตเบ้ิลฟอรด   (ดูกฎขอ 32) ใหปรับโทษในหลุม

นั้น 

หมายเหตุ 2 เพื่อจุดประสงคสําหรับปองกันการเลนลาชาเกินควร คณะกรรมการอาจกําหนดใน

เงื่อนไขการแขงขัน (กฎขอ 33-1) เก่ียวกับเวลาที่ใชในการเลนเพื่อเปนแนวทาง รวมถึงชวงเวลามาก

ที่สุดที่อนุญาตใหเลนจบรอบที่กําหนด หรือใหเลนจบหลุมใดหลุมหนึ่ง หรืออนุญาตใหใชเวลาใน

การสโตรคใดสโตรคหนึ่ง 

ในสโตรคเพลยเทานั้น กรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวคณะกรรมการอาจแกไขการปรับ

โทษสําหรับการละเมิดกฎขอนี้ไดดังตอไปนี้ 

ละเมิดกฎคร้ังแรก – ปรับหนึ่งสโตรค 

ละเมิดกฎคร้ังที่สอง – ปรับสองสโตรค 

ละเมิดกฎคร้ังตอไป – ตัดสิทธิจ์ากการแขงขัน 

 
6-8. การหยุดการเลน การกลับเขาไปเลนตอ 
a. เมื่อไดรับอนุญาต 
ผูเลนตองไมหยุดการเลน นอกจาก 

(1) คณะกรรมการใหหยุดการเลนชั่วคราว 

(2) ผูเลนเชื่อวามีอันตรายจากฟาผา 

(3) ผูเลนกําลังรอคําตัดสินจากคณะกรรมการในเร่ืองขอสงสัยหรือขอขัดแยง (ดูกฎขอ 2-5 และ    
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34-3) หรือ 

(4) มีเหตุผลอันสมควรอ่ืนๆ เชน การเจ็บปวยฉับพลัน เปนตน 

สภาพอากาศเลวรายไมใชเหตุผลสมควรที่จะหยุดการเลน  

ถาผูเลนหยุดการเลนโดยไมไดรับอนุญาตโดยเฉพาะจากคณะกรรมการ ผูเลนตองรายงานตอ

คณะกรรมการโดยเร็วเทาที่สามารถทําได ถาผูเลนรายงานแลว และคณะกรรมการพิจารณาเหตุผล

ของผูเลนจนเปนที่พอใจ จะไมมีโทษปรับ มิฉะนั้น ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

ขอยกเวน ในแมทชเพลย ผูเลนตกลงหยุดการเลน ไมปรับโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน นอกจากการ

กระทําดังกลาวทําใหการแขงขันลาชา 

หมายเหตุ  การออกจากสนามไมถือวาเปนการหยุดการเลน 

b. การปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการใหหยุดการเลนช่ัวคราว 
เม่ือคณะกรรมการใหหยุดการเลนชั่วคราวแลว ถาผูเลนในแมทช หรือผูเลนในกลุมอยูระหวางชวง

ตอเนื่องของหลุมสองหลุม ผูเลนทุกคนตองไมกลับเขาไปเลนตอ จนกวาคณะกรรมการจะส่ังใหกลับ

เขาไปเลนตอ ถาผูเลนไดเร่ิมเลนในหลุมใดหลุมหนึ่ง อาจหยุดเลนทันทีหรือเลนตอในหลุมนั้นได แตมี

เงื่อนไขวาตองเลนโดยไมชักชา ถาผูเลนเลือกที่จะเลนตอในหลุมนั้น อนุญาตใหผูเลนหยุดการเลน

กอนจบหลุมนั้น ไมวากรณีใดก็ตาม หลังจากจบหลุมนั้นแลว ตองหยุดการเลน 

ผูเลนตองกลับเขาไปเลนตอ เม่ือคณะกรรมการไดสั่งใหมีการกลับเขาไปเลนตอ  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8b 
ตัดสิทธิ์จากการแขงขัน 

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขการแขงขัน (กฎขอ 33-1) วาในสถานการณที่อาจจะ

เกิดอันตรายอยางรายแรง ตองหยุดการเลนทันทีตามที่คณะกรรมการสั่งใหหยุดการเลนชั่วคราว ถา 

ผูเลนไมหยุดการเลนทันที ผูเลนมีโทษตัดสิทธิ์จากการแขงขัน นอกจากมีสภาพการณที่สมควรละเวน

โทษปรับนี้ ตามที่กําหนดไวในกฎขอ 33-7 

c. การหยิบลูกขึ้นเมื่อหยุดการเลน 
เม่ือผูเลนหยุดการเลนในหลุมใดหลุมหนึ่งตามกฎขอ 6-8a ผูเลนอาจหยิบลูกของตนขึ้นโดยไมมีโทษ

ปรับ ในกรณีคณะกรรมการไดใหหยุดการเลนชั่วคราวเทานั้น หรือมีเหตุผลอันควรที่จะหยิบลูก กอน

หยิบลูก ผูเลนตองมารคตําแหนงลูก ถาผูเลนหยุดการเลน และหยิบลูกของตนโดยไมมีการอนุญาต
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เฉพาะกรณีจากคณะกรรมการ ผูเลนตองรายงานการหยิบลูกดวย เม่ือตองรายงานการหยุดเลนตอ

คณะกรรมการ (กฎขอ 6-8a)  

ถาผูเลนหยิบลูกขึ้นโดยไมมีเหตุผลอันควร ไมมารคตําแหนงลูกกอนหยิบลูก หรือไมรายงาน

เร่ืองการหยิบลูก ผูเลนมีโทษปรับหนึ่งสโตรค 

d. การปฏิบัติเมื่อกลับเขาไปเลนตอ 
การกลับเขาไปเลนตอ ตองเลนตรงจุดที่หยุดการเลน แมวากลับเขาไปเลนตอในวันตอไป ผูเลนตอง

ปฏิบัติดังนี้ ไมวาทั้งกอนกลับเขาไปเลนตอ หรือขณะกลับเขาไปเลนตอ  

(1) ถาผูเลนไดหยิบลูกนั้นขึ้นตามขอกําหนดที่ผูเลนไดรับสิทธิ์ในกฎขอ 6-8c ผูเลนตองวางลูกเดิมนั้น

หรือวางลูกที่นํามาแทนตรงจุดที่หยิบลูกเดิมนั้นขึ้นมา มิฉะนั้น ตองนําลูกเดิมนั้นไปวางที่เดิม  

(2) ถาผูเลนไมไดหยิบลูกของเขาขึ้น ตามขอกําหนดที่ผูเลนไดรับสิทธิ์ในกฎขอ 6-8c เขาอาจหยิบลูก 

ทําความสะอาด และนําลูกนั้นไปวางที่เดิม หรือวางลูกใดลูกหนึ่งแทนที่ตรงจุดที่ไดหยิบลูกเดิม

ขึ้นมา ผูเลนตองมารคตําแหนงลูกกอนหยิบลูกขึ้น หรือ  

(3) ถาลูกหรือที่มารคลูกของผูเลนเคลื่อนที่ไป (รวมทั้งโดยลม หรือโดยน้ํา) ขณะหยุดการเลน ตองนํา

ลูกใดลูกหนึ่งหรือที่มารคลูกกลับไปวางที่จุดที่ลูกเดิมหรือที่มารคลูกถูกทําใหเคลื่อนที่ไป 

หมายเหตุ ถาการกําหนดจุดที่จะตองวางลูกนั้นเปนไปไมได ตองประมาณจุดและวางลูกนั้นตรงจุด

ที่ประมาณไวโดยไมนํากฎขอ 20-3c มาใช 

*การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8d 
แมทชเพลย – ปรับเปนแพหลุมนั้น 

สโตรคเพลย – ปรับสองสโตรค 

*ถาผูเลนมีโทษปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 6-8d แลว ไมมีโทษปรับเพิ่มอีกตามกฎขอ 6-8c  

 

 

 

 

 

 


