
i 



ii 



iii 



i 

สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
THAILAND GOLF ASSOCIATION  

UNDER ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 
286, 19th Floor, His Majesty 7th Cycle Birthday Anniversary Bldg, 

Ramkhamhaeng Road, Hua Mark, Bangkapi,  
Bangkok 10240, Thailand  

Tel : +66 (0) 2130-5083, Fax : +66 (0) 2130-5084  
email : thailandgolfassociation@hotmail.com 



ii 

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท นายกสมาคม

นายจิรชัย สีจร อุปนายก 

นายกิตติศักด์ิ ชัยมงคลตระกูล เลขาธิการ และกรรมการแขงขัน 

นายสุชาติ โชคชัยกตัญู เหรัญญิก 

นายสิทธิพร โรจนศิร ิ กรรมการกฎขอบังคับและมารยาท 

นายเดชา เศวตศิโรรัตน กรรมการสมาชิกสัมพันธและทะเบียนประวัติ 

นายพิรพน นะมาตร กรรมการพัฒนาและบํารุงสนาม 

นายรวินทร ชมพูนุชธานินทร กรรมการประชาสัมพันธ 

ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการแตมตอ 

นายทรงยศ อาชวสิริพันธ กรรมการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 

นายชนกานต สุทธิพันธุ กรรมการพัฒนากีฬาภาค 

นายคเณศ นิติวนะกุล กรรมการสงเสริมและพัฒนาทีมชาติ 

นายจาตุรนต หิมะทองคํา กรรมการกจิการตางประเทศ 

นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา กรรมการกลาง 

นายวินัย เอ่ียมโรจนเมธา กรรมการกลาง 

นายอลงกรณ ไสลเพชร กรรมการกลาง 

นายกิติวัฒน ต้ังปกรณ กรรมการกลาง 

นางสาวรุงนภา สุรเชษฐ กรรมการกลาง 

นายพงษรัตน เหลืองธํารงเจริญ กรรมการกลาง



iii 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎขอบังคับกีฬากอลฟ 

มีผลบังคับใช มกราคม ๒๕๖๒ 
สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ตามท่ีไดรับรองรวมกับ อาร แอนด เอ รูลส ลิมิเทด 

 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © (2018) R&A Rules Limited (as Licensee) 
 

กรณีมีขอขัดแยงในฉบับภาษาไทย ใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลักในการตัดสิน 

สงวนสิทธิ์การแกไขฉบับภาษาไทยตามความเหมาะสมทุกเวลา 

 



iv 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาร แอนด เอ ต้ังอยูท่ี เซนต แอนดรูวส, สกอตแลนด 

และ ยูเอสจีเอ ต้ังอยูท่ี ลิเบอรท้ี คอนเนอร, นิว เจอรซี่ 

รวมกันดูแลกฎท่ัวโลก รวมถึงการเขียนและการแปล

ความหมายของกฎขอบังคับกีฬากอลฟ 

อาร แอนด เอ และ ยูเอสจีเอ รวมมือในการออกกฎเปน

ชุดเดียว และแบงการทําหนาท่ีควบคุมดูแลโดย ยูเอสจีเอ 

รับผิดชอบในประเทศสหรัฐอเมริกาและเมกซิโก และ 

อาร แอนด เอ รับผิดชอบเชนกันในสวนอ่ืนของโลก 

อาร แอนด เอ และ ยูเอสจีเอ สงวนสิทธ์ิในการแกไขท้ัง

กฎขอบังคับและการแปลความหมายไดทุกเวลา 



v 

อีกวาระหน่ึงท่ีผูดูแลกีฬากอลฟท้ังสองสถาบันไดใชเวลามากกวา 5 ป รวมมือเปลี่ยน 

แปลงกฎกอลฟใหทันสมัย มีขอสรุปออกมาเปนหนังสือกฎขอบังคับน้ี 

สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ฯ เปนสมาชิกของ อาร แอนด เอ และเปนผูดูแลกฎ

ขอบังคับ รวมถึงสถานภาพนักกอลฟสมัครเลนในประเทศไทย ไดแปลกฎขอบังคับเปนภาษาไทย 

ใหนักกอลฟไดใชรวมกัน เพ่ือพัฒนากีฬากอลฟใหมมีาตรฐานดานจิตสํานึกท่ีตองเลนดวยความ

ซื่อตรงกับตนเองตามกฎขอบังคับ เชนเดียวกับนักกอลฟทุกระดับความสามารถท่ัวโลก 

อีกท้ังไดเผยแพรกฎกอลฟใหนักกอลฟเยาวชน รวมถึงนักอลฟระดับเปนเลิศและระดับ

อาชีพ ดวยการจัดทําสื่อและหนังสือภาษาไทย รวมถึงทําการพัฒนากฎกอลฟใหสมาชกิ บุคคล

ท่ัวไป และผูตัดสิน ไดรูและเขาใจกฎเพ่ือใชในการเลนตามมาตรฐานเดียวกับประเทศอ่ืน 

หวังเปนอยางย่ิงวานักกอลฟจะเลนกอลฟดวยความสุขภายใตกฎขอบังคับเดียวกัน 

นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท 

นายกสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

คํานํา



vi 
 

 

  

 

หนังสือกฎขอบังคับ ฉบับท่ี 34 เริ่มใชบังคับ ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ป ค.ศ. 2019 จาก

เดิมท่ีบางฉบับรวมอยูดวยกัน ไดแยกออกมาเปนแตละเลม มีจุดมุงหมายสําหรับคณะกรรมการ

ดูแลการแขงขัน ผูตัดสิน นักกอลฟ ผูผลิตอุปกรณและเครื่องแตงกาย สถานภาพนักกอลฟ

สมัครเลน ไดใชตามกลุมเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  

สมาคม ฯ ไดแปลหนังสือและจัดทําเปนภาษาไทยสองเลม กฎขอบังคับกีฬากอลฟ 

(The Rules of Golf) ลดจํานวนขอหลักจากเดิม 34 ขอ เปน 24 ขอ ไดรวมเน้ือหาบางสวนของ

คําตัดสินเดิมประกอบสําหรับการใชกฎโดยคณะกรรมการและผูตัดสิน  

กฎขอบังคับกีฬากอลฟฉบับผูเลน (Player’s Edition of the Rules of Golf) อาน

งายและสามารถทําความเขาใจไดเร็วกวาโดยอางถึงนักกอลฟท่ีตองเลนตามกฎดวยความซื่อตรง

กับตนเองและผูเลนอ่ืน รวมถึงมารยาทในการเลนกอลฟ 

ผูเชี่ยวชาญกฎขอบังคับรายนามขางลางไดรวมจัดทําคําแปลและเรียบเรียงหนังสือกฎ

เปนภาษาไทย เชนเดียวกับฉบับอ่ืนท่ีไดทํากอนหนาน้ี ขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยจัดทําใหลุลวง 

1. นางเสมอพร กัณฑาธัญ   สมาคมกอลฟสตรี 
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6. นายสุวิทย จันทศรีสวัสด์ิ  อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 

7. นายจิระศักด์ิ ทัศณรงค  อนุกรรมการกฎขอบังคับ สกท. 
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การใชกฎขอบังคับกีฬากอลฟ 

กฎขอบังคับกีฬากอลฟมีจุดมุงหมายเพ่ือครอบคลุมและใหคําตอบกับปญหา และประเด็นท่ี

เกิดข้ึนในการเลนกอลฟโดยผูเลนท่ีมีความสามารถตางกันท่ีเลนในสนามกอลฟท่ัวโลก 

กฎขอบังคบัในหนังสือน้ีสําหรับผูบริหารการแขงขัน และผูตองการตอบคําถามท่ีอาจเกิดข้ึนใน

การแขงขัน 

เพ่ือชวยเหลือนักกอลฟทุกคน จึงไดจัดทํากฎกอลฟอีกเลมหน่ึงเปนฉบับผูเลนซึ่งมีกฎขอบังคับท่ี

เกิดข้ึนท่ัวไปในสนามและเปนฉบับยอเชื่อมโยงกับฉบับเต็มซึ่งใชโดยคณะกรรมการหรือผูตัดสิน 

ท่ีจะใหคําปรึกษาเมื่อไดรับการรองขอใหชวยเหลือในการตัดสิน 

เมื่อตองการตอบคําถามหรือแกไขปญหาเก่ียวกับประเด็นกฎกอลฟในสนาม สารบัญ (อยูท่ี

ดานหนาของหนังสือ) เปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนเพ่ือชวยใหหากฎท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ

น้ันได 

การใชหนังสือชวยใหสามารถระบุกฎท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ เชน: 

• ถาผูเลนบังเอิญทําลูกของเขาหรือของเธอเคลื่อนท่ีบนกรีน ใหระบุคําสําคัญในคําถาม

เชน "ลูกเคลื่อนท่ี" หรือ "กรีน"

• กฎท่ีเก่ียวของ (กฎขอ 9.4 และกฎขอ 13.1d) สามารถดูไดจากหัวขอ "ลูกเคลื่อนท่ี"

และ "กรีน" ในสารบญั

• การอานกฎเหลาน้ีจะเปนการยืนยันคําตอบท่ีถูกตอง

นอกจากการใชเนื้อหาและสารบัญในกฎกอลฟแลว ประเด็นตอไปนี้จะชวยการใชหนังสือกฎ 

ฉบับน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง คือ: 

รูนิยามศัพท 

มีนิยามศัพททีก่าํหนดไวมากกวา 70 คํา (เชน สภาพสนามผดิปกติ พื้นที่ทั่วไป ฯลฯ) เปน 

พื้นฐานที่กฎเขียนไว ความรูเกี่ยวกับนิยามศัพทที่กาํหนดไว (ซึ่งเปนตัวเอยีงตลอดทั้งเลม และอยู 

ในสวนหลังหนังสือน้ี) มีความสําคัญอยางย่ิงตอการใชกฎอยางถูกตอง 
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ความจริงของแตละกรณี 

ในการตอบคําถามใดเกี่ยวกับกฎ ตองพิจารณาความจริงของแตละกรณีในรายละเอียดบางอยาง

ท่ีควรรูตอไปน้ี: 

• รูปแบบการเลน (แมทชเพลย หรือสโตรคเพลย ซิงเกิ้ล โฟรซัมส โฟรบอล ฯลฯ)

• ผูที่เกี่ยวของ (ผูเลน พารทเนอร หรือแคดด้ี คูแขง หรือแคดดี้ของเขาหรือของเธอ หรือ 

สิ่งกระทบภายนอก)

• พื้นที่ของสนามทีเ่กิดเหตุการณขึน้ (อยูในพื้นที่ตัง้ที ในบงัเกอร ในพืน้ทีป่รับโทษ บน 

กรีน ฯลฯ )

• สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

• ความตั้งใจของผูเลนคอือะไร (ผูเลนทําสิ่งใด และเขาหรือเธอตองการทําอะไร)

• ระยะเวลาของเหตุการณ (หมายถึงผูเลนยังคงอยูในสนามหรือไม มีผูเลนสงสกอรการด

ของเขาหรือของเธอคืนแลวหรือยัง หรือปดการแขงขันลงแลวหรือยัง ฯลฯ ) 

อางอิงถึงหนังสือ 

ตามท่ีระบุไวขางตน การอางอิงกับหนังสือกฎจะใหคําตอบสําหรับคําถามสวนใหญท่ีอาจเกิดข้ึน

ในสนาม แตเพ่ือชวยคณะกรรมการและผูอ่ืนท่ีตองการรายละเอียดมากข้ึน ใหศึกษาแนวทางท่ี

เปนทางการของกฎขอบังคับกีฬากอลฟ (Official Guide to the Rules of Golf) ฉบับใหมซึ่ง

ประกอบดวยการแปลความหมายของกฎขอบังคับ และข้ันตอนของคณะกรรมการในการ

จัดการแขงขันท่ัวไป 





I 

พ้ืนฐานของกีฬากอลฟ 

กฎขอ 1-4 
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กีฬากอลฟ การปฏิบัติของผูเลน และ 
กฎขอบังคับ

1.1   กีฬากอลฟ  

กอลฟเลนในรอบ 18 หลุม (หรือนอยกวา) ในสนามโดยการตีลูกหน่ึงลูกดวยไมกอลฟหน่ึงอัน 

เริ่มตนแตละหลุมดวยการสโตรคจากพ้ืนท่ีต้ังที และจบลงเมื่อลูกลงหลุมบนกรีนแลว (หรือเมื่อ
กฎบอกวาจบหลุมน้ันแลว) 

แตละสโตรค ผูเลน: 

• เลนตามสภาพสนามท่ีเขาหรือเธอไปพบ และ

• เลนลูกตามสภาพท่ีอยู

แตมีขอยกเวนเมื่อกฎอนุญาตใหผูเลนปรับเปลี่ยนสภาพในสนาม และกําหนดหรืออนุญาตให 
ผูเลนเลนลูกน้ันจากท่ีแตกตางไปจากท่ีลูกอยู 

1.2   มาตรฐานการปฏิบัติของผูเลน        

1.2a ความประพฤติที่คาดหวังกับผูเลนทั้งหมด 

คาดวาผูเลนทุกคนเลนดวยจิตสํานึกของกีฬากอลฟ โดย: 

• การกระทําดวยความซื่อสัตยรวมกัน – เชน ทําตามกฎขอบังคับ ใชการปรับโทษท้ังหมด
และเลนดวยความซื่อตรงทุกเรื่อง

กฎขอ

1
วัตถุประสงคของกฎ:  

กฎขอ 1 แนะนําหลักการสําคัญของเกมเหลาน้ีสําหรับผูเลน: 

• เลนตามสภาพสนามที่ผูเลนพบ และเลนลูกตามที่ล ูกอยู

• เลนตามกฎและใชจิตสํานึกของกีฬากอลฟ

• ผูเลนรับผิดชอบตอการปรับโทษกับตนเองถาผูเลนละเมิดกฎ เพื่อไมใหผูเลน
ไดเปรียบตอคูแขงในแมทชเพลยหรอืผูเลนอื่นในสโตรคเพลย
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• แสดงความนึกถึงผูอ่ืน – เชน การเลนทันทีตามชวงระยะ ดูความปลอดภัยของผูอ่ืน และไม
ไปรบกวนสมาธิของผูเลนอ่ืน

• ดูแลรักษาสนามใหเรียบรอย - เชน กลบรอยดิวอท เกลี่ยทรายในบังเกอร ซอมรอยลูก และ
ไมทําสนามเสียหาย

ไมมีการปรับโทษท่ีไมทําตามน้ี ยกเวนคณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีประพฤติผิดรายแรง 
ขัดแยงกับจิตสํานึกในเกมการเลน 

การปรับโทษนอกจากการตัดสิทธ์ิ อาจนํามาใชกับผูเลนซึ่งประพฤติผิดท่ีครอบคลุมไวในขอพึง
ปฏิบัติตามกฎขอ 1.2b 

1.2b มาตรการดูแลความประพฤติ 

คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานความประพฤติของผูเลนเปนมาตรการดูแลความประพฤติ
ไวในกฎสนาม 

• มาตรการน้ันอาจรวมการปรับโทษสําหรับการทําผิดมาตรฐานความประพฤติในขอน้ัน เชน
โทษปรับหน่ึงสโตรค หรือโทษปรับท่ัวไป

• อีกท้ังคณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผู เลนสําหรับความประพฤติผิดรายแรงท่ีไมทําตาม
มาตรฐานของมาตรการน้ัน

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5H (การอธิบายมาตรฐานความประพฤติของผูเลนท่ีอาจ
นํามาใช) 

1.3   การเลนตามกฎขอบังคับ  

1.3a ความหมายของ “กฎขอบังคับ” ขอกําหนดในการแขงขัน 

“กฎขอบังคับ” หมายถึง: 

• กฎขอ 1-24 และนิยามศัพทในกฎขอบังคับเหลาน้ี และ

• “กฎสนาม” ใดท่ีคณะกรรมการนํามาใชสําหรับการแขงขัน หรือใชสําหรับสนาม

ผูเลนรับผิดชอบตอการกระทําตามกฎขอบังคับท้ังหมด “ขอกําหนดในการแขงขัน” ท่ี
คณะกรรมการนํามาใช (เชน ขอกําหนด รูปแบบ วันทําการแขงขัน จํานวนรอบ จํานวนและ
ลําดับหลุมในรอบ) 

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/committee-procedures/5h
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ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5C และหมวด 8 (กฎสนามและชุดเต็มของกฎสนามท่ี
อนุญาต) หมวด 5A (ขอกําหนดของการแขงขัน) 

1.3b การใชกฎขอบังคับ 

(1) ผูเลนรับผิดชอบในการใชกฎขอบังคับ ผูเลนรับผิดชอบในการใชกฎดวยตนอง:

• คาดหวังใหผูเลนรูเมื่อทําผิดกฎ และมีความซื่อสัตยโดยใชการปรับโทษกับตนเอง

»  ถาผูเลนรูวาเขาหรือเธอทําผิดกฎท่ีเก่ียวของกับการปรับโทษ  และจงใจละเลย
การใชการปรับโทษ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ

» ถาผูเลนสองคนหรือมากกวา จงใจตกลงกันเพ่ือละเลยกฎหรือการปรับโทษ และ
คนใดในคนเหลาน้ันเริ่มรอบ ผูเลนทุกคนมีโทษตัดสิทธ์ิ (แมวาผูเลนเหลาน้ันยัง
ไมไดกระทําตามขอตกลง)

• เมื่อจําเปนตองชี้ขาดตอคําถามท่ีเกี่ยวของกับความจริง ผูเลนรับผิดชอบไมเพียงรูความ
จริงของเขาหรือของเธอ แตรวมถึงขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูอยางสมเหตุผล

• ผูเลนอาจขอความชวยเหลือเรื่องกฎจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการ แตถาไมมีความ
ชวยเหลือในเวลาท่ีเหมาะสม ผูเลนตองเลนตอ และนําเรื่องแจงกับผูตัดสินหรือ
คณะกรรมการเมื่อพรอม (ดูกฎขอ 20.1)

(2) การยอมรับ “การตัดสินใจที่เหมาะสม” ของผูเลนในการกําหนดบริเวณเม่ือใชกฎ

• กฎหลายขอท่ีกําหนดใหผูเลนหาจุด แสดงจุด เสน พ้ืนท่ี หรือบริเวณอ่ืนตามกฎ เชน

» การประมาณท่ีลูกขามขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษครั้งสุดทาย

» การประมาณหรือวัดในการดรอป หรือการวางลูกในการผอนปรน หรือ

» การนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ไมวารูจุดหรือไม หรอืประมาณจุดน้ัน)

• การกําหนดบริเวณจําเปนตองทําทันที และทําดวยความรอบคอบ แตบอยครั้งท่ีไม
สามารถทําไดแมนยํา

• ตราบใดท่ีผูเลนทําในสิ่งท่ีสามารถคาดหวังไดพอควรในการประมาณดวยความรอบคอบ
ตามสถานการณแลว การตัดสินใจของผูเลนเปนท่ียอมรับได แมแสดงใหเห็นภายหลังวา
การทําสโตรคหรือการกําหนดน้ันผิด โดยแสดงหลักฐานจากวิดีโอหรือจากขอมูลอ่ืน

• ถาตอมาผูเลนรูการกําหนดผิดพลาด ตองแกไขใหถูกตองกอนทําสโตรค (ดูกฎขอ 14.5)
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1.3c การปรับโทษ 

(1) การกระทําที่นําไปสูการปรับโทษ ผูเลนใชการปรบัโทษในการกระทําของตนอันมีผลจาก
การกระทําของผูเลนเอง หรือการกระทําของแคดด้ีของพวกเขาหรือของเธอ (ดูกฎขอ 
10.3c) 

ใชการปรับโทษดวยเมื่อ: 

• ผูเลนอ่ืนอาจกระทําการละเมิดกฎใหผูเลนหรือแคดด้ี และบุคคลน้ันทําใหตามการขอ
ของผูเลน หรือทําใหโดยผูเลนอนุญาต หรือ 

• ผูเลนเห็นอีกคนหน่ึงกําลังกระทํากับลูก หรืออุปกรณของผูเลนท่ีเขาหรือเธอรูวาอาจ
ละเมิดกฎ ถาผูเลนหรือแคดด้ีไดรับผลจากกระทํา และไมทําตามข้ันตอนเพียงพอเพ่ือ
คัดคานหรือหยุดสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน 

(2) ระดับการปรับโทษ การปรับโทษมีความหมายเพ่ือหักลางความไดเปรียบของผูเลน มีสาม
ระดับท่ีเปนหลักในการปรับโทษ: 

• การปรับโทษหน่ึงสโตรค ใชการปรับโทษน้ีตามกฎในท้ังแมทชเพลยและสโตรคเพลย ไม
วา (a) ความไดเปรียบจากการทําผิดเล็กนอย หรือ (b) ผูเลนทําการผอนปรนตามการ
ปรับโทษโดยการเลนลูกจากบางท่ีนอกจากท่ีลูกเดิมหยุดอยู  

• การปรับโทษท่ัวไป (ปรับหลุมเปนแพในแมทชเพลย หรือปรับสองสโตรคในสโตรค
เพลย) ใชการปรับโทษน้ีในการทําผิดกฎเปนสวนมากกับความไดเปรียบท่ีมีความสําคัญ
มากกวาใชการปรับโทษหน่ึงสโตรค 

• การปรับโทษตัดสิทธ์ิ ใชในท้ังแมทชเพลยและในสโตรคเพลย ผูเลนอาจมีโทษตัดสิทธ์ิ
จากการแขงขันสําหรับการกระทําบางอยาง หรือทําผิดกฎท่ีเกี่ยวของกับประพฤติผิด
รายแรง (ดูกฎขอ 1.2) หรือมีความไดเปรียบมากเกินกวาท่ีจะพิจารณาใหใชสกอรของผู
เลนน้ันได 

(3) ไมใชดุลพินิจในการปรับโทษที่แตกตาง ใชการปรับโทษเทาท่ีกําหนดไวในกฎเทาน้ัน: 

• ท้ังผูเลนหรือคณะกรรมการไมมีอํานาจใชการปรับโทษแตกตาง และ 

• อาจยืนการใชการปรับโทษผิด หรือไมใชการปรับโทษไว ถาการแกไขใหถูกตองสาย
เกินไปเทาน้ัน (ดูกฎขอ 20.1b(2)-(4), 20.2d และ 20.2e) 

ในแมทชเพลย ผูเลนและคูแขงอาจตกลงใชกฎเพ่ือตัดสิน เทาท่ีไมจงใจตกลงใชกฎในทางท่ี
ผิด (ดูกฎขอ 20.1b(1)) 
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(4) การใชการปรับโทษกับการละเมิดกฎหลายขอ ถาผูเลนละเมิดกฎหลายขอ หรือหลายครั้ง
ในกฎขอเดียวกัน กอนเกิดเหตุการณอ่ืนเขามาแทรก (เชน การทําสโตรค หรือมีการรับรู
เรื่องการละเมิดน้ัน) การปรับโทษท่ีใชข้ึนอยูกับวาผูเลนทําสิ่งใดไปแลว: 

• เมื่อการละเมิดหลายเรื่องท่ีมีผลมาจากการกระทําหลายอยางท่ีไมเกี่ยวของ ผูเลนมีการ
ปรับโทษแยกสําหรับแตละการละเมิด 

• เมื่อการละเมิดหลายเรื่องท่ีมีผลมาจากการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลาย
อยางท่ีเกี่ยวของ ผูเลนมีการปรับโทษเรื่องเดียว แตถาการกระทําหน่ึงอยางหรือการ
กระทําหลายอยาง ไปเกี่ยวกับการปรับโทษท่ีแตกตางกัน ใชการปรับโทษท่ีสูงกวา 
ตัวอยางเชน: 

» การละเมิดหลายข้ันตอน ผูเลนกระทําอยางเดียวหรือกระทําหลายอยางท่ีเกี่ยวของ
กัน ละเมิดขอกําหนดตามข้ันตอนหลายอยางสําหรับ การมารค การหยิบ การทํา
ความสะอาด การดรอป การกลับมาวางท่ีมีการปรับโทษหน่ึงสโตรค เชน ท้ังหยิบลูก
โดยไมมารคจุดของลูก และทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนเมื่อไมอนุญาต ผูเลนมีการ
ปรับโทษรวมทั้งหมดหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

» การเลนลูกนํามาแทนอยางไมถูกตองจากท่ีผิด ในสโตรคเพลย ถาผูเลนเลนลูกท่ี
นํามาแทนเมื่อไมอนุญาตเปนการละเมิดกฎขอ 6.3b และรวมถึงเลนลูกน้ันจากท่ีผิด
เปนการละเมิดกฎขอ 14.7a ผูเลนมีการปรับโทษรวมทั้งหมดสองสโตรคปรับโทษ 

» ข้ันตอนรวมกัน และการละเมิดในการนํามาแทน/ท่ีผิด ในสโตรคเพลย ถาผูเลน
กระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ีเกี่ยวของไปละเมิดข้ันตอนตาม
ขอกําหนดหน่ึงขอหรือมากกวาท่ีมีการปรับโทษหน่ึงสโตรค และรวมถึงการละเมิด
กฎหน่ึงขอหรือท้ังสองขอ กับการเลนลูกนํามาแทนอยางไมถูกตองและเลนจากท่ีผิด 
ผูเลนมีการปรับโทษรวมทั้งหมดสองสโตรคปรับโทษ 

แตสโตรคปรับโทษท่ีผูเลนไดรับสําหรับการทําการผอนปรนท่ีมีการปรับโทษ (เชน การปรับโทษ
หน่ึงสโตรคตามกฎขอ 17.1, 18.1 และ 19.2) ใชการปรับโทษอ่ืนเพ่ิมเขาไปเสมอ 
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สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1   ขอบเขตสนาม และโอบ ี         

กีฬากอลฟเลนในสนามท่ีขอบเขตตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ พ้ืนท่ีไมอยูในสนามเปนโอบี 
 
2.2   พื้นที่ของสนามที่กําหนด    

มีหาพ้ืนท่ีของสนาม 

2.2a พื้นที่ทั่วไป 

พ้ืนท่ีท่ัวไปครอบคลุมสนามท้ังหมด ยกเวนพ้ืนท่ีของสนามท่ีอธิบายเจาะจงไวในกฎขอ 2.2b 

เรียกวา “พ้ืนท่ีท่ัวไป” เพราะวา: 

• ครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญของสนาม และเปนพ้ืนท่ีท่ีผูเลนมักเลนลูกบอยครั้งเปนสวนมาก
จนกระท่ังลูกน้ันไปถึงกรีน 

• รวมถึงพ้ืนดิน และสิ่งงอกเงย หรือวัตถุติดตรึงทุกชนิดท่ีพบในพ้ืนท่ีน้ัน เชน แฟรเวย รัฟ 
และตนไม 

กฎขอ

2 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 2 อธิบายสิ่งที่เปนพื้นฐานที่ผูเลนทุกคนควรรูเก่ียวกับสนาม: 

• กําหนดใหมีพื้นที่หาแหงในสนาม และ 

• กําหนดวัตถุและสภาพหลายชนิดติดขัดกับการเลน 

สิ่งสําคัญคือรูพื้นที่ของสนามทีลู่กอยู และสถานะของวตัถุและสภาพที่ติดขัด เพราะมีผล
ตอทางเลอืกของผูเลนในการเลนลูกหรือใชในการผอนปรนบอยคร้ัง 
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2.2b พื้นที่เจาะจงสี่แหง 

กฎบางขอใชเจาะจงกับพ้ืนท่ีของสนามสี่แหงท่ีไมใชพ้ืนท่ีท่ัวไป: 

• พ้ืนท่ีต้ังที ผูเลนตองใชเริ่มหลุมท่ีเขาหรือเธอกําลังเลนอยู (กฎขอ 6.2) 

• พ้ืนท่ีปรับโทษทุกแหง (กฎขอ 17) 

• บังเกอรทุกแหง (กฎขอ 12) และ 

• กรีนของหลุมท่ีผูเลนน้ันกําลังเลนอยู (กฎขอ 13) 

2.2c การกําหนดพื้นที่ของสนามที่ลูกอยู 

พ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกของผูเลนอยู มีผลกับกฎท่ีตองใชในการเลนลูกน้ัน หรือใชทําการผอนปรน 

ถือวาลูกกําลังอยูในพ้ืนท่ีของสนามแหงเดียวเทาน้ัน: 

• ถาสวนของลูกน้ันอยูในท้ังพ้ืนท่ีท่ัวไป และหน่ึงในพ้ืนท่ีของสนามท่ีเจาะจงสี่แหง ถือวาลูก
น้ันอยูในพ้ืนท่ีของสนามท่ีเจาะจงน้ัน 
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• ถาสวนของลูกน้ันอยูในพ้ืนท่ีของสนามท่ีเจาะจงสองแหง ถือวาลูกน้ันกําลังอยูในพ้ืนท่ี
เจาะจงน้ันเปนท่ีแรกตามลําดับคือ พ้ืนท่ีปรับโทษ บังเกอร กรีน 
 

2.3   วัตถุหรือสภาพที่สามารถตดิขัดกับการเลน 

กฎบางขออาจใหผอนปรนฟรี (ผอนปรนไมมีการปรับโทษ) จากการติดขัดกับวัตถุ หรือสภาพ
บางอยางท่ีกําหนดไว เชน: 

• ลูสอิมเพดิเมนท (กฎขอ 15.1) 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (กฎขอ 15.2) และ 

• สภาพสนามผิดปกติรวมถึง โพรงสัตว พ้ืนท่ีซอม สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได และ นํ้า
ชั่วคราว (กฎขอ 16.1) 

แตไมมีการผอนปรนจากวัตถุเขต หรือจากวัตถุรวมท่ีติดขัดกับการเลน 
 
2.4   โซนหามเลน 

โซนหามเลนกําหนดเปนสวนหน่ึงของสภาพสนามผิดปกติ (กฎขอ 16.1f) หรือพ้ืนท่ีปรับโทษ    
(ดูกฎขอ 17.1e) ท่ีไมอนุญาตการเลน 

ผูเลนตองทําการผอนปรนเมื่อ:  

• ลูกของเขาหรือของเธออยูในโซนหามเลน หรือ 

• โซนหามเลนติดขัดกับพ้ืนท่ีต้ังใจยืน หรือกับพ้ืนท่ีต้ังใจสวิงของเขาหรือของเธอในการเลนลูก
ท่ีอยูนอกโซนหามเลน (ดูกฎขอ 16.1f และ 17.1e) 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5H(1) (มาตรการดูแลความประพฤติอาจบอกใหผูเลนอยูนอก   
โซนหามเลนท้ังหมด) 
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การแขงขัน 

 

 

 

 

 

 
 
3.1   สวนประกอบกลางของทุกการแขงขัน 

3.1a รูปแบบการเลน: แมทชเพลย หรือสโตรคเพลย 

(1)  แมทชเพลย หรือสโตรคเพลยปกติ เปนรูปแบบการเลนแตกตางกัน: 

• ในแมทชเพลย (ดูกฎขอ 3.2) ผูเลนและคูแขงแขงขันตอสูซึ่งกันและกันโดย ชนะ แพ 
หรือเสมอในหลายหลุม 

• รูปแบบการเลนปกติในสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 3.3) ผูเลนท้ังหมดตางแขงขันซึ่งกัน
ข้ึนอยูกับสกอรรวมน้ัน – คือการบวกจํานวนสโตรคของผูเลนแตละคน (รวมถึงสโตรค
ท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) ในแตละหลุมในรอบท้ังหมด 

กฎสวนใหญใชในการเลนท้ังสองรูปแบบ แตกฎบางขอใชในแบบหน่ึงหรือแบบอ่ืนเทาน้ัน 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 6C (ขอพิจารณาสําหรับคณะกรรมการ ถาดําเนินการ
แขงขันรวมรปูแบบการเลนสองแบบในรอบเดียว)  

(2)   การเลนสโตรคเพลยรูปแบบอื่น กฎขอ 21 ครอบคลุมสโตรคเพลยในรูปแบบอ่ืน (สเต
เบิ้ลฟอรด สกอรสูงสุด และพาร/โบกี้) ท่ีใชวิธีการคิดสกอรแตกตางกัน ใชกฎขอ 1-20 ใน
รูปแบบการเลนเหลาน้ี แตแกไขโดยกฎขอ 21 

 

กฎขอ

3 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 3 ครอบคลุมสวนประกอบกลางสามประการเร่ืองการแขงขันกอลฟทั้งหมด: 

• การเลนแมทชเพลย หรือสโตรคเพลย 

• การเลนทั้งประเภทบุคคล หรอืรวมกับพารทเนอรเปนสวนของฝาย และ 

• การทําสกอรดวยกรอสสกอร (ไมใชแฮนดิแคปสโตรค) หรือเนทสกอร (ใชแฮนดิแคป 

สโตรค) 
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3.1b ผูเลนแขงขันกันอยางไร: การเลนเปนบุคคล หรือมีพารทเนอร 

กีฬากอลฟเลนท้ังผูเลนท่ีเปนบุคคลแขงขันดวยตนเอง หรือดวยการมีพารทเนอรแขงขันรวมกัน
เปนฝาย 

แมวากฎขอ 1-20 เนนการเลนประเภทบุคคล ก็ยังคงใช:  

• ในการแขงขันรวมกับพารทเนอร (โฟรซัมส และโฟรบอล) ตามท่ีแกไขในกฎขอ 22 และ 23 
และ 

• ในการแขงขันประเภททีม ตามท่ีแกไขในกฎขอ 24 

3.1c ผูเลนสกอรอยางไร: กรอสสกอร หรือเนทสกอร 

(1) การแขงขันสแครช ในการแขงขันสแครช: 

• “กรอสสกอร” ของผูเลนในหลุม หรือในรอบน้ัน คือ จํานวนสโตรครวมท้ังหมดของเขา
หรือของเธอ (รวมสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) 

• ไมใชแฮนดิแคปของผูเลนน้ัน 

(2) การแขงขันใชแฮนดิแคป ในการแขงขันใชแฮนดิแคป: 

• “เนทสกอร” ของผูเลนในหลุม หรือในรอบน้ันคือ กรอสสกอรท่ีมีการปรับโดยใชแฮนดิ
แคปสโตรคของผูเลน 

• เปนการทําเพ่ือใหผูเลนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน สามารถแขงขันรวมกันไดดวย
ความเปนธรรม 

 
3.2   แมทชเพลย 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของกฎ:  

แมทชเพลยมีกฎเฉพาะ (เร่ืองการยอมให และการใหขอมูลเก่ียวกับจํานวนสโตรคทีท่ํา
ได) เพราะผูเลนและคูแขง: 
• แขงขันเพียงลําพังกับแตละคนทุกหลุม 

• ตางฝายตางมองเห็นกัน และ  

• สามารถรักษาสิทธ์ิของตนเอง 
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3.2a ผลของหลุม และแมทช 

(1) การชนะในหลุม ผูเลนชนะในหลุมเมื่อ:

• ผูเลนจบหลุมน้ันดวยจํานวนสโตรคนอยกวาคูแขง (รวมสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับ
โทษ)

• คูแขงยอมใหหลุมน้ัน หรือ

• คูแขงมีโทษปรับท่ัวไป (แพในหลุม)

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของคูแขงจําเปนตองจบหลุมเพ่ือเสมอ และบุคคลใดจงใจทําลูกน้ัน
เฉไปหรือหยุดลง ในขณะไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลกูน้ันลงหลุมได (เชน เมื่อลูกไดกลิ้ง
ผานหลุมน้ัน และจะไมกลิ้งกลับมา) ตัดสินผลของหลุมและผูเลนชนะหลุมน้ัน (ดูขอยกเวน
ของกฎขอ 11.2a) 

(2) หลุมเสมอกัน หลุมเสมอกัน (รูจักกันวา“แบงครึ่ง”) เมื่อ:

• ผูเลนและคูแขงจบหลุมดวยสกอรเทากัน (รวมสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) หรือ

• ผูเลนและคูแขงตกลงใหถือวาหลุมน้ันเสมอกัน (แตอนุญาตเชนน้ีหลังจากอยางนอย    ผู
เลนหน่ึงในหลายคนไดทําสโตรคเริ่มตนหลุมน้ันเทาน้ัน)

(3) การชนะแมทช ผูเลนชนะแมทชเมื่อ:

• ผูเลนน้ันนําคูแขงดวยจํานวนหลุมมากกวาหลุมท่ีเหลือใหเลน

• คูแขงยอมใหแมทชน้ัน หรือ

• คูแขงน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ

(4) การขยายแมทชที่เสมอ ถาแมทชเสมอกันหลังจากจบหลุมสุดทาย:

• แมทชนั้นมีการขยายออกไปหลุมตอหลุมจนกวามีผูชนะ ดูกฎขอ 5.1   (การขยายแมทช 
เปนการตอเนื่องในรอบเดียวกัน ไมใชรอบใหม) 

• เลนตามลําดับหลุมเดียวกันในรอบน้ัน นอกจากคณะกรรมการจัดใหเลนตามลําดับหลุม
ตางกัน

แตอาจกลาวไวในขอกําหนดการแขงขันของแมทชน้ันจะจบลงดวยการเสมอกันมากกวา
ขยายออกไป 
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(5) เม่ือผลสิ้นสุดลง ผลของแมทชน้ันสิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการกําหนด (ซึ่งควรเขียนใน
ขอกําหนดของการแขงขัน) เชน:  

• เมื่อบันทึกผลบนสกอรบอรดเปนทางการ หรือระบุผลในท่ีอ่ืน หรือ 

• เมื่อรายงานผลไปยังบุคคลท่ีระบุโดยคณะกรรมการ 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(7) (คําแนะนําผลของแมทชเปนท่ีสิ้นสุดอยางไร) 

3.2b การยอม 

(1) ผูเลนอาจยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทช ผูเลนอาจยอมใหสโตรคตอไปแก
คูแขง ในหลุมใด หรือในแมทชใด: 

• การยอมใหสโตรคตอไป อนุญาตใหเมื่อใดก็ไดกอนคูแขงทําสโตรคตอไป: 

» คูแขงไดจบหลุมดวยสกอรรวมกับสโตรคท่ียอมให และอาจเคลื่อนยายลูกออกไป
โดยใครก็ได 

» การยอมใหขณะลูกของคูแขงยังคงอยูในการเคลื่อนท่ีหลังจากสโตรคครั้งท่ีแลว ใช 
สโตรคตอไปของผูเลน นอกจากลูกน้ันลงหลุม (ในกรณีน้ีการยอมใหน้ันไมถือเปน
เรื่อง) 

» ผูเลนอาจยอมใหสโตรคตอไปแกคูแขงโดยการทําใหเฉไป หรือหยุดลูกของคูแขงท่ี
อยูในการเคลื่อนท่ี ถาการทําเชนน้ันเพ่ือยอมใหสโตรคตอไปอยางเจาะจงเทาน้ัน 
และตอเมื่อลูกน้ันไมมีโอกาสเพียงพอท่ีลงหลุมได 

• การยอมใหหลุม อนุญาตใหเมื่อใดก็ไดกอนจบหลุมน้ัน (ดูกฎขอ 6.5) รวมถึงกอนผูเลน
เริ่มตนเลนหลุมน้ัน 

• การยอมใหแมทซ อนุญาตใหเมื่อใดก็ได กอนตัดสินผลของแมทชน้ัน (ดูกฎ 3.2a(3) 
และ (4)) รวมถึงกอนผูเลนเริ่มแมทชน้ัน 

(2) การยอมให ไดทําการยอมใหตอเมื่อสื่อสารอยางชัดเจนเทาน้ัน: 

• สามารถทําไดท้ังดวยวาจา หรือการกระทําอยางชัดเจนท่ีแสดงวาผูเลนต้ังใจยอมให 
สโตรค หรือยอมใหหลุมน้ัน หรือยอมใหแมทชน้ัน (เชน การทําทาทาง) 

• ถาคูแขงหยิบลูกของเขาหรือของเธอข้ึนเปนการทําผิดกฎ มีเหตุพอเพียงดวยความเขาใจ
ผิด ในการกลาวหรือการกระทําท่ีเปนการยอมใหสโตรคตอไป ยอมใหหลุม หรือยอมให

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-3#3-2a
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แมทช ไมมีการปรับโทษ และตองนําลูกน้ันกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตอง
ประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

การยอมใหเปนท่ีสิ้นสุด และไมสามารถปฏิเสธหรือถอนได 

3.2c การใชแฮนดิแคปในแมทชที่ใชแฮนดิแคป 

(1)  การแจงแฮนดิแคป ผูเลนและคูแขงควรบอกแฮนดิแคปซึ่งกันและกันกอนแมทชน้ัน 

ถาผูเลนแจงแฮนดิแคปผิด ท้ังกอนหรือระหวางแมทช และไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง
กอนคูแขงทําสโตรคของเขาหรือของเธอตอไป: 

• แจงแฮนดิแคปสูงเกินไป ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาไปกระทบตอจํานวนสโตรคของ   
ผูเลนไดใหหรือไดรับ ถาไมมีผลกระทบ ไมมีการปรับโทษ 

• แจงแฮนดิแคปตํ่าเกินไป ไมมีการปรับโทษ และผูเลนน้ันตองเลนใหจบดวยแฮนดิแคป 
ตํ่ากวาตามท่ีแจงมา 

(2)  หลุมที่ใชแฮนดิแคปสโตรค 

• ใหแฮนดิแคปสโตรคเปนหลุม และสกอรสุทธิตํ่ากวาชนะหลุมน้ัน 

• การขยายแมทชท่ีเสมอกัน แฮนดิแคปสโตรคท่ีไดใหเปนหลุมเดิมเชนเดียวกันในรอบ
น้ัน (นอกจากคณะกรรมการจัดแตกตางไปจากการทําเชนน้ัน) 

ผูเลนแตละคนรับผิดชอบท่ีตองรูหลุมท่ีเขาหรือเธอไดใหหรือไดรับแฮนดิแคปสโตรค ตาม
การหาสโตรคอินเด็กซท่ีคณะกรรมการจัดไว (ปกติอยูบนสกอรการด) 

ถาผูเลนใชแฮนดิแคปสโตรคโดยเขาใจผิดในหลุมใด ใหยืนผลท่ีตกลงกันไดในหลุมน้ัน 
นอกจากผูเลนแกไขความผิดน้ันใหถูกตองทันเวลา (ดูกฎขอ 3.2d(3)) 

3.2d ความรับผิดชอบของผูเลนและคูแขง 

(1) การบอกจํานวนสโตรคทําไดแกคูแขง เวลาใดก็ตามระหวางการเลนในหลุม หรือหลังจาก
จบหลุม คูแขงอาจถามจํานวนสโตรค (รวมสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) ผูเลนน้ันทํา
ไดในหลุมน้ัน  

เพ่ือใหคูแขงตัดสินใจเลนสโตรคตอไปและเลนท่ีเหลือในหลุมน้ันอยางไร หรือเพ่ือยืนยันผล
ของหลุมท่ีเพ่ิงจบไปน้ัน 

เมื่อถามถึงจํานวนสโตรคท่ีทําได หรือเมื่อใหขอมูลโดยไมไดถาม: 
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• ผูเลนตองใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดใหถูกตอง 

• ผูเลนไมตอบสนองตอการขอของคูแขง ถือวาใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิด 

ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (แพหลุม)  ถาเขาหรือเธอใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิดแกคูแขง 

นอกจากผูเลนแกไขความผิดน้ันใหถูกตองทันเวลา: 

• ใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิดขณะกําลังเลนในหลุม ผูเลนตองใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดให
ถูกตองกอนคูแขงทําอีกสโตรคหน่ึง หรือกระทําคลายคลึงกัน (เชน ยอมใหสโตรคตอ
ไป หรือยอมใหหลุมแกผูเลนน้ัน  

• ใหจํานวนสโตรคผิดหลังจากหลุมจบ ผูเลนตองใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดใหถูกตอง: 

» กอนผูเลนคนใดคนหน่ึงเริ่มทําสโตรคจากอีกหลุมหน่ึง หรือกระทําคลายคลึงกัน 
(เชน ยอมใหหลุมตอไป หรือยอมใหแมทช) หรือ  

» หลุมสุดทายของแมทช กอนผลของแมทชน้ันเปนท่ีสิ้นสุด (ดูกฎขอ 3.2a(5)) 

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาไมกระทบกับผลของหลุม: ถาผูเลนใหจํานวนสโตรคท่ี
ทําไดผิดหลังจากจบหลุมใด แตไมกระทบตอความเขาใจของคูแขงวาชนะ แพหรือเสมอใน
หลุมน้ัน ไมมีการปรับโทษ 

(2) การบอกคูแขงเรื่องการปรับโทษ เมื่อผูเลนมีการปรบัโทษ:  

• ผูเลนตองบอกคูแขงเรื่องการปรับโทษโดยเร็วเทาท่ีทําไดอยางสมเหตุผล โดยคํานึงถึง    
ผูเลนอยูใกลกับคูแขงเทาใด หรือสวนประกอบอ่ืนท่ีสามารถทําได 

• ใชขอกําหนดน้ีแมวาผูเลนไมรูเกี่ยวกับการปรับโทษ (เพราะคาดวาผูเลนรับรูเมื่อได
ละเมิดกฎ) 

ถาผูเลนไมทําดังน้ัน และไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนคูแขงทําอีกสโตรคหน่ึง หรือการ
กระทําท่ีคลายคลึง (เชน การยอมใหสโตรคตอไป หรือยอมใหหลุมแกผูเลน) ผูเลนน้ันมีโทษ

ปรับทั่วไป (แพหลุม) 

ขอยกเวน -  ไมมีการปรับโทษเม่ือคูแขงรูการปรับโทษของผูเลน: ถาคูแขงรูวาผูเลนมีการ
ปรับโทษแลว เชน เมื่อเห็นผูเลนทําการผอนปรนมีการปรับโทษอยางชัดเจน ไมปรับโทษ   
ผูเลนท่ีไมไดบอกคูแขงเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

(3) การรูสกอรของแมทช คาดหวังใหผูเลนรูสกอรของแมทช - คือไมวาหน่ึงในหลายคนนํา
จํานวนหลุม (“นําอยู” ในแมทชน้ัน) หรือแมทชเสมอกันอยู (รูกันวา “เทากัน”)  
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ถาผูเลนเห็นดวยอยางเขาใจผิดเรื่องสกอรของแมทชผิด: 

• อาจแกไขสกอรของแมทชน้ันใหถูกตองกอนผูเลนใดทําสโตรคเพ่ือเริ่มเลนอีกหลุมหน่ึง 
หรือในหลุมสุดทาย หรือกอนผลของแมทชน้ันสิ้นสุดลง (ดูกฎขอ 3.2a(5)) 

• ถาไมแกไขใหถูกตองทันเวลา ผลของแมทชสกอรผิดกลายเปนผลของแมทชสกอรจริง 

ขอยกเวน – เม่ือผูเลนขอการตัดสินทันเวลา: ถาผูเลนทําการขอการตัดสินเวลาท่ีเหมาะสม 
(ดูกฎขอ 20.1b) และพบวาคูแขงน้ัน (1) ใหจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิด หรือ (2) ไมบอกผูเลน
เกี่ยวกับการปรับโทษ ตองแกไขสกอรของแมทชผิดน้ันใหถูกตอง 

(4) การปกปองสิทธ์ิและผลประโยชน ผู เลนทุกคนในแมทช น้ันควรปกปองสิทธ์ิและ
ผลประโยชนของพวกเขาตามกฎ: 

• ถาผูเลนรูหรือเชื่อวาคูแขงน้ันไดละเมิดกฎท่ีมีการปรับโทษ ผูเลนน้ันอาจทําใหเปนการ
ละเมิด หรือเลือกละเวนได 

• แตถาผูเลนและคูแขงตกลงอยางจงใจกันละเวนการละเมิดหรือการปรับโทษ ผูเลนท้ัง
สองมีโทษตัดสิทธ์ิตามกฎขอ 1.3b 

• ถาผูเลนและคูแขงตกลงกันไมไดวาใครไดละเมิดกฎ ผูเลนคนใดคนหน่ึงอาจปกปองสิทธ์ิ
ของเขาหรือของเธอดวยการขอการตัดสินตามกฎขอ 20.1b 

 
3.3   สโตรคเพลย  

 

 

 

 

 
3.3a ผูชนะในสโตรคเพลย 

ผูเลนเลนจนจบรอบท้ังหมดดวยสกอรตํ่าท่ีสุด (รวมสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) เปน     
ผูชนะ 

วัตถุประสงคของกฎ:  

สโตรคเพลยมีกฎเฉพาะ (สกอรการดและการจบหลุม): 

• ผูเลนแตละคนแขงขันกับผูเลนอื่นทั้งหมดในการแขงขัน และ 

• ผูเลนทั้งหมดไดรับการปฏิบัติตามกฎเทาเทียมกัน 

หลังจากรอบน้ัน ผูเลนและมารคเกอร (เปนผูจดสกอรของผูเลน) ตองรับรองสกอรแตละ

หลุมของผูเลนใหถูกตอง และผูเลนตองสงคืนสกอรการดตอคณะกรรมการ 
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ในการแขงขันใชแฮนดิแคป หมายถึงจํานวนรวมของเนทสโตรคนอยท่ีสุด 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(6) (ขอกําหนดของการแขงขันควรบอกวิธีตัดสินกรณีเสมอ
กันอยางไร) 

3.3b การสกอรในสโตรคเพลย 

มารคเกอรซึ่งคณะกรรมการเปนผูระบุ หรือผูเลนเลือกโดยคณะกรรมการเห็นชอบ เปนคนจด
สกอรของผูเลนลงในสกอรการดของเขาหรือของเธอ 

ผูเลนตองมีมารคเกอรคนเดียวตลอดรอบ นอกจากคณะกรรมการอนุญาตใหเปลี่ยนกอนหรือ
หลังจากเกิดข้ึน 

(1) ความรับผิดชอบของมารคเกอร: จดสกอรและรับรองสกอรของหลุมในสกอรการด 
หลังจากแตละหลุมระหวางรอบ มารคเกอรควรยืนยันจํานวนสโตรคของหลุม (รวมสโตรค
ท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) กับผูเลนและจดกรอสสกอรลงในสกอรการด 

เมื่อไดจบรอบน้ัน: 

• มารคเกอรตองรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดน้ัน 

• ถาผูเลนมีมารคเกอรมากกวาหน่ึงคน มารคเกอรแตละคนตองรับรองสกอรของหลุม
เหลาน้ันท่ีเขาหรือเธอเปนมารคเกอร 

(2) ความรับผิดชอบของผูเลน: การรับรองสกอรของหลุมและการสงคืนสกอรการด ระหวาง
รอบ ผูเลนควรติดตามสกอรของเขาหรือของเธอในแตละหลุม 

เมื่อไดจบรอบน้ันแลว ผูเลน: 

• ควรตรวจสกอรของหลุมท่ีจดไวโดยมารคเกอรอยางระมัดระวัง และหยิบยกประเด็น
ใดกับคณะกรรมการ 

• ตองแนใจวามารคเกอรรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดน้ัน 

• ตองไมเปลี่ยนแปลงสกอรของหลุมท่ีมารคเกอรจดไว ยกเวนมารคเกอรเห็นดวย หรือ
คณะกรรมการเห็นชอบ และ 

• ตองรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดน้ัน และสงคืนคณะกรรมการโดยเร็ว หลังจาก
น้ันผูเลนตองไมเปลี่ยนแปลงสกอรการดน้ัน 

ถาผูเลนละเมิดขอกําหนดในกฎขอ 3.3b ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 
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ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษเม่ือมีการละเมิดเน่ืองจากมารคเกอรไมทําตาม 
ความรับผิดชอบ: ไมมีการปรับโทษ ถาคณะกรรมการพบวาผูเลนละเมิดกฎขอ 3.3b(2) 
เกิดจากมารคเกอรไมกระทําตามความรับผิดชอบของเขาหรือของเธอ (เชน มารคเกอรละ
ท้ิงสกอรการดของผูเลน หรือไมมีการรับรองสกอรการด) ตราบใดท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของผูเลน 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(5) (คําแนะนําเก่ียวกับการกําหนดวิธีการเมื่อไดสงคืน
สกอรการดแลว)  

(3) หลุมที่มีสกอรผิด: ถาผูเลนสงคืนสกอรการดท่ีมีสกอรผิดในหลุมใด: 

• สงคืนสกอรสูงกวาสกอรท่ีเปนจรงิ ใหยืนสกอรสงูกวาในหลุมน้ันตามท่ีสงมา 

• สงคืนสกอรตํ่ากวาสกอรท่ีเปนจริง หรือไมสงคืนสกอร ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ 

ขอยกเวน - ไมรวมการปรับโทษที่ไมรู ถาสกอรของหลุมของผูเลนตํ่ากวาความจริง เพราะ
เขาหรือเธอไมรวมสโตรคปรับโทษหน่ึงสโตรคหรือมากกวาโดยผูเลนไมรูเรื่องน้ันกอนสงคืน
สกอรการด: 

• ผูเลนน้ันไมมีโทษตัดสิทธ์ิ 
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• ถาพบความผิดกอนการแขงขันน้ันปดลง คณะกรรมการจะแกไขสกอรของผูเลนในหลุม
น้ันหรือในหลายหลุมตามกฎ ดวยการเพิ่มสโตรคปรับโทษที่ตองรวมเขาไปในสกอร
ของหลุมน้ันหรือในหลายหลุมตามกฎ 

ขอยกเวนน้ีไมใชตอ: 

• เมื่อไมรวมการปรับโทษท่ีเปนการตัดสิทธ์ิ หรือ 

• เมื่อผูเลนน้ันไดรับการบอกกลาววาอาจมีการปรบัโทษท่ีมีการละเมิด หรือไมแนใจวามี
การปรับโทษหรือไม และไมไดหยิบยกเรื่องน้ีกับคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด 

(4) การสกอรในการแขงขันที่ใชแฮนดิแคป ผูเลนรับผิดชอบโดยทําใหแนใจวาแฮนดิแคปของ
เขาหรือของเธอแสดงอยูในสกอรการดน้ัน ถาผูเลนสงคืนสกอรการดโดยไมมีแฮนดิแคปท่ี
ถูกตอง: 

• แฮนดิแคปในสกอรการดสูงเกินไป หรือไมแสดงแฮนดิแคป มีผลกระทบกับจํานวน
สกอรผูเลนน้ันไดรับ ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิจากการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป ถาไมมีผล 
ไมมีการปรับโทษ 

• แฮนดิแคปในสกอรการดตํ่าเกินไป ไมมีการปรับโทษ และยืนเนทสกอรของผูเลนโดยใช
แฮนดิแคปตํ่ากวาท่ีแสดงไว 

(5)  ผูเลนไมรับผิดชอบในการรวมสกอรหรือหักแฮนดิแคป คณะกรรมการรับผิดชอบในการ
รวมสกอรของหลุมของผูเลน และในการหักแฮนดิแคปสโตรคในการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป 

ถาผูเลนสงคืนสกอรการดท่ีเขาหรือเธอรวมไวผิด หรือหักแฮนดิแคปสโตรคผิด ไมมีการ
ปรับโทษสําหรับการทําเชนน้ัน 

3.3c การไมจบหลุม 

ผูเลนตองจบหลุมแตละหลุมในรอบ ถาผูเลนไมจบหลุมในหลุมใด: 

• ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนทําสโตรคเพ่ือเริ่มจากอีกหลุมหน่ึง หรือในหลุม
สุดทายของรอบน้ัน กอนการสงคืนสกอรการด 

• ถาไมแกไขความผิดใหถูกตองทันเวลาน้ัน ผูเลนน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ 

ดูกฎขอ 21.1, 21.2 และ 21.3: (กฎสําหรับสโตรคเพลยรูปแบบอ่ืน (สเตเบิ้ลฟอรด สกอร
สูงสุด และพาร/โบกี้) ท่ีมีการสกอรแตกตาง และผูเลนไมมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาเขาหรือเธอไมจบ
หลุม) 
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อุปกรณของผูเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอกําหนดรายละเอียดสําหรับไมกอลฟ ลูกกอลฟ และอุปกรณอ่ืน และกรรมวิธีสําหรับการ
ปรึกษา และการสงอุปกรณเพ่ือดูความสอดคลอง ดูกฎอุปกรณ 
 
4.1   ไมกอลฟ 

4.1a ไมกอลฟไดรับอนุญาตในการทําสโตรค 

(1) ไมกอลฟที่สอดคลอง ในการทําสโตรค ผูเลนตองใชไมกอลฟท่ีสอดคลองกับขอกําหนดใน
กฎอุปกรณ: 

• ไมกอลฟท่ีใชทําสโตรคตองสอดคลอง ไมเพียงตอนท่ีไมกอลฟอันน้ันยังใหมอยู แต
ตลอดจนถึงเมื่อไปเปลี่ยนอยางจงใจ หรืออยางบังเอิญ 

• แตคุณลักษณะหนาท่ีของไมกอลฟท่ีสอดคลองน้ัน เปลี่ยนไปเพราะการสึกหรอผาน
การใชตามปกติ ไมกอลฟอันน้ันยังคงสอดคลอง 

กฎขอ

4 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 4 ครอบคลุมอุปกรณที่ผูเลนอาจใชระหวางรอบ ตามหลักการกีฬากอลฟคือเกมที่
มีความทาทาย ความสําเร็จควรข้ึนอยูกับการตัดสินใจ ความชํานาญ และความสามารถ
ของผูเลน ผูเลน:  

• ตองใชไมกอลฟและลูกกอลฟที่สอดคลอง 

• จํากัดไวไมเกิน 14 อัน และตามปกติตองไมนํามาแทนไมกอลฟอันที่เสียหายหรือ
หายไป และ 

• จํากัดการใชอุปกรณอื่นชวยการเลนของเขาหรือของเธอที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ
ของกีฬากอลฟ 
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“คุณลักษณะหนาท่ี” หมายถึงสวนใดของไมกอลฟท่ีมีผลกระทบกับการทําหนาท่ีในการทํา 
สโตรค เชน กริพ กาน หัว หรือสัน หรือหนาไมกอลฟ (รวมถึงสัน หรือหนาไมกอลฟท่ี
สามารถปรับได) 

(2)  การใช หรือการซอมไมกอลฟที่เสียหายระหวางรอบ ถาไมกอลฟท่ีสอดคลองไดรับความ
เสียหายระหวางรอบ หรือขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ตามปกติผูเลนน้ันตองไม
นําไมกอลฟอ่ืนมาแทน (สําหรับขอจํากัดการยกเวน เมื่อผูเลนไมไดทําใหเสียหาย ดูกฎขอ 
4.1b(3)) 

แตไมคํานึงถึงธรรมชาติหรือสาเหตุของความเสียหายน้ัน ไมกอลฟท่ีเสียหายถือวา
สอดคลองตอไปตลอดเวลาท่ีเหลือของรอบ (แตไมใชระหวางการเพลยออฟในสโตรคเพลย 
ซึ่งเปนรอบใหม) 

ในสวนท่ีเหลือของรอบ ผูเลนอาจ: 

• ทําสโตรคดวยไมกอลฟท่ีเสียหายน้ันตอไป หรือ 

• ใหซอมไมกอลฟอันน้ันกลับไปใกลเคียงเทาท่ีเปนไปไดกับสภาพกอนเกิดความเสียหาย
ระหวางรอบ หรือขณะการเลนหยุดลง ขณะยังคงใชกริพเดิม กานเดิม และหัวเดิม แต
ในการทําเชนน้ัน ผูเลน: 

» ตองไมทําใหการเลนชักชาเกินควร (ดูกฎขอ 5.6a) และ 

» ตองไมซอมความเสียหายใดท่ีมีอยูกอนรอบน้ัน  

“เสียหายระหวางรอบ” หมายถึงคุณลักษณะหนาท่ีของไมกอลฟเปลี่ยนไปเพราะการ
กระทําระหวางรอบน้ัน (รวมถึงขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a) ไมวา: 

• โดยผูเลน (เชน ในการทําสโตรค หรือซอมสวิงดวยไมกอลฟน้ัน การใสไมกอลฟในถุง 
หรือการดึงไมกอลฟออกจากถุงกอลฟ การทําหลน หรือการพิงกับไมกอลฟ หรือการ
โยน หรือการใชไมกอลฟในทางท่ีผิด) หรือ 

• โดยบุคคลอ่ืน สิ่งกระทบภายนอก หรือแรงธรรมชาติ 

แตไมกอลฟท่ีไมใช “เสียหายระหวางรอบ” ถาผูเลนจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหนาท่ี
ของไมกอลฟน้ันระหวางรอบตามท่ีครอบคลุมในกฎขอ 4.1a(3) 

(3)  จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหนาที่ของไมกอลฟระหวางรอบ ผูเลนตองไมทําสโตรคดวยไม
กอลฟท่ีเขาหรือเธอจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหนาท่ีระหวางรอบ (รวมถึงขณะการเลน
หยุดลงตามกฎขอ 5.7a): 
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• โดยใชคุณสมบัติสามารถปรับ หรือเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของไมกอลฟน้ัน 
(ยกเวน เมื่ออนุญาตใหซอมความเสียหายตามกฎขอ 4.1a(2)) หรือ 

• โดยใชสารใดกับหัวไมกอลฟ (นอกจากการทําความสะอาด) เพ่ือสงผลกระทบตอ
หนาท่ีของไมกอลฟในการทําสโตรค 

ขอยกเวน – ไมกอลฟสามารถปรับไดปรับคืนสูสภาพเดิม: ถาคุณลักษณะการทําหนาท่ี
ของไมกอลฟเปลี่ยนไปโดยใชคุณสมบัติท่ีสามารถปรับได และกอนใชไมกอลฟทําสโตรค    
ไดปรับไมกอลฟน้ันกลับคืนใกลเคียงกับจุดเดิมเทาท่ีเปนไปไดโดยปรับลักษณะเหมือนเดิม 
ไมมีการปรับโทษ และอาจใชไมกอลฟน้ันในการทําสโตรค 

การปรับโทษสําหรับการทําสโตรคในการละเมิดกฎขอ 4.1a: การตัดสิทธ์ิ 

• ไมมีการปรับโทษตามกฎขอน้ี เพียงแคมี (แตไมทําสโตรคดวย) ไมกอลฟท่ีไมสอดคลอง หรือ
ไมกอลฟท่ีจงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหนาท่ีระหวางรอบน้ัน 

• แตยังคงนับไมกอลฟเขาไปในจํานวนท่ีจํากัด 14 อันตามกฎขอ 4.1b(1) 

4.1b การจํากัดไมกอลฟ 14 อัน การใชรวมกัน การเพิ่ม หรือการนํามาแทนระหวางรอบ 

(1) การจํากัดไมกอลฟ 14 อัน ผูเลนตองไม: 

• เริ่มรอบดวยไมกอลฟมากกวา 14 อัน หรือ 

• มีไมกอลฟมากกวา 14 อันระหวางรอบ 

ถาผูเลนน้ันเริ่มรอบใดดวยไมกอลฟนอยกวา 14 อัน เขาหรือเธออาจเพ่ิมไมกอลฟระหวาง
รอบน้ันไดถึงจํานวนท่ีจํากัดไว 14 อัน (ดูกฎขอ 4.1b(4) สําหรับขอจํากัดในการทําเชนน้ัน) 

เมื่อผูเลนรูวาเขาหรือเธอละเมิดกฎขอน้ีดวยการมีไมกอลฟมากกวา 14 อัน ผูเลนตองนําไม
กอลฟท่ีเกินออกไปจากการเลนทันที และทําตามข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1): 

• ถาผูเลนเริ่มเลนดวยไมกอลฟมากกวา 14 อัน เขาหรือเธออาจเลือกนําไมกอลฟหน่ึง
หรือหลายอันน้ันออกไปจากการเลน 

• ถาผูเลนเพ่ิมไมกอลฟเกินระหวางรอบ ไมกอลฟท่ีเพ่ิมเขาไปเปนอันท่ีตองนําออกไป
จากการเลน 

หลังจากรอบของผูเลนเริ่มข้ึน ถาผูเลนเก็บไมกอลฟของผูเลนอ่ืนท่ีลืมไว หรือไมกอลฟท่ีใส
มาผิดในถุงกอลฟของผูเลนโดยเขาหรือเธอไมรู ไมถือวาไมกอลฟอันน้ันเปนหน่ึงในไม
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กอลฟหลายอันของผูเลนตามวัตถุประสงคของกฎของการจํากัดไมกอลฟ 14 อัน (แตตอง
ไมใชไมกอลฟน้ัน) 

(2)  ไมใชไมกอลฟรวมกัน จํากัดใหผูเลนใชไมกอลฟท่ีเขาหรือเธอเริ่มเลน หรือเพ่ิมตามท่ี
อนุญาตใน (1): 

• ตองไมทําสโตรคดวยไมกอลฟของคนอ่ืนท่ีกําลังใชเลนอยูในสนามน้ัน (แมวาผูเลนอ่ืน
กําลังเลนในกลุมหรือการแขงขันอ่ืน) 

• เมื่อผูเลนรูวาเขาหรือเธอละเมิดขอน้ีโดยทําสโตรคดวยไมกอลฟของผูเลนอ่ืน ผูเลนน้ัน
ตองนําไมกอลฟน้ันออกไปจากการเลนโดยใชข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1) 

ดูกฎขอ 22.5 และ 23.7 (จํากัดขอยกเวน พารทเนอรในรูปแบบการเลนอนุญาตใหพารท
เนอรใชไมกอลฟรวมกัน ถาระหวางพารทเนอรดวยกันมีไมกอลฟไมเกิน 14 อัน) 

(3)  ไมนําไมกอลฟมาแทนอันที่สูญหายหรือเสียหาย ถาผูเลนเริ่มดวยไมกอลฟ 14 อัน หรือ
เพ่ิมไมกอลฟถึงจํานวนจํากัด 14 อัน แลวทําไมกอลฟอันใดสูญหายหรือเสียหายระหวาง
รอบน้ัน หรือขณะการแขงขันหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมนําไมกอลฟอีกอันหน่ึง
มาแทนไมกอลฟอันน้ัน 

ขอยกเวน – การนําไมกอลฟมาแทนไมกอลฟที่ไดรับความเสียหายเม่ือผูเลนไมไดเปน
สาเหตุทําใหเสียหาย: ถาไมกอลฟของผูเลนไดรับความเสียหายในระหวางรอบน้ัน (รวมถึง
ขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a) (ดูกฎขอ 4.1a(2)) โดยสิ่งกระทบภายนอก หรือแรง
ธรรมชาติ หรือบุคคลอ่ืน นอกจากผูเลนหรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอ: 

• ผูเลนอาจนําไมกอลฟอันใดมาแทนอันท่ีเสียหายน้ัน ตามกฎขอ 4.1b(4)  

• แตเมื่อผูเลนทําเชนน้ัน ผูเลนตองนําไมกอลฟท่ีเสียหายออกไปจากการเลนทันทีโดยใช
ข้ันตอนของกฎขอ 4.1c(1) 

(4)  ขอจํากัดเม่ือมีการเพิ่ม หรือการนําไมกอลฟมาแทน เม่ือมีการเพ่ิมหรือการนําไมกอลฟ
มาแทน ตาม (1) หรือ (3) ผูเลนตองไม: 

• ทําใหการเลนชักชาเกินควร ดูกฎขอ 5.6a 

• เพ่ิมหรือไมยืมไมกอลฟใดจากคนอ่ืนท่ีกําลังเลนอยูในสนามน้ัน (แมวาคนอ่ืนน้ันกําลัง
เลนอยูในกลุมแตกตางกันหรือในการแขงขัน) หรือ 

• ประกอบไมกอลฟจากชิ้นสวนท่ีบุคคลใดถือออกไปสําหรับผูเลนในระหวางรอบน้ัน 
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การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4.1b: ใชการปรับโทษข้ึนอยูกับเม่ือผูเลนรูการละเมิด
น้ัน: 

• ผูเลนรูการละเมิดขณะเลนในหลุมน้ัน ใชการปรับโทษตอนจบหลุมท่ีกําลังเลน ในแมทช
เพลย ผูเลนตองจบหลุม ใชผลของหลุมน้ันกับสกอรของแมทช และใชการปรับโทษเพ่ือปรับ
สกอรของแมทชน้ัน 

• ผูเลนรูระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษตอนทายของหลุมท่ีเพ่ิงเลนจบ ไมใชหลุมตอไป 

การปรับโทษในแมทชเพลย – แกไขสกอรของแมทชโดยหักหลุม มากสุดสองหลุม: 

• เปนการปรับโทษโดยใชการปรับสภาพแมทช - ไมเหมือนกับการปรับโทษแพในหลุม 

• ตอนทายของหลุมท่ีกําลังเลนอยูน้ันหรือเพ่ิงจบไป แกไขสกอรของแมทชโดยหักออกหน่ึง
หลุมสําหรับแตละหลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน ดวยการหักมากสุดสองหลุมในรอบน้ัน 

• ตัวอยางเชน ถาผูเลนเริ่มดวยไมกอลฟ 15 อัน รูการละเมิดขณะกําลังเลนหลุมท่ี 3 และชนะ
หลุมน้ันเปนนําอยูสามหลุมในแมทช ใชการปรับมากสุดสองหลุมและผูเลนจะนําอยูหน่ึง
หลุมในแมทช  

การปรับโทษในสโตรคเพลย – ปรับโทษสองสโตรค สูงสุดสี่สโตรค: ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป 

(ปรับโทษสองสโตรค) สําหรับแตละหลุมท่ีเกิดการละเมิด ใชการปรับโทษมากสุดสี่สโตรค ใน
รอบน้ัน (บวกสโตรคปรับโทษสองสโตรคเขาไปในแตละหลุมของสองหลุมแรกท่ีพบการละเมิด) 

4.1c การประกาศไมใชไมกอลฟที่เกินมาเลน 

(1)  ระหวางรอบ เมื่อผู เลนรูระหวางรอบวาเขาหรือเธอละเมิดขอ 4.1b(1), (2) หรือ (3)  
สําหรับการมีไมกอลฟมากกวา 14 อัน หรือการทําสโตรคดวยไมกอลฟของผูเลนอ่ืน ผูเลน
น้ันตองดําเนินการบอกชัดเจนทันทีวานําไมกอลฟแตละอันออกไปจากการเลน 

ผูเลนอาจทําอยางใดอยางหน่ึง: 

• แจงเรื่องน้ีตอคูแขงในแมทชเพลย หรือมารคเกอรหรือผูเลนอ่ืนในกลุมในสโตรคเพลย 
หรือ 

• ใชการกระทําท่ีชัดเจน (เชน การกลับหัวไมกอลฟในถุงลง) วางไมกอลฟไวบนรถ
กอลฟ หรือมอบไมกอลฟอันน้ันไวท่ีคนอ่ืน) 

ผูเลนตองไมทําสโตรคดวยไมกอลฟอันใดท่ีนําออกไปจากการเลนในสวนท่ีเหลือของรอบน้ัน 
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ถาไมกอลฟท่ีนําออกไปจากการเลนเปนไมกอลฟของผูเลนอ่ืน ผูเลนอ่ืนน้ันอาจใชไมกอลฟ
อันน้ันตอไปได 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4.1c(1): การตัดสิทฺธ์ิ 

(2)  กอนรอบ ถาผูเลนรูกอนเวลาเริ่มรอบเล็กนอยวาเขาหรือเธอบังเอิญมีไมกอลฟมากกวา 14 
อัน ผูเลนควรพยายามไมนําไมกอลฟหน่ึงอันหรือหลายอันท่ีเกินน้ันออกไป 

แตทางเลือกท่ีไมมีการปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจนําไมกอลฟท่ีเกินน้ันออกไปนอกการเลนกอนเริ่มตนเลนรอบน้ันโดยใช
ข้ันตอนใน (1) และ 

• ผูเลนอาจเก็บไมกอลฟท่ีเกินอันน้ันไว (แตตองไมใช) ระหวางรอบน้ัน และไมกอลฟท่ี
เกินไมนับรวมกับจํานวนไมกอลฟท่ีจํากัดไว 14 อัน 

ถาผูเลนจงใจนําไมกอลฟมากกวา 14 อันไปยังพ้ืนท่ีต้ังทีแรกและเริ่มรอบน้ันโดยไมละท้ิง
ไมกอลฟท่ีเกินน้ัน ทางเลือกน้ีไมอนุญาตใหใชกฎขอ 4.1b(1)  

 
4.2   ลูกกอลฟ 

4.2a ลูกกอลฟไดรับอนุญาตระหวางรอบ 

(1) ตองเลนลูกกอลฟที่สอดคลอง ในการทําแตละสโตรค ผูเลนตองใชลูกกอลฟตามท่ีกําหนด
ไวในกฎอุปกรณ 

ผูเลนอาจใชลูกกอลฟท่ีสอดคลองจากใครก็ได รวมถึงผูเลนอ่ืนในสนาม  

(2) ตองไมจงใจปรับเปลี่ยนลูกกอลฟ ผูเลนตองไมทําสโตรคกับลูกกอลฟใดท่ีจงใจเปลี่ยน
คุณลักษณะหนาท่ี เชน การขัด หรือทําลูกกอลฟใหรอน หรือใชสารใด (นอกจากการทํา
ความสะอาดลูกกอลฟ)  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 4.2a: การตัดสิทฺธ์ิ 

4.2b ลูกกอลฟแตกเปนช้ินขณะกําลังเลนอยูในหลุม 

ถาลูกกอลฟของผูเลนแตกเปนชิ้นหลังการสโตรค ไมมีการปรับโทษและไมนับสโตรคน้ัน 

ผูเลนตองเลนลูกอ่ืนจากท่ีทําสโตรคไปแลว (ดูกฎขอ 14.6) 
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การปรับโทษสําหรับการเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 4.2b: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 

14.7a 

4.2c ลูกกอลฟมีรอยตัดหรือรอยแตกขณะกําลังเลนอยูในหลุม 

(1)  การหยิบลูกเพื่อดูวามีรอยตัด หรือรอยแตก ถาผูเลนมีเหตุผลท่ีเชื่อวาลูกของเขาหรือของ
เธอมีรอยตัด หรือรอยแตกขณะกําลังเลนในหลุม  

• ผูเลนอาจหยิบลูกและดูลูกน้ัน แต: 

• สิ่งแรก ตองมารคจุดของลูก และตองไมทําความสะอาดลูกน้ัน (ยกเวนบนกรีน) (ดูกฎ
ขอ 14.1) 

ถาผูเลนหยิบโดยไมมีเหตุผลเชื่อไดเพียงพอ (ยกเวนบนกรีนท่ีผูเลนอาจหยิบลูกตามกฎขอ 
13.1b) ไมมารคจุดของลูกกอนหยิบ หรือทําความสะอาดโดยไมไดรับอนุญาต ผูเลนมีหน่ึง 
สโตรคปรับโทษ 

ถาละเมิดกฎหลายขอท่ีมีการปรับโทษหน่ึงสโตรคเปนผลมาจากการกระทําอยางเดียว หรือ
การกระทําหลายอยางท่ีเกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

(2)  เม่ืออาจนําลูกอื่นมาแทนได ผูเลนอาจใชลูกอ่ืนนํามาแทนไดเทาน้ัน ถาเห็นลูกเดิมมีรอย
ตัดหรือรอยแตกอยางชัดเจน และความเสียหายน้ีเกิดข้ึนในหลุมท่ีกําลังเลนอยู – แตไมใช
เพียงแครอยครูด รอยขีด หรือสีเสียหายหรือสีจางไปเทาน้ัน 

• ถาลูกเดิมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผูเลนตองนําอีกลูกหน่ึงกลับมาวางท่ีเดิม หรือวางลูก
เดิมท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2) 

• ถาลูกเดิมไมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผูเลนตองนําลูกเดิมกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 
14.2) 

กฎขอน้ีไมหามผูเลนในการใชลูกอ่ืนนํามาแทนตามกฎขออ่ืน หรือเปลี่ยนลูกระหวางสอง
หลุม 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 4.2c: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี
เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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4.3   การใชอุปกรณ 

กฎขอ 4.3 ใชกับอุปกรณทุกชนิดท่ีผูเลนอาจจะใชระหวางรอบ ยกเวนขอกําหนดท่ีใหเลนดวย
ไมกอลฟและลูกกอลฟท่ีสอดคลองตามกฎขอ 4.1 และ 4.2 ไมใชตามกฎขอน้ี 

ขอน้ีเกี่ยวกับอุปกรณท่ีนําไปใชอยางไรเทาน้ัน ไมจํากัดอุปกรณท่ีผูเลนอาจมีไวท่ีเขาหรือเธอ
ระหวางรอบ 

4.3a อนุญาต และไมอนุญาตการใชอุปกรณ 

ผูเลนอาจใชอุปกรณเพ่ือชวยการเลนระหวางรอบของเขาหรือของเธอ ยกเวนผูเลนตองไมทําให
เกิดความไดเปรียบ ดวย: 

• การใชอุปกรณ (นอกจากไมกอลฟหรือลูกกอลฟ) ท่ีแปลกปลอมเพ่ือขจัดหรือลดความ
ชํานาญหรือการตัดสินใจท่ีมีลักษณะสําคัญตอเกมท่ีใชความทาทาย หรือ 

• การใชอุปกรณ (รวมท้ังไมกอลฟและลูกอลฟ) ในการทําสโตรคตามปกติ “ในทางผิดปกติ” 
หมายถึงหนทางท่ีมีหลักการพ้ืนฐานแตกตางไปจากเกมการเลนท่ีรูจักกันตามปกติ 

กฎขอน้ีไมมีผลตอการใชกฎขออ่ืนท่ีจํากัดการกระทําท่ีอนุญาตใหผูเลนใชไมกอลฟ ลูกกอลฟ
หรืออุปกรณอ่ืน (เชน การวางไมกอลฟ หรือวัตถุอ่ืนเพ่ือชวยเหลือในการวางแนวแกผูเลน ดูกฎ
ขอ 10.2b(3)) 

ตัวอยางท่ัวไปในการใชอุปกรณท่ีไดรับอนุญาต และไมไดรับอนุญาตระหวางรอบการเลนของ    
ผูเลนตามกฎดังน้ี: 

(1) ขอมูลระยะและทิศทาง 

• อนุญาต การใชเพ่ือใหไดขอมูลระยะ หรือขอมูลทิศทาง (เชน  อุปกรณวัดระยะ หรือเข็ม
ทิศ)  

• ไมอนุญาต 

» การใชวัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงตํ่า หรือ 

» การแปลขอมูลของระยะหรือทิศทาง (เชน การใชสิ่งประดิษฐแนะนําเสนทางเลน 
หรือการเลือกใชไมกอลฟในบริเวณลูกของผูเลน) 

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม G-5 (คณะกรรมการอาจออกกฎ
สนามหามการใชอุปกรณวัดระยะ)  
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(2) ขอมูลเก่ียวกับลม และสภาพอากาศ

• อนุญาต

» ใหรับขอมูลสภาพอากาศ (รวมถึงความเร็วลม) ท่ีมีจากการพยากรณสภาพอากาศ
หรือ

» การวัดอุณหภูมิ และความชื้นในสนาม

• ไมอนุญาต

» การวัดความเร็วลมในสนาม หรือ

» การใชสิ่งประดิษฐหาขอมูลท่ีสัมพันธกับลม (เชน การใชแปงฝุนเพ่ือเขาถึงขอมูลของ
ทิศทางลม)

(3) ขอมูลที่รวบรวมไวกอนรอบ หรือระหวางรอบ

• อนุญาต

» การใชขอมูลท่ีรวบรวมข้ึนกอนรอบ (เชน ขอมูลการเลนของรอบท่ีผานมา แนะนํา
การสวิง หรือแนะนําการใชไมกอลฟ) หรือ

» การบันทึก (สําหรับการใชหลังรอบ) การเลน หรือขอมูลทางสรีระจากรอบน้ัน (เชน
ระยะในการใชไมกอลฟ สถิติการเลน หรืออัตราการเตนของหัวใจ)

• ไมอนุญาต

» การใหไดมา หรือการแปลความหมายขอมูลในการเลนจากรอบน้ัน (เชน แนะนํา
การใชไมกอลฟโดยใชระยะในรอบปจจุบัน) หรือ

» การใชขอมูลทางสรีระท่ีบันทึกระหวางรอบ

(4) เสียง และวิดีโอ

• อนุญาต

» การฟงเสียง หรือดูวิดีโอเรื่องท่ีไมเก่ียวกับการแขงขันท่ีกําลังเลนอยู (เชน รายงาน
ขาวหรือดนตร)ี

» แตการทําเชนน้ันควรแสดงความนึกถึงผูอ่ืน (ดูกฎขอ 1.2)

• ไมอนุญาต
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» การฟงดนตรีหรือฟงเสียงเพ่ือขจัดการรบกวน หรือชวยจังหวะสวิง หรือ 

» ดูวิดีโอแสดงการเลนของผูเลนหรือผูเลนอ่ืนระหวางการแขงขัน เพ่ือชวยผูเลนใน
การเลือกไมกอลฟ ในการทําสโตรค หรือในการตัดสินใจในการเลนระหวางรอบ 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม G-8 (คณะกรรมการอาจออกกฎ
สนามหามหรือจํากัดการใชอุปกรณเสียงและวิดีโอในระหวางรอบ)  

(5) ถุงมือ และสารชวยการจับกริพ 

• อนุญาต 

» ถุงมือราบเรียบตามขอกําหนดในกฎอุปกรณ  

» ยางสน แปง และสารทําใหชื้นหรือทําใหแหง หรือ 

» ผาเช็ดเหงื่อหรือผาเช็ดหนาพันรอบกริพ 

• ไมอนุญาต 

» การใชถุงมือท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดในกฎอุปกรณ หรือ 

»  การใชอุปกรณอ่ืนท่ีเกิดความไดเปรียบท่ีไมเปนธรรมกับตําแหนงมือ หรือการกด
จับกริพ 

(6) อุปกรณยืดเหยียด และการฝกซอม หรือการชวยสวิง 

• อนุญาต 

» การใชอุปกรณใดสําหรับการยืดเหยียดท่ัวไป (นอกเหนือจากในการทําการฝกซอม
สวิง) ไมวาอุปกรณน้ันออกแบบสําหรับการยืดเหยียดหรือใชสําหรับกีฬากอลฟ 
(เชน แทงวางแนวพาดไหล) หรือเพ่ือวัตถุประสงคใดท่ีไมเกี่ยวกับกีฬากอลฟ (เชน 
ทอยางหรือสวนของทอ) 

• ไมอนุญาต 

» การใชอุปกรณชนิดใดชวยฝกซอมหรือชวยสวิง (เชน แทงท่ีใชวางแนว หรือหัวครอบ
ท่ีมีนํ้าหนัก หรือ “โดนัท”) หรือการใชไมกอลฟท่ีไมสอดคลองไปซอมสวิง หรือ
ในทางอ่ืนท่ีทําใหเกิดความเปนไปไดในความไดเปรียบโดยชวยเหลือผูเลนในการ
เตรียมสําหรับหรือการทําสโตรค (เชน การชวยเหลือแนวสวิง กริพ การวางแนว 
ตําแหนงลูก หรือทายืน) 
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แนวทางตอไปในการใชอุปกรณท่ีระบุไวขางบน และอุปกรณชนิดอ่ืน (เชน เสื้อผา และรองเทา) 
ดูไดในกฎอุปกรณ 

ผูเลนท่ีไมแนใจวาเขาหรือเธออาจใชอุปกรณท่ีเจาะจง ควรสอบถามคณะกรรมการเพ่ือการ
ตัดสิน (ดูกฎขอ 20.2b) 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม G-6 ( คณะกรรมการอาจออกกฎสนามหามใช
ยานยนตขนสงในระหวางรอบ ) 

4.3b อุปกรณทางการแพทย 

(1) การยกเวนทางการแพทย ผูเลนไมละเมิดขอ 4.3 ถาเขาหรือเธอใชอุปกรณเพ่ือชวยเหลือ
สภาพทางการแพทย เทาท่ี:

• ผูเลนใชอุปกรณน้ันดวยเหตุผลทางการแพทย และ

• คณะกรรมการตัดสินวาการใชสิ่งน้ันไมทําใหผูเลนมีความไดเปรียบท่ีไมเปนธรรมตอผู
เลนอ่ืน

(2) เทปหรือสิ่งคุมกันที่คลายกัน ผูเลนอาจใชเทปกาว หรือสิ่งคุมกันท่ีคลายกันสําหรับเหตุผล
ทางการแพทย (เชน ปองกันการบาดเจ็บ หรือชวยการบาดเจ็บท่ีเปนอยู) แตเทปหรือสิ่งคุม
กันตองไม:

• ใชมากเกินไป หรือ

• ชวยผูเลนเกินความจําเปนตามเหตุผลทางการแพทย (เชน ตองไมชวยตรึงขอตอเพ่ือ
ชวยการสวิงไมกอลฟของผูเลน)

ผูเลนไมแนใจเกี่ยวกับเทปหรือสิ่งคุมกันคลายกันท่ีอาจนํามาใช ควรถามคณะกรรมการเพ่ือ
การตัดสิน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิด กฎขอ 4.3: 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลาย
อยางที่เก่ียวของ: โทษปรับทั่วไป

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไมเก่ียวของในการละเมิดครั้งแรก: การตัด
สิทธ์ิ
ใชการปรับโทษน้ีแมวาลักษณะของการละเมิดแตกตางกันท้ังหมดกับการละเมิดท่ีเปนผลมา
ในการปรับโทษครั้งแรก
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II 
 

การเลนในรอบ และ 
การเลนในหลุม  
กฎขอ 5-6
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การเลนในรอบ

5.1   ความหมายของรอบ 

"รอบ" คือ 18 หลุมหรือนอยกวาท่ีเลนตามลําดับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เมื่อจบรอบเสมอกัน และการเลนจะดําเนินตอไปจนกวาจะมีผูชนะ: 

• แมทชท่ีเสมอกันขยายตอออกไปหน่ึงหลุมในแตละครั้ง น่ีคือความตอเน่ืองของรอบเดียวกัน
ไมใชรอบใหม

• การเพลยออฟในสโตรคเพลย คือ รอบใหม

ผูเลนกําลังเลนรอบของเขาหรือของเธอต้ังแตเริ่มเลนจนกวาจบลง (ดูกฎขอ 5.3) ยกเวนขณะ
การเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a 

เมื่อกฎอางถึงการกระทํา "ระหวางรอบ" ไมรวมถึงขณะการเลนหยุดลงตามกฎ 5.7a นอกจากฎ
ระบุไวเปนอยางอ่ืน 

กฎขอ

5
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 5 ครอบคลุมการเลนในรอบ เชน ผูเลนอาจซอมในสนามที่ไหนหรือเม่ือใด กอน
หรือระหวางรอบ เม่ือเร่ิมเลนและจบ เกิดอะไรเม่ือตองหยุดเลนและเริ่มเลนตอ คาดหวัง
ใหผูเลน: 

• เริ่มแตละรอบตรงเวลา และ

• เลนอยางตอเน่ืองและกาวเดินทันทีระหวางแตละหลุมจนจบรอบ

เม่ือถึงลําดับของผูเลน ขอแนะนําใหเขาหรือเธอทําการสโตรคไมเกิน 40 วินาท ีโดยปกติ
เร็วกวาน้ัน 
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5.2   การฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบ 

สําหรับวัตถุประสงคของกฎขอน้ี: 

• "การฝกซอมในสนาม" หมายถึงการเลนลูก หรือการทดสอบพ้ืนผิวกรีนของหลุมใดโดยการ
กลิ้งลูก  หรือการถูลูกกับพ้ืนผิว และ

• ขอจํากัดในการฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบมีผลกับผูเลนเทาน้ัน ไมใชแคดด้ีของ
ผูเลน

5.2a แมทชเพลย 

ผูเลนอาจฝกซอมในสนามกอนรอบหรือระหวางรอบของการแขงขันแมทชเพลย 

5.2b สโตรคเพลย: 

ในวันท่ีมีการแขงขันสโตรคเพลย: 

• ผูเลนตองไมฝกซอมในสนามกอนรอบ ยกเวนผูเลนอาจฝกซอมพัทหรือชิพใกลบนหรือใกล
กับพ้ืนท่ีต้ังทีแรกของเขาหรือของเธอ และฝกซอมในพ้ืนท่ีฝกซอมใด

• ผูเลนอาจฝกซอมในสนามหลังจากเลนจบรอบสุดทายของเขาหรือของเธอในวันน้ัน

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม I-1 (ในรูปแบบของการเลนอยางใดอยาง
หน่ึงท่ีคณะกรรมการอาจนํามาใชเปนกฎสนาม หาม จํากัด หรืออนุญาตใหฝกซอมในสนามกอน
หรือระหวางรอบ) 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.2: 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งแรก: โทษปรับทั่วไป  (ใชกับหลุมแรกของผูเลน)

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สอง: การตัดสิทธ์ิ

5.3   การเริ่มตนรอบ และการจบรอบ 

5.3a เม่ือเร่ิมตนรอบ 

รอบของผูเลนเริ่มตนเมื่อผูเลนทําสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของเขาหรือของเธอ (ดูกฎขอ 6.1a) 

ผูเลนตองเริ่มตนตาม (และไมใชกอน) เวลาเริ่มตนของเขาหรือของเธอ: 
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• หมายความวาผูเลนตองพรอมเลนในเวลาเริ่มตน และท่ีจุดเริ่มตนท่ีคณะกรรมการกําหนด 

• เวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดถือวาตรงเวลา (เชน 9 โมงเชา หมายถึง 9:00:00 น. ไมใชเวลา 
9:01 น.) 

ถาเวลาเริ่มตนลาชาดวยเหตุผลใดก็ตาม (เชน สภาพอากาศ การเลนลาชาของกลุมอ่ืน หรือ
ความจําเปนในการตัดสินของผูตัดสิน) ไมมีการละเมิดกฎขอน้ีถาผูเลนอยูท่ีน้ัน และพรอมเลน
เมื่อกลุมของผูเลนสามารถเริ่มตนได 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.3a: การตัดสิทธ์ิ ยกเวนสามกรณีน้ี: 

• ขอยกเวน 1 – ผูเลนมาถึงจุดเร่ิมตนพรอมเลน ชาไมเกินหานาที: ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

ในหลุมแรกของเขาหรือของเธอ 

• ขอยกเวน 2 – ผูเลนเร่ิมตนไมเกินหานาทีกอนเวลา: ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรก

ของเขาหรือของเธอ 

• ขอยกเวน 3 - คณะกรรมการตัดสินวาสถานการณที่มีขอยกเวนทําใหผูเลนไมสามารถ
เริ่มตนไดตามเวลา: ไมมีการละเมิดกฎน้ี และไมมีการปรับโทษ 

5.3b เม่ือจบรอบ 

รอบของผูเลนจบลง: 

• ในแมทชเพลย เมื่อไดตัดสินผลการแขงขันตามกฎขอ 3.2a(3) หรือ (4) 

• ในสโตรคเพลย เมื่อผูเลนจบหลุมท่ีหลุมสุดทาย (รวมถึงการแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง เชน 
ตามกฎขอ 6.1 หรือ 14.7b) 

ดูกฎขอ 21.1e, 21.2e, 21.3e และ 23.3b (เมื่อเริ่มและจบรอบในสโตรคเพลย และโฟรบอล) 
 
5.4   การเลนในกลุม 

5.4a แมทชเพลย 

ในระหวางรอบ ผูเลนและคูแขงตองเลนแตละหลุมในกลุมเดียวกัน 
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5.4b สโตรคเพลย 

ในระหวางรอบ ผูเลนตองอยูในกลุมท่ีคณะกรรมการกําหนด เวนแตคณะกรรมการอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงท้ังกอนหรือหลังท่ีเกิดข้ึน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.4: การตัดสิทธ์ิ 
 
5.5   การฝกซอมระหวางรอบ หรือขณะการเลนหยุดลง 

5.5a ไมซอมสโตรคขณะกําลังเลนในหลุม 

ขณะกําลังเลนในหลุม ผูเลนตองไมทําการซอมสโตรคกับลูกภายในหรือนอกสนาม 

เชนน้ีไมใชการซอมสโตรค: 

• การซอมสวิงโดยไมต้ังใจตีลูก 

• การตีลูกกลับไปยังพ้ืนท่ีฝกซอมหรือตีกลับไปใหผูเลนอ่ืน เมื่อไดทําตามมารยาทเทาน้ัน 

• สโตรคท่ีผูเลนทําในการเลนจบหลุมซึ่งมีผลตัดสินแลว 

5.5b ขอจํากัดในการซอมระหวางสองหลุม 

ระหวางสองหลุมผูเลนตองไมทําการซอมสโตรค 

ขอยกเวน – บริเวณที่ผูเลนไดรับอนุญาตใหซอมพัทหรือชิพ: ผูเลนอาจซอมพัทหรือชิพหรือ
บนหรือใกลกับ: 

• กรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบ และกรีนซอม (ดูกฎขอ 13.1e) และ 

• พ้ืนท่ีต้ังทีของหลุมตอไป 

แตการซอมสโตรคดังกลาวตองไมทําจากบังเกอร และตองไมทําใหการเลนลาชาอยางไมสม
เหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a) 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม I-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามหามการ
ฝกซอมพัทหรือชิพบนหรือใกลกับกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบ) 
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5.5c การซอมขณะการเลนหยุดลงช่ัวคราวหรือหยุดลง 

ขณะการเลนหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมทําการซอมสโตรค 
ยกเวน: 

• ตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 5.5b 

• ทุกแหงนอกสนาม และ 

• ทุกแหงในสนามท่ีคณะกรรมการอนุญาต 

ถาแมทชหยุดลงตามการตกลงของผูเลน และจะไมกลับเขามาเลนตอในวันเดียวกัน ผูเลนอาจ
ซอมในสนามโดยไมมีขอจํากัดกอนเริ่มแมทชตอ 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.5: โทษปรับทั่วไป 

ถาการละเมิดเกิดข้ึนระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษในหลุมตอไป 
 
5.6  การลาชาไมสมเหตุผล กาวเดินทันที 

5.6a การเลนลาชาเกินควร 

ผูเลนตองไมเลนลาชาอยางไมสมควร เชนเมื่อเลนในหลุมหรือระหวางสองหลุม 

อนุญาตใหผูเลนลาชาในเวลาอันสั้นได ดวยเหตุผลบางประการ เชน: 

• เมื่อผูเลนคอยความชวยเหลือจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการ 

• เมื่อผูเลนบาดเจ็บหรือปวย หรือ 

• เมื่อมีเหตุผลอ่ืนท่ีดี 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.6a: 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งแรก: หน่ึงสโตรคปรับโทษ 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สอง: โทษปรับทั่วไป 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สาม: การตัดสิทธ์ิ 

ถาผูเลนเลนลาชาระหวางสองหลุม ใชการปรับโทษในหลุมตอไป 
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5.6b การกาวเดินในการเลนทันที 

รอบของกีฬากอลฟหมายถึงใหเลนดวยการกาวเดินทันที 

ผูเลนแตละคนควรตระหนักวาการเลนของเขาหรือของเธอมีแนวโนมสงผลกระทบตอผูเลนอ่ืน
ในการเลนรอบนานของพวกเขา รวมท้ังผูเลนในกลุมของตนเองและผูเลนท่ีอยูในกลุมตามหลัง 

สงเสริมใหผูเลนยินยอมใหกลุมท่ีเลนเร็วกวาผานไปกอน 

(1) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการกาวเดินในการเลน ผูเลนควรเลนดวยการกาวเดินทันทีตลอดท้ัง
รอบรวมท้ังเวลาท่ีใช: 

• เตรียมพรอมสําหรับและทําแตละสโตรค 

• เคลื่อนตัวจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงระหวางสโตรค และ 

• เคลื่อนตัวไปยังพ้ืนท่ีต้ังทีตอไปหลังเลนจบหลุม 

ผูเลนควรเตรียมตัวลวงหนาสําหรับการสโตรคตอไป และพรอมเลนเมื่อถึงลําดับของเขาหรือ
ของเธอเมื่อเปนลําดับของผูเลน: 

• ขอแนะนําใหผูเลนทําสโตรคไมเกิน 40 วินาทีหลังจากท่ีเขาหรือเธอ (หรือควรจะ) 
สามารถเลนไดโดยไมมีการขัดขวาง หรือไมมีการรบกวน และ 

• ตามปกติผูเลนสามารถเลนไดเร็วกวาน้ัน และสงเสริมใหทําเชนน้ัน 

(2) การเลนผิดลําดับเพื่อชวยใหกาวเดินทันท ีข้ึนอยูกับรูปแบบการเลน บางครั้งเมื่อผูเลนอาจ
เลนผิดลําดับเพ่ือชวยการกาวเดินในการเลน: 

• ในแมทชเพลย ผูเลนอาจตกลงกันวาหน่ึงในน้ันเลนผิดลําดับเพ่ือประหยัดเวลา (ดูกฎขอ 
6.4a) 

• ในสโตรคเพลย ผูเลนอาจ "พรอมเลน" ดวยความปลอดภัยและในทางท่ีรับผิดชอบ      
(ดูขอยกเวนของกฎขอ 6.4b) 

(3) นโยบายของคณะกรรมการ การกาวเดินในการเลน เพ่ือสงเสริมและบังคับใชในการเลน
ทันที คณะกรรมการควรใชกฎสนามกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกาวเดินในการเลนทันที 

นโยบายน้ีอาจกําหนดเวลาสูงสุดในการจบรอบ จบหลุม หรือตามลําดับตอเน่ืองของหลุม 
และการสโตรค และอาจกําหนดการปรับโทษสําหรับการไมทําตามนโยบายน้ี 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 5G (คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายของชวงเวลาการเลน) 
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5.7  การหยุดการเลน การกลับเขาไปเลนตอ 

5.7a เม่ือผูเลนอาจหยุดหรือตองหยุดการเลน 

ในระหวางรอบ ผูเลนตองไมหยุดเลน ยกเวนในกรณีตอไปน้ี: 

• การเลนหยุดลงชั่วคราวโดยคณะกรรมการ ผูเลนทุกคนตองหยุดเลน ถาคณะกรรมการให
การเลนหยุดลงชั่วคราว (ดูกฎขอ 5.7b) 

• การเลนหยุดลงตามขอตกลงในแมทชเพลย ผูเลนในแมทชอาจตกลงหยุดเลนดวยเหตุผลใด
ก็ได ยกเวนถาการทําเชนน้ันทําใหการแขงขันลาชา ถาผูเลนตกลงหยุดเลนและผูเลนหน่ึง
คนตองการกลับเขาไปเลนตอ ขอตกลงน้ันสิ้นสุดลงและผูเลนอ่ืนตองเลนตอ 

• ผูเลนบางคนหยุดเลนเพราะฟาผา ผูเลนอาจหยุดเลนถาเขาหรือเธอเชื่ออยางสมเหตุผลวามี
อันตรายจากฟาผา แตตองรายงานตอคณะกรรมการโดยเร็วเทาท่ีทําได 

การออกจากสนามไมใชเปนการหยุดเลน ความลาชาในการเลนของผูเลนครอบคลุมตามกฎขอ 
5.6a ไมใชกฎขอน้ี 

ถาผู เลนหยุดเลนดวยเหตุผลใดก็ตามท่ีไมไดรับอนุญาตตามกฎขอน้ี หรือไมรายงานตอ
คณะกรรมการเมื่อจําเปนตองทําเชนน้ัน ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 

5.7b สิ่งที่ผูเลนตองทําเม่ือคณะกรรมการใหการเลนหยุดลงช่ัวคราว 

มีการเลนหยุดลงชั่วคราวของคณะกรรมการอยูสองแบบ แตละแบบมีความจําเปนท่ีแตกตางกัน
เมื่อผูเลนตองหยุดเลน 

(1) การเลนหยุดลงช่ัวคราวทันที (เชน เม่ือมีอันตรายใกลเขามา) ถาคณะกรรมการสั่งการ
เลนหยุดลงชั่วคราวทันที ผูเลนทุกคนตองหยุดเลนทันที และตองไมทําสโตรคอีกจนกวา
คณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอ 

คณะกรรมการควรใชวิธีการท่ีแตกตางกันชัดเจนเพ่ือบอกผูเลนเกี่ยวกับการเลนหยุดลง
ชั่วคราวทันที 

(2) การเลนหยุดลงช่ัวคราวปกติ (เชน คํ่ามืด หรือไมสามารถใชสนามเลนได) ถา
คณะกรรมการหยุดการเลนชั่วคราวดวยเหตุผลปกติ สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอมาข้ึนอยูกับแตละกลุมท่ี
กําลังเลน คือ: 
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• ระหวางสองหลุม ถาผูเลนทุกคนในกลุมอยูระหวางสองหลุม ผูเลนตองหยุดเลนและตอง
ไมทําสโตรคเพ่ือเริ่มตนอีกหลุมหน่ึง จนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอ 

• ขณะกําลังเลนในหลุม ถาผูเลนคนใดในกลุมไดเริ่มเลนหลุมแลว ผูเลนอาจเลือกหยุดเลน
หรือเลนจบหลุมน้ัน 

» อนุญาตผูเลนมีระยะเวลาชั่วขณะ (ปกติไมควรเกินสองนาที) เพ่ือตัดสินใจหยุดเลน
หรือเลนจบหลุม 

» ถาผูเลนเลนในหลุมน้ันตอไป ผูเลนอาจเลนตอจนจบหลุม หรืออาจหยุดเลนกอนจบ
หลุม 

» เมื่อผูเลนเลนจบหลุม หรือหยุดเลนกอนจบหลุมน้ัน ผูเลนตองไมทําสโตรคอีก
จนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอตามกฎขอ 5.7c 

ถาผูเลนไมตกลงกันในสิ่งท่ีตองทํา: 

» ในแมทชเพลย ถาคูแขงหยุดเลน ผูเลนตองหยุดเลนดวย และผูเลนท้ังสองจะตองไม
เลนตออีก จนกวาคณะกรรมการใหกลับเขาไปเลนตอ ถาผูเลนไมหยุดเลน ผูเลนมี
โทษปรับทั่วไป (แพหลุม) 

» ในสโตรคเพลย ผูเลนคนใดในกลุมอาจเลือกหยุดการเลน หรือเลนในหลุมน้ันตอไป 
ไมวาคนอ่ืนในกลุมตัดสินใจทําสิ่งใดก็ตาม ยกเวนผูเลนอาจเลนตอไดตอเมื่อมีมารค
เกอรของผูเลนอยูดวยเพ่ือจดสกอรของผูเลนเทาน้ัน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.7b: การตัดสิทธ์ิ 

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาคณะกรรมการตัดสินวาการไมหยุดเลนชอบธรรม: ไมมีการ
ละเมิดกฎขอน้ีและไมมีการปรับโทษ ถาคณะกรรมการตัดสินวาสถานการณน้ันเปนเหตุอันชอบ
ธรรม ทําใหผูเลนไมสามารถหยุดเลนไดเมื่อจําเปนตองใหการเลนหยุดลง 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม J-1 (ขอแนะนําวิธีการสําหรับคณะกรรมการ
ชี้แนะเรื่องการหยุดทันที และการหยุดชั่วคราวปกติแกผูเลนท้ังหมด) 

5.7c สิ่งที่ผูเลนตองทําเม่ือกลับเขาไปเลนตอ 

(1) จุดที่กลับเขาไปเลนตอ ผูเลนตองกลับเขาไปเลนตอจากจุดท่ีเขาหรือเธอหยุดเลนในหลุมใด
หรือถาอยูระหวางสองหลุม หรือท่ีพ้ืนท่ีต้ังทีตอไป แมวากลับเขาไปเลนตอในวันรุงข้ึน 

(2) เม่ือกลับเขาไปเลนตอ ผูเลนตองอยูในบริเวณตามท่ีระบุ (1) และพรอมเลน: 
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• ตามเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเลนตอ และ 

• ผูเลนตองเลนตอตามเวลาน้ัน (และไมใชกอนเวลา)  

ถาความสามารถในการเลนตอลาชาออกไปดวยเหตุผลใดก็ตาม (เชน เมื่อผูเลนในกลุม
ขางหนาจําเปนตองเลนกอนและออกไปใหพนทาง) ไมมีการละเมิดกฎขอน้ี ถาผูเลนอยูท่ีน้ัน
และพรอมเลนเมื่อกลุมของผูเลนสามารถเลนตอได 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 5.7c: การตัดสิทธ์ิ 

ขอยกเวนในการตัดสิทธ์ิเน่ืองจากไมกลับเขาไปเลนตอตามเวลา: ขอยกเวนขอ 1, 2 และ 3 
ในกฎขอ 5.3a และขอยกเวนในกฎขอ 5.7b ใชบังคับเชนกัน 

5.7d การหยิบลูกเม่ือการเลนหยุดลง การนํากลับมาวาง และการนําลูกมาแทนเม่ือกลับเขา
ไปเลนตอ 

(1) การหยิบลูกเม่ือการเลนหยุดลง หรือกอนกลับเขาไปเลนตอ เมื่อหยุดเลนในหลุมตามกฎ
ขอน้ี  ผูเลนอาจมารคจุดของลูกของเขาหรือของเธอและหยิบลูก (ดูกฎ 14.1) 

ท้ังกอนหรือกลับเขาไปเลนตอ: 

• เมื่อหยิบลูกของผูเลนข้ึนเมื่อการเลนหยุดลง ผูเลนตองนําลูกเดิมหรอืลูกอ่ืนกลับมาวาง
ลงท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

• เมื่อไมหยิบลูกของผูเลนข้ึนเมื่อการเลนหยุดลง ผูเลนอาจเลนลูกตามท่ีลูกอยู หรืออาจ
มารคจุดของลูก และหยิบลูก (ดูกฎขอ 14.1) และนําลูกน้ันหรือลูกอ่ืนกลับมาวางท่ีจุด
เดิม (ดูกฎขอ 14.2) 

ในกรณีอยางใดอยางหน่ึง:  

• ถาสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปเน่ืองจากการหยิบลูกข้ึน ผูเลนตองนําลูกน้ันหรือลูก
อ่ืนกลับมาวางตามท่ีกําหนดไวในกฎขอ 14.2d 

• ถาสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปหลงัจากหยิบลูกข้ึน และกอนท่ีนําลูกใดกลับมาวาง 
ไมใชกฎขอ 14.2d: 

» ตองนําลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 
14.2) 
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» ถาสภาพโดยรอบหรือสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงในระหวางเวลาน้ี ใหใชกฎขอ
8.1d

(2) ถาลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนยายไปขณะการเลนหยุดลง ถาลูกของผูเลนหรือท่ีมารคลูก
เคลื่อนยายไปทางใดกอนกลับเขาไปเลนตอ (รวมถึงแรงธรรมชาติ) ผูเลนตอง:

• นําลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2)
หรือ

• วางท่ีมารคลูกเพ่ือมารคจุดเดิม แลวนําลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางท่ีจุดน้ัน (ดูกฎขอ
14.1 และ 14.2)

ถาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลนแยลงในขณะการเลนหยุดลง ดูกฎขอ 8.1d 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดในการละเมิดกฎขอ 5.7d: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

ถาการละเมดิกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทาํหลายอยาง
ท่ีเกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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การเลนในหลุม 

6.1   การเริ่มเลนในหลุม 

6.1a เม่ือเร่ิมเลนในหลุม 

ผูเลนไดเริ่มตนหลุมเมื่อเขาหรือเธอทําสโตรคเพ่ือเริ่มตนหลุมน้ัน 

หลุมน้ันไดเริ่มตนข้ึนแมวา ถาทําสโตรคจากนอกพ้ืนท่ีต้ังที (ดูกฎขอ 6.1b) หรือยกเลิกสโตรค 
ตามกฎ 

6.1b ตองเลนลูกจากภายในพื้นที่ต้ังที 

ผูเลนตองเริ่มแตละหลุมโดยการเลนลูกจากท่ีใดภายในพ้ืนท่ีต้ังที ตามกฎขอ 6.2b 

ถาผูเลนกําลังเริ่มในหลุมใดโดยเลนลูกจากนอกพ้ืนท่ีต้ังที (รวมท้ังจากหมุดทีผิดแตกตางจาก 
บริเวณต้ังทีในหลุมเดียวกันหรือแตกตางกันในหลุมอ่ืน): 

(1) ในแมทชเพลย ไมมีการปรับโทษ แตคูแขงอาจยกเลิกสโตรค:

• ตองทําทันทีและกอนผูเลนคนใดทําสโตรคอีก เมื่อคูแขงยกเลิกสโตรคน้ัน เขาหรือเธอไม
สามารถถอนการยกเลิกน้ันได

• ถาคูแขงยกเลิกสโตรคน้ัน ผูเลนตองเลนลูกจากภายในพ้ืนท่ีต้ังที และยังคงเปนลําดับ
การเลนของเขาหรือของเธอ

• ถาคูแขงไมยกเลิกสโตรคน้ัน ใหนับสโตรคและลูกน้ันอยูในการเลน และตองเลนตามท่ี
ลูกอยู

กฎขอ

6
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 6 ครอบคลุมวิธีการเลนในหลุม เชน กฎที่เจาะจงสําหรับการทีออฟเพื่อเร่ิมเลน

หลุมตามลําดับการเลน โดยตองใชลูกเดียวตลอดการเลนในหลุม ยกเวนเม่ืออนุญาตให

ใชการแทนที่ได (มีความสําคัญในแมทชเพลยมากกวาในสโตรคเพลย) และการจบหลุม 
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(2) สโตรคเพลย ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) และตองแกไขความผิดน้ันให

ถูกตองดวยการเลนลูกจากภายในพ้ืนท่ีต้ังที:

• ลูกท่ีเลนจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีไมอยูในการเลน

• สโตรคน้ันและสโตรคมากกวาท่ีเกิดข้ึนกอนการแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง (รวมท้ัง
สโตรคท่ีทําและสโตรคปรับโทษจากการเลนลูกน้ัน) ไมนํามานับ

• ถาผูเลนไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนเริ่มตนทําสโตรคในอีกหลุมหน่ึง หรือสําหรับ
รอบสุดทายของรอบกอนคืนสกอรการดของเขาหรือของเธอ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ

6.2   การเลนลูกจากพื้นที่ต้ังที 

6.2a เม่ือใชกฎเก่ียวกับพื้นที่ต้ังที 

พ้ืนท่ีต้ังทีในกฎขอ 6.2b ใชเมื่อใดก็ตามท่ีผูเลนจําเปนตองเลน หรือไดรับอนุญาตใหเลนลูกจาก
พ้ืนท่ีต้ังที รวมถึงเมื่อ: 

• ผูเลนกําลังเริ่มเลนในหลุม (ดูกฎขอ 6.1)

• ผูเลนจะเลนอีกครั้งจากพ้ืนท่ีต้ังทีตามกฎ (ดูกฎขอ 14.6) หรือ

• ลูกของผูเลนอยูในการเลนในพ้ืนท่ีต้ังทีหลังจากสโตรค หรือหลังจากผูเลนทําการผอนปรน

กฎน้ีใชกับพ้ืนท่ีต้ังทีท่ีผูเลนตองเลนในการเริ่มเลนในหลุมท่ีเขาหรือเธอกําลังเลนเทาน้ัน ไมใช
บริเวณต้ังทีท่ีอ่ืนในสนาม (ไมวาในหลุมเดียวกันหรือในหลุมอ่ืน) 

6.2b กฎพื้นที่ต้ังที 

(1) เม่ือลูกอยูในพื้นที่ต้ังที

• ลูกอยูในพ้ืนท่ีต้ังทีเมื่อสวนของลูกสัมผัสหรืออยูบนสวนใดของพ้ืนท่ีต้ังที

• ผูเลนอาจยืนนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการทําสโตรคกับลูกในพ้ืนท่ีต้ังที

(2) อาจต้ังลูกบนท ีหรือเลนจากพื้น อยางใดอยางหน่ึง ตองเลนลูกจาก:

• บนทีต้ังลูกในหรือบนพ้ืน หรือ

• บนพ้ืนดิน
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วัตถุประสงคของกฎขอน้ี "พ้ืน" รวมถึงทรายหรือวัสดุธรรมชาติอ่ืนท่ีทําเปนทีต้ังลูก หรือวาง
ลูกบนน้ัน 

ผูเลนตองไมทําสโตรคกับลูกบนทีต้ังลูกท่ีไมสอดคลอง หรือกับลูกต้ังบนทีในทางท่ีไมอนุญาต
ตามกฎขอน้ี 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 6.2b(2): 

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดคร้ังแรกจากการกระทําอยางเดียว หรือการกระทํา
หลายอยางที่เก่ียวของ: โทษปรับทั่วไป

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไมเก่ียวของกับการละเมิดครั้งแรก: การ
ตัดสิทธ์ิ

(3) อาจปรับปรุงสภาพบางอยางในพื้นที่ต้ังทีใหดีข้ึน กอนผูเลนทําสโตรค อาจทําสิ่งเหลาน้ีใน
พ้ืนท่ีต้ังทีเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค (ดูกฎ 8.1b (8))
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• ปรับพื้นผิวของพื้นดินในพื้นที่ตั้งท ี(เชน การทํารอยขรุขระดวยไมกอลฟหรือเทา)

• เคลื่อนยาย งอ หรือถอนหญา วัชพืช และวัตถุธรรมชาติอื่นที่ติด หรืองอกบนพื้นในพ้ืน 
ที่ตั้งที

• ปดหรือกดทรายและดินในพื้นที่ตั้งที และ

• ปดนําคาง นําคางแข็ง และนําในพื้นที่ตั้งที

แตผูเลนมีโทษปรับทั่วไป ถาเขาหรอืเธอทําการเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคท่ีละเมิด

กฎขอ 8.1a 

(4) ขอจํากัดในการเคลื่อนยายหมุดทีเม่ือกําลังเลนจากพื้นที่ต้ังที

• บริเวณของหมุดทีจัดไวโดยคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแตละพ้ืนท่ีต้ังที และควรอยูใน
บริเวณเดียวกันสําหรับผูเลนทุกคนท่ีเลนจากพ้ืนท่ีต้ังที

• ถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค โดยการเคลื่อนยายหมุดทีกอนการเลนจากพ้ืน
ท่ีต้ังที เขาหรือเธอมีโทษปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a(1)

ในสถานการณอ่ืนท้ังหมด ถือวาหมุดทีเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดตามปกติซึ่งอาจ
เคลื่อนยายออกตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 15.2 

(5) ลูกไมอยูในการเลนจนกวามีการทําสโตรค ไมวาต้ังลูกบนทีต้ังลูกหรือบนพ้ืน เมื่อเริ่มหลุม
หรือ เลนอีกครั้งจากพ้ืนท่ีต้ังทีตามกฎ:

• ลูกไมอยูในการเลนจนกวาผูเลนทําสโตรคกับลูก และ

• อาจหยิบลูกหรือเคลื่อนยายลูกกอนทําสโตรคโดยไมมีการปรับโทษ

ถาลูกตกจากทีตัง้ลูก หรือเคาะออกจากทีตัง้ลูกโดยผูเลนกอนที่ผูเลนทาํสโตรค อาจตัง้ลกู 
บนทีต้ังลูกอีกในพ้ืนท่ีต้ังทีโดยไมมีการปรับโทษ 

แตถาผูเลนทําสโตรคกับลูกขณะลูกกําลังตกลงหรือหลังจากไดตกลงมาแลว ไมมีการปรับ
โทษ ใหนับสโตรคและลูกน้ันอยูในการเลน 

(6) เม่ือลูกอยูในการเลนอยูในพื้นที่ต้ังที ถาลูกอยูในการเลนของผูเลนอยูในพ้ืนท่ีต้ังทีหลังจาก
การสโตรค (เชน หลังจากสโตรคไมโดนลูกท่ีต้ังบนที) หรือหลังจากทําการผอนปรน ผูเลน
อาจ:

• หยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกโดยไมมีการปรับโทษ (ดูกฎขอ 9.4b ขอยกเวน 1) และ
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• เลนลูกน้ันหรือลูกอ่ืนจากท่ีใดก็ไดในพ้ืนท่ีต้ังทีจากทีต้ังลูกหรือพ้ืนตาม (2) รวมถึงการ
เลนลูกตามท่ีลูกอยู

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 6.2b (6): โทษปรับทั่วไป

ตามกฎขอ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี
เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

6.3   ลูกที่ใชเลนในหลุม 

6.3a การจบดวยลูกเดียวกันที่เลนจากพื้นที่ต้ังที 

ผูเลนอาจเลนลูกท่ีสอดคลองเมื่อเริ่มในหลุมจากพ้ืนท่ีต้ังที และอาจเปลี่ยนลูกไดระหวางสอง
หลุม 

ผูเลนจะตองเลนจบหลุมดวยลูกเดียวกันท่ีเลนจากพ้ืนท่ีต้ังที ยกเวนเมื่อ: 

• ลูกน้ันหาย หรือโอบ ีหรือ

• ผูเลนใชลูกอ่ืนนํามาแทน (หรือไมวาไมไดรับอนุญาตใหทําเชนน้ันหรือไม)

ผูเลนควรทําเครื่องหมายเพ่ือระบุลูกท่ีใชเลน (ดูกฎขอ 7.2)

6.3b การใชลูกอื่นนํามาแทนขณะเลนในหลุม 

(1) เม่ืออนุญาตและไมอนุญาตใหผูเลนนําลูกอื่นมาแทน กฎบางขออนุญาตใหผูเลนเปลี่ยนลูก
ท่ีเขาหรือเธอใชเลนในหลุมโดยใชลูกอ่ืนนํามาแทนเปนลูกอยูในการเลน และลูกอ่ืนท่ีไมใช:

• เมื่อทําการผอนปรนตามกฎ รวมท้ังการดรอปหรือการวางลูก (เชน เมื่อลูกไมอยูในพ้ืนท่ี
ผอนปรน หรือเมื่อทําการผอนปรนบนกรีน) ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (กฎขอ
14.3a)

วัตถุประสงคของกฎ:  

การสโตรคตอเน่ืองในหลุมที่เลนที่ทําจากพื้นที่ต้ังทีไปยังกรีนและไปลงหลุม ผูเลนตองเลนลูก

เดียวกันจนกวาจบหลุม ผูเลนมีโทษปรับสําหรับการทําสโตรคกับลูกผิด หรือทําสโตรคกับลูกที่

นํามาแทนเม่ือกฎไมอนุญาตใหมีการนํามาแทน 
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• เมื่อเลนอีกครั้งจากที่ทาํสโตรคครั้งที่แลวนัน้ ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรอืลกูอืน่ (กฎขอ 
14.6) และ 

• เมื่อนํากลับมาวางท่ีจุด ไมอนุญาตผูเลนใชลูกอ่ืนนํามาแทน และตองใชลูกเดิมโดยมี
ขอยกเวนบางขอ (กฎขอ 14.2a)

(2) ลูกนํามาแทนกลายเปนลูกอยูในการเลน เมื่อผูเลนใชลูกอ่ืนนํามาแทนเปนลูกอยูในการ
เลน (ดูกฎขอ 14.4):

• ลูกเดิมไมเปนลูกอยูในการเลนอีกตอไปแมวาหยุดอยูในสนาม

• เปนเรื่องจริง แมวาถาผูเลน:

» นํามาแทนลูกเดิมดวยลูกอ่ืน เมื่อไมไดรับอนุญาตตามกฎ (ไมวาผูเลนรูวาเขาหรือ
เธอกําลังใชลูกอ่ืนนํามาแทนหรือไมก็ตาม) หรือ

» นําลูกกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกนํามาแทน (1) ในท่ีผิด (2) ในทางท่ีผิด หรือ (3)
ใชข้ันตอนท่ีใชไมใด

• สําหรับวิธีการแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนเลนลูกท่ีนํามาแทน ดูกฎขอ 14.5

ถาไมพบลูกเดิมของผูเลน และผูเลนนําลูกอ่ืนมาอยูในการเลนตามการผอนปรนโดยใช  
สโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 17.1d, 18.1, 18.2b และ 19.2a) หรือกฎอนุญาตตามท่ีใชได
เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาเกิดอะไรกับลูก (ดูกฎขอ 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e 
และ 17.1c): 

• ผูเลนตองเลนดวยลูกท่ีนํามาแทนตอไป และ

• ผูเลนตองไมเลนลูกเดิม แมวาไปพบในสนามกอนหมดเวลาการคนหาสามนาที (ดูกฎขอ
18.2a(1))

(3) การทําสโตรคกับลูกที่นํามาแทนอยางไมถูกตอง ถาผูเลนทําสโตรคกับลูกท่ีนํามาแทน
อยางไมถูกตอง:

• ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

• ในสโตรคเพลย ผูเลนตองเลนลูกจบหลุมดวยลูกท่ีนํามาแทนอยางไมถูกตองน้ัน

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี
เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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6.3c ลูกผิด 

(1) การทําสโตรคกับลูกผิด ผูเลนตองไมทําสโตรคกับลูกผิด

ขอยกเวน - ลูกกําลังเคลื่อนที่ในนํ้า: ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนทําสโตรคกับลูกผิดท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีในนํ้าในพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือในนํ้าชั่วคราว:

• ไมนับสโตรค และ

• ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตองตามกฎโดยการเลนลูกท่ีถูกตองจากจุดเดิม หรือ
โดยทําการผอนปรนตามกฎ

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกผิดเปนการละเมิดกฎขอ 6.3c(1): โทษปรับทั่วไป 

ในแมทชเพลย: 

• ถาผูเลนและคูแขงเลนลูกกันและกันระหวางการเลนในหลุม คนแรกท่ีทําสโตรคกับ   ลูก
ผิดมีโทษปรับทั่วไป (แพหลุม)

• ถาไมรูผูเลนลูกผิดคนแรก ไมมีการปรับโทษ และตองเลนลูกท่ีสลับกัน

ในสโตรคเพลย ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตองโดยการเลนลูกเดิมตอไปตามท่ีอยู หรือ
ทําการผอนปรนตามกฎ: 

• การสโตรคและหลายสโตรคท่ีทํากับลูกผิดกอนแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง (รวมท้ัง
สโตรคและสโตรคปรับโทษจากการเลนลูกน้ันเทาน้ัน) ไมนํามานับรวม

• ถาผูเลนไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนทําสโตรคเพ่ือเริ่มตนหลุมอ่ืน หรือหลุม
สุดทายของรอบกอนคืนสกอรการดของเขาหรือของเธอ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ

(2) เม่ือลูกของผูเลนเลนโดยผูเลนอื่นเปนลูกผิด ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกของผูเลน
เลนโดยผูเลนอ่ืนเปนลูกผิด ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตอง
ประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2)

ใหนํามาใชไมวาพบลูกเดิมหรือไม

6.3d เม่ือผูเลนอาจเลนมากกวาหน่ึงลูกในเวลาเดียวกัน 

ผูเลนอาจเลนลูกมากกวาหน่ึงลูกในเวลาเดียวกันในหลุมเทาน้ัน เมื่อ: 
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• การเลนโพรวิชันนัลบอล (ซึ่งจะกลายเปนลูกอยูในการเลน หรือยกเลิกตามท่ีระบุไวในกฎขอ
18.3c) หรือ

• การเลนสองลูกในสโตรคเพลย เพ่ือแกไขการละเมิดรายแรงท่ีอาจเปนไปไดในการเลนจากท่ี
ผิด (ดูกฎขอ 14.7b) หรือเมื่อไมแนใจกับการใชกฎตามข้ันตอนท่ีถูกตอง (ดูกฎขอ 20.1c(3))

6.4  ลําดับการเลนขณะเลนในหลุม 

6.4a แมทชเพลย 

(1) ลําดับการเลน ผูเลนและคูแขงตองเลนตามลําดับน้ี:

• การเริ่มตนหลุมแรก ในหลุมแรก ตัดสินการไดออนเนอรโดยการสุมดึงออกมาตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือถาไมมีการสุม ใหทําการตกลงหรือโดยใชวิธีสุม (เชน การ
โยนเหรียญ)

• การเริ่มตนหลุมอ่ืนท้ังหมด

» ผูเลนท่ีชนะหลุม ไดออนเนอรในพ้ืนท่ีต้ังทีตอไป

» ถาหลุมเสมอกัน ผูเลนยังคงไดออนเนอรจากพ้ืนท่ีต้ังทีกอนหนาน้ันตอไป

» ถาผูเลนขอคําตัดสินในเวลาอันควร (ดูกฎขอ 20.1b) ท่ียังไมไดรับการตัดสินจาก
คณะกรรมการและสามารถสงผลกระทบตอการไดออนเนอรในหลุมตอไป ตัดสิน
ออนเนอรโดยการตกลงหรือการใชวิธีสุม

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอที่ 6.4 ครอบคลุมลําดับการเลนตลอดทั้งหลุม ลําดับการเลนจากพื้นที่ต้ังทีข้ึนอยูกับผูที่
ไดออนเนอร และหลังจากน้ันจะข้ึนอยูกับลูกอยูหางจากหลุมมากที่สุด  

• ในแมทชเพลย ลําดับการเลนเปนพื้นฐาน ถาผูเลนเลนผิดลําดับ คูแขงอาจใหยกเลิก
สโตรคน้ันและใหผูเลนเลนอีก

• ในสโตรคเพลย ไมมีการปรับโทษสําหรับการเลนผิดลําดับ อนุญาตและสงเสริมผูเลนเลน
แบบ “พรอมเลน” ดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
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• หลังจากผูเลนท้ังสองเริ่มหลุม

» ลูกท่ีอยูไกลหลุมกวาไดเลนกอน

» ถาลูกมีระยะหางจากหลุมเทากัน หรือไมรูระยะท่ีเกี่ยวของ ใหตัดสินโดยตกลงกัน
หรือโดยใชวิธีการสุม

ี่

(2) คูแขงอาจยกเลิกสโตรคของผูเลนที่ทําผิดลําดับ ถาผูเลนเลนเมื่อเปนลําดับของคูแขง ไมมี 
การปรับโทษ แตคูแขงอาจยกเลิกสโตรค:

• ตองทําทันที และกอนผูเลนคนใดจะทําสโตรค เมื่อคูแขงใหยกเลิกสโตรค เขาหรือเธอไม 
สามารถถอนการยกเลิก

• ถาคูแขงยกเลิกสโตรค ผูเลนตองเลนลูกจากทีทํ่าสโตรคไปแลว เมื่อถึงลําดับการเลนของ 
เขาหรือของเธอ (ดูกฎขอ 14.6)

• ถาคูแขงไมยกเลิกสโตรค ใหนับสโตรคนั้นและลูกนัน้อยูในการเลน และตองเลนตามท 
อยู 

ขอยกเวน - การเลนผิดลําดับโดยการตกลงกันเพื่อประหยัดเวลา : เ พ่ือเปนการ
ประหยัดเวลา: 

• ผูเลนอาจเชิญคูแขงเลนผิดลําดับ หรือตามท่ีคูแขงขอเลนผิดลําดับ

• ถาคูแขงทําสโตรคผิดลําดับ ผูเลนไดสละสิทธ์ิการยกเลิกสโตรคน้ัน

ดูกฎขอ 23.6 (ลําดับการเลนในโฟรบอล)

6.4b สโตรคเพลย 

(1) ลําดับการเลนตามปกติ

• การเริ่มหลุมแรก  ตัดสินการไดออนเนอรท่ีพ้ืนท่ีต้ังทีแรกโดยการสุมดึงออกมาตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือถาไมมีการสุมดึงออกมา ใหทําการตกลงหรือโดยใชวิธีสุม
(เชน การโยนเหรียญ)

• การเริ่มหลุมอ่ืนท้ังหมด

» ผูเลนในกลุมท่ีมีกรอสสกอรตํ่าสดุท่ีหลุมใดไดออนเนอรท่ีพ้ืนท่ีต้ังทีตอไป ผูเลนท่ีมี
กรอสสกอรตํ่าสุดท่ีสองควรเลนตอไป และตอไป
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» ถาผู เลนสองคนหรือมากกวามีสกอร เทากันในหลุมใด ควรเลนตามลํา ดับ
เชนเดียวกับในพ้ืนท่ีต้ังทีกอนหนาน้ัน 

» ออนเนอรข้ึนอยูกับกรอสสกอร แมแตในการแขงขันใชแฮนดิแคป 

• หลังจากท่ีผูเลนท้ังหมดไดเริ่มเลนหลุม 

» ลูกท่ีไกลท่ีสุดจากหลุมควรเลนกอน 

» ถาสองลูกหรือมากกวามีระยะจากหลุมเทากัน หรือไมรูระยะท่ีเกี่ยวของ ควรตัดสิน
ลูกท่ีเลนกอนโดยตกลงกัน หรือโดยใชวิธีการสุม 

ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนเลนผิดลําดับ ยกเวนวาถาผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันเลน
ผิดลําดับเพ่ือใหคนใดไดเปรียบ แตละคนมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) 

(2) การเลนผิดลําดับดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ("พรอมเลน") อนุญาตและ 
สงเสริมใหผูเลนเลนผิดลําดับดวยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ตอเมื่อ: 

• ผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันเพ่ือความสะดวก หรือเพ่ือเปนการประหยัดเวลา 

• ลูกของผูเลนมาหยุดระยะใกลหลุมมาก และผูเลนตองการจบหลุม หรือ 

• ผูเลนแตละคนพรอมและสามารถเลนได กอนท่ีผูเลนอ่ืนจะเลนตามลําดับการเลนปกติ 
(1) ตราบใดท่ีการเลนผิดลําดับ ผูเลนไมทําใหผูอ่ืนอยูในอันตราย ไมทําใหผูอ่ืนเสียสมาธิ 
หรือไมรบกวนผูอ่ืน 

แตถาผูเลนท่ีอยูในลําดับการเลนตาม (1) พรอมและสามารถเลนได และระบุวาเขาหรือเธอ
ตองการเลนกอน ผูเลนอ่ืนควรรอจนกวาผูเลนไดเลน 

ผูเลนไมควรเลนผิดลําดับเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบตอผูเลนอ่ืน 

6.4c เม่ือผูเลนจะเลนโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอื่นจากพื้นที่ต้ังที 

ลําดับการเลนในกรณีน้ีคือ ผูเลนอ่ืนท้ังหมดในกลุมทําสโตรคแรกในหลุมน้ัน กอนท่ีผูเลนเลน     
โพรวิชันนัลบอลหรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีต้ังที 

ถามีผูเลนมากกวาหน่ึงคนเลนโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีต้ังที ลําดับการเลนเปนลําดับ
เดียวกับเมื่อกอนหนา 

โพรวิชันนอลบอลหรือลูกอ่ืนท่ีเลนผิดลําดับ ดูกฎ 6.4a(2) และ 6.4b 
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6.4d เม่ือผูเลนทําการผอนปรน หรือจะเลนโพรวิชันนัลบอลจากที่ใด ยกเวนพื้นที่ต้ังที 

ลําดับการเลนตามกฎขอ 6.4a(1) และ 6.4b(1) มีในสองกรณีน้ีคือ: 

(1) การผอนปรนเพื่อเลนลูกจากสถานที่แตกตางจากที่ลูกอยู 

• เมื่อผูเลนรูวาเขาหรือเธอจําเปนตองทําการผอนปรนสโตรคและระยะ ลําดับการเลน
ของผูเลนข้ึนอยูกับจุดท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว 

• เมื่อผูเลนมีทางเลือกในการเลนลูกตามท่ีลูกอยู หรือทําการผอนปรน 

» ลําดับการเลนของผูเลนข้ึนอยูกับจุดท่ีลูกเดิมอยู (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎ
ขอ 14.2) 

» ใชกรณีน้ีเมื่อผูเลนไดตัดสินใจทําการผอนปรนสโตรคและระยะแลว หรือเพ่ือทําการ
ผอนปรนการเลนจากสถานท่ีอ่ืนแตกตางจากท่ีลูกเดิมอยู (เชน เม่ือลูกเดิมอยูใน
พ้ืนท่ีปรับโทษ หรือถือวาไมสามารถเลนได) 

(2) การเลนโพรวิชันนัลบอล ลําดับการเลนสําหรับผูเลนเพ่ือเลนโพรวิชันนัลบอลทันทีหลังจาก
ทําสโตรคกอนหนาน้ีและกอนผูเลนอ่ืนเลนลูก ยกเวน: 

• เมื่อเริ่มตนหลุมจากพ้ืนท่ีต้ังที (ดูกฎขอ 6.4c) หรือ 

• เมื่อผูเลนรอกอนตัดสินใจเลนโพรวิชันนัลบอล (ในกรณีน้ี ลําดับการเลนของผูเลนเม่ือ
เขาหรือเธอตัดสินใจเลนโพรวิชันนัลบอลข้ึนอยูกับจุดท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว) 

 
6.5   การเลนจบหลุม 

ผูเลนไดจบหลุม: 

• ในแมทชเพลย เมื่อ: 

» ผูเลนจบหลุม หรือผูเลนไดรับการยอมใหสโตรคตอไป หรือ 

» ไดตัดสินผลของหลุม (เชน เมื่อคูแขงยอมใหหลุมน้ัน สกอรของคูแขงสําหรับหลุมน้ันตํ่า
กวาท่ีผูเลนอาจทําได หรือผูเลนหรือคูแขงมีโทษปรับท่ัวไป (แพหลุม)) 

• ในสโตรคเพลย เมื่อผูเลนจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

ดูกฎขอ 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) และ 23.3c (เม่ือผูเลนจบหลุมในรูปแบบอ่ืนใน 
สโตรคเพลยหรือในโฟรบอล)  
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III 
 

การเลนลูก 

กฎขอ 7-11 
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  การหาลูก การพบลูกและการระบุลูก 

7.1   การหาลูกอยางเหมาะสม 

7.1a ผูเลนอาจกระทําอยางสมเหตุผลเพื่อหาและระบุลูก 

เปนความรับผิดชอบของผูเลนในการหาลูกของเขาหรือของเธอหลังจากการสโตรคแตละครั้ง 

ผูเลนอาจหาลูกอยางเหมาะสม โดยการกระทําท่ีสมเหตุผลเพ่ือหาและระบุลูก เชน: 

• การเคลื่อนยายทรายและนํ้า และ

• การขยับ หรือการงอ หญา พุมไม กิ่งไม หรือสิ่งงอกเงย หรือสิ่งธรรมชาติท่ีติดตรึง หรือ
อาจจะหักวัตถุน้ัน แตการหักน้ันเปนผลมาจากการกระทําอ่ืนสมเหตุผลเพ่ือหาหรือระบุลูก
เทาน้ัน

ถาการกระทําท่ีสมเหตุผลน้ันเปนสวนของการหาลูกอยางเหมาะสมไปปรับปรุงสภาพท่ีมีผล
ตอสโตรค: 

• ไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 8.1a ถาการปรับปรุงน้ันเน่ืองมาจากการคนหาท่ีเหมาะสม

• แตถาการปรับปรุงน้ันเปนผลมาจากการกระทําเกินควรในการหามากกวาสมเหตุผล หรือ
มากเกินกวาความเหมาะสม ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a

กฎขอ

7
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 7 อนุญาตใหผูเลนใชการกระทําสมเหตุผลในการหาลูกที่อยูในการเลนอยาง
เหมาะสมหลังจากสโตรคแตละครั้ง 

• แตผูเลนยังคงตองระมัดระวังตามที่จะใชการปรับโทษ ถาผูเลนกระทําเกินไปและไป
ปรับปรุงสภาพซ่ึงมีผลตอสโตรคตอไปของเขาหรือของเธอ

• ไมมีการปรับโทษตอผูเลน ถาลูกบังเอิญเคลื่อนที่ในความพยายามเพื่อหาหรือระบุ
ลูก แตตองนําลูกกลับมาไวที่จุดเดิม
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ในการพยายามหาและระบุลูก ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทตามท่ีกฎขอ 15.1 อนุญาต 
และอาจเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดตามท่ีกฎขอ 15.2 อนุญาต 

7.1b การปฏิบัติถาเคลื่อนยายทรายที่มีผลตอสภาพที่ลูกอยูขณะหาหรือระบุลูกของผูเลน 

• ผูเลนตองสรางสภาพโดยรอบเดิมในทราย แตอาจเหลือสวนเล็กนอยเพ่ือใหมองเห็นลูก ถา
ทรายปกคลุมลูก

• ถาผูเลนเลนโดยไมไดสรางสภาพโดยรอบใหเหมือนเดิม ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

7.2   วิธีการระบุลูก 

อาจระบุลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนในทางหน่ึงทางใดไดดังน้ี: 

• โดยผูเลนหรือผูอ่ืนท่ีเห็นลูกมาหยุดอยูในสถานะการณท่ีรูวาเปนลูกของผูเลน

• ดวยการมองเห็นเครื่องหมายบนลูกของผูเลน (ดูกฎขอ 6.3a)

• โดยพบลูกท่ีมีย่ีหอ รุน เบอร และสภาพเดียวกันกับลูกของผูเลนในบริเวณท่ีคาดวาลูกของ
ผูเลนอยู (แตไมใชกับถาลูกท่ีเหมือนกันอยูในบริเวณเดียวกัน และไมมีทางรูวาลูกใดเปน
ของผูเลน)

ถาไมสามารถบอกความแตกตางของโพรวิชันนัลบอลของผูเลนวาเปนลูกเขาหรือของเธอ ดูกฎ
ขอ 18.3c(2) 

7.3   การหยิบเพื่อระบุลูก 

ถาลูกอาจเปนของผูเลนแตไมสามารถระบุไดตามท่ีลูกอยู: 

• ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนเพ่ือระบุลูก (รวมถึงการหมุนลูก) แต:

• ตองมารคจุดของลูก และตองไมทําความสะอาดลูกมากเกินกวาจําเปนเพ่ือระบุลูก (ยกเวน
บนกรีน ( ) ดูกฎขอ 14.1)

ถาลูกท่ีหยิบข้ึนเปนลูกของผูเลนหรือของผูเลนอ่ืน ตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ
14.2) 
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ถาผูเลนหยิบลูกของเขาหรือของเธอเมื่อไมมีเหตุอันควรท่ีจําเปนตองระบุลูก (ยกเวนบนกรีนท่ี
กฎอนุญาตใหหยิบลูกไดตามกฎขอ 13.1b) โดยไมมารคจุดของลูกกอนหยิบ หรือทําความ
สะอาดเมื่อไมอนุญาต ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดในการละเมิด

กฎขอ 7.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

 
7.4   ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญขณะพยายามหาหรือระบุลูก 

ไมมีการปรับโทษ ถาผูเลน คูแขงหรือผูอ่ืนบังเอิญทําลูกของผูเลนเคลื่อนท่ีขณะกําลังพยายามหา
ลูกหรือระบุลูก 

ถาเกิดข้ึน ตองนําลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) โดย
กระทําดังน้ี 

• ถาลูกอยูบน อยูใต หรือลูกพิงกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม วัตถุเขต หรือสิ่งงอก
เงยหรือวัสดุธรรมชาติท่ีติดตรึง ตองนําลูกน้ันกลับมาวางท่ีจุดเดิม บนจุดเดิม ใตจุดเดิม 
หรือพิงกับวัตถุน้ัน (ดูกฎขอ 14.2c) 

• ถาทรายปกคลุมลูก ตองสรางสภาพโดยรอบเชนเดิม และนําลูกกลับมาวางไวในสภาพ
โดยรอบน้ัน (ดูกฎขอ 14.2d) แตผูเลนสามารถปลอยใหเห็นสวนเล็กนอยของลูกได 

ดูกฎขอ 15.1a (ขอจํากัดเรื่องการจงใจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทบางอยางกอนนําลูกกลับมา
วาง) 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 7.4: โทษปรับทั่วไป 
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เลนตามสภาพสนามท่ีพบ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
8.1   การกระทําของผูเลนไปปรับปรุงสภาพที่มีผลตอสโตรค 

เพ่ือสนับสนุนหลักการท่ีวา “เลนตามสภาพสนามท่ีผูเลนไปพบ” กฎขอน้ีจึงจํากัดสิ่งท่ีผูเลนอาจ
ทําเพ่ือปรับปรงุ “สภาพท่ีมีผลตอสโตรค” (ในท่ีใดท้ังในและนอกสนาม) สําหรับสโตรคท่ีผูเลน
จะทําตอไป: 

• สภาพโดยรอบท่ีลูกของผูเลนหยุดอยู 

• พ้ืนท่ีต้ังใจยืนของผูเลน 

• พ้ืนท่ีท่ีต้ังใจสวิงของผูเลน 

• เสนทางเลนของผูเลน และ 

• พ้ืนท่ีผอนปรนท่ีผูเลนดรอปหรือวางลูก 

ใชกฎขอน้ีกับการกระทําท้ังระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a  

ไมใชใน: 

• การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได ซึ่งอนุญาตไวในขอบเขตของ
กฎขอ 15 หรือ 

• การกระทําขณะลูกของผูเลนอยูในการเคลื่อนท่ีซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11 

กฎขอ

8 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 8 ครอบคลุมถึงหลักสําคัญของกีฬาน้ี “เลนตามสภาพที่ผูเลนพบ” เม่ือลูกของผู
เลนมาหยุดอยู โดยปกติเขาและเธอยอมรับสภาพที่มีผลตอสโตรค และไมปรับปรุงสภาพ
น้ันกอนการเลนลูก แตผูเลนอาจกระทําบางอยางที่สมเหตุผล แมวาการกระทําน้ันอาจ
ปรับปรุงสภาพดีข้ึน และมีสถานการณที่จํากัดวาเม่ือใดอาจปรับสภาพใหเปนอยางเดิม
โดยไมมีโทษปรับหลังจากทําใหดีข้ึนหรือเลวลง 
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8.1a การกระทําที่ไมอนุญาต 

ยกเวน ขอจํากัดท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1b, c และ d ผูเลนตองไมทําสิ่งใดท่ีอาจปรับปรุงสภาพท่ี
มีผลตอสโตรค: 

(1) เคลื่อนยาย งอ หรือหักสิ่งใด  

• วัตถุธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือติดตรึง 

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม หรือวัตถุเขต หรือ 

• หมุดทีสําหรับพ้ืนท่ีต้ังทีเมื่อกําลังเลนลูกจากพ้ืนท่ีต้ังทีน้ัน 

(2)  เคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดไปยังตําแหนง (เชน เพ่ือสรางท่ี
ยืน หรือเพ่ือปรับปรุงเสนทางเลน) 

(3)  เปลี่ยนสภาพผิวพ้ืน รวมถึง: 

• นําแผนดิวอทกลับมาไวท่ีรอยดิวอท 

• ยายหรือกดดิวอทท่ีวางไวท่ีเดิมแลว หรือแผนหญาอ่ืนท่ีอยูในท่ีอยูแลว หรือ 

• สรางหรือขจัดหลุม บริเวณขรุขระ หรือพ้ืนผิวไมเรียบ 

(4) ปดหรือกด ทราย หรือเศษดินรวน 

(5) ปด นํ้าคาง นํ้าคางแข็ง หรือนํ้า 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a: โทษปรับทั่วไป 

8.1b การกระทําที่อนุญาต 

ในการเตรียมหรือการทําสโตรค ผูเลนอาจกระทําสิ่งตอไปน้ีได ไมมีการปรับโทษ แมเปนการ
กระทําเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค: 

(1) คนหาลูกของเขาหรือของเธออยางเหมาะสมโดยการกระทําสมเหตุผลในการหาและระบุ
ลูก (ดูกฎขอ 7.1a) 

(2) การกระทําสมเหตุผลในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท (ดูกฎขอ 15.1) และสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2) 

(3) กระทําสมเหตุผลเพ่ือมารคจุดของลูกและหยิบลูก และนําลูกน้ันกลับมาวางตามกฎขอ 
14.1 และ 14.2 



69 

 
 

(4) จับไมกอลฟแตะกับพ้ืนเบาๆชิดหนา หรือชิดหลังลูก 

แตท้ังน้ีไมอนุญาต: 

• การกดไมกอลฟลงบนพ้ืน หรือ 

• เมื่อลูกอยูในบังเกอร การสัมผัสถูกทรายดานหนาหรือดานหลังลูก (ดูกฎขอ 12.2b(1)) 

(5) ฝงเทาใหมั่นคงเพ่ือทําการยืน รวมถึงการกระทําท่ีสมเหตุผลเพียงพอในการฝงเทาลงไปใน
ทรายหรือดินรวน 

(6) เขาไปยืนโดยสมเหตุผลอยางเหมาะสม ในการเขาไปท่ีลูก และทําการยืน 

แตเมื่อทําเชนน้ันแลว ผูเลน: 

• ไมมีสิทธ์ิยืนหรือสวิงตามปกติ และ 

• ตองใชการกระทําดวยการบุกรุกนอยท่ีสุด เพ่ือกระทํากับสภาพการณน้ันโดยฉพาะ 

(7) ทําสโตรค หรือการสวิงข้ึนเพ่ือทําสโตรคแลว 

แตถาลูกน้ันอยูในบังเกอร ไมอนุญาตการสัมผัสทรายตอนสวิงข้ึนตามกฎขอ 12.2b(1) 

(8) ในพ้ืนท่ีต้ังที 

• วางทีต้ังลูกลงในหรือบนพ้ืน (ดูกฎขอ 6.2b(2)) 

• ยาย งอ หรือหักสิ่งงอกเงยใด หรือวัตถุรรมชาติท่ีติดตรึง (ดูกฎขอ6.2b(3)) และ 

• ปรับเปลี่ยนผิวพ้ืนดิน ปด หรือกดทรายและดิน หรือปดนํ้าคาง นํ้าคางแข็ง หรือปดนํ้า     
(ดูกฎขอ 6.2b(3)) 

(9) ในบังเกอร คราดทรายเพ่ือการดูแลรักษาสนาม ภายหลังเลนลูกออกจากบังเกอรออกไป
นอกบังเกอร (ดูกฎขอ 12.2b(3)) 

(10) บนกรีน ปดทรายและดินรวน และซอมแซมความเสียหาย (ดูกฎขอ13.1c) 

(11) ขยับวัตถุธรรมชาติเพ่ือดูวาติดตรึงหรือไม 

แตถาพบวาวัตถุน้ันงอกเงยหรือติดตรึงอยู ใหคงสภาพติดตรึงน้ัน และนํากลับไปให
ใกลเคียงกับสภาพเดิมเทาท่ีเปนไปได 
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8.1c หลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยคืนสภาพที่ปรับปรุงอันเปนการละเมิดกฎขอ 8.1a(1) หรือ 
8.1a(2) 

ถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคดวยการยาย งอ หรือหักวัตถุอันเปนการละเมิดกฎขอ 
8.1a(1) หรือเคลื่อนยายตําแหนงของวัตถุละเมิดกฎขอ 8.1a(2): 

• ไมมีการปรับโทษ ถากอนการทําสโตรค ผูเลนขจัดการปรับปรุงน้ันโดยปรับใหกลับคืนสภาพ
เดิมตามท่ีอนุญาต (1) และ (2) ขางลางน้ี 

• แตถาผูเลนปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคดวยการกระทําอ่ืนท่ีครอบคลุมในกฎขอ 8.1a(3)-
(5) เขาและเธอไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษโดยการคืนสภาพน้ันใหคงเดิม 

(1) คืนสภาพที่ปรับปรุงดวยการยาย งอ หรือหักวัตถุไดอยางไร กอนทําสโตรคผูเลนอาจ
หลีกเลี่ยงการปรับโทษในการละเมิดกฎขอ 8.1a(1) โดยการคนืสภาพวัตถุเดิมใหกลับมาอยู
ในตําแหนงเดิมเทาท่ีเปนไปไดซึ่งทําใหสภาพการปรับปรุงหายไป เชน: 

• นําวัตถุเขต (เชน หลักเขต) ท่ีไดนําออกไปนํากลับมาไวตําแหนงเดิมหลังจากท่ีไดผลัก
ไปอยูในมุมท่ีแตกตางไป หรือ  

• นํากิ่งไม หรือนําหญา หรือนําสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมไดกลับมาตําแหนงเดิมหลังจาก
ไดยายออกไป 

แตผูเลนไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษได: 

• ถาไมขจัดสภาพการปรับปรุงน้ัน (เชน เมื่อวัตถุเขต หรือไปงอหรือไปหักกิ่งไมท่ีอยูใน
สภาพไมสามารถคืนกลับสูสภาพเดิมได) หรือ 

• การใชสิ่งอ่ืนท่ีมิใชวัตถุเดิมในการพยายามคืนสภาพ เชน 

» ใชวัตถุอ่ืนหรือเพ่ิมวัตถุ (เชน ใชหลักอ่ืนมาปกในหลุมแทนหลักเดิมท่ีนําออกไป 
หรือผูกกิ่งไมท่ียายไปใหกลับมาเขาท่ี) หรือ 

» ใชวัสดุอ่ืนมาซอมวัตถุเดิม (เชน ใชเทปมาซอมวัตถุเขตท่ีแตก หรือซอมกิ่งไม) 

(2) คืนสภาพที่ไปปรับปรุงโดยการยายตําแหนงวัตถุเขาตําแหนงอยางไร กอนทําสโตรค     
ผูเลนอาจหลีกเลี่ยงการปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.1a(2) โดยการยายวัตถุท่ียาย
ไปกลับมาอยูท่ีตําแหนงเดิม 
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8.1d การคืนสภาพที่แยลงหลังจากลูกมาหยุดอยู 

ถาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงหลังจากลูกมาหยุดอยู: 

(1) เม่ือใดที่อนุญาตใหปรับปรุงสภาพที่แยลง เมื่อสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงโดยบุคคลอ่ืนท่ี
ไมใชผูเลนหรือโดยสัตว หรือวัตถุประดิษฐ ไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 8.1a ผูเลนอาจ: 

• ปรับสภาพใหกลับคืนมาใหใกลเคียงสภาพเดิมเทาท่ีเปนไปได 

• มารคจุดของลูก และหยิบลูกข้ึน ทําความสะอาด นําลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ดูกฎขอ 
14.1 และ14.2) ถาเปนไปไดใหปรับสภาพท่ีแยลงน้ันกลับมาอยูในสภาพเดิม หรือถา
วัตถุตกลงบนลูกเมื่อสภาพท่ีมีผลตอสโตรคน้ันทําใหแยลง  

• ถาไมสามารถปรับสภาพท่ีแยลงน้ันคืนสภาพมาไดโดยงาย ใหหยิบลูกข้ึน และวางลูกท่ี
จุดท่ีใกลท่ีสุด (ไมใกลหลุม) ซึ่ง (1) มีสภาพท่ีมีผลตอสโตรคใกลเคียงท่ีสุด (2) ภายใน
หน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดเดิม และ (3) อยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดน้ัน 

ขอยกเวน – สภาพที่ลูกอยูแยลงเม่ือ หรือหลังจากหยิบหรือเคลื่อนยายลูก และกอนนํา
ลูกกลับมาวางไวที่เดิม: ครอบคลุมโดยกฎขอ 14.2d นอกจากสภาพโดยรอบลูกแยลงเมื่อ
การเลนหยุดลงและหยิบลูกข้ึน ในกรณีน้ีใชกฎขอน้ี  

(2) เม่ือไมอนุญาตใหกลับคืนสภาพที่แยลง ถาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคแยลงโดยผูเลน โดยวัตถุ
ธรรมชาติ หรือแรงธรรมชาติ เชน ลม หรือนํ้า ผูเลนตองไมปรับปรุงสภาพท่ีแยลงซึ่งเปน
การละเมิดกฎขอ 8.1a (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1c(1), 8.1c(2) และ 13.1c)  

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตองหรือการเลนลูกจากที่ผิด เปนการละเมิด

กฎขอ 8.1d: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส  พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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8.2   การกระทําของผูเลนจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลตอลูกที่หยุดอยูหรือ
ตอสโตรคที่จะทําของผูเลน 

8.2a. เม่ือใชกฎขอ 8.2 

กฎน้ีครอบคลุมการกระทําท่ีผูเลนจงใจเปลี่ยนสภาพทางกายภาพอันมีผลตอลูกท่ีหยุดอยูของ
เขาหรือของเธอ หรือสโตรคท่ีทํา 

กฎขอน้ีไมใชกับการกระทําของผูเลนท่ี: 

• จงใจทําใหลูกเฉไปหรือหยุดลูกของเขาหรือของเธอ หรือจงใจปรับเปลี่ยนสภาพทาง
กายภาพใดอันมีผลตอท่ีท่ีลูกอาจมาหยุด (ซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11.2 และ 11.3) หรือ 

• ปรับเปลี่ยนสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลน (ซึ่งครอบคลุมในกฎขอ 8.1a) 

8.2b หามการกระทําเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ 

ผูเลนตองไมจงใจกระทําการใดท่ีระบุไวในกฎขอ 8.1a (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1b, c, 
หรือ d) เพ่ือปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพใดอันมีผลตอ: 

• ท่ีลูกของผูเลนอาจจะไปหรืออาจมาหยุดหลังจากการสโตรคครั้งตอไป หรือสโตรคภายหลัง
ของเขาหรือของเธอ หรือ 

• ท่ีลูกของผูเลนหยุดอาจไปหรือมาหยุด ถาลูกเคลื่อนท่ีกอนทําสโตรค (เชน เม่ือลูกอยูบนท่ี
ลาดเอียงมาก และผูเลนเปนหวงวาลูกอาจกลิ้งเขาไปในพุมไม) 

ขอยกเวน- การกระทําเพื่อดูแลรักษาสนาม ไมมีการปรับโทษตามกฎขอน้ี ถาผูเลนเปลี่ยน
สภาพทางกายภาพเพ่ือเปนการดูแลรักษาสนาม (เชน ลบรอยเทาในบังเกอร หรือนําชิ้นดิวอท 
กลับไปวางไวในรอยดิวอท)  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.2: โทษปรับทั่วไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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8.3   การกระทําของผูเลนจงใจไปปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ มีผลตอลูกที่หยุดอยูหรือ 
ตอสโตรคที่จะทําของผูเลนอื่น 

8.3a เม่ือใดใชกฎขอ 8.3 

กฎขอน้ีครอบคลุมผูเลนจงใจกระทําเพ่ือเปลี่ยนสภาพทางกายภาพซึ่งมีผลตอลูกของผูเลนอ่ืนท่ี
หยุดอยูหรือสโตรคท่ีผูเลนอ่ืนน้ันจะทํา 

ไมใชกับการกระทําของผูเลนจงใจทําใหลูกผูเลนอ่ืนท่ีอยูในการเคลื่อนท่ีเฉไปหรือหยุด หรือจงใจ
เปลี่ยนสภาพทางกายภาพอันมีผลตอท่ีลูกอาจมาหยุด (ซึ่งครอบคลุมโดยกฎขอ 11.2 และ 
11.3) 

8.3b การกระทําที่ตองหามเพื่อเปลี่ยนสภาพทางกายภาพ 

ผูเลนตองไมจงใจกระทําตามท่ีระบุไวในกฎขอ 8.1a (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 8.1b, c 
หรือ d) ท่ี: 

• ปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคของผูเลนอ่ืนใหดีข้ึนหรือแยลง หรือ

• เปลี่ยนสภาพทางกายภาพท่ีมีผลตอ:

» ท่ีลูกของผูเลนอ่ืนอาจไปหรือมาหยุดหลังจากสโตรคตอมาของผูเลน หรือสโตรคหลัง
จากน้ัน หรือ

» ท่ีลูกของผูเลนอ่ืนท่ีหยุดอยูอาจไปหรือมาหยุดถาลูกเคลือ่นท่ีกอนทําสโตรค

ขอยกเวน - การกระทําเพื่อดูแลรักษาสนาม ไมมีการปรับโทษตามกฎขอนี้ถาผูเลนเปลี่ยน 
สภาพทางกายภาพเพ่ือเปนการดูแลรักษาสนาม (เชน ลบรอยเทาในบังเกอรหรือนําดิวอทกลับ 
ไปวางไวในรอยดิวอท) 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 8.3:  โทษปรับทั่วไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส  พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท 
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา 
หนาที่ในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ 

กระทําของผูเลนน้ัน) 



74 

เลนลูกตามท่ีลูกอยู  
หยิบหรือเคลื่อนยายลูกท่ีหยุดอยู 

กฎขอ 9 ใชกับลูกอยูในการเลนท่ีหยุดอยูในสนาม และใชกับท้ังระหวางรอบการเลนและขณะ
การเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a 

9.1   เลนลูกตามที่ลูกอยู 

9.1a เลนลูกจากที่ลูกอยู 

ตองเลนลูกของผูเลนท่ีหยุดอยูในสนามตามสภาพน้ัน ยกเวนเมื่อกฎตองการหรืออนุญาตให 
ผูเลน: 

• เลนลูกจากท่ีอ่ืนในสนาม หรือ

• หยิบลูกข้ึน และนํากลับมาวางท่ีจุดเดิม

9.1b การปฏิบัติเม่ือลูกเคลื่อนที่ระหวางสวิงข้ึนหรือสโตรค 

ถาลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนเริ่มเคลื่อนท่ีหลังจากผูเลนเริ่มสโตรคหรือสวิงข้ึนเพ่ือสโตรคและผูเลน
ทําสโตรค: 

กฎขอ

9
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 9 ครอบคลุมหลักของการ “เลนลูกตามที่ลูกอยู” 

• ถาลูกของผูเลนหยุดอยู และแรงธรรมชาติ เชน ลม หรือนํ้า ทําใหลูกเคลื่อนที่
ตามปกติผูเลนตองเลนลูกที่จุดใหม

• ถาลูกที่หยุดถูกใคร หรือสิ่งกระทบภายนอกหยิบข้ึน หรือทําใหเคลื่อนที่กอนทําสโตรค
ตองนําลูกกลับมาวางที่จุดเดิม

• ผูเลนตองระมัดระวังเม่ือเขาไปใกลลูกที่หยุดอยู และผูเลนที่ทําใหลูกของเขาหรือของ
เธอ หรือลูกของคูแขงเคลื่อนที่ ปกติจะมีโทษปรับ (ยกเวนบนกรีน)
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• ตองไมนําลูกกลับมาวางไวท่ีเดิม ไมวาสิ่งใดเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ี

• ผูเลนตองเลนลูกตรงท่ีลูกมาหยุดอยูภายหลังสโตรค

• ถาผูเลนเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ี ดูกฎขอ 9.4b เพ่ือดูวามีการปรับโทษ

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 9.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

9.2   การตัดสินวาลูกเคลื่อนที่หรือไม และสาเหตุทําลูกเคลื่อนที่ 

9. a2  การตัดสินวาลูกเคลื่อนที่หรือไม 

ถือวาลูกของผูเลนท่ีหยุดอยูไดเคลื่อนท่ี ตองรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกเคลื่อนท่ีไปเทาน้ัน 

ถาลูกอาจเคลื่อนท่ีแตไมรูหรือแนใจอยางแทจริง ถือวาลูกไมเคลื่อนท่ี และตองเลนลูกตามสภาพ
น้ัน 

9.2b การตัดสินวาสิ่งใดทําลูกเคลื่อนที่ 

เมื่อลูกท่ีหยุดอยูของผูเลนไดเคลื่อนท่ี: 

• ตองตัดสินวาสิ่งใดทําใหเคลื่อนท่ี

• เพ่ือกําหนดไดวาผูเลนตองนําลูกกลับมาวางท่ีเดิม หรือเลนตามสภาพท่ีลูกอยู และมีการ
ปรับโทษหรือไม

(1) สี่สาเหตุที่เปนไปได กฎยอมรับเพียงส ี่สาเหตุท่ีเปนไปไดท่ีอาจทําลูกท่ีหยุดอยูเคลื่อนท่ีกอน
ผูเลนทําสโตรค:

• แรงธรรมชาติ เชน ลม หรือนํ้า (ดูกฎขอ 9.3)

• ผูเลนรวมถึงแคดด้ีของผูเลน (ดูกฎขอ 9.4)

• คูแขงในแมทชเพลยรวมถึงแคดด้ีของคูแขง (ดูกฎขอ 9.5) หรือ

• สิ่งกระทบภายนอกรวมถึงผูเลนอ่ืนในการเลนแบบสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 9.6)
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ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรฝายหน่ึงอาจกระทําใหฝาย และถือวาการกระทํา
โดยพารทเนอร เปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรฝายหน่ึงอาจ
กระทําใหฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปน
การกระทําของผูเลนน้ัน) 

(2) มาตรฐาน “รูหรือแนใจอยางแทจริง” สําหรับตัดสินวาส ิ่งใดทําลูกเคลื่อนที่

• ผูเลน คูแขง หรือสิ่งกระทบภายนอกท่ีถือเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ีได ตองรูหรือแนใจ
อยางแทจริงเทาน้ัน

• ถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงอยางนอยหน่ึงในสี่น้ีเปนสาเหตุ ใหถือวาลูกเคลื่อนท่ีโดย
แรงธรรมชาติ

การใชมาตรฐานน้ี ตองนําขอมูลท่ีมีอยูมาพิจารณา หมายถึงขอมูลท่ีผูเลนรู หรือสามารถหา
ไดดวยความพยายามอันควร และไมทําใหการเลนลาชา 

9.3   ลูกเคลื่อนทีโ่ดยแรงธรรมชาติ 

ถาแรงธรรมชาติ (เชน ลม หรือนํ้า) ทําลูกท่ีหยุดอยูเคลื่อนท่ี: 

• ไมมีการปรับโทษ และ

• ตองเลนลูกจากจุดใหม

ขอยกเวน - ลูกบนกรีน ตองนําลกูกลับมาวาง ถาลูกเคลือ่นทีห่ลังจากไดหยบิขึน้และนํา
กลับมาวางแลว (ดูกฎขอ13.1d): ถาลูกของผูเลนบนกรีนเคลื่อนท่ีหลังจากไดหยิบขึ้น และนํา
กลับมาวางตรงจุดที่หยิบขึ้นแลว: 

• ตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2)

• ไมจํากัดวาความจริงแลว สิ่งใดทําลูกเคลื่อนท่ี (รวมท้ังแรงธรรมชาติ)

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 9.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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9.4   ผูเลนหยิบลูก หรือเคลื่อนยายลูก 

กฎขอน้ีใชไดเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาผูเลน (รวมถึงแคดด้ีของผูเลน) หยิบลูกท่ีหยุดอยูของ
เขาหรือของเธอ หรือเปนเหตุใหลูกเคลื่อนท่ีเทาน้ัน 

9.4a เม่ือตองนําลูกที่หยิบข้ึน หรือเคลื่อนที่กลับมาวาง 

ถาผูเลนหยิบลูกท่ีหยุดอยูของเขาหรือของเธอ หรือทําลูกเคลื่อนท่ี ตองนําลูกกลับมาวางจุดเดิม 
(ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2 ) ยกเวน: 

• เมื่อผูเลนหยิบลูกตามท่ีกฎอนุญาตใหผอนปรน หรือนําลูกกลับมาวางท่ีจุดอ่ืน (ดูกฎขอ
14.2d และ 14.2e) หรือ

• เมื่อลูกเคลื่อนท่ีหลังจากผูเลนเริ่มสโตรคหรือสวิงข้ึนสําหรับสโตรค และทําสโตรคลงไป
(ดูกฎขอ 9.1b)

9.4b การปรับโทษสําหรับการหยิบ หรือจงใจสัมผัสลูก หรือทําลูกเคลื่อนที่ 

ถาผูเลนหยิบหรือจงใจสัมผัสลูกท่ีหยุดอยูของเขาหรือของเธอ หรือเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ี 
ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

แตมีขอยกเวนสี่ขอ: 

ขอยกเวน 1 – อนุญาตใหผูเลนหยิบหรือเคลื่อนยายลูก ไมมีการปรับโทษเมื่อผูเลนหยิบหรือ
ทําลูกเคลื่อนท่ีตามกฎขอน้ี เมื่อ: 

• อนุญาตใหหยิบลูกและนํากลับมาวางจุดเดิม

• ตองการลูกท่ีเคลื่อนท่ีไป ตองนํากลับมาวางจุดเดิม หรือ

• ตองการหรืออนุญาตใหผูเลนดรอป หรือวางลูกอีก หรือเลนลูกจากท่ีอ่ืน

ขอยกเวน 2 - การเคลื่อนที่โดยบังเอิญกอนหาลูกพบ ไมมีการปรับโทษเมื่อผูเลนบังเอิญทําลูก
เคลื่อนท่ีระหวางการคนหาหรือระบุลูก (ดูกฎขอ 7.4) 

ขอยกเวน 3 - การเคลื่อนที่โดยบังเอิญบนกรีน ไมมีการปรับโทษเมื่อผูเลนบังเอิญทําลูก
เคลื่อนท่ีบนกรีน (ดูกฎขอ 13.1d) ไมวาเกิดข้ึนอยางไร 

ขอยกเวน 4 - การเคลื่อนที่โดยบังเอิญทุกแหงยกเวนบนกรีนขณะกําลังทําตามกฎ ไมมีการ
ปรับโทษเมื่อผูเลนบังเอิญทําลูกเคลื่อนท่ีในท่ีใด ยกเวนบนกรีนขณะท่ีกําลังกระทําสมเหตุผล
เพ่ือ: 
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• มารคจุดของลูก หรือหยิบ หรือนํากลับมาวางเม่ืออนุญาตใหทําได (ดูกฎขอ 14.1 และ
14.2)

• เคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก (ดูกฎขอ 15.2)

• ปรับคืนสภาพท่ีแยลง เมื่ออนุญาตใหทําได (ดูกฎขอ 8.1d)

• ทําการผอนปรนตามกฎ รวมถึงดูวาทําการผอนปรนตามกฎไดหรือไม (เชน สวิงไมกอลฟ
เพ่ือดูวามีการติดขัดจากสภาพน้ันหรือไม) หรือท่ีทําการผอนปรน (เชนการหาจุดผอนปรน
โดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด) หรือ

• การวัดตามกฎ (เชน เพ่ือตัดสินลําดับการเลนตามกฎขอ 6.4)

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตองหรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 9.4: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

9.5   คูแขงหยิบลูก หรือทําลูกเคลื่อนที่ในแมทชเพลย 

ใชกฎขอน้ี เมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาคูแขง (รวมถึงแคดด้ีของคูแขง) หยิบลูกท่ีหยุดอยูของ
ผูเลนหรือเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ีเทาน้ัน 

ถาคูแขงเลนลูกของผูเลนเปนลูกผิด ใชกฎขอ 6.3c(1) ไมใชกฎขอน้ี 

9.5a เม่ือหยิบลูก หรือทําลูกเคลื่อนที่ไป ตองนํากลับมาวาง 

เมื่อคูแขงหยิบหรือทําลูกท่ีหยุดของผูเลนเคลื่อนท่ี ตองนําลูกกลับมาวางไวท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุด
เดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) ยกเวน: 

• เมื่อคูแขงยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทช (ดูกฎขอ 3.2b)

• เมื่อคูแขงหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกตามท่ีผูเลนขอเพราะผูเลนต้ังใจใชกฎ หรือเพ่ือทําการผอน
ปรนหรือนําลูกกลับมาวางท่ีจุดอ่ืน

9.5b การปรับโทษสําหรับการหยิบ หรือการจงใจสัมผัส หรือการทําลูกเคลื่อนที่ 

ถาคูแขงหยิบ หรือจงใจสัมผัสลูกท่ีหยุดอยูของผูเลน หรือทําลูกเคลื่อนท่ี คูแขงจะมีหน่ึงสโตรค 
ปรับโทษ 
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แตมีขอยกเวนหลายขอ: 

ขอยกเวน 1- คูแขงไดรับอนุญาตใหหยิบลูกของผูเลน: ไมมีการปรับโทษถาคูแขงหยิบลูกของ
ผูเลน: 

• เมื่อยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทชตอผูเลน

• ตามท่ีผูเลนขอ

ขอยกเวน 2 - การมารคลูก และหยิบลูกของผูเลนบนกรีนโดยเขาใจผิด ไมมีการปรับโทษเมื่อ
คูแขงมารคจุดของลูกของผูเลนและหยิบลูกบนกรีนโดยความเขาใจผิดเชื่อวาเปนลูกของคูแขง
เอง 

ขอยกเวน 3 - ยกเวนเชนเดียวกันสําหรับผูเลน ไมมีการปรับโทษเมื่อคูแขงบังเอิญทําลูก
เคลื่อนท่ีขณะกําลังทําตามขอยกเวน 2, 3 หรือ 4 ในกฎขอ 9.4b 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตองหรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 9.5: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

9.6   สิ่งกระทบภายนอกหยิบลูก หรือทําลูกเคลื่อนที่ 

ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวาสิ่งกระทบภายนอก (รวมผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลย หรือลูกอ่ืน) หยิบ
หรือทําลูกของผูเลนเคลื่อนท่ี: 

• ไมมีการปรับโทษ และ

• ตองนําลูกกลับมาวางไวจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2)

ใชกฎขอน้ีไมวาหาลูกของผูเลนพบหรือไม

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวา สิ่งกระทบภายนอกหยิบหรือเคลื่อนท่ีลกู และลูกหาย ผูเลน
ตองทําการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2  

ถาผูเลนอ่ืนเลนลูกของผูเลนเปนลูกผิด ใชกฎขอ 6.3c(2) ไมใชกฎขอน้ี 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 9.6: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 
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ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

9.7   หยิบหรือเคลื่อนยายที่มารคลูก 

กฎขอน้ีครอบคลุมการปฏิบัติเมื่อท่ีมารคลูกท่ีใชมารคจุดเพ่ือหยิบลูกข้ึนไดถูกหยิบข้ึน หรือ
เคลื่อนท่ีกอนนําลูกกลับมาวาง 

9.7a ตองนําลูก หรือที่มารคลูกกลับมาวาง 

ถาหยิบหรือเคลื่อนท่ีท่ีมารคลูกของผูเลนโดยวิธีใดก็ตาม (รวมถึงแรงธรรมชาติ) กอนจะนําลูก
กลับมาวาง ผูเลนตอง: 

• นําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) หรือ

• วางท่ีมารคลูกเพ่ือมารคจุดเดิม

9.7b การปรับโทษสําหรับการหยิบที่มารคลูก หรือการทําลูกเคลื่อนที่ 

ถาผูเลน คูแขงของเขาหรือของเธอในแมชเพลย หยิบท่ีมารคลูกของผูเลน หรือทําใหเคลื่อนท่ี 
(เมื่อหยิบลูกข้ึน และยังไมไดนํากลับมาวาง) ผูเลน หรือคูแขงมหีน่ึงสโตรคปรับโทษ 

ขอยกเวน - ขอยกเวนในกฎขอ 9.4b และ 9.5b ใชในการหยิบหรือเคลื่อนที่ที่มารคลูก หรือ 
ทําใหที่มารคลูกเคลื่อนที ่ในทุกกรณี ไมมีการปรับโทษ เมือ่ผูเลนหรือคูแขงการหยิบลูกของผู 
เลน หรือบังเอิญทําลูกของผูเลนเคลื่อนท่ี ไมมโีทษปรับเชนกันสําหรับหยิบหรือบังเอิญทําท่ี 
มารคลูกเคลื่อนที่ 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด 

กฎขอ 9.7: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมดิกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี 

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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การเตรียมเพื่อการทําสโตรค คําปรึกษาและ
การชวยเหลือ แคดดี้

10.1   การทําสโตรค 

10.1a การตีอยางถูกตอง 

ในการทําสโตรค: 

• ผูเลนตองตีลูกดวยหัวของไมกอลฟซึ่งกระทบชั่วขณะระหวางลูกและหัวของไมกอลฟ และ
ตองไมดันลูก กวาดลูก หรือตักลูก

• ถาไมกอลฟของผูเลนบังเอิญโดนลูกมากกวาหน่ึงครั้ง เปนเพียงสโตรคเดียวเทาน้ัน และไมมี
การปรับโทษ

กฎขอ

10
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 10 ครอบคลุมวิธีการทําสโตรค รวมถึงคําปรึกษาและความชวยเหลืออื่นที่ผูเลน

อาจไดรับจากผูอื่น (รวมถึงแคดด้ี) ภายใตหลักการกอลฟเปนกีฬาที่ตองใชความชํานาญ

และความทาทายสวนตัว 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 10.1 ครอบคลุมการทําสโตรค และหามการกระทําหลายอยาง สโตรค หมายถึง
การตีไปที่ลูกดวยหัวไมกอลฟอยางถูกตอง ความทาทายข้ันพื้นฐานคือการนําและ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของไมกอลฟโดยการสวิงไมกอลฟอยางอิสระโดยไมตรึงไมกอลฟ 
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10.1b การตรึงไมกอลฟ 

ในการทําสโตรค ผูเลนตองไมตรึงไมกอลฟ ไมวา: 

• โดยตรง โดยจับไมกอลฟ หรือมือจับกริพติดกับสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย (ยกเวนเมื่อ
ผูเลนอาจจับไมกอลฟ หรือมือจับกริพไวกับมือหรือไวกับทอนแขน) หรือ

• ทางออม โดยใช “จุดตรึง” ดวยการจับไมกอลฟติดกับสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย ใชมือท่ี
จับไมกอลฟเปนจุดยึดท่ีมั่นคงเพ่ือมืออีกขางหน่ึงอาจสวิงไมกอลฟ

ถาไมกอลฟของผูเลนโดยมือจับกริพ หรือทอนแขนเพยีงสัมผัสรางกายของเขาหรอืของเธอ 
หรือสัมผัสเสอืผาระหวางการสโตรคโดยไมติดกับรางกาย ไมเปนการละเมิดกฎขอน้ี 

สําหรับวัตถุประสงคของกฎนี ้“ทอนแขน”หมายถึงสวนของแขนตํากวาขอศอกรวมถึง ขอมือ 

10.1c    การทําสโตรคขณะยืนครอม หรือยืนบนเสนทางเลน 

ผูเลนตองไมทําสโตรคดวยการยืนท่ีต้ังใจวางเทาแตละขางหรือเทาขางใดขางหน่ึง สัมผัสเสนทาง
เลน หรือเสนทางตอเน่ืองหลังลูก 
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สําหรับกฎขอน้ีเทาน้ัน เสนทางเลนไมรวมระยะดานขางท้ังสองดาน 

ขอยกเวน – ไมมีการปรับโทษ ถาเปนการยืนโดยบังเอิญหรือหลบเสนทางเลนของผูอื่น 

10.1d เลนลูกที่กําลังเคลื่อนที่ 

ผูเลนตองไมทําสโตรคลูกท่ีกําลังเคลื่อนท่ี: 

• ลูกอยูในการเลน “กําลังเคลื่อนท่ี” เมื่อลูกไมหยุดอยูท่ีจุด

• ถาลูกหยุดอยูแลวโยกไปมา (บางครั้งหมายถึงสั่นไหว) แตยังอยูท่ีจุดเดิมหรือกลับมาอยูท่ีจุด
เดิม ถือวาลูกหยุดอยูและไมใชลูกอยูในการเคลื่อนท่ี

แตมขีอยกเวนสามขอท่ีไมมีการปรับโทษ: 

ขอยกเวน 1 - ลูกเริ่มเคลื่อนที่หลังจากผูเลนเริ่มสวิงข้ึนเพื่อการสโตรค 

การทําสโตรคลูกท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในสถานการณน้ีอยูในกฎขอ 9.1b ไมใชกฎขอน้ี 

ขอยกเวน 2 - ลูกตกจากทีต้ังลูก การทําสโตรคกับลูกท่ีกําลังตกจากทีต้ังลูก ครอบคลุมในกฎ
ขอ 6.2b(5) ไมใชกฎขอน้ี 

ขอยกเวน 3 – ลูกกําลังเคลื่อนที่ในนํ้า เมื่อลูกอยูในการเคลื่อนท่ีในนํ้าชั่วคราวหรือในนํ้าใน
พ้ืนท่ีปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจทําสโตรคกับลูกท่ีกําลังเคลื่อนท่ีโดยไมมีการปรับโทษ หรือ

• ผูเลนอาจทําการผอนปรนตามกฎขอ 16.1 หรือ 17 และอาจหยิบลูกท่ีกําลังเคลื่อนท่ีน้ัน

ไมวากรณีใด ผูเลนตองไมทําใหการเลนลาชาอยางไมสมเหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a) เพ่ือใหลมหรือ
กระแสนํ้าพาลูกไปยังท่ีดีกวา 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 10.1: โทษปรับทั่วไป 

ในสโตรคเพลย ตองนับสโตรคท่ีทําไดในการละเมิดกฎขอน้ี และผูเลนมีสองสโตรคปรับโทษ 

10.2   คําปรึกษา และการชวยเหลืออื่น 

วัตถุประสงคของกฎ: 
ความทาทายหลักสําหรับผูเลนคือการเลือกกลยุทธและวิธีการเลนสําหรับเขาหรือเธอ 
ดังน้ันจึงจํากัดคําปรึกษา และการชวยเหลืออื่นที่ผูเลนอาจไดรับระหวางการเลน 
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10.2a คําปรึกษา 

ระหวางรอบ ผูเลนตองไม: 

• ใหคําปรึกษาแกผูใดในการแขงขันเปนผูท่ีกําลังเลนอยูในสนาม

• ขอคําปรึกษาจากผูใดท่ีไมใชแคดด้ีของผูเลน หรือ

• จับตองอุปกรณของผูเลนอ่ืนเพ่ือหาขอมูลซึ่งอาจเปนคําปรึกษา เชนเดียวกับไดใหหรือได
ถามจากผูเลนอ่ืน (เชน จับตองไมกอลฟหรือถุงกอลฟของผูเลนอ่ืนเพ่ือดูวากําลังใชไมกอลฟ
อะไร)

ไมใชกฎขอน้ีกอนรอบ หรือขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a หรือระหวางรอบในการแขงขัน 

ดูกฎขอ 22, 23 และ 24 (ในรูปแบบการเลนท่ีเกี่ยวกับพารทเนอร ผูเลนอาจใหคําปรึกษาแก
พารทเนอรของเขาหรือของเธอ หรือแคดด้ีของพารทเนอร และอาจขอคําปรึกษาจากพารท
เนอรหรือแคดด้ีของพารทเนอร) 

10.2b การชวยเหลืออื่น 

(1) การช้ีเสนทางเลนสําหรับลูกทุกแหงยกเวนบนกรีน  ผูเลนอาจชี้เสนทางเลนของเขาหรือ
ของเธอไดโดย:

• ใหแคดด้ีของเขาหรือของเธอหรือผูอ่ืนยืนบนหรือใกลกับเสนทางเลนของผูเลน เพ่ือ
แสดงวาอยูท่ีไหน แตบุคคลน้ันตองออกไปกอนการทําสโตรค

• ใชวัตถุ (เชนถุง หรือผาเช็ดเหงื่อ) วางบนสนามเพ่ือแสดงเสนทางเลน แตตองนําวัตถุ
น้ันออกกอนการทําสโตรค

(2) ช้ีเสนทางเลนสําหรับลูกบนกรีน กอนทําสโตรค เฉพาะผูเลนหรือแคดด้ีของเขาหรือของ
เธออาจชีเ้สนทางเลนของผูเลน แตมีขอจํากัดคือ:

• ผูเลนหรือแคดด้ีอาจสัมผัสกรีนดวยมือ เทาหรือสิ่งท่ีเขาหรือเธอกําลังจับอยู แตตองไม
ปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรค เปนการละเมิดกฎขอ 8.1a และ

• ผูเลนหรือแคดด้ีตองไมวางวัตถุใดในท่ีใด วางบนหรือวางนอกกรีนเพ่ือแสดงเสนทาง
เลน และไมอนุญาตแมวานําวัตถุน้ันออกไปกอนการทําสโตรค

ขณะกําลังทําสโตรค แคดด้ีตองไมจงใจยืนอยูในบริเวณหรือใกลเสนทางเลนของผูเลน หรือทํา
สิ่งอ่ืนใด (เชน การชี้จุดบนกรีน) เพ่ือชี้เสนทางเลน 
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ขอยกเวน – แคดด้ีกําลังเฝาคันธง แคดด้ีอาจยืนในบริเวณ หรือใกลกับเสนทางเลนของผูเลน
เพ่ือเฝาคันธง 

(3) ไมวางวัตถุเพื่อชวยในการยืน ผูเลนตองไมทําการยืนเพ่ือการสโตรคโดยใชวัตถุใดวางไว
หรือสําหรับผูเลนเพ่ือชวยในการเล็งท่ีเทาหรือรางกายของเขาหรือของเธอ เชน วางไม
กอลฟบนพ้ืนเพ่ือแสดงเสนทางเลน 

ถาผูเลนทําการยืนเปนการละเมิดกฎขอน้ี เขาหรือเธอไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับโทษ
ดวยการถอยออกไปจากการยืนและนําวัตถุน้ันออก 

(4) ขอจํากัดเม่ือแคดด้ียืนอยูหลังผูเลน เมื่อผูเลนเริ่มทําการยืนเพ่ือสโตรคจนกระท่ังทํา 
สโตรคแลว 

• แคดด้ีของผูเลนจะตองไมจงใจยืนอยูในบริเวณหรือใกลกับระยะตอจากเสนทางเลน
หลังลูกไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 

• ถาผูเลนทําการยืนเปนการละเมิดกฎขอน้ี เขาหรือเธอไมสามารถหลีกเลี่ยงการปรับ
โทษดวยการถอยออกไป 

ขอยกเวน - ลูกบนกรีน เมื่อลูกของผูเลนอยูบนกรีน ไมมีการปรับโทษตามกฎขอน้ี ถา     
ผูเลนถอยออกจากการยืน และไมเริ่มทําการยืนอีกจนกวาแคดด้ีออกไปจากบริเวณน้ัน 
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ดูกฎขอ 22, 23 และ 24 (ในแบบการเลนท่ีเก่ียวกับพารทเนอร พารทเนอรของผูเลนและ
แคดด้ีของพารทเนอรอาจกระทําแบบเดียวกัน (ดวยขอจํากัดเดียวกัน) เชนเดียวกับแคดด้ีของ  
ผูเลนอาจทําไดตามกฎขอ 10.2b(2) และ (4)) 

(5) การชวยเหลือทางรางกาย และการปกปองจากสิ่งอื่น ผูเลนตองไมทําสโตรค: 

• ขณะรับการชวยเหลือทางรางกายจากแคดด้ีของเขาหรือของเธอ หรือจากบุคคลอ่ืน 
หรือ 

• จงใจใหแคดด้ีของเขาหรือของเธอหรือบุคคลอ่ืน วางวัตถุในตําแหนงท่ีทําการปกปอง
จากแสงแดด ฝน ลม หรือสิ่งอ่ืน 

กอนการทําสโตรค อนุญาตใหการชวยเหลือหรือปกปองได ยกเวนตามท่ีหามในกฎขอ 
10.2b(3) และ (4) 
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กฎขอน้ีไมหามผูเลนปกปองดวยการกระทําของเขาหรือของเธอเองจากสิ่งอ่ืนขณะกําลังทํา 
สโตรค เชน การใสเสื้อปองกัน หรือถือรมเหนือศีรษะของเขาหรือของเธอดวยตนเอง 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 10.2: โทษปรับทั่วไป 

 
10.3   แคดด้ี 

 

 

 

 

10.3a แคดด้ีอาจชวยผูเลนระหวางรอบ 

(1)  อนุญาตใหผูเลนมีแคดด้ีไดครั้งละหน่ึงคน 

ผูเลนอาจมีแคดด้ีถือ นําไปและดูแลไมกอลฟของเขาหรือของเธอ ใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือเขาหรือเธอเรื่องอ่ืนตามท่ีอนุญาตระหวางรอบ แตภายใตขอจํากัดน้ี: 

• ผูเลนตองไมมีแคดด้ีมากกวาหน่ึงคนตอครั้ง 

• ผูเลนอาจเปลี่ยนแคดด้ีระหวางรอบ แตตองไมทําเพียงเพ่ือจุดประสงคในการรับ
คําปรึกษาชั่วคราวจากแคดด้ีคนใหม         

ไมวาผูเลนมีแคดด้ีหรือไม หรือบุคคลอ่ืนท่ีเดินดวยกันกับผูเลนหรือผูท่ีถือของสําหรับ     
ผูเลน (เชน เสื้อกันฝน รม   หรืออาหารและเครื่องด่ืม) ไมใชเปนแคดด้ีของผูเลน นอกจาก
เขาหรือเธอเรียกวาเปนแคดด้ีโดยผูเลน และถือ นําหรือดูแลไมกอลฟของผูเลน 

(2) ผูเลนสองคนหรือมากกวาอาจใชแคดด้ีรวมกัน  เมื่อมีกฎเกี่ยวกับการกระทําเฉพาะของ  
การใชแคดด้ีรวมกัน และจําเปนตองแบงวาการกระทําใดเปนของผูเลน: 

• ถาการกระทําของแคดด้ีโดยคําสั่งเฉพาะของผูเลนคนหน่ึงท่ีใชแคดด้ีรวมกัน การ
กระทําน้ันทําใหผูเลนน้ัน 

• ถาไมมีผูเลนคนใดออกคําสั่งใหทําเฉพาะ ถือวาเปนการกระทําสําหรับผูเลนท่ีกําลังใช
แคดด้ีรวมกันท่ีเปนเจาของลูกท่ีเกี่ยวของ 

วัตถุประสงคของกฎ:  
ผูเลนอาจมีแคดด้ีเพื่อถือไมกอลฟของผูเลน และใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลืออื่น
ระหวางรอบ แตมีขอจํากัดที่อนุญาตใหแคดด้ีทํา ผูเลนรับผิดชอบตอการกระทําของ
แคดด้ีระหวางรอบและมีการปรับโทษถาแคดด้ีละเมิดกฎ 
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ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ  หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม H-1 (คณะกรรมการอาจออกกฎ
สนามหามหรือความตองการใชแคดด้ี หรือจํากัดการเลือกใชแคดด้ีของผูเลน)  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 10.3a: 

• ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปในแตละหลุมท่ีเขาหรือเธอไดรับความชวยเหลือจากแคดด้ีมากกวา

หน่ึงคนตอครั้ง

• ถาการละเมิดเกิดข้ึนระหวางหลุม ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปในหลุมตอไป

10.3b สิ่งที่แคดด้ีอาจทาํได 

ตัวอยางท่ีอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแคดด้ีทํา: 

(1) การกระทําที่อนุญาตทําไดเสมอ แคดด้ีอาจทําสิ่งเหลาน้ีตามท่ีกฎอนุญาต:

• ถือ นํา หรือดูแลไมกอลฟของผูเลนและอุปกรณอ่ืน (รวมถึงการขับรถกอลฟ หรือการ
ลากรถ)

• คนหาลูกของผูเลน (กฎขอ 7.1)

• ใหขอมูล คําปรึกษาหรือความชวยเหลืออ่ืนกอนการทําสโตรค (กฎขอ 10.2a และ
10.2b)

• เกลี่ยทรายในบังเกอร หรือกระทําอยางอ่ืนเพ่ือเปนการดูแลรักษาสนาม (กฎขอ 8.2
ขอยกเวน; 8.3 ขอยกเวน และกฎขอ 12.2b(2) และ(3))

• นําทรายหรือเศษดินรวนบนกรีนออกและซอมรอยเสียหายบนกรีน (กฎขอ 13.1c)

• นําคันธงออก หรือเฝาคันธง (กฎขอ 13.2b)

• มารคจุดของลูกของผูเลน และหยิบ และนําลูกกลับมาวางบนกรีน (กฎขอ 14.1b
ขอยกเวน และขอ 14.2b)

• ทําความสะอาดลูกของผูเลน (กฎขอ 14.1c)

• ปดลูสอิมเพดิเมนท และนําสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก (กฎขอ 15.1 และ 15.2)

(2) การกระทําที่อนุญาตเม่ือผูเลนสั่งเทาน้ัน แคดด้ีอาจกระทําสิ่งตอไปน้ีเม่ือกฎอนุญาตให
ผูเลนทําและโดยคําสั่งของผูเลนเทาน้ัน (ซึ่งตองมีการสั่งเฉพาะเปนครั้งมากกวาใหทําตลอด
รอบ):
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• ฟนคืนสภาพท่ีแยลงเมื่อลูกของผูเลนมาหยุดอยู (กฎขอ 8.1d) 

• เมื่อลูกของผูเลนอยูทุกแหง ยกเวนบนกรีน หยิบลูกของผูเลนข้ึนตามกฎท่ีตองนํา
กลับมาวางหรือหลังจากผูเลนตัดสินใจทําการผอนปรนตามกฎ (กฎขอ 14.1b) 

(3) การกระทําที่ไมอนุญาต ไมอนุญาตใหแคดด้ีทําสิ่งตอไปน้ีสําหรับผูเลน: 

• ยอมใหสโตรค ยอมใหหลุม หรือยอมใหแมทชแกคูแขงหรือตกลงกับคูแขงในสกอร
ของแมทช (กฎขอ 3.2) 

• จงใจยืนบนหรือใกลกับระยะท่ีเลยเสนทางเลนหลังลูกของผูเลนเมื่อผูเลนเริ่มทําการ
ยืนเพ่ือการทําสโตรคและจนกระท่ังจบการสโตรค (กฎขอ 10.2b(4) หรือกระทําการ
อ่ืนใดท่ีหามไวในกฎขอ 10.2b 

• นําลูกกลับมาวาง นอกจากแคดด้ีไดหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกน้ัน (กฎขอ 14.2b) 

• ดรอปหรือวางลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน (กฎขอ 14.3) 

• ตัดสินใจทําการผอนปรนตามกฎ (เชน ใหถือวาเปนลูกไมสามารถเลนไดตามกฎขอ 
19 หรือทําการผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติหรือพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 16.1 
หรือ 17) แคดด้ีอาจแนะนําผูเลนได แตผูเลนตองเปนผูตัดสินใจ 

10.3c ความรับผิดชอบของผูเลนตอการกระทําของแคดด้ีและเม่ือละเมิดกฎ 

ผูเลนตองรับผิดชอบตอการกระทําของแคดด้ีของเขาหรือของเธอท้ังระหวางรอบและระหวาง
การเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a แตไมกอนหรือหลังรอบ 

ถาการกระทําของแคดด้ีละเมิดกฎ หรืออาจละเมิดกฎถาการกระทําน้ันทําโดยผูเลน ผูเลนมีการ
ปรับโทษตามกฎน้ัน 

เมื่อการใชกฎข้ึนอยูกับวาผูเลนไดรับรูความจริงน้ันหรือไม การรับรูของผูเลนถือวาไดรับรูโดย
แคดด้ีของเขาหรือของเธอดวย 
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ลูกอยูในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล สัตว หรือวัตถุ  
การกระทําโดยจงใจใหมีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชกฎขอน้ีในกรณีท่ีลูกในการเลนอยูในการเคลื่อนท่ี (ไมวาหลังสโตรคหรือเปนอยางอ่ืน) ยกเวน
เมื่อดรอปลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน และลูกยังไมหยุดน่ิง ซึ่งสถานการณน้ีครอบคลุมไวในกฎขอ 14.3 
 
11.1   ลูกอยูในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล หรือถูกสิ่งกระทบภายนอก 

11.1a ไมมีการปรับโทษตอผูเลน 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนไปถูกบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอกโดยบังเอิญ: 

• ไมมีการปรับโทษตอผูเลนใด 

• ใหใชกฎขอน้ี ถาลูกไปถูกผูเลน คูแขง หรือผูเลนอ่ืน หรือแคดด้ีหรืออุปกรณใดของเขา 

ขอยกเวน – ลูกที่เลนอยูบนกรีนในสโตรคเพลย  ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนไปถูกลูก
อ่ืนท่ีหยุดอยูบนกรีนและลูกท้ังสองน้ันอยูบนกรีนกอนการสโตรค ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป (สอง 

สโตรคปรับโทษ) 

11.1b ตองเลนลูกตามที่ลูกอยู 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนบังเอิญถูกบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก ตองเลนลูกตามท่ี
ลูกอยู ยกเวนในสองสถานการณน้ี: 

ขอยกเวน 1- เม่ือลูกที่เลนจากที่อื่นยกเวนบนกรีนมาหยุดอยูบนบุคคล สัตว หรือสิ่งกระทบ
ภายนอกที่กําลังเคลื่อนที่ ผูเลนตองทําการผอนปรนแทนการเลนลูกตามสภาพท่ีหยุดอยู: 

กฎขอ

11 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 11 ครอบคลุมถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ของผูเลนไปถูกบุคคล สัตว อุปกรณหรือ

วัตถุอื่นในสนาม ไมมีโทษปรับถาเกิดข้ึนโดยบังเอิญ และปกติผูเลนตองยอมรับผลน้ัน 

และเลนลูกน้ันจากที่ลูกมาหยุดอยู กฎขอ 11 ยังหามผูเลนไปจงใจกระทําใหมีผลตอลูก

อยูในการเคลื่อนที่อาจมาหยุดอยูในที่น้ันดวย 
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• เมื่อลูกอยูในท่ีอ่ืนยกเวนบนกรีน: ผูเลนตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎ
ขอ 14.3):

» จุดอางอิง: จุดท่ีประมาณวาลูกเขามาหยุดอยูครั้งแรกบนบุคคล สัตว หรือสิ่งกระทบ
ภายนอกท่ีกําลังเคลื่อนท่ี

» ขนาดพ้ืนท่ีของจุดผอนปรนท่ีวัดจากจุดอางอิง:  หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัด
เหลาน้ี:

» ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

˗ ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิง และ

˗ ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง

• เมื่อลูกอยูบนกรีน  ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนท่ีจุดท่ีประมาณวาลูกมาหยุดอยูบนบุคคล
สัตว หรือสิ่งกระทบภายนอก โดยใชข้ันตอนการนําลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ
14.2e

ขอยกเวน 2 - เม่ือลูกที่เลนจากกรีนบังเอิญไปถูกบุคคล สัตว หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 
(รวมถึงลูกอื่นที่อยูในการเคลื่อนที่) บนกรีน 

ไมนับสโตรคและนําลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 
14.2) ยกเวนในสองกรณีน้ี: 

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีชนลูกท่ีหยุดอยู หรือท่ีมารคลูกบนกรีน ตองนับสโตรคและเลนลูก
ตามท่ีลูกอยู (ดูกฎขอ 11.1a สําหรับการปรับโทษในสโตรคเพลย)

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีบังเอิญชนคันธง หรือบุคคลท่ีเฝาคันธง สถานการณน้ีครอบคลุมโดย
กฎขอ 13.2b(2) ไมอยูในกฎขอน้ี

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 11.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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11.2   บุคคลจงใจทําลูกอยูในการเคลื่อนที่ใหเฉไปหรือหยุดลง 

11.2a ใชกฎขอ 11.2 เม่ือใด 

ใชกฎขอน้ีเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนมีบุคคลจงใจทําใหเฉไป
หรือหยุดลง 

• บุคคลจงใจสัมผัสลกูอยูในการเคลื่อนท่ี หรือ

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปโดนอุปกรณหรือวัตถุอ่ืน (ยกเวนท่ีมารคลูกหรือลูกอ่ืนท่ีหยุดอยู
กอนเลน หรืออยูในการเคลื่อนท่ี) หรือบุคคลใด (เชน แคดด้ีของผูเลน) ท่ีผูเลนจงใจใหอยูใน
ตําแหนงหรือท้ิงไวในบริเวณเฉพาะเพ่ืออุปกรณ วัตถุ หรือบุคคลอาจทําใหลูกท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีเฉไปหรือหยุดลง

ขอยกเวน - จงใจทําลูกเฉไปหรือหยุดลงในแมทซเพลย เม่ือไมมีโอกาสเพียงพอที่ลูกสามารถ
ลงหลุม:  จงใจทําลูกของคูแขงท่ีอยูในการเคลื่อนเฉไปหรือหยุดลง เมื่อไมมีโอกาสเพียงพอท่ีลูก
สามารถลงหลุมได และเมื่อการยอมให หรือจําเปนตองลงหลุมเพ่ือเสมอ ครอบคลุมโดยกฎขอ 
3.2a(1) หรือ 3.2b(1) ไมใชกฎขอน้ี 

สําหรับสิทธ์ิของผูเลนใหหยิบลูก หรือท่ีมารคลูกข้ึนกอนการสโตรค ถาเขาหรือเธอมีเหตุผล
เพียงพอเชื่อวาลูกหรือท่ีมารคลูกอาจชวยเหลือหรือติดขัดการเลน ดูกฎขอ 15.3 

11.2b เม่ือใชการปรับโทษตอผูเลน 

• ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปถาเขาหรือเธอจงใจทําลูกท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเฉไปหรือหยุดลง

• ใชกฎขอน้ีเมื่อเปนลูกของผูเลนเอง หรือเปนลูกท่ีเลนโดยคูแขงหรือผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลย

ขอยกเวน - ลูกเคลื่อนที่ในนํ้า  ไมมีการปรับโทษถาผูเลนหยิบลูกของเขาหรือของเธอท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีในนํ้า  ในนํ้าชั่วคราว หรือในพ้ืนท่ีปรับโทษเพ่ือทําการผอนปรนตามกฎขอ 16.1 หรือ 
17 (ดูกฎขอ 10.1d ขอยกเวน 3) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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11.2c สถานที่ตองเลนลูกถูกทําใหเฉไปหรือหยุดลงอยางจงใจ 

ถารูหรือแนใจอยางแทจริงวามีบุคคลจงใจทําลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนเฉไปหรือหยุดลง 
(ไมวาหาลูกน้ันพบหรือไม) ผูเลนตองทําการผอนปรนแทนการเลนลูกตามสภาพท่ีหยุดอยู: 

(1) ทําสโตรคจากที่ใดยกเวนบนกรีน ผูเลนตองทําการผอนปรนโดยประมาณจุดท่ีลูกอาจไป
หยุดอยูถาไมถูกทําใหเฉไปหรือหยุดอยู: 

• เมื่อลูกอาจไปหยุดอยูท่ีอ่ืนในสนามยกเวนบนกรีน ผูเลนตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน
ในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

» จุดอางอิง: ประมาณจุดท่ีลูกจะไปหยุดอยู 

» ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตมีขอจํากัด
เหลาน้ี: 

» ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:  

˗ ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันตามจุดอางอิง และ 

˗ ตองไมอยูใกลหลุมเขาไปจากจุดอางอิง 

• เมื่อลูกอาจไปหยุดอยูบนกรีน ผูเลนตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกับจุดท่ีประมาณท่ีลูก
อาจไปหยุดอยู  การใชข้ันตอนสําหรับลูกนํากลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ 
14.2e 

• เมื่อลูกไปหยุดอยูในโอบ ีผูเลนตองผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

(2)  ทําสโตรคจากกรีน ไมนับสโตรค และตองนําลูกเดิมหรือลูกอ่ืนกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไม
รูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2) 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 11.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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11.3   จงใจเคลื่อนยายวัตถุ หรือปรับเปลี่ยนสภาพที่มีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนที่ 

ขณะลูกอยูในการเคลื่อนท่ี ผูเลนตองไมจงใจกระทําใหมีผลตอลูก (ไมวาจะเปนลูกของผูเลนเอง
หรือของผูอ่ืน) ซึ่งอาจมาหยุดอยู: 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพโดยการกระทําอยูในกฎขอ 8.1a (เชน การปะรอยดิ
วอท หรือการกดแผนหญาบริเวณท่ีเผยอข้ึน) หรือ 

• หยิบหรือเคลื่อนยาย: 

» ลูสอิมเพดิเมนท (ดูกฎขอ 15.1a ขอยกเวน 2) หรือ 

» สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2a ขอยกเวน 2) 

ขอยกเวน - การหยิบคันธง ลูกที่หยุดอยูบนกรีน และอุปกรณของผูเลนอื่น: กฎขอน้ีไมหาม   
ผูเลนจากการหยิบหรือเคลื่อนยาย: 

• เคลื่อนยายคันธง 

• ลูกท่ีหยุดอยูบนกรีน หรือ 

• อุปกรณใดของผูเลนอ่ืน (นอกจากลูกท่ีหยุดอยูในท่ีใดยกเวนบนกรีน หรือท่ีมารคลูกท่ีอยูใน
ท่ีใดในสนาม) 

การหยิบคันธงจากหลุม (รวมถึงการเฝาคันธง) ขณะท่ีลูกอยูในการเคลื่อนท่ีครอบคลุมโดยกฎขอ 
13.2 ไมใชกฎขอน้ี 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 11.3: โทษปรับทั่วไป 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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IV 
 

กฎเฉพาะสําหรับบังเกอร 
และกรีน  

กฎขอ 12-13 
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บังเกอร
 
 
 
 
 
 

กฎขอ

12
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ12 เฉพาะบังเกอร เปนพื้นที่ที่จัดเตรียมไวเปนพิเศษเพื่อทดสอบความสามารถของ
ผูเลนในการเลนลูกจากทราย เพื่อใหแนใจวาผูเลนเผชิญความทาทายน้ี มีขอจํากัด
บางอยางเก่ียวกับการสัมผัสทรายกอนทําสโตรค และทีส่ําหรับผอนปรนลูกในบังเกอร 
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12.1   เม่ือลูกอยูในบังเกอร 

ลูกอยูในบังเกอรเมื่อสวนใดของลูก: 

• สัมผัสทรายบนพ้ืนภายในขอบของบังเกอร หรือ

• อยูภายในขอบของบังเกอรและหยุดอยู:

» บนพ้ืนท่ีอาจมีทรายตามปกติ (เชน ทรายท่ีถูกพัดหรือถูกชะลางออกไปโดยลมหรือนํ้า)
หรือ

» ในหรือบนลูสอิมเพดิเมนท สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได สภาพสนามผิดปกติ หรอืวัตถุรวม
ท่ีสัมผัสทรายในบังเกอร หรืออยูบนพ้ืนท่ีอาจมีทรายตามปกติ

ถาลูกอยูบนดิน หรือบนหญา หรือบนสิ่งงอกเงยอ่ืน หรือติดกับวัตถุธรรมชาติท่ีอยูภายในขอบ
ของบังเกอร โดยไมสัมผัสทราย ลูกน้ันไมอยูในบังเกอร 

ถาสวนของลูกท่ีอยูท้ังในบังเกอรและในพ้ืนท่ีของสนามอ่ืน ดูกฎขอ 2.2c 

12.2   การเลนลูกในบังเกอร 

กฎขอน้ีใชท้ังระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a 

12.2a การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

กอนการเลนลูกในบังเกอร ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทตามกฎขอ 15.1 และสิ่งกีด
ขวางเคลื่อนยายไดตามกฎขอ15.2 

รวมถึงการสัมผัสท่ีสมเหตุผล หรือการเคลื่อนยายทรายในบังเกอรท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีกําลังทํา
เชนน้ัน 

12.2b ขอจํากัดในการสัมผัสทรายในบังเกอร  

(1) เม่ือการสัมผัสทรายมีผลในการปรับโทษ กอนทําสโตรคกับลูกท่ีอยูในบังเกอร ผูเลน
ตองไม:

• จงใจสัมผัสทรายในบังเกอรดวยมือ ไมกอลฟ คราด หรือดวยวัตถุอ่ืนเพ่ือทดสอบ
สภาพของทรายเพ่ือรูขอมูลสําหรับสโตรคตอไป หรือ

• สัมผัสทรายในบังเกอรดวยไมกอลฟ:
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» ถูกในพ้ืนท่ีหนาหรือหลังลูก (ยกเวนตามท่ีอนุญาตในกฎขอ 7.1a สําหรับในการ
คนหาลูกอยางเหมาะสม หรือตามกฎขอ 12.2a ในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิ
เมนทหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได)

» ในการซอมสวิง หรือ

» ในการสวิงข้ึนเพ่ือสโตรค

(2) เม่ือการสัมผัสทรายไมมีผลในการปรับโทษ ยกเวนตามท่ีครอบคลุมโดย (1) กฎขอน้ีไมได
หามผูเลนสัมผัสทรายในบังเกอร ในลักษณะอ่ืนใด รวมถึง:

• การฝงเทาเพ่ือทําการยืนสําหรับการซอมสวิงหรือการสโตรค

• การปรับบังเกอรใหราบเรียบเพ่ือดูแลรักษาสนาม

• การวางไมกอลฟ อุปกรณ หรือวัตถุอ่ืนในบังเกอร (ไมวาโดยการโยน หรือการวางลง)

• การวัด การมารค การหยิบ การกลับมาวาง หรือการกระทําอ่ืนตามกฎ

• การพักพิงกับไมกอลฟ รักษาการทรงตัว หรือปองกันการหกลม หรือ

• การตีทรายดวยความไมพอใจหรือโกรธ

แตผูเลนมีโทษปรับทั่วไป ถาเขาหรือเธอกระทําการสัมผัสทรายเพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีมีผล

ตอสโตรคเปนการละเมิดของกฎขอ 8.1a (ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎขอ 8.2 และ 8.3 สําหรับ
ขอจํากัดท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุง หรือการทําใหสภาพทางกายภาพอ่ืนท่ีสงผลตอการเลนแย
ลง)  

(3) ไมมีขอจํากัดหลังจากไดเลนลูกนอกบังเกอร หลังจากไดเลนลูกในบังเกอร และลูกอยูนอก
บังเกอร ผูเลนอาจ:

• สัมผัสทรายในบังเกอรโดยไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 12.2b(1) และ

• เกลี่ยทรายในบังเกอรเพ่ือดูแลรักษาสนามโดยไมมีการปรับโทษตามกฎขอ 8.1a

ถึงแมวาถาลูกมาหยุดอยูนอกบังเกอร และ:

• กฎกําหนด หรืออนุญาตใหผูเลนทําการผอนปรนสโตรคและระยะโดยการดรอปลูกใน
บังเกอร หรือ

• ทรายในบังเกอรอยูในเสนทางเลนของผูเลนเพ่ือสโตรคตอไปจากนอกบังเกอร
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แตถาไดเลนลูกจากบังเกอรกลับเขาไปยังในบังเกอรน้ัน หรือผูเลนทําการผอนปรนโดยการ
ดรอปลูกในบังเกอร ขอจํากัดในกฎขอ 12.2b(1) และ 8.1a นํามาใชอีกครั้งกับลูกอยู 
ในการเลนในบังเกอรน้ัน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 12.2: โทษปรับทั่วไป 

12.3   กฎเฉพาะในการผอนปรนสําหรับลูกในบังเกอร 

เมื่อลูกอยูในบังเกอร อาจใชกฎเฉพาะผอนปรนในสถานการณเหลาน้ี: 

• การติดขัดโดยสภาพสนามผิดปกติ (กฏขอ 16.1c)

• การติดขัดโดยสภาพสัตวอันตราย (กฎขอ16.2) และ

• ลูกไมสามารถเลนได (กฎขอ 19.3)
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กรีน

13.1   การกระทําที่อนุญาต หรือการกระทําที่ตองทําบนกรีน 

13.1a เม่ือลูกอยูบนกรีน 

ลูกอยูบนกรีนเมื่อสวนใดของลูก: 

• สัมผัสกรีน หรือ

• อยูบนหรืออยูในสิ่งใด (เชน ลูสอิมเพดิเมนท หรือสิ่งกีดขวาง) และอยูภายในขอบของกรีน

ถาสวนของลูกอยูท้ังบนกรีน และในอีกพ้ืนท่ีของสนาม ดูกฎขอ 2.2c

13.1b การมารค การหยิบ และการทาํความสะอาดลูกบนกรีน 

อาจหยิบลูกบนกรีนและทําความสะอาดได (ดูกฎขอ14.1) 

ตองมารคจุดของลูกกอนหยิบลูก และตองนํากลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ14.2) 

กฎขอ

13
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 13 เฉพาะกรีน กรีนเปนพื้นที่ที่จัดเตรียมไวเปนพิเศษพรอมสําหรับการเลนลูก 

และมีคันธงสําหรับหลุมน้ันบนแตละกรีน ดังน้ัน กฎที่นํามาใชแตกตางกันบางอยางกับ

พื้นที่อื่นของสนาม 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอน้ีอนุญาตใหผูเลนทําสิ่งที่อยูบนกรีน ตามปกติไมอนุญาตใหผูเลนทํานอกกรีน เชน 
อนุญาตใหมารค หยิบ ทําความสะอาด และนําลูกกลับมาวาง และซอมแซมความ
เสียหาย  และปดทรายและเศษดินบนกรีน ไมมีการปรับโทษที่บังเอิญทําลูกหรือที่มารค
ลูกเคลื่อนที่บนกรีน 
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13.1c การปรับปรุงที่อนุญาตบนกรีน 

ระหวางรอบ และขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนอาจการกระทําสองสิ่งน้ีบนกรีน  
ไมวาลูกน้ันอยูบนหรืออยูนอกกรีน: 

(1) การเคลื่อนยายทรายและเศษดิน อาจปดทรายและเศษดินบนกรีน (แตไมใชท่ีอ่ืนใน
สนาม) ออกไดโดยไมมีการปรับโทษ

(2) การซอมความเสียหาย ผูเลนอาจซอมความเสียหายบนกรีนไดโดยไมมีการปรับโทษดวย
การกระทําท่ีสมเหตุผล เพ่ือคืนสภาพกรีนใหใกลเคียงสภาพเดิมมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได
แตเทาท่ี:

• ใชมือของเขาหรือของเธอ เทา หรือสวนอ่ืนของรางกาย หรือเครื่องมือซอมรอยลูก
ทีต้ังลูก ไมกอลฟ หรืออุปกรณธรรมดาท่ีคลายกัน และ

• ไมทําใหการเลนลาชาอยางไมสมเหตุผล (ดูกฎขอ 5.6a)

แตถาผูเลนปรับปรุงกรีนน้ันดวยการกระทําท่ีเกินความเหมาะสมเพ่ือคืนสภาพกรีนตาม
สภาพเดิม (เชน สรางทางเดินไปยังหลุม หรือใชวัตถุท่ีไมอนุญาต) ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

สําหรับการละเมิดกฎ 8.1a 

"ความเสียหายบนกรีน" หมายถึงความเสียหายใดท่ีเกิดจากบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก 
เชน: 

• ความเสียหายจากรอยลูก รองเทา (เชน ปุมรองเทา) และรอยครูดหรือรอยแหวงท่ีเกิด
จาก อุปกรณ หรือคันธง

• รอยหลุมเกา รอยปะหญา รอยตะเข็บหญา และรอยครูด หรือรอยแหวงจากเครื่องมือ
บํารุงรักษา หรือยานพาหนะ

• รอยเสนทางของสัตว หรือรอยแหวงของกีบเทา และ

• วัตถุท่ีฝงจม (เชน กอนหิน ลูกโอก หรือทีต้ังลูก)

แต "ความเสียหายบนกรีน" ไมรวมถึงความเสียหายใด หรือสภาพท่ีมีผลจาก:

• การปฏิบัติตามปกติเพ่ือบํารุงดูแลรักษาสภาพโดยรวมของกรีน (เชน รูระบายอากาศ
และรองจากการตัดหญาแนวต้ัง

• การระบายนํ้า หรือฝน หรือแรงธรรมชาติอ่ืน
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• ความไมสมบูรณของพ้ืนผิวตามธรรมชาติ (เชน วัชพืช หรือพ้ืนท่ีเปลือยเปลา ติดเชื้อ
รา หรือสิ่งงอกเงยไมสม่ําเสมอ)  หรือ

• หลุมท่ีสึกหรอตามธรรมชาติ

13.1d เม่ือลูกหรือที่มารคลูกเคลื่อนที่บนกรีน 

มีกฎสองขอท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกหรือท่ีมารคลูกน้ันเคลื่อนท่ีบนกรีน 

(1) ไมมีการปรับโทษสําหรับเปนสาเหตุทําใหลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญ ในสโตรคเพลย ไมมี
การปรับโทษ ถาผูเลน คูแขง หรือผูเลนอ่ืนบังเอิญทําลูกของผูเลน หรือท่ีมารคลูกบนกรีน
น้ันเคลื่อนท่ี

ผูเลนตอง:

• นําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) หรือ

• วางท่ีมารคลูกเพ่ือมารคจุดเดิมน้ัน

ขอยกเวน – ตองเลนลูกตามสภาพที่อยู เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ระหวางการสวิงขึ้น หรือ 
สโตรคและทําสโตรค (ดูกฎขอ 9.1b) 

ถาผูเลน หรือคูแขงจงใจหยิบลูกของผูเลนหรือที่มารคลูกบนกรีน ดูกฎขอ 9.4 หรอืกฎขอ 
9.5 เพอืดูวามีการปรับโทษหรือไม

(2) เม่ือนําลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติกลับมาวาง ถาแรงธรรมชาติเปนสาเหตุทําลูกของ
ผูเลนบนกรีนเคลื่อนท่ี ผูเลนตองเลนตอไป ข้ึนอยูกับวาไดหยิบลูกข้ึนและนํากลับมาวางจุด
เดิมแลวหรือไม:

• ไดหยิบลูกและไดนําลูกกลับมาวางแลว ลูกตองนํากลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิม
ตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2) แมวาลูกเคลื่อนท่ีโดยแรงธรรมชาติและไมใชโดยผูเลน
คูแขง หรือสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.3 ขอยกเวน)

• ไมไดหยิบลูกและไมไดนําลูกกลับมาวาง ตองเลนลูกจากจุดใหม (ดูกฎขอ 9.3)

13.1e ไมจงใจทดสอบกรีน 

ในระหวางรอบและขณะการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ผูเลนตองไมจงใจกระทําสิ่งเหลาน้ีเพ่ือ
ทดสอบกรีนหรือกรีนผิด: 

• ถูพ้ืนผิว หรือ
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• กลิ้งลูก

ขอยกเวน – การทดสอบกรีนระหวางสองหลุม: ระหวางสองหลุม ผูเลนอาจถูพ้ืนผิว หรือกลิ้ง
ลูกบนกรีนของหลุมท่ีจบไปแลว และบนกรีนซอมใด (ดูกฎขอ 5.5b) 

การปรับโทษสําหรับการทดสอบกรีน หรือกรีนผิดเปนการละเมิดกฎขอ 13.1e: โทษปรับ

ทั่วไป 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม 1-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม
เลือกใชการหามผูเลนดวยการกลิ้งลูกบนกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงจบไปแลว) 

13.1f ตองทาํการผอนปรนจากกรีนผิด 

(1) ความหมายของการติดขัดจากกรีนผิด การติดขัดตามกฎน้ีมีอยูเมื่อ:

• สวนใดของลูกของผูเลนสัมผัสกรีนผิด หรืออยูบนหรืออยูในสิ่งใด (เชน ลูสอิมเพดิ
เมนท หรือท่ีสิ่งกีดขวาง) และอยูภายในขอบของกรีนผิด หรือ

• กรีนผิดติดขัดทางกายภาพกับบริเวณต้ังใจยืน หรือบริเวณต้ังใจสวิงของผูเลน

(2) ตองทําการผอนปรน เมื่อมีการติดขัดจากกรีนผิด ผูเลนตองไมเลนลูกน้ันตามท่ีลูกอยู ผูเลน
ตองผอนปรนฟรีโดยการดรอปลูกเดิมน้ันหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ีแทน (ดูกฎขอ14.3):

• จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันท่ีลูกเดิมมา
หยุดอยู

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดอางอิงน้ัน

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิงน้ัน และ

» ตองผอนปรนโดยสมบูรณจากการติดขัดท้ังหมดจากกรีนผิด
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(3) ไมมีการผอนปรนที่ไมสมเหตุผลอยางชัดเจน ไมมีการผอนปรนตามกฎขอ13.1f ถาการ
ติดขัดเกิดข้ึนเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ ลักษณะยืน หรือสวิง หรือทิศทางของการ
เลนไมสมเหตุผลอยางชัดเจนภายใตสถานการณน้ัน

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม D-3  (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม
ปฏิเสธการผอนปรนจากกรีนผิดท่ีติดขัดกับพ้ืนท่ีต้ังใจยืนเพียงเทาน้ัน) 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 13.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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13.2   คันธง 

กฎขอนี้นํามาใชกับลูกทีเ่ลนจากทุกแหงในสนามไมวาจะอยูบนหรืออยูนอกกรีนก็ตาม 

13.2a การปลอยคนัธงไวในหลุม 

(1) ผูเลนอาจปลอยคันธงไวในหลุม ผูเลนอาจทําสโตรคดวยการปลอยคันธงไวในหลุม ดังน้ัน
เปนไปไดสําหรับลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง

ผูเลนตองตัดสินใจกอนการทําสโตรค โดยท้ังน้ี:

• ปลอยคันธงไวในหลุมตามท่ีเปนอยู หรือขยับเพ่ือใหอยูตรงกลางหลุม และปลอยไว
เชนน้ัน หรือ

• ใหนําคันธงท่ีนําออกใสกลับไปในหลุม

ในท้ังสองกรณี:

• ผูเลนตองไมพยายามแสวงหาประโยชนโดยจงใจขยับคันธงออกไปยังตําแหนงอ่ืน
นอกจากตรงกลางในหลุม

• ถาผูเลนทําดังน้ัน และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง เขาหรือเธอมีโทษปรับ

ทั่วไป

(2) ไมมีการปรับโทษถาลูกชนถูกคันธงที่ปลอยอยูในหลุม ถาผูเลนทําสโตรคดวยการปลอย
คันธงไวในหลุม และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีไปชนถูกคันธง:

• ไมมีการปรับโทษ (ยกเวนตามเงื่อนไขท่ีระบุใน (1)) และ

• ตองเลนลูกตามท่ีลูกอยู

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอน้ีครอบคลุมการเลือกของผูเลนในการปฏิบัติกับคันธง ผูเลนอาจปลอยคันธงไวใน
หลุม หรือนําคันธงออก (รวมถึงการมีผูเฝาคันธง และนําคันธงออกหลังจากไดเลนลูก) 
แตตองตัดสินใจกอนการทําสโตรค โดยปกติไมมีการปรับโทษถาลูกอยูในการเคลื่อนที่ไป
ชนถูกคันธง 
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(3) ขอจํากัดของผูเลนที่ขยับหรือนาํคันธงออกในหลุมขณะลูกอยูในการเคลื่อนที่ หลังการ 
ทําสโตรคโดยปลอยคันธงไวในหลุม:

• ผูเลนและแคดด้ีของเขาหรือของเธอตองไมจงใจขยับหรือนาํคันธงออกที่มีผลตอลูกอยู 
ในการเคลื่อนที่ของผูเลนที่อาจมาหยุดอยู (เชน เพือ่หลีกเลีย่งลูกชนถูกคันธง) ถาทํา 
เชนนี้ ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

• แตไมมีการปรบัโทษถาผูเลนใหขยับหรือนําคนัธงในหลุมออกดวยเหตุผลอืน่ใด เชน 
เมื่อเขาหรือเธอมีเหตุผลเชื่อวาลูกอยูในการเคลื่อนทีจ่ะไมชนถูกคันธงกอนมาหยุดอยู

(4) ขอจํากัดของผูเลนอื่นที่ขยับหรือนาํคันธงออกเมื่อผูเลนไดตัดสินใจปลอยคันธงไวใน 
หลุม เมื่อผูเลนไดปลอยคันธงไวในหลุม และไมไดใหผูใดเฝาคันธง (ดูกฎขอ 13.2b(1)) 
ผูเลนอื่นตองไมจงใจขยับหรือนาํคันธงออกที่มีผลกระทบตอลูกอยูในการเคลื่อนทีข่องผูเลน
มาหยุดอยู

• ถาผูเลนอ่ืนหรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอไดทําดังนัน้กอนหรือระหวางการสโตรค 
และผูเลนทาํสโตรคโดยไมไดรับรูเรื่องนี้ หรือไดทาํดังนัน้ขณะลูกอยูในการเคลือ่นท่ี 
ของผูเลนหลังจากสโตรค ผูเลนอื่นนั้นมีโทษปรับทั่วไป

• แตไมมีการปรับโทษ ถาผูเลนอื่นนั้นหรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอขยับหรือนําคันธง 
ออกดวยเหตุผลอื่นใด เชน เมื่อเขาหรือเธอ:

» เชื่ออยางสมเหตุผลวาลูกอยูในการเคลือ่นท่ีของผูเลนไมชนถูกคันธงกอนมาหยุด 
อยู หรือ

» ไมรูวาผูเลนกําลังจะเลน หรือไมรูวาลูกของผูเลนอยูในการเคลื่อนที่ 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดย
พารทเนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝาย
อาจกระทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเกี่ยวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ 
ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 
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13.2b การนําคันธงออกจากหลมุ 

(1) ผูเลนอาจนําคันธงออกจากหลุม ผูเลนอาจทําสโตรคโดยนําคันธงออกจากหลุม เพ่ือใหลูก
อยูในการเคลื่อนท่ีของเขาหรือของเธอไมชนถูกคันธงในหลุม

ผูเลนตองตัดสินใจเรื่องน้ีกอนการทําสโตรค โดยท้ังน้ี:

• ใหนําคันธงออกจากหลมุน้ันกอนการเลนลูกน้ัน หรือ

• มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเฝาคันธง หมายถึงนําคันธงออก โดย:

» สิ่งแรกในการจับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือหรือจับไวถัดจากหลุมกอนและระหวาง
สโตรคเพ่ือแสดงใหผูเลนเห็นวาหลุมอยูท่ีใด และ

» ตอจากน้ันนําคันธงออกไปหลังจากทําสโตรค

ถือวาผูเลนมอบหมายใหเฝาคันธง ถา: 

• แคดด้ีของผูเลนกําลังจับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือ หรือจับไวถัดจากหลุม หรือกําลัง
ยืนถัดไปจากหลุมไปเมื่อทําสโตรค แมวาผูเลนไมรูวาแคดด้ีกําลังทําเชนน้ัน

• ผูเลนขอใหบุคคลอ่ืนเฝาคันธงและบุคคลน้ันทําใหเชนน้ัน หรือ

• ผูเลนเห็นบุคคลอ่ืนกําลังจับคันธงไวในหลุม จับไวเหนือ หรือจับไวถัดจากหลุม หรือ
กําลังยืนถัดจากหลุม และผูเลนทําสโตรคโดยไมขอใหบุคคลน้ันถอยออกไป หรือปลอย
ใหคันธงน้ันอยูในหลุม

(2) การปฏิบัติถาลูกชนถูกคันธงหรือบุคคลที่เฝาคันธงอยู ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลน
ชนถูกคันธงท่ีผูเลนไดตัดสินใจนําออกตาม (1) หรือชนถูกบุคคลซึ่งกําลังเฝาคันธงอยู (หรือ
สิ่งใดก็ตามท่ีบุคคลน้ันถืออยู) สิ่งท่ีเกิดข้ึนอยูกับวาบังเอิญหรือจงใจหรือไม

• ลูกบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลท่ีนําออกไป หรือกําลังเฝาคันธงอยู ถาลูกอยูในการ
เคลื่อนท่ีของผูเลนบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลท่ีนําออกไปหรือกําลังเฝาอยู (หรือ
สิ่งใดก็ตามท่ีบุคคลน้ันถืออยู) ไมมีการปรับโทษ และตองเลนลูกตามท่ีลูกอยู

• จงใจทําลูกใหเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลท่ีกําลังเฝาคันธง ถาบุคคลท่ีกําลังเฝาคันธง
จงใจทําใหลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนเฉไปหรือหยุดลง ใหใชกฎขอ 11.2c:

» ไดเลนลูกจากท่ีใด ผูเลนตองไมเลนลูกตามท่ีลูกอยู และตองทําการผอนปรนตาม
กฎขอ 11.2c แทน
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» เมื่อใชการปรับโทษ ถาบุคคลท่ีจงใจทําใหลูกเฉไปหรือหยุดลงเปนผูเลนหรือ
แคดด้ีของเขาหรือของเธอ ผูเลนน้ันมีโทษปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอ

11.2

สําหรับวัตถุประสงคของกฎขอน้ี “จงใจทําใหเฉไปหรือหยุดลง” หมายถึงสิ่งเดียวกันในกฎ
ขอ 11.2a และรวมถึงเมื่อลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนไปชนถูก: 

• คันธงท่ีนําออกโดยจงใจไปวางในตําแหนง หรือวางไวบนพ้ืนตรงท่ีเฉพาะเพ่ือใหลูก
อาจเฉไปหรือหยุดลง

• คันธงท่ีเฝาโดยบุคคลท่ีจงใจไมนําออกจากหลุม หรือขยับออกจากหลุมนอกเสนทาง
ของลูก หรือ

• บุคคลผูซึ่งไดเฝาหรือนําคันธงออก (หรือสิ่งใดก็ตามท่ีบุคคลน้ันถืออยู) เมื่อเขาหรือเธอ
จงใจไมขยับออกนอกเสนทางของลูก

ขอยกเวน – ขอจํากัดโดยจงใจการขยับคันธงที่สงผลกระทบตอลูกอยูในการเคลื่อนที่ 
(ดูกฎขอ11.3) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม 

ถาลูกของผูเลนมาหยุดพิงคันธงท่ีอยูในหลุม: 

• ถาสวนใดของลูกอยูในหลุมลงตํ่ากวาพ้ืนผิวของกรีน ถือวาลูกน้ันลงหลุมแลวแมวาท้ังลูก
ไมไดอยูตํ่ากวาพ้ืนผิว

• ถาไมมีสวนใดของลูกอยูในหลุมลงตํ่ากวาพ้ืนผิวของกรีน:

» ลูกไมไดลงหลุมและตองเลนตามท่ีลูกอยู  

» ถานําคันธงออกและลูกเคลื่อนท่ี (ไมวาลูกตกลงในหลุมหรือขยับออกจากหลุม) ไมมี
การปรับโทษ และลูกตองนํากลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2)
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การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 13.2c: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

ในสโตรคเพลย ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาเขาหรือเธอเลนไมจบหลุมตามท่ีกําหนดไวในกฎขอ 3.3c 

13.3   ลูกคางปากหลุม 

13.3a การคอยเวลาดูวาลูกที่คางปากหลุมจะตกลงในหลุม 

ถาสวนใดของลูกของผูเลนคางปากหลุม: 

• อนุญาตใหผูเลนมีเวลาท่ีสมเหตุผลเพ่ือเขาถึงหลุม และมีเวลาสิบวินาทีเพ่ือคอยดูวาลูกจะ
ลงหลุมน้ันหรือไม

• ถาลูกลงหลุมในขณะเวลาท่ีกําลังคอยน้ี ผูเลนไดจบหลุมกับสโตรคครั้งท่ีแลวน้ัน

• ถาลูกไมลงในหลุมภายในเวลาท่ีกําลังคอยน้ี:

» ถือวาลูกกําลังหยุดน่ิง

» ถาตอมาลูกลงหลมุกอนเลน ผูเลนไดจบหลุมกับสโตรคครั้งท่ีแลวน้ัน แตมีหน่ึงสโตรค
ปรับโทษบวกเพ่ิมในสกอรสําหรับหลุมน้ัน

13.3b การปฏิบัติถาหยิบลูกคางปากหลุมข้ึนหรือขยับออกไปกอนเวลาที่คอยสิ้นสุดลง 

ถาหยิบลูกคางปากหลุมข้ึนหรือเคลื่อนท่ีออกไปกอนเวลาท่ีคอยสิ้นสุดลงตามกฎขอ 13.3a ถือ
วาลูกไดมาหยุดน่ิงแลว: 

• ตองนําลูกกลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2) และ

• ไมนําเวลาท่ีคอยมาใชตามกฎขอ 13.3a อีกตอไป (ดูกฎขอ 9.3 เพ่ือการปฏิบัติถานําลูก
กลับมาวางแลวตอมาเคลื่อนท่ีโดยแรงธรรมชาติ)

ถาคูแขงในแมทชเพลยหรือผูเลนอ่ืนในสโตรคเพลยจงใจหยิบหรือเคลื่อนท่ีลูกคางปากหลุมของ  
ผูเลนออกไปกอนเวลาท่ีคอยสิ้นสุดลง: 
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• ในแมทชเพลยถือวาลูกของผูเลนลงหลุมดวยสโตรคครั้งท่ีแลว และไมมีการปรับโทษตอ
คูแขงตามกฎขอ11.2b

ในสโตรคเพลย ผูเลนท่ีไดหยิบข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูกออกไป มีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับ

โทษ) ตองนําลูกกลับมาวางท่ีปากหลุม (ดูกฎขอ14.2) 
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V 
 

การหยิบลูก และการนําลูก
กลับมาเลน  
กฎขอ14 
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ข้ันตอนการปฏิบัติกับลูก การมารค การหยิบ และการ
ทําความสะอาด การกลับมาวางท่ีจุด การดรอปใน
พ้ืนท่ีผอนปรน การเลนจากท่ีผิด 

14.1   การมารค การหยิบ และการทําความสะอาดลูก 

ใชกฎขอน้ีเมื่อจงใจใน“การหยิบ” ลูกของผูเลนท่ีหยุดอยู รวมถึงการเก็บลูกข้ึนดวยมือ การหมุน
ลูกหรือไมเชนน้ัน จงใจทําลูกเคลื่อนท่ีไปจากจุดของลูก 

14.1a ตองมารคจุดของลูกที่ไดหยิบข้ึนและนํากลับมาวาง 

กอนการหยิบลูกตามกฎท่ีกําหนดใหนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม ผูเลนตองมารคจุดน้ัน หมายถึง
วา: 

• วางท่ีมารคลูกชิดดานหลังลูก หรอืชิดกับลูก หรือ

• จับไมกอลฟแตะบนพ้ืนชิดดานหลังลูก หรือชิดกับลูก

ถามารคจุดดวยท่ีมารคลูก หลังจากนําลูกกลับมาวาง ผูเลนตองนําท่ีมารคลูกออกกอนการทํา 
สโตรค 

กฎขอ

14
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 14 ครอบคลุมเม่ือผูเลนอาจมารคจุดของลูกที่หยุดอยู รวมถึงการหยิบและทํา
ความสะอาดลูก และนําลูกกลับไปอยูในการเลน เพื่อเลนลูกจากที่ถูกตอง 

• เม่ือหยิบลูกข้ึนหรือทําใหเคลื่อนที่ ตองนํากลับมาวางที่เดิม ตองใชลูกเดียวกันน้ัน
เพื่อนํากลับไปที่จุดเดิม

• เม่ือทําการผอนปรนฟรี หรือผอนปรนมีการปรับโทษ ตองดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรน
ทีเ่จาะจงดวยลูกนํามาแทนหรือลูกเดิมน้ัน

อาจแกไขความพลาดผิดในการใชข้ันตอนเหลาน้ีใหถูกตอง โดยไมมีการปรับโทษกอน

เลนลูก แตผูเลนมีโทษปรับถาเขาหรือเธอเลนลูกจากทีผ่ิด 
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ถาผูเลนหยิบลูกโดยไมมีการมารคจุดของลูก หรือมารคจุดในทางท่ีผิด หรือทําสโตรคโดยปลอย
ท่ีมารคลูกไวกับท่ี ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 
ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

เมื่อไดหยิบลูกข้ึนเพ่ือทําการผอนปรนตามกฎ ผูเลนไมจําเปนตองมารคจุดกอนการหยิบลูก 

14.1b ใครอาจหยิบลูก 

ผูเลนอาจหยิบลูกของผูเลนข้ึนตามกฎเทาน้ัน โดย: 

• ผูเลน หรือ

• บุคคลใดท่ีผูเลนมอบหมาย แตตองทําการมอบหมายดังกลาวแตละครั้งกอนหยิบลูกข้ึน
แทนท่ีใหท่ัวไปสําหรับรอบน้ัน

ขอยกเวน - แคดด้ีอาจหยิบลูกของผูเลนบนกรีนไดโดยไมมีการมอบหมาย: เมื่อลูกของผูเลน
อยูบนกรีน แคดด้ีของเขาหรือของเธออาจหยิบลูกโดยไมมีการมอบหมายจากผูเลน 

เมื่อลูกอยูท่ีอ่ืนยกเวนบนกรีน ถาแคดด้ีหยิบลูกข้ึนโดยไมมีการมอบหมาย ผูเลนมีหน่ึงสโตรค 
ปรับโทษ (ดูกฎขอ 9.4) 

14.1c การทําความสะอาดลูกที่ไดหยิบ 

อาจทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนจากกรีนไดเสมอ (ดูกฎขอ 13.1b) 

อาจทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนจากท่ีอ่ืนไดเสมอ ยกเวน เมื่อหยิบข้ึน: 

• เพ่ือดูวามีรอยตัด หรือรอยแตก ไมอนุญาตใหทําความสะอาด (ดูกฎขอ 4.2c(1))

• เพ่ือระบุลูก อนุญาตใหทําความสะอาดไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือระบุลูก (ดูกฎขอ7.3)

• เพราะลูกติดขัดกับการเลน ไมอนุญาตใหทําความสะอาดลูก (ดูกฎขอ 15.3b(2))

• เพ่ือดูวาลูกอยูในสภาพท่ีอนุญาตใหผอนปรน ไมอนุญาตใหทําความสะอาด เวนแตผูเลนทํา
การผอนปรนตามกฎ (ดูกฎขอ16.4)

ถาผูเลนทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนโดยไมไดรับอนุญาต เขาหรือเธอมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 
ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 

14.2    การนําลูกกลับมาวางที่จุด 

ใชกฎขอน้ีเมื่อใดก็ตามท่ีไดหยิบลูกข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูก และกฎกําหนดใหนําลูกกลับมาวางท่ีเดิม 

14.2a ตองใชลูกเดิม 

ตองใชลูกเดิมเมื่อนําลูกกลับมาวาง 

ขอยกเวน - อาจใชลูกอื่นเม่ือ: 
• ไมสามารถนําลูกเดิมกลับมาไดดวยพยายามพอควรและในเวลาสองสามวินาที ตราบใดท่ี   

ผูเลนไมไดจงใจเปนสาเหตุใหไมสามารถนําลูกเดิมกลับมาได

• ลูกเดิมมีรอยตัดหรือรอยแตก (ดูกฎขอ 4.2c)

• การกลับเขาไปเลนตอหลังจากการหยุดชั่วคราว (ดูกฎขอ 5.7d) หรือ

• ผูเลนอ่ืนเลนลูกเดิมน้ันเปนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c(2))

14.2b ใครตองนําลูกกลับมาวางและตองนํากลับมาวางอยางไร 

(1) ใครอาจนําลูกกลับมาวาง: ตองนําลูกของผูเลนกลับมาวางตามกฎเทาน้ัน โดย:

• ผูเลน หรือ

• บุคคลท่ีไดหยิบลูกน้ันข้ึน หรือผูท่ีทําลูกเคลื่อนท่ี (แมวาบุคคลน้ันไมไดรับอนุญาตใหทํา
เชนน้ันตามกฎ)

ถาผูเลนเลนลูกท่ีไดนํากลับมาวางโดยบางคนท่ีไมไดรับอนุญาตใหทําเชนน้ัน ผูเลนมีหน่ึงสโตรค 
ปรับโทษ 

(2) ตองนําลูกกลับมาวางอยางไร ตองนําลูกกลับมาวางโดยวางลูกลงใหอยูบนจุดท่ีกําหนด
และปลอยวางใหลูกอยูท่ีจุดน้ัน

ถาผูเลนเลนลูกท่ีนํากลับมาวางในทางท่ีผิดแตบนจุดท่ีกําหนดน้ัน ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 
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14.2c นําลูกกลับมาวางที่ตําแหนงใด 

ตองนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) ยกเวน เมื่อตองนําลูกกลับมาวางท่ี
จุดแตกตางกันตามกฎขอ 14.2d(2) และ14.2e 

ถาลูกท่ีหยุดอยูบน อยูใต หรือพิงติดกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม วัตถุเขต หรือ วัตถุ
ธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือติดตรึง: 

• “จุด” ของลูกรวมถึงบริเวณแนวต้ังสัมพันธกับพ้ืนดิน

• หมายความวาตองนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิมท่ีอยูบน อยูใต หรือพิงติดกับวัตถุดังกลาว

ถาไดนําลูสอิมเพดิเมนทใดท่ีมีผลตอลูกท่ีไดหยิบข้ึนหรือเคลื่อนท่ีออกไป หรือกอนนําลูกกลับมา
วาง ไมจําเปนตองนําลูสอิมเพดิเมนทน้ันกลับมาวาง 

สําหรับขอจํากัดในการเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทจากท่ีไดหยิบลูกข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูกกอนนํา
กลับมาวาง ดูกฎขอ15.1a ขอยกเวน 1 

14.2d นํากลับมาวางที่ใดเม่ือสภาพที่เดิมเปลี่ยนไป 

เมื่อหยิบลูกข้ึนหรือเคลื่อนท่ีลูกออกไป ถาสภาพโดยรอบท่ีตองนํากลับมาวางไดเปลี่ยนไป ผูเลน
ตองนําลูกกลับมาวางในทางน้ี: 

(1) ลูกในทราย เมื่อลูกอยูในทราย ไมวาอยูในบังเกอรหรือท่ีอ่ืนในสนาม:

• ในการนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2c) ผูเลน
ตองสรางสภาพโดยรอบลูกข้ึนใหมใหเหมือนเดิมมากเทาท่ีเปนไปได

• ในการสรางสภาพโดยรอบลูกข้ึนใหม ถาทรายปกคลุมลูก ผูเลนอาจเหลือสวนของลูก
เล็กนอยใหมองเห็นลูกได

ถาผูเลนไมสามารถสรางสภาพโดยรอบใหเหมือนเดิมได ในการละเมิดกฎขอน้ี ผูเลนไดเลน
จากท่ีผิด 

(2) ทุกแหงที่ลูกอยูยกเวนในทราย เมื่อลูกอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนใดยกเวนในทราย ผูเลนตองนําลูก
กลับมาวาง โดยวางลูกไวท่ีจุดท่ีใกลท่ีสุดท่ีมีสภาพโดยรอบลูกคลายกับสภาพโดยรอบเดิม
มากท่ีสุด ดังน้ี:

• ภายในหน่ึงชวงไมกอลฟจากจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2c)

• ไมใกลหลุมกวา และ
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• ในพื้นที่ของสนามเดียวกันกับจุดนั้น 

ถาผูเลนรูวาสภาพโดยรอบเดิมไดเปลี่ยนไป แตไมรูวาสภาพโดยรอบเปนอยางไร ผูเลนตอง
ประมาณสภาพโดยรอบเดิม และนําลูกกลับมาวาง ตาม (1) หรือ (2) 

ขอยกเวน - สําหรับสภาพที่อยูไดเปลี่ยนไปในขณะการเลนหยุดลงและไดหยิบลูกข้ึน ดูกฎ
ขอ 5.7d 

14.2e การปฏิบัติถาลูกที่วางกลับลงไปไมหยุดน่ิงที่จุดเดิม 

ถาผูเลนพยายามนําลูกกลับมาวาง แตลูกไมหยุดน่ิงท่ีจุดเดิมน้ัน ผูเลนตองพยายามวางครั้งท่ี
สอง 

ถาลูกยังไมหยุดน่ิงท่ีจุดน้ันอีก ผูเลนตองนําลูกกลับมาวางโดยการวางลูกท่ีจุดท่ีใกลท่ีสุดท่ีลูกจะ
หยุดน่ิงได แตดวยขอจํากัดเหลาน้ีข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเดิม: 

• จุดเดิมน้ันตองไมอยูใกลหลุม

• จุดเดิมอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป จุดท่ีใกลท่ีสุดตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป

• จุดเดิมในบังเกอรหรือพ้ืนท่ีปรับโทษ จุดท่ีใกลท่ีสุดตองอยูในบังเกอรเดียวกันหรือพ้ืนท่ีปรับ
โทษเดียวกัน

• จุดเดิมบนกรีน จุดท่ีใกลท่ีสุดตองอยูบนกรีน หรือในพ้ืนท่ีท่ัวไป

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกนํามาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิด

กฎขอ 14.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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14.3   การดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรน 

ใชกฎขอน้ีบังคับเมื่อใดก็ตามท่ีผูเลนตองดรอปลูกเมื่อทําการผอนปรนตามกฎ รวมถึงเมื่อผูเลน
ตองทําการผอนปรนโดยสมบูรณดวยการวางลูกตามกฎขอ 14.3c(2) 

ถาผูเลนปรับปรุงพ้ืนท่ีผอนปรนกอนหรือเพ่ือการดรอปลูก ดูกฎขอ 8.1 

14.3a อาจใชลูกเดิม หรือใชลูกอื่น 

ผูเลนอาจใชลูกเดิม หรือใชลูกอ่ืน 

หมายถึงผูเลนอาจใชลูกใดในแตละครั้งท่ีเขาหรือเธอดรอปหรือวางลูกตามกฎขอน้ี 

14.3b ตองดรอปลูกในทางที่ถูก 

ผูเลนตองดรอปลูกในทางท่ีถูก  หมายถึงท้ังสามอยางตอไปน้ี: 

(1) ผูเลนตองดรอปลูก ผูเลนเทาน้ันตองดรอปลูก ท้ังแคดด้ีของผูเลน หรือผูอ่ืนไมอาจทํา
เชนน้ันได

(2) ตองดรอปจากความสูงหัวเขาลงมาโดยไมสัมผัสผูเลนหรืออุปกรณ ผูเลนตองปลอยลูก
จากบริเวณความสูงของหัวเขาเพ่ือใหลูก:

• ตกลงมาตรงๆ โดยผูเลนไมโยน หรือไมปน หรือไมกลิ้งลูก หรือใชการเคลื่อนไหวอยาง
อ่ืนท่ีอาจสงผลกระทบกับท่ีลูกจะมาหยุดอยู และ

• ไมสัมผัสสวนใดของรางกายผูเลน หรืออุปกรณ กอนท่ีลูกตกถึงพ้ืน

“ความสูงหัวเขา" หมายถึงความสูงของหัวเขาของผูเลนเมื่ออยูในทายืน
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(3) ดรอปในพื้นที่ผอนปรน ตองดรอปลูกในพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนอาจยืนอยูในหรือนอกพ้ืนท่ี
ผอนปรนเพ่ือทําการดรอปลูก

ถาดรอปลูกในทางท่ีผิดเปนการละเมิดขอกําหนดขอใดหรือมากกวาจากสามขอน้ี:

• ผูเลนตองดรอปลูกอีกในทางท่ีถูก และไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีผูเลนตองดรอปลูก

• การดรอปลูกในทางท่ีผิด ไมนับเปนหน่ึงครั้งของการดรอปสองครั้งท่ีตองทํากอนตอง
วางลูกตามกฎขอ 14.3c(2)

ถาผูเลนไมดรอปอีก และทําสโตรคกับลูกท่ีไดมาหยุดอยูภายหลังการดรอปในทางท่ีผิด: 

• ถาเลนลูกจากพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ (แตไมใชเปนการเลนจากท่ี
ผิดตามกฎขอ 14.7a)

• แตถาเลนลูกจากภายนอกพ้ืนท่ีผอนปรน หรือหลังจากไดวางลูกเมื่อจําเปนตองดรอป
(ไมสําคัญวาเลนลูกจากท่ีใด) ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

14.3c ดรอปลูกในทางที่ถูก ตองมาหยุดอยูในพื้นที่ผอนปรน 

ใชกฎขอน้ีเทาน้ันเมื่อไดดรอปลูกในทางท่ีถูก ตามกฎขอ 14.3b 

(1) ผูเลนไดทําการผอนปรนโดยสมบูรณเม่ือไดดรอปลูกในทางที่ถูก มาหยุดอยูในพื้นที่ผอน
ปรน ลูกตองมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน

ไมสําคัญวาหลังจากลูกกระทบพ้ืนไปสัมผัสบุคคลใด อุปกรณ หรือสิ่งกระทบภายนอกอ่ืน
หรือไมกอนลูกกําลังมาหยุดอยู:

• ถาลูกมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนไดทําการผอนปรนโดยสมบูรณ และตองเลน
ลูกตามท่ีหยุดอยู

• ถาลูกมาหยุดอยูนอกพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนตองใชข้ันตอนในกฎขอ 14.3c(2)

ในแตละกรณี ไมมีการปรับโทษตอผูเลนใด ถาดรอปลูกในทางท่ีถูก แลวบังเอิญไปถูกบุคคล
ใด ถูกอุปกรณ หรือถูกสิ่งกระทบภายนอกอ่ืนกอนลูกมาหยุด 

ขอยกเวน – เม่ือดรอปลูกในทางที่ถูก แลวจงใจทําใหเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใด: 
การปฏิบัติเมื่อจงใจทําใหลูกท่ีดรอปเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใดกอนลูกมาหยุด ดูกฎขอ 
14.3d 
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(2) การปฏิบัติเม่ือดรอปลูกในทางที่ถูก มาหยุดอยูนอกพื้นที่ผอนปรน ถาลูกมาหยุดอยูนอก
พ้ืนท่ีผอนปรน  ผูเลนตองดรอปลูกครั้งท่ีสองใหถูกตอง

ถาลูกน้ันก็มาหยุดอยูนอกพ้ืนท่ีผอนปรนอีก ผูเลนตองทําการผอนปรนโดยสมบูรณ ดวย
การวางลูกตามข้ันตอนการนําลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ14.2e:

• ผูเลนตองวางลูกท่ีจุดสัมผัสพ้ืนครั้งแรกท่ีดรอปลูกในครั้งท่ีสอง

• ถาวางลูกไมหยุดน่ิงอยูท่ีจุดน้ัน ผูเลนตองวางลูกท่ีจุดน้ันเปนครั้งท่ีสอง

• ถาวางลูกครั้งท่ีสองแลวลูกก็ไมหยุดน่ิงอยูท่ีจุดน้ัน ผูเลนตองวางลูกท่ีจุดใกลท่ีสุดท่ีลูก
จะหยุดน่ิงอยู ข้ึนอยูกับขอจํากัดในกฎขอ 14.2e
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14.3d การปฏิบัติถาดรอปลูกในทางที่ถูก มีบุคคลจงใจทําใหลูกเฉไปหรือใหหยุด 

เพ่ือวัตถุประสงคของกฎขอน้ี ลูกท่ีดรอปโดย “จงใจใหเฉไปหรือใหหยุดลง” เมื่อ: 

• บุคคลใดจงใจสัมผัสลูกอยูในการเคลื่อนท่ีหลังจากลูกกระทบพ้ืน หรือ

• ลูกอยูในการเคลื่อนท่ีถูกอุปกรณใด หรือถูกวัตถุอ่ืน หรือถูกบุคคลใด (เชน แคดด้ีของผูเลน)
โดยผูเลนโดยจงใจใหอยูในตําแหนง หรือปลอยใหอยูในบริเวณเจาะจงเพ่ือใหอุปกรณ วัตถุ 
หรือบุคคลอาจทําใหลูกเฉไป หรือหยุดลูกอยูในการเคลื่อนท่ีน้ัน

เมื่อดรอปลูกในทางท่ีถูก บุคคลใดจงใจใหเฉไปหรือหยุดลง (ไมวาในพ้ืนท่ีผอนปรน หรือนอก
พ้ืนท่ีผอนปรน) กอนท่ีลูกมาหยุดอยู: 

• ผูเลนตองดรอปลูกอีกโดยใชข้ันตอนตามกฎขอ 14.3b (หมายความวาลูกท่ีจงใจทําใหเฉไป
หรือหยุดลงน้ัน ไมนับการดรอปเปนหน่ึงในสองครั้งท่ีตองทํา กอนตองวางลูกตามกฎขอ
14.3c(2))

• ถาผูเลนหรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอจงใจทําใหลูกเฉไปหรือใหหยุดลง ผูเลนน้ันมีโทษ

ปรับทั่วไป

ขอยกเวน -  เม่ือไมมีโอกาสสมเหตุผลที่ลูกจะหยุดอยูในพื้นที่ผอนปรน: ถาดรอปลูกในทางท่ี
ถูก และจงใจทําใหลูกเฉไปหรือหยุดลง (ไมวาในพ้ืนท่ีผอนปรนหรือนอกพ้ืนท่ีผอนปรน) เมื่อไมมี
โอกาสสมเหตุผลท่ีลูกจะหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน: 

• ไมมีการปรับโทษตอผูเลนใด และ

• ถือวาลูกท่ีดรอปมาหยุดอยูนอกพ้ืนท่ีผอนปรนและนับเปนหน่ึงในสองครั้งของการดรอปท่ี
ตองวางลูกตามกฎขอ14.3c(2)

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิด หรือการเลนลูกที่วางแทนการเลนลูกที่ดรอปเปน

การละเมิดกฎขอ 14.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

ดูกฎขอ 22.2 (ในโฟรซัมส พารทเนอรแตละฝายอาจทําหนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารท
เนอร ถือวาเปนการกระทําของผูเลนน้ัน) 23.5 (ในโฟรบอล พารทเนอรแตละฝายอาจกระทํา
หนาท่ีในฝายและการกระทําโดยพารทเนอรเก่ียวกับลูกของผูเลนหรืออุปกรณ ถือวาเปนการ
กระทําของผูเลนน้ัน) 
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14.4   เม่ือลูกของผูเลนกลับมาอยูในการเลน หลังจากลูกเดิมไมอยูในการเลน 

เมื่อหยิบลูกอยูในการเลนของผูเลนข้ึนจากสนาม หรือหาย หรือโอบ ีลูกน้ันไมอยูในการเลนอีก
ตอไป 

ผูเลนมีลูกอยูในการเลนอีกครั้งเมื่อเขาหรือเธอ: 

• เลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากพ้ืนท่ีต้ังที หรือ

• นํากลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกเดิม หรือลูกอ่ืนในสนามโดยต้ังใจใหเปนลูกอยูในการเลน

ถาผูเลนนําลูกกลับคืนเขามาสนามดวยวิธีใดท่ีต้ังใจใหลูกอยูในการเลน ลูกน้ันเปนลูกอยูในการ
เลนแมวาลูก: 

• นํามาแทนท่ีลูกเดิมเมื่อกฎไมอนุญาต หรือ

• นํากลับมาวาง ดรอป หรือวาง (1) ในท่ีผิด (2) ในทางท่ีผิด หรือ (3) โดยการใชข้ันตอนท่ี
ไมไดกําหนดไว

ลูกท่ีนํากลับมาวางเปนลูกอยูในการเลน แมวาไมไดนําท่ีมารคลูกท่ีจุดน้ันออกไป 

14.5   การแกไขความผิดใหถูกตอง ในการนํามาแทน ในการนํากลับมาวาง ในการดรอป 
หรือในการวางลกู 

14.5a. กอนเลนลูก ผูเลนอาจหยิบลูกเพื่อแกไขความผิดใหถูกตอง 

เมื่อผูเลนใชลูกอ่ืนนํามาแทนลูกเดิมเมื่อกฎไมอนุญาต หรือนําลูกอยูในการเลนของผูเลนกลับมา
วาง  มาดรอป หรือมาวาง (1) ในท่ีผิด หรือมาหยุดอยูในท่ีผิด (2) ในทางท่ีผิด หรือ (3) โดยการ
ใชข้ันตอนท่ีไมไดกําหนดไว: 

• ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนโดยไมมีการปรับโทษ และแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง

• แตอนุญาตใหกอนเลนลูกน้ันเทาน้ัน

14.5b เม่ือผูเลนอาจเปลี่ยนไปใชกฎที่แตกตางกัน หรือเลือกผอนปรนเม่ือแกไขความผิดใน
การผอนปรนใหถูกตอง 

เมื่อแกไขความผิดในการผอนปรนใหถูกตอง ไมวาผูเลนตองใชกฎขอเดียวกันและการผอนปรน
ท่ีเปนทางเลือกเดิมท่ีใช หรืออาจเปลี่ยนไปใชกฎท่ีแตกตางกัน หรือเลือกผอนปรนข้ึนอยูกับ
ลักษณะของความผิดพลาดน้ัน: 
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(1) เมื่อนาํลูกเขามาอยูในการเลนตามกฎท่ีใชไมได

• ในการแกไขความผิดนั้นใหถูกตอง ผูเลนอาจใชกฎขอใดที่นํามาใชกับสถานการณของ 
เขาหรือของเธอ

• เชน ถาผูเลนเขาใจผิดทําการผอนปรนลกูไมสามารถเลนไดของเขาหรือของเธอใน 
พืน้ทีป่รบัโทษ (ซึง่กฎขอ 19.1 ไมอนญุาต) ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถกูตอง 
อยางใดอยางหนึง่ โดยนําลูกกลับมาวาง (ถาไดหยิบลูกขึน้) ตามกฎขอ 9.4 หรือทํา 
การผอนปรนมกีารปรับโทษตามกฎขอ 17 และอาจใชทางเลือกในการผอนปรนใด 
ตามกฎที่นํามาใชกับสถานการณของเขาหรือของเธอ

(2) เมื่อลูกนาํเขามาอยูในการเลนตามกฎที่นํามาใชได แตไดดรอปหรือไดวางลูกในที่ผิด

• ในการแกไขความผิดนัน้ใหถูกตองนี ้ผูเลนตองใชการผอนปรนตามกฎขอเดียวกัน แต 
อาจใชทางเลือกในการผอนปรนใดตามกฎที่นํามาใชกับสถานการณของเขาและของ 
เธอ

• เชน ถาเมื่อทาํการผอนปรนสําหรับลูกไมสามารถเลนได ผูเลนใชทางเลือกในการผอน 
ปรนดานขางกฎขอ (19.2c) และเขาใจผิดโดยดรอปลกูนอกพื้นที่ผอนปรน ในการ 
แกไขความผดิน้ันใหถกูตอง ผูเลนตองใชการผอนปรนตามกฎขอ19.2 แตอาจใช 
ทางเลือกในการการผอนปรนใดตามกฎขอ 19.2a, b หรือ c

(3) เมื่อนาํลูกเขาไปอยูในการเลนตามกฎที่นํามาใช และไดดรอปหรือไดวางลูกในทถูีกตอง 
แตกฎกําหนดใหดรอปหรือวางลูกอีก

• ในการแกไขความผิดใหถกูตองน้ี ผูเลนตองใชการผอนปรนตามกฎขอเดียวกัน และ 
ทางเลือกในการผอนปรนเดียวกันตามกฎขอนั้น

• เชน ถาเมื่อทาํการผอนปรนสําหรับลูกไมสามารถเลนได ผูเลนใชทางเลือกในการผอน 
ปรนดานขาง (กฎขอ 19.2c) และ (1) ดรอปลูกนั้นในพื้นที่ผอนปรนทีถู่กตอง แต (2) 
ดรอปลูกนั้นในทางที่ผิด (ดูกฎขอ 14.3b) หรือลูกนั้นมาหยุดอยูนอกพื้นที่ผอนปรน (ดู 
กฎขอ 14.3c) ในการแกไขความผิดน้ันใหถกูตอง ผูเลนตองใชทางเลือกในการผอน 
ปรนเดียวกัน (การผอนปรนดานขางตามกฎขอ 19.2c) 

14.5c ไมมีการปรับโทษสําหรับการหยิบลูกข้ึนเพื่อแกไขความผิดใหถูกตอง 

เมื่อหยิบลูกข้ึนตามกฎขอ 14.5a เพ่ือแกไขความผิดใหถูกตอง: 
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• ผูเลนไมนับการปรับโทษใดสําหรับการกระทําท่ีเก่ียวของกับลูกน้ันภายหลังจากความผิด
และกอนหยิบลูกข้ึน เชน เปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญ (ดูกฎขอ 9.4b)

• แตถาการกระทําเดียวกันน้ันไปละเมิดกฎท่ีเกี่ยวของกับลูกท่ีนําเขาไปอยูในการเลนเพ่ือ
แกไขความผิดน้ันใหถูกตอง  (เชน ถาการกระทําเหลาน้ันไปปรับปรุงสภาพท่ีมีผลกับสโตรค
สําหรับท้ังลูกอยูในการเลนและลูกเดิมกอนไดหยิบข้ึน) การปรับโทษใชกับลูกอยูในการเลน
ขณะน้ี

14.6  การทําสโตรคตอไปจากที่ทําสโตรคครั้งที่แลว 

ใชกฎขอน้ีเมื่อใดก็ตามท่ีผูเลนจําเปน หรือทําตามกฎท่ีอนุญาตใหทําสโตรคตอไปจากท่ีทํา 
สโตรคครั้งท่ีแลว (น่ันคือ เม่ือทําการผอนปรนสโตรคและระยะ หรือการเลนอีกครั้งหลังจากท่ี
ยกเลิกสโตรคน้ัน หรือไมเชนน้ันไมนับ) 

• ผูเลนตองนําลูกเขาไปอยูในการเลนอยางไรข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของสนามท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว

• ในสถานการณท้ังหมดน้ี ผูเลนอาจใชลูกเดิมหรือลูกอ่ืน

14.6a ทําสโตรคครั้งที่แลวจากพื้นที่ต้ังที 

ตองเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีใดภายในพ้ืนท่ีต้ังที (และอาจต้ังลูกบนที) ตามกฎขอ 6.2b 

14.6b ทําสโตรคครั้งที่แลวจากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร 

ตองดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ)

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดอางอิงน้ัน และ

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิงน้ัน

14.6c ทําสโตรคครั้งที่แลวจากกรีน 

ตองวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนท่ีจุดท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ
14.2) การใชข้ันตอนสําหรับการนําลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ14.2e 
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การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 14.6: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ14.7a 
ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4)  

14.7   การเลนจากที่ผิด 

14.7a สถานที่ตองเลนลูก 

หลังจากเริ่มตนในหลุมใด: 

• ผูเลนตองทําแตละสโตรคจากท่ีลูกของเขาหรือของเธอหยุดอยู ยกเวนเมื่อกฎกําหนดหรือ
อนุญาตใหผูเลนเลนลูกจากอีกสถานท่ีหน่ึง (ดูกฎ 9.1)

• ผูเลนตองไมเลนลูกอยูในการเลนของเขาหรือของเธอจากท่ีผิด

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 14.7: โทษปรับทั่วไป 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

14.7b จบหลุมหลังเลนจากที่ผิดในสโตรคเพลย 

(1) ผูเลนตองตัดสินใจไมวาเลนจบหลุมกับลูกที่เลนจากที่ผิด หรือแกไขความผิดใหถูกตอง
โดยการเลนจากที่ถูกตอง สิ่งท่ีผูเลนทําข้ึนอยูกับวาเปนการละเมิดรายแรง - ไมวาผูเลน
ไดเปรียบมากในการเลนจากท่ีผิด:

• ไมละเมิดรายแรง ผูเลนตองเลนจบหลุมดวยลูกท่ีเลนมาจาก ท่ีผิด โดยไมแกไข
ความผิดน้ันใหถูกตอง

• ละเมิดรายแรง

» ผูเลนตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง โดยการเลนจบหลุมดวยลูกท่ีไดเลนจากท่ี
ถูกตองตามกฎ

» ถาผูเลนไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง กอนเริ่มทําสโตรคในอีกหลุมหน่ึงหรือ
สําหรับหลุมสุดทายของรอบ กอนสงคืนสกอรการดของเขาหรือของเธอ ผูเลนมี
โทษตัดสิทธ์ิ
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• การปฏิบัติเมื่อไมแนใจวามีการละเมิดรายแรงหรือไม ผูเลนควรเลนจบหลุมกับท้ังสอง
ลูกท่ีเลนจากท่ีผิดและลูกท่ีสองท่ีเลนจากท่ีถูกตองตามกฎ

(2) ผูเลนที่พยายามแกไขความผิดใหถูกตอง ตองรายงานตอคณะกรรมการ ถาผูเลน
พยายามจะแกไขความผิดใหถูกตองตาม (1) โดยการเลนลูกจากท่ีถูกตอง:

• ผูเลนตองรายงานความจริงตอคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด

• ใชกฎขอน้ีไมวาผูเลนเลนจบหลุมน้ันดวยลูกน้ันเทาน้ัน หรือดวยลูกท่ีสองก็ตาม (และ
แมวาผูเลนน้ันทําสกอรเทากันท้ังสองลูก)

ถาผูเลนไมรายงานความจริงตอคณะกรรมการ เขาหรือเธอมีโทษตัดสิทธ์ิ 

(3) เม่ือผูเลนพยายามแกไขความผิดใหถูกตอง คณะกรรมการจะตัดสินสกอรของหลุมของ
ผูเลน สกอรของผูเลนในหลุมน้ันข้ึนอยูกับการตัดสินของคณะกรรมการวาเปนการละเมิด
รายแรงหรือไมในการเลนลูกเดิมจากท่ีผิดน้ัน

• ไมละเมิดรายแรง

» ใหนับสกอรของลูกท่ีเลนมาจากท่ีผิด และผูเลนมีโทษปรับทั่วไปตามกฎขอ

14.7a (หมายถึงบวกสองสโตรคปรับโทษเพ่ิมเขาไปในสกอรกับลูกน้ัน)

» ถาไดเลนลูกท่ีสอง สโตรคท้ังหมดของลูกน้ัน (รวมถึงสโตรคท่ีไดทําและสโตรค
ปรับโทษท่ีเกิดจากการเลนลูกน้ัน) ไมนับ

• ละเมิดรายแรง

» นับสกอรของลูกท่ีไดเลนเพ่ือแกไขความผิดใหถูกตองในการเลนจากท่ีผิด และ
ผูเลนมีโทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 14.7a (หมายถึงใหบวกเพ่ิมสองสโตรคปรับ

โทษเขาไปกับสกอรท่ีทําไดดวยลูกน้ัน)

» สโตรคท่ีทําไดในการเลนลูกเดิมจากท่ีผิด และอีกหลายสโตรคท่ีทําดวยลูกน้ัน
(รวมถึงสโตรคท่ีทําและสโตรคปรับโทษท่ีเกิดจากการเลนลูกน้ัน) ไมนับ

» ถาไดเลนลูกเพ่ือแกไขความผิดใหถูกตองท่ียังเลนจากท่ีผิดดวย:

˗ ถาคณะกรรมการตัดสินวาไมเปนการละเมิดรายแรง ผูเลนมีโทษปรับทั่วไป

(เพิ่มสองสโตรคปรับโทษ) ตามกฎขอ 14.7a ทําใหการปรับโทษรวมสี่ 
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สโตรค ท่ีบวกเพ่ิมกับสกอรดวยลูกน้ัน (สองสโตรคสําหรับการเลนลูกเดิม
จากท่ีผิดและสองสโตรคสําหรับการเลนลูกอ่ืนจากท่ีผิด) 

˗ ถาคณะกรรมการตัดสินวาเปนการละเมิดรายแรง ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 
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VI

การผอนปรนฟรี  

กฎขอ 1 5 -16 
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การผอนปรนจากลูสอิมเพดิเมนท และสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายได (รวมถึงลูกหรือท่ีมารคลูกท่ีชวยเหลือ หรือ
ติดขัดกับการเลน) 

15.1   ลูสอิมเพดิเมนท 

15.1a การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท 

ผูเลนอาจเคลื่อนยายลูสอิมเพดเิมนทไดทุกที่ในหรือนอกสนาม และอาจทําวิธีใดก็ไดโดยไมมีการ
ปรับโทษ (เชน ใชมือ หรือเทา หรือไมกอลฟ หรืออุปกรณอ่ืน) 

แตมีขอยกเวนสองขอ 

ขอยกเวน 1 - การเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทในท่ีตองนําลูกกลับมาวาง กอนนําลูกทีห่ยิบขึ้น 
หรือเคลื่อนท่ีลูกจากทุกท่ีกลับมาวาง ยกเวนบนกรีน: 

• ผูเลนตองไมจงใจเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท ถาเคลื่อนยายขณะลูกหยุดอยูและมีความ
เปนไปไดท่ีเปนสาเหตุทําลูกเคลื่อนท่ี

• ถาผูเลนกระทําเชนน้ัน เขาหรือเธอมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ แตไมจําเปนตองนําลูสอิมเพดิ
เมนทท่ีเคลื่อนยายออกไปกลับมาวาง

กฎขอ

15
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 15 ครอบคลุมถึงผูเลนอาจไดผอนปรนฟรีจากลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายไดเม่ือใด และอยางไร 

• สิ่งธรรมชาติที่เคลื่อนยายไดและวัตถุประดิษฐ ไมถือเปนสวนที่ทาทายการเลนใน
สนาม และอนุญาตใหผูเลนเคลื่อนยายสิ่งเหลาน้ีไดตามปกติ ถาติดขัดการเลนของ
ผูเลน

• แตผูเลนตองระวังในการหยิบลูสอิมเพดิเมนทใกลลูกของเขาหรือของเธอ เพราะจะ
มีการปรับโทษถาการหยิบออกน้ันไปทําลูกเคลื่อนที่
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ใชขอยกเวนน้ีได ท้ังในระหวางรอบและระหวางการเลนหยุดลงตามกฎขอ 5.7a ไมใชกับลูสอิม
เพดิเมนทท่ีเคลื่อนยายออกไปเน่ืองจากการมารคจุดของลูก หรือการหยิบลูก การเคลื่อนท่ีหรือ
การนําลูกกลับมาวาง หรือการทําลูกเคลื่อนท่ี 

ขอยกเวน 2 – ขอจํากัดในการจงใจหยิบลูสอิมเพดิเมนทอันมีผลตอลูกอยูในการเคลื่อนที่ (ดู
กฎขอ 11.3) 

15.1b ลูกเคลื่อนที่เม่ือเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนท 

ถาลูกของเขาหรือของเธอเคลื่อนท่ีเพราะผูเลนเคลื่อนยายลูสอิมเพดิเมนทออก 

• ตองนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ14.2)

• ถาลูกท่ีเคลื่อนท่ีหยุดอยูท่ีใดยกเวนบนกรีน (ดูกฎขอ 13.1d) หรือในพ้ืนท่ีต้ังที (ดูกฎขอ
6.2b(6)) ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ตามกฎขอ 9.4b ยกเวนเมื่อใชกฎขอ 7.4 (ไมมีการ
ปรับโทษสําหรับลูกเคลื่อนท่ีระหวางการคนหา) หรือเม่ือใชขอยกเวนอีกขอหน่ึงในกฎขอ
9.4b

การปรับโทษสําหรับการนําลูกมาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎ

ขอ 15.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือกฎขอ 14.7a 
ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

15.2  สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

กฎขอน้ีครอบคลุมการผอนปรนฟรีท่ีอนุญาตใหวัตถุประดิษฐเขาขายนิยามศัพทของสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายได 

แตไมไดผอนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได (อนุญาตการผอนปรนฟรีอีกแบบหน่ึงตาม
กฎขอ 16.1) หรือวัตถุเขต หรือวัตถุรวม (ไมอนุญาตการผอนปรนฟร)ี 

15.2a การผอนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

(1) การนําสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออก ผูเลนอาจนําสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออกโดยไมมี
การปรับโทษทุกท่ีท้ังในและนอกสนาม และสามารถนําออกโดยวิธีใดก็ได

แตมีขอยกเวนสองขอ:
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ขอยกเวน 1 – ตองไมเคลื่อนยายหมุดทีเม่ือจะเลนลูกจากพื้นที่ ต้ังทีน้ัน (ดูกฎขอ 
6.2b(4))และ 8.1a(1)) 

ขอยกเวน 2 – ขอจํากัดในการจงใจเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดอันมีผลตอลูก
อยูในการเคลื่อนที่ (ดูกฎขอ 11.3) 

ถาลูกของผูเลนเคลื่อนท่ีขณะเขาหรือเธอกําลังเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได: 

• ไมมีการปรับโทษ และ

• ตองนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ถาไมรูจุดเดิมตองประมาณ) (ดูกฎขอ 14.2)

(2) การผอนปรนเม่ือลูกของผูเลนอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดทุกที่ในสนาม
ยกเวนบนกรีน ผูเลนอาจผอนปรนฟรีโดยหยิบลูกข้ีน นําสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดออกและ
ดรอปลูกเดิม หรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ี (ดูกฎ 14.3)

• จุดอางอิง: จุดประมาณใตท่ีลูกอยูในหรือบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองอยูในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับจุดอางอิงน้ัน และ

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิงน้ัน
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(3) การผอนปรนเม่ือลูกอยูในสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดบนกรีน ผูเลนอาจผอนปรนฟรีโดย:

• หยิบลูกข้ึนและเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได และ

• วางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนท่ีจุดประมาณใตท่ีลูกอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได
ใชข้ันตอนปฏิบัติเมื่อตองนําลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ14.2e

15.2b การผอนปรนเม่ือหาลูกไมพบแตอยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได  

ถาผูเลนหาลูกไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดอยูบนหรืออยูในสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายไดในสนาม ผูเลนอาจใชการผอนปรนน้ีแทนการผอนปรนสโตรคและระยะ: 
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• ผูเลนอาจทําการผอนปรนตามกฎขอ 15.2a(2) หรือ 15.2a(3) โดยใชจุดประมาณใตขอบ
ของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดท่ีลูกผานครั้งสุดทายเปนจุดอางอิง

• เมื่อผูเลนนําลูกอ่ืนมาอยูในการเลนและผอนปรนตามน้ี:

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลนลูกเดิม

» แมวาตอมาพบลูกในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีท่ีอนุญาตใหคนหา (ดูกฎขอ 6.3b)

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดและลูกหาย 
ผูเลนตองใชการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

การปรับโทษสําหรับการนําลูกมาแทนไมถูกตอง หรือการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎ

ขอ 15.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือกฎขอ 14.7a 
ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 

15.3   ลูกหรือที่มารคลูกชวยเหลือ หรือติดขัดการเลน 

15.3a ลูกบนกรีนชวยเหลือการเลน 

กฎขอ 15.3a ใชเฉพาะลูกท่ีหยุดอยูบนกรีนเทาน้ัน ไมใชท่ีอ่ืนในสนาม 

ถาผูเลนมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกท่ีอยูบนกรีนอาจชวยการเลนของผูอ่ืน (เชน อาจเปนไปไดชวย
หยุดลูกใกลหลุม) ผูเลนอาจ: 

• มารคจุดของลูก และหยิบลูกน้ันข้ึนตามกฎขอ 13.1b ถาเปนลูกของเขาหรือของเธอ หรือ
ถาเปนลูกของผูเลนอ่ืน อาจขอใหผูเลนอ่ืนน้ันมารคจุดและหยิบลูกน้ันข้ึน (ดูกฎขอ 14.1)

• ตองนําลูกท่ีหยิบข้ึนน้ันกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2)

เฉพาะในสโตรคเพลย

• ผูเลนท่ีจําเปนตองหยิบลูก อาจขอเลนกอนได และ

• ถาผูเลนสองคนหรือมากกวาตกลงกันปลอยลูกไวท่ีเดิมเพ่ือชวยผูเลนใด และผูเลนน้ันทํา
สโตรคกับลูกขณะลกูท่ีชวยเหลือน้ันยังอยู ผูเลนท่ีทําการตกลงกันมีโทษปรับทั่วไป (สอง

สโตรคปรับโทษ)
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15.3b ลูกติดขัดกับการเลนในที่ใดในสนาม 

(1) ความหมายการติดขัดโดยลูกผูเลนอื่น การติดขัดตามกฎน้ีเกิดเมื่อลูกของผูเลนอ่ืนท่ีหยุด
อยู:

• อาจติดขัดกับพ้ืนท่ีต้ังใจยืน หรือพ้ืนท่ีต้ังใจสวิงของผูเลน

• อยูบน หรืออยูใกลเสนทางเลน ถาคํานึงถึงสโตรคท่ีต้ังใจทําและมีโอกาสท่ีลูกอยูใน
การเคลื่อนท่ีของผูเลนอาจไปกระทบลูกน้ัน หรือ

• อยูใกลพอรบกวนการทําสโตรคของผูเลน

(2) เม่ืออนุญาตใหผอนปรนจากลูกที่ติดขัด ถาผูเลนมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาลูกของผูเลนอ่ืนใน
สนามอาจติดขัดกับการเลนของตน:

• ผูเลนอาจขอใหผูเลนอ่ืนมารคจุดและหยิบลูกน้ันข้ึน (ดูกฎขอ 14.1) และตองไมทํา
ความสะอาดลูก (ยกเวนเมื่อหยิบข้ึนจากบนกรีนตามกฎขอ 13.1b) และตองนํา
กลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2)

• ถาผูเลนอ่ืนไมมารคจุดกอนหยิบลูกน้ัน หรือทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนเมื่อไม
อนุญาต เขาหรือเธอมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ

• เฉพาะในสโตรคเพลยเทาน้ัน ผูเลนท่ีจําเปนตองหยิบลูกของเขาหรือของเธอตามกฎ
ขอน้ี อาจเลนกอนใด

ไมอนุญาตใหผูเลนหยิบลูกของเขาหรือของเธอเพียงผูเลนเชื่อเองวาลูกน้ันอาจติดขัดกับการเลน
ของผูอ่ืน 

ถาผูเลนหยิบลูกของเขาหรือของเธอเมื่อไมจําเปนตองทําเชนน้ันโดยผูเลนอ่ืน (ยกเวน เมื่อหยิบ
จากบนกรีนตามกฎขอ 13.1b) ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

15.3c ที่มารคลูกชวยเหลือ หรือตดิขัดกับการเลน 

ถาที่มารคลูกอาจชวยเหลือ หรือติดขัดกับการเลน ผูเลนอาจ: 

• หยิบท่ีมารคลูกออกถาเปนของเขาหรือของเธอเอง หรือ

• ถาท่ีมารคลูกน้ันเปนของผูเลนอ่ืน และจําเปนตองใหผูเลนน้ันยายท่ีมารคลูก ดวยเหตุผล
เดียวกับท่ีเขาหรือเธออาจจําเปนตองใหหยิบลูกตามกฎขอ 15.3a และ 15.3b
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ตองหยิบท่ีมารคลูกออกใหพนทางไปยังจุดใหมโดยวัดจากจุดเดิม เชน ใชหน่ึงหรือมากกวาชวง
หัวไมกอลฟ 

ไมวาท้ังลูกท่ีหยิบข้ึนน้ัน ตองนํากลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2) หรือตองนําท่ีมารคลูก
กลับมามารคท่ีจุดน้ัน 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 15.3: โทษปรับทั่วไป 

ใชการปรับโทษน้ีดวย ถาผูเลน: 

• ทําสโตรคโดยไมคอยใหลูกท่ีชวยเหลือ หรือไมคอยใหหยิบท่ีมารคลูก หรือเคลื่อนยาย
หลังจากรูวาผูเลนอ่ืน (1) ต้ังใจหยิบ หรือเคลื่อนยายตามกฎขอน้ี หรือ (2) ขอใหผูอ่ืนทํา
เชนน้ัน หรือ

• ปฏิเสธท่ีจะหยิบลูก หรือท่ีมารคลูกของเขาหรือของเธอเมื่อจําเปนตองทํา และผูเลนอ่ืนทํา
สโตรค ทําใหการเลนของเขาไดรับการชวย หรือติดขัดกับการเลน

การปรับโทษเม่ือนําลูกมาแทนไมถูกตอง หรือเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 15.3: โทษ

ปรับทั่วไป ตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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การผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายไมได) สภาพสัตวอันตราย และลูกจม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.1  สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได) 

กฎขอน้ีครอบคลุมการผอนปรนฟรีท่ีอนุญาตจากการติดขัดของโพรงสัตว พ้ืนท่ีซอม สิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายไมได หรือ นํ้าชั่วคราว 

• มีสภาพสนามผิดปกติหลายประเภท แตละประเภทมีนิยามศัพทแยกจากกัน 

• กฎขอน้ีไมใหผอนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (อนุญาตการผอนปรนฟรแีตกตางกัน
ตามกฎขอ 15.2a) หรือวัตถุเขต หรือวัตถุรวม (ไมอนุญาตการผอนปรนฟรี) 

16.1a ผอนปรนไดเม่ือใด 

(1) ความหมายของการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติ การติดขัดเกิดข้ึนจริงในขอใดตอไปน้ี: 

• ลูกของผูเลนสัมผัส หรืออยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ 

• สภาพสนามผิดปกติติดขัดกับสภาพทางกายภาพในพ้ืนท่ีผูเลนต้ังใจยืน หรือพ้ืนท่ีต้ังใจ
สวิง หรือ 

กฎขอ

16 

วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 16 ครอบคลุมการผอนปรนฟรีโดยเลนลูกจากอีกที่หน่ึงไดเม่ือใด และอยางไร เชน 
เม่ือติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตวอันตราย 

• ถือวาสภาพเหลาน้ีไมเปนสวนของความทาทายตอการเลนในสนาม และอนุญาตผู
เลนทําการผอนปรนฟรี ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ 

• โดยปกติผูเลนทําการผอนปรนดวยการดรอปลูกในพื้นที่ผอนปรนจากจุดผอนปรน
โดยสมบูรณที่ใกลที่สุด 

กฎขอน้ียังครอบคลุมถึงการผอนปรนฟรีเม่ือลูกผูเลนจมในรอยตกของลูกในพื้นที่ทั่วไป
ดวย 
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• เฉพาะเมื่อลูกอยูบนกรีนเทาน้ัน สภาพสนามผิดปกติอยูบน หรืออยูนอกกรีนระหวาง
เสนทางเลน

ถาสภาพสนามผิดปกติอยูใกลกับผูเลนพอ และรบกวนผูเลน แตไมถึงกับเขาขายของขอกําหนด
น้ี ไมเปนการติดขัดตามกฎขอน้ี 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-6 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม
ปฏิเสธการผอนปรนจากสภาพสนามผิดปกติเฉพาะติดขัดจากพ้ืนท่ีต้ังใจจะยืนเทาน้ัน) 

(2) อนุญาตผอนปรนทุกที่ในสนาม ยกเวนเม่ือลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ อนุญาตการผอนปรน
จากการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติตามกฎขอ 16.1 เมื่อท้ัง:

• สภาพสนามผิดปกติอยูในสนาม (ไมอยูในโอบ)ี และ
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• เมื่อลูกอยูทุกท่ีในสนาม ยกเวนพ้ืนท่ีปรับโทษ (ซึ่งผูเลนผอนปรนไดเฉพาะกฎขอ 17)

(3) ไมมีการผอนปรนเม่ือไมสามารถเลนลูกได ไมมีการผอนปรนตามกฎขอ16.1:

• เมื่อไมสมเหตุผลอยางชัดเจนในการเลนลูกเพราะมีสิ่งอ่ืนท่ีไมใชสภาพสนามผิดปกติ
(เชน เมื่อผูเลนยืนอยูในนํ้าชั่วคราว หรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได แตไม
สามารถสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุมไม) หรือ

• เมื่อเกิดการติดขัดเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธียืน หรือสวิงหรือทิศทางเลนท่ีไม
มีเหตุผลภายใตสถานการณน้ัน

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-23 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม
อนุญาตใหผอนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางชั่วคราวเคลื่อนยายไมไดท้ังในและนอกสนาม) 

16.1b การผอนปรนในพื้นที่ทั่วไป 

ถาลูกของผูเลนอยูบนพ้ืนท่ีท่ัวไป และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจทํา
การผอนปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3) 

• จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ัวไป

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป และ

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ

» ตองผอนปรนโดยสมบูรณจากการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติท้ังหมด
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16.1c การผอนปรนสําหรับลูกในบังเกอร 

ถาลูกของผูเลนอยูในบังเกอรและมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจเลือก
การผอนปรนฟรีตาม (1) หรือผอนปรนมีโทษปรับตาม (2) 

(1) การผอนปรนฟรี: เลนจากบังเกอร ผูเลนอาจทําการผอนปรนฟร ี ตามกฎขอ 16.1b
ยกเวนวา

• จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุด และพื้นที่ผอนปรนตองอยูในบังเกอร

• ถาไมมีจุดผอนปรนโดยสมบูรณ์ทีใ่กลทีส่ ุดในบังเกอร ผูเลนยงัอาจผอนปรนไดใน
บังเกอร โดยใชจุดผอนปรนที่มีมากที่สุดในบังเกอรจากจุดอางอิง
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(2) การผอนปรนมีการปรับโทษจากการเลนนอกบังเกอร (ผอนปรนดานหลังบนแนวเสน)
มีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (ดูกฎขอ 14.3) ในพ้ืนท่ีผอน
ปรนข้ึนอยูกับเสนอางอิงถอยหลังจากหลุมผานจุดของลูกเดิม

• จุดอางอิง:  ผูเลนเลือกจุดในสนามท่ีอยูบนเสนทางอางอิงไกลจากหลุมกวาจุดเดิม (ไม
จํากัดระยะดานหลังบนเสนน้ันไกลเทาใด):

» ในการเลือกจุดอางอิงน้ี ผูเลนควรแสดงใชวัตถุแสดงจุดน้ี (เชน ทีต้ังลูก)
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» ถาผูเลนดรอปลูกโดยไมเลอืกจดุน้ี ถือวาจุดอางอิงคือจุดบนเสนในระยะเทากัน
จากหลุมเมื่อลูกท่ีดรอปสัมผัสพ้ืนครั้งแรก

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง:  หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ

» อาจอยูในพ้ืนท่ีของสนามใดก็ได แต

» ถามีมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ีของสนามภายในหน่ึงชวงไมกอลฟของจุดอางอิง ลูกน้ัน
ตองมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรนในท่ีเดียวกับพ้ืนท่ีของสนามท่ีลูกน้ันสัมผัสพ้ืน
ครั้งแรกเมื่อ  ดรอปในพ้ืนท่ีผอนปรน

16.1d การผอนปรนสําหรับลูกบนกรีน 

ถาลูกของผูเลนอยูบนกรีน และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจทําการ
ผอนปรนฟรีโดยวางลูกเดิมหรือลูกอ่ืนท่ีจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด ใชข้ันตอนสําหรับ
การนําลูกกลับมาวางตามกฎขอ 14.2b(2) และ 14.2e 

• จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดตองอยูบนกรีน หรอือยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป

• ถาไมมีจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด ผูเลนอาจยังคงทําการผอนปรนโดยใชจุดผอน
ปรนมากท่ีสุดท่ีมีเปนจุดอางอิงท่ีตองอยูบนกรีน หรืออยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป

16.1e การผอนปรนสําหรับลูกที่หาไมพบ แตอยูในหรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ 

ถาหาลูกของผูเลนไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกเขาไปอยูใน หรืออยูบนสภาพสนาม
ผิดปกติในสนาม ผูเลนอาจใชทางเลือกในการผอนปรนน้ีแทนการผอนปรนสโตรคและระยะ:   

• ผูเลนอาจทําการผอนปรนตามกฎขอ 16.1b, c หรือ d โดยใชจุดประมาณท่ีลูกขามขอบ
ของสภาพสนามผิดปกติในสนามครั้งสุดทายเปนจุดของลูก เพ่ือหาจุดผอนปรนโดยสมบูรณ
ท่ีใกลท่ีสุด

• เมื่อผูเลนนําลูกอ่ืนมาอยูในการเลนเพ่ือผอนปรนเชนน้ี:

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลน

» ถึงแมพบลูกเดิมกอนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก (ดูกฎขอ 6.3b)
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แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกมาหยุดอยูใน หรืออยูบนสภาพสนามผิดปกติ และลูกน้ัน
หาย ผูเลนตองทําการผอนปรนตามสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

16.1f ตองทาํการผอนปรนเม่ือมีการติดขัดจากโซนหามเลนในสภาพสนามผิดปกติ 

ในแตละสถานะการณตอไปน้ี ตองไมเลนลูกตามท่ีลูกอยู: 

(1) เม่ือลูกอยูในโซนหามเลน ถาลูกของผูเลนอยูในโซนหามเลนท่ีอยูใน หรืออยูบนสภาพ
สนามผิดปกติในพ้ืนท่ีท่ัวไป ในบังเกอร หรือบนกรีน

• โซนหามเลนในพ้ืนท่ีท่ัวไป ผูเลนตองทําการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 16.1b
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• โซนหามเลนในบังเกอร ผูเลนตองทําการผอนปรนฟรี หรือทําการผอนปรนมีโทษปรับ
ตามกฎขอ 16.1c(1) หรือ (2)

• โซนหามเลนบนกรีน ผูเลนตองทําการผอนปรนฟรีตามกฎขอ 16.1d

(2) เม่ือโซนหามเลนติดขัดการยืน หรือการสวิงสําหรับลูกทุกที่ในสนามยกเวนพื้นที่ปรับ
โทษ ถาลูกของผูเลนอยูนอกโซนหามเลน และอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป อยูในบังเกอร หรืออยูบน
กรีน และโซนหามเลน (ไมวาในสภาพสนามผิดปกติ หรือในพ้ืนท่ีปรับโทษ) ติดขัดพ้ืนท่ี
ต้ังใจยืน หรือพ้ืนท่ีต้ังใจสวิง ผูเลนตอง:

• ทําการผอนปรนถากฎขอ 16.1b, c หรือ d อนุญาต ไมวาลูกอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป อยูใน
บังเกอร หรืออยูบนกรีน หรือ

• ใชกฎขอ 19 เปนลูกไมสามารถเลนได

สําหรับการปฏิบัติเมื่อมีการติดขัดจากโซนหามเลนสําหรับลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ ดูกฎขอ 17.1e 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 16.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

16.2   สภาพสัตวอันตราย 

16.2a เม่ืออนุญาตการผอนปรน 

“สภาพสัตวอันตราย” เกิดข้ึนเมื่อสัตวอันตราย (อยางเชน งูพิษ ผึ้ง จระเข มดคันไฟ หรือหมี) 
อยูใกลลูกและอาจเกิดการบาดเจ็บแกรางกายของผูเลนอยางรุนแรง เมื่อเขาหรือเธอเลนลูกท่ี
หยุดอยู 

ผูเลนอาจทําการผอนปรนตามกฎขอ 16.2b จากการติดขัดโดยสภาพสัตวอันตราย ไมวาลูกของ
เขาหรือของเธอจะอยูท่ีใดในสนาม ยกเวนเมื่อไมอนุญาตผอนปรน: 

• เมื่อไมสมเหตุผลในการเลนลูกตามสภาพท่ีอยู เพราะมีสิ่งอ่ืนท่ีไมใชสภาพสัตวอันตราย
(เชน เมื่อผูเลนไมสามารถสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุมไม) หรือ

• เมื่อการติดขัดเกิดข้ึนเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ ทําการยืน หรือการสวิง หรือทิศทางเลนท่ี
ไมสมเหตุผลภายใตสถานการณน้ัน
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16.2b การผอนปรนจากสภาพสัตวอันตราย 

เมื่อมีการติดขัดจากสภาพสัตวอันตราย: 

(1) เม่ือลูกอยูทุกที่ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนอาจทําการผอนปรนตามกฎขอ 16.1b, c
หรือ d ข้ึนอยูกับลูกอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป อยูในบังเกอร หรืออยูบนกรีน

(2) เม่ือลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนอาจทําการผอนปรนฟร ีหรือผอนปรนมีโทษปรับ:

• ผอนปรนฟรีโดยการเลนภายในพ้ืนท่ีปรับโทษ ผูเลนอาจทําการผอนปรนฟรีตามกฎ
ขอ 16.1b ยกเวนจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด และพ้ืนท่ีผอนปรนตองอยูใน
พ้ืนท่ีปรับโทษ

• ผอนปรนมีโทษปรับโดยการเลนนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ

» ผูเลนอาจผอนปรนมีโทษปรับตามกฎขอ 17.1d

» ถามีการติดขัดจากสภาพสัตวอันตรายท่ีควรเลนลูกหลังจากทําการผอนปรนมี
โทษปรับ นอกพ้ืนท่ีปรับโทษ ผูเลนอาจทําการผอนปรนอีกตาม (1) โดยไมมีการ
ปรับโทษเพ่ิม

สําหรับวัตถุประสงคของกฎขอน้ี จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดหมายถึงจุดท่ีใกลท่ีสุด (ไม
ใกลหลุม) ท่ีไมมีสภาพสัตวอันตราย 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดของกฎขอ 16.2: โทษปรับทั่วไปตาม

กฎขอ 14.7a 

16.3  ลูกจม 

16.3a เม่ือใดอนุญาตผอนปรน 

(1) ลูกตองจมในพื้นที่ทั่วไป ตามกฎขอ 16.3b อนุญาตใหผอนปรนเม่ือลูกจมในพ้ืนท่ีท่ัวไป
เทาน้ัน

• กฎขอน้ีไมอนุญาตใหผอนปรนท่ีอ่ืน ยกเวนในพ้ืนท่ีท่ัวไป

• แตถาลูกจมบนกรีน ผูเลนอาจมารคจุดของลูกน้ัน และหยิบข้ึน และทําความสะอาด
ซอมรอยเสียหายจากแรงกระทบของลูก และนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ
13.1c(2)
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ขอยกเวน - เม่ือไมอนุญาตการผอนปรนสําหรับลูกจมในพื้นที่ทั่วไป: กฎขอ 16.3b 
ไมอนุญาตใหผอนปรนเมื่อลูกจมในพ้ืนท่ีท่ัวไป: 

• เมื่อลูกจมในทรายในสวนของพื้นที่ทั่วไปที่ไมไดตัดเทาแฟรฺเวย หรือสั้นกวา หรือ

• เมื่อเกิดการติดขัดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากลูกทีจ่มทําใหการสโตรคไมสมเหตุผลอยาง 
ชัดเจน (เชน เมื่อผูเลนไมสามารถสโตรคไดเพราะลูกอยูในพุมไม) 

(2) การพิจารณาวาลูกจมหรือไม  ลูกของผูเลนจมเพียงเมื่อ:

• ลูกจมอยูในรอยลูกตกของลูกเองเปนผลมาจากการสโตรคของผูเลนครั้งท่ีแลว และ

• สวนของลูกตํ่ากวาพ้ืนดิน

ถาผูเลนไมสามารถบอกดวยความแนใจวาลูกอยูในรอยตกของลูกเอง หรือรอยตกท่ีเกิด
จากลูกอ่ืน ผูเลนอาจถือวาลูกน้ันจมถาสามารถสรุปจากขอมูลท่ีมีอยูวาลูกอยูในรอยตกของ
ลูกเอง 

ลูกไมจม ถาอยูตํ่ากวาระดับพ้ืนดินเน่ืองจากสิ่งอ่ืนท่ีไมใชสโตรคของผูเลนครั้งท่ีแลวน้ัน 
เชนเมื่อ: 

• มีคนเหยียบกดลูกลงไปในพ้ืนดิน

• ลูกพุงตรงลงไปในพ้ืนดินโดยไมมีการลอยข้ึนไปในอากาศ หรือ

• ลูกท่ีดรอปเพ่ือทําการผอนปรนตามกฎ
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16.3b การผอนปรนเม่ือลูกจม 

เมื่อลูกของผูเลนจมในพ้ืนท่ีท่ัวไป อนุญาตใหผอนปรนตามกฎขอ 16.3a ผูเลนอาจทําการผอน
ปรนฟรโีดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรน (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดชิดดานหลังท่ีลูกจม

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป และ

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎ
สนามอนุญาตใหผอนปรนเฉพาะลูกจมท่ีอยูในบริเวณหญาตัดเทาแฟรเวย หรือสั้นกวา 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 16.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 
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16.4  การหยิบลูกเพื่อดูวาลูกอยูในสภาพที่อนุญาตใหผอนปรน 

ถาผูเลนเชื่ออยางสมเหตุผลวาลูกของเขาหรือของเธออยูในสภาพท่ีอาจทําการผอนปรนฟรีตาม
กฎขอ 15.2, 16.1 หรือ 16.3 แตผูเลนไมสามารถตัดสินใจไดโดยไมหยิบลูกข้ึน: 

• ผูเลนอาจหยิบลูกข้ึนเพ่ือดูวาอนุญาตใหผอนปรนไดหรือไม แต

• ตองมารคจุดของลูกกอน และตองไมทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึน (ยกเวนลูกอยูบนกรีน)
(ดูกฎขอ 14.1)

ถาผูเลนหยิบลูกโดยไมมีเหตุผลอันควรเชื่อ (ยกเวน บนกรีนท่ีผูเลนอาจหยิบลูกไดตามกฎขอ 
13.1b) เขาหรือเธอมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

ถาอนุญาตใหผอนปรนได และผูเลนทําการผอนปรน ไมมีการปรับโทษถึงแมผูเลนไมไดมารคจุด
ของลูกกอนหยิบข้ึน หรือทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึน 

ถาไมอนุญาตใหผอนปรน หรือถาผูเลนเลือกไมทําการผอนปรนเมื่ออนุญาต: 
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• ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ถาเขาหรือเธอไมไดมารคจุดของลูกน้ันกอนการหยิบข้ึน หรือ
ทําความสะอาดลูกท่ีหยิบข้ึนเมื่อไมอนุญาต และ

• ตองนําลูกกลับมาวางท่ีจุดเดิม (ดูกฎขอ 14.2a)

การปรับโทษสําหรับการนําลูกมาแทนไมถูกตอง หรือเลนจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 

16.4 :โทษปรับทั่วไปตามกฎขอ 6.3b หรือ 14.7a 

ถาการละเมิดกฎหลายขอจากผลของการกระทําอยางเดียว หรือการกระทําหลายอยางท่ี

เกี่ยวของ ดูกฎขอ 1.3c(4) 
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VII 

การผอนปรนมีการปรับโทษ 

กฎขอ 17-19 
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พ้ืนท่ีปรับโทษ

17.1    ทางเลือกสําหรับลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ 

พ้ืนท่ีปรับโทษ คือพ้ืนท่ีกําหนดโดยสีแดงหรือสีเหลือง มีผลตอทางเลือกในการผอนปรนของผู
เลน (ดูกฎขอ 17.1d) 

ผูเลนอาจยืนในพ้ืนท่ีปรับโทษเพ่ือเลนลูกท่ีอยูภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ รวมถึงหลังจากทําการ
ผอนปรนจากพ้ืนท่ีปรับโทษ 

17.1a เม่ือลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ 

ลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเมื่อสวนใดของลูก: 

• อยูบน หรือสัมผัสพ้ืน หรือสิ่งอ่ืน (เชน สิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ) ภายในขอบของ
พ้ืนท่ีปรับโทษ หรือ

• อยูเหนือขอบ หรือสวนอ่ืนของพ้ืนท่ีปรับโทษ

ถาสวนของลูกอยูท้ังในพ้ืนท่ีปรับโทษและในสวนอ่ืนของพ้ืนท่ีของสนาม ดูกฎขอ 2.2c

17.1b ผูเลนอาจเลนลูกตามที่อยูในพื้นที่ปรับโทษ หรือทาํการผอนปรนมีการปรับโทษ 

ผูเลนอาจทําอยางใดอยางหน่ึง: 

• เลนลูกตามท่ีอยูโดยไมมีการปรับโทษตามกฎเดียวกันกับท่ีนํามาใชเมื่อลูกอยูในพ้ืนท่ีท่ัวไป
(หมายถึง ไมมีกฎเฉพาะมาจํากัดใหเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษ) หรือ

• เลนลูกจากภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษโดยการผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ
17.2

กฎขอ

17
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 17 คือกฎเฉพาะสําหรับพื้นที่ปรับโทษ ไดแก พื้นนํ้า หรือพื้นที่อื่นที่กําหนดโดย

คณะกรรมการ ซ่ึงบอยคร้ังลูกหาย หรือไมสามารถเลนได โดยมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ 

ผูเลนอาจใชทางเลือกเฉพาะเพื่อเลนลูกจากภายนอกพื้นที่ปรับโทษ 
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ขอยกเวน - ตองทาํการผอนปรนจากการติดขัดโดยโซนหามเลนที่อยูในพื้นที่ปรับโทษ (ดูกฎ
ขอ 17.1e) 

17.1c การผอนปรนสําหรับลูกที่หาไมพบ แตในพื้นที่ปรับโทษ 

ถาหาลูกของผูเลนไมพบ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ันหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2

• เมื่อผูเลนไดใชลูกอ่ืนเขามาอยูในการเลนเพ่ือทําการผอนปรนตามน้ี:

» ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลนลูกเดิม

» แมวาตอมาพบลูกอยูในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก (ดูกฎขอ 6.3b)

แตถาไมรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ันมาอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และลูกน้ันหาย ผูเลนตองทํา
การผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 18.2 

17.1d. การผอนปรนสําหรับลูกในพื้นที่ปรับโทษ 

ถาลูกของผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ รวมถึงเมื่อรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ 
ถึงแมวาไมพบลูก ผูเลนมีทางเลือกดังน้ี โดยมหีน่ึงสโตรคปรับโทษ: 

(1) การผอนปรนสโตรคและระยะ ผูเลนอาจเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว
(ดูกฎขอ 14.6)

(2) การผอนปรนดานหลังบนเสน ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (ดูกฎขอ 14.3) ในพ้ืนท่ี
ผอนปรนข้ึนอยูกับเสนอางอิงท่ีเปนเสนตรงจากหลุมผานท่ีจุดประมาณท่ีลูกเดิมผานขอบ
ครั้งสุดทายของพ้ืนท่ีปรับโทษ:

• จุดอางอิง: จุดบนสนามท่ีเลือกโดยผูเลนอยูบนเสนอางอิง และไกลหลุมมากกวาจุด
ประมาณ (ไมจํากัดวาไกลเทาใดหลังเสนน้ัน):

» ในการเลือกจุดอางอิงน้ี ผูเลนควรแสดงจุดน้ันโดยใชวัตถุ (เชน ทีต้ังลูก)

» ถาผู เลนดรอปลูกโดยไมเลือกจุดน้ี ถือวาจุดอางอิงน้ันอยู ท่ีจุดบนเสนน้ันมี
ระยะทางเดียวกันจากหลุมกับจุดท่ีดรอปลูกกระทบพ้ืนครั้งแรก

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:



154 

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนามยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกัน แต

» ถามีพ้ืนท่ีของสนามมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ี อยูภายในระยะหน่ึงชวงไมกอลฟจาก
จุดอางอิง ลูกน้ันตองหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรนในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับเมื่อ
ลูกสัมผัสครั้งแรกเมื่อดรอปในพ้ืนท่ีผอนปรน
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(3) ผอนปรนดานขาง (เฉพาะพื้นที่ปรับโทษสแีดง) เมื่อลูกผานจุดสุดทายทีข่อบของพื้นที่ 

ปรับโทษสีแดง ผูเลนอาจดรอปลูกเดิม หรือดรอปลูกอื่นในพื้นที่ผอนปรนดานขาง (ดูกฎขอ 

14.3)

• จุดอางอิง: จุดประมาณเมื่อจุดสุดทายที่ลูกเดิมผานขอบของพื้นที่ปรับโทษสีแดง

• ขนาดของพื้นที่ผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: สองชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลานี้: 
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• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนามยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกัน แต 

» ถามีพ้ืนท่ีของสนามมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ีอยูภายในระยะสองชวงไมกอลฟจาก
จุดอางอิง ลูกน้ันตองหยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรนในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันกับเมื่อ
ลูกสัมผัสครั้งแรกเมื่อดรอปในพ้ืนท่ีผอนปรน

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม B-2 (คณะกรรมการอาจ
กําหนดกฎสนาม อนุญาตใหผอนปรนดานขาง ในดานตรงขามของพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง ใน
ระยะท่ีเทากันจากหลุม) 

17.1e ตองทาํการผอนปรนจากการติดขัดโดยโซนหามเลนที่อยูในพื้นที่ปรับโทษ 

ในสถานการณใดตอไปน้ี ผูเลนตองไมเลนลูกตามท่ีอยู: 

(1) เม่ือลูกอยูในโซนหามเลนที่อยูในพื้นที่ปรับโทษ ผูเลนตองทําการผอนปรนมีการปรับโทษ
ตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2

(2) เม่ือโซนหามเลนในสนามติดขัดการยืน หรือการสวิงเม่ือลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ ถาลูก
ผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และอยูนอกโซนหามเลน แตโซนหามเลน (ไมวาอยูในสภาพสนาม
ผิดปกติ หรืออยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ) ติดขัดกับพ้ืนท่ีต้ังใจยืน หรือพ้ืนท่ีต้ังใจสวิง ผูเลนตองทํา
อยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี

• ทําการผอนปรนมีการปรับโทษนอกพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d หรือ 17.2 หรือ

• ทําการผอนปรนฟรโีดยดรอปลูกเดิม หรือดรอปลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนน้ี (ถามีพ้ืนท่ี)
ในพ้ืนท่ีปรับโทษน้ัน (ดูกฎขอ 14.3):

» จุดอางอิง: จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดจากโซนหามเลน

» ขนาดของพื้นที่ผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หน่ึงชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัด
เหลาน้ี:

» จํากัดเร่ืองบริเวณของพื้นที่ผอนปรน:

- ตองอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกันท่ีลูกหยุดอยู และ
- ไมอยูใกลหลุมกวาจุดอางอิง
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แตไมมีการผอนปรนฟรจีากการติดขัดโดยโซนหามเลนตาม (2): 

• เมื่อเลนลูกตามสภาพท่ีหยุดอยูโดยไมสมเหตุผล เน่ืองจากบางสิ่งท่ีไมใชโซนหามเลน
(ตัวอยาง เชน เมื่อผูเลนไมสามารถทําสโตรคเพราะลูกหยุดอยูในพุมไม) หรือ

• เมื่อการติดขัดเกิดข้ึนเพียงเพราะผูเลนเลือกไมกอลฟ วิธีการยืนหรือสวิง หรือ ทิศทางการ
เลนท่ีไมสมเหตุผลภายใตสถานการณน้ัน

การปฏิบัติเมื่อเกิดการติดขัดโดยโซนหามเลนสําหรับลูกในท่ีใดนอกจากในพ้ืนท่ีปรับโทษ ดูกฎ
ขอ 16.1f 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 17.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

17.2   ทางเลือกหลังจากการเลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษ 

17.2a  เม่ือลูกที่เลนจากพื้นที่ปรับโทษ มาหยุดอยูในพื้นที่ปรับโทษเดียวกัน หรือในพื้นที่
ปรับโทษอื่น 

ถาเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษมาหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษเดียวกัน หรือหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ
อ่ืน ผูเลนอาจเลนลูกตามท่ีลูกอยู (ดูกฎขอ 17.1b)  

หรือมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ ผูเลนอาจผอนปรนตามทางเลือก ดังน้ี: 

(1) ทางเลือกผอนปรนตามปกติ ผูเลนอาจทําการผอนปรนสโตรคและระยะ ตามกฎขอ
17.1d(1) ผอนปรนตามกฎขอ 17.1d(2) หรือพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง ผอนปรนดานขาง ตาม
กฎขอ 17.1d(3)

ตามกฎขอ 17.1d(2) หรือ (3) จุดประมาณเพ่ือใชกําหนดพ้ืนท่ีผอนปรน คือท่ีจุดสุดทาย
ของลูกเดิมผานขอบของพ้ืนท่ีปรับโทษท่ีลูกเขาไปหยุดอยู

ถาผูเลนทําการผอนปรนสโตรคและระยะ โดยการดรอปลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ
14.6) และหลังจากน้ันตัดสินใจไมเลนลูกท่ีดรอปจากท่ีลูกหยุดอยู:

• ผูเลนยังคงอาจทําการผอนปรนตอไปภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d(2)
หรือ (3) (สําหรับพ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง) หรือตามกฎขอ 17.2a(2)
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• ถาผูเลนทําเชนน้ัน เขาหรือเธอมีการปรับโทษเพิ่มหน่ึงสโตรค รวมการปรับโทษ
ทั้งหมดสองสโตรค หน่ึงสโตรคปรับโทษสําหรับการผอนปรนสโตรคและระยะ และ
หน่ึงสโตรคสําหรับทําการผอนปรนภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ

(2) ทางเลือกผอนปรนเพิ่ม: การเลนลูกจากที่สโตรคลูกครั้งที่แลวนอกพื้นที่ปรับโทษ แทน
การใชทางเลือกในการผอนปรนแบบปกติตาม (1) ผูเลนอาจเลือกเลนลูกเดิม หรือเลนลูก
อ่ืนจากท่ีสุดทายท่ีเขาหรือเธอสโตรคลูกจากภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 14.6)
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17.2b เม่ือเลนลูกจากพื้นที่ปรับโทษไปหาย โอบี หรือไมสามารถเลนไดนอกพื้นที่ปรับโทษ 

หลังจากเลนลูกจากพ้ืนท่ีปรับโทษ บางครั้งผูเลนอาจตองการเลือกผอนปรนสโตรคและระยะ 
เน่ืองจากลูกเดิม: 

• โอบ ีหรือ หายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 18.2) หรือ

• ไมสามารถเลนไดนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 19.2a)

ถาผูเลนผอนปรนสโตรคและระยะโดยดรอปลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 14.6) และหลังจาก
น้ันตัดสินใจไมเลนลูกท่ีดรอปจากท่ีลูกหยุดอยู: 

• ผูเลนยังคงอาจผอนปรนตอไปนอกพ้ืนท่ีปรับโทษตามกฎขอ 17.1d(2) หรือ (3) (สําหรับ
พ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง) หรือตามกฎขอ 17.2a(2)

• ถาผูเลนทําเชนน้ัน เขาหรือเธอมีการปรับโทษเพิ่มหน่ึงสโตรค รวมการปรับโทษทั้งหมด
สองสโตรค หน่ึงสโตรคปรับโทษสําหรับการผอนปรนสโตรคและระยะ และหน่ึงสโตรค
สําหรับทําการผอนปรนภายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ

ผูเลนอาจผอนทํากการปรนนอกพ้ืนท่ีปรับโทษไดโดยตรงโดยไมตองดรอปลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ 
แต ยังคงมีการปรับโทษทั้งหมดสองสโตรค 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 17.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 

17.3   ไมมีการผอนปรนตามกฎขออื่นสําหรับลูกอยูในพื้นที่ปรับโทษ 

เมื่อลูกผูเลนอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ ไมมีการผอนปรนสําหรับ: 

• การติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ (กฎขอ 16.1)

• ลูกจม (กฎขอ 16.3) หรือ

• ลูกไมสามารถเลนได (กฎขอ 19)

ทางเลือกเดียวของผูเลนเทาน้ัน คือทําการผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17

แตเมื่อสภาพสัตวอันตรายติดขัดกับการเลนลูกในพ้ืนท่ีปรับโทษ ผูเลนอาจทําการผอนปรนฟรีใน
พ้ืนท่ีปรับโทษน้ัน หรือทําการผอนปรนมีการปรับโทษนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 16.2b(2)) 
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การผอนปรนสโตรคและระยะ ลูกหายหรือโอบี 
โพรวิชันนัลบอล

 
 
 

 
 

18.1   อนุญาตใหทําการผอนปรนโดยการปรับโทษสโตรคและระยะไดทุกเวลา 

เมื่อใดก็ตาม ผูเลนอาจทําการผอนปรนสโตรคและระยะโดยบวกหน่ึงสโตรคปรับโทษ และเลน
ลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ผูเลนมีทางเลือกในการผอนปรนสโตรคและระยะเสมอ: 

• ไมวาลูกของผูเลนอยูท่ีใดในสนาม และ

• แมกฎกําหนดใหผูเลนทําการผอนปรนบางอยางไว หรือเลนลูกจากบางท่ี

เมื่อผูเลนใชลูกอ่ืนเขามาอยูในการเลนตามสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 14.4):

• ลูกเดิมไมอยูในการเลนอีกตอไป และตองไมเลน

• เปนความจริงแมวาตอมาพบลูกในสนามกอนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก (ดูกฎขอ
6.3b)

แตไมนํามาใชในการเลนลูกจากท่ีทําสโตรคครั้งกอน เมื่อผูเลน: 

• ประกาศวาเขาหรือเธอกําลังเลนโพรวิชันนัลบอล (ดูกฎขอ 18.3b) หรือ

• กําลังเลนลูกท่ีสองในสโตรคเพลยตามกฎขอ 14.7b หรือ 20.1c(3)

กฎขอ

18
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ18 ครอบคลุมการทําการผอนปรนโดยมีโทษปรับสโตรคและระยะ เม่ือลูกหายนอก
พื้นที่ปรับโทษ หรือไปหยุดอยูในโอบี ไมสามารถทําความตอเน่ืองที่ตองการในการเลน
จากพื้นที่ต้ังทีไปยังหลุม ผูเลนตองกลับไปเลนอีกครั้งตอไปจากที่ทําการสโตรคครั้งที่แลว 

กฎขอน้ียังไดครอบคลุมการปฏิบัติ และเม่ือใดอาจเลนโพรวิชันนัลบอลเพื่อประหยัดเวลา
เม่ือลูกอยูในการเลนอาจอยูในโอบี หรือหายนอกพื้นที่ปรับโทษ 
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18.2   เม่ือลูกหายหรือโอบี ตองผอนปรนสโตรคและระยะ 

18.2a เม่ือลูกหาย หรือโอบี 

(1) เม่ือลูกหาย ลูกหายถาไมพบภายในสามนาทีหลังจากผูเลน หรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอ
เริ่มคนหา

ถาพบลูกใดภายในเวลาน้ัน แตไมแนใจวาเปนลูกของผูเลนหรือไม:

• ผูเลนตองพยายามระบุลูกโดยเร็ว (ดูกฎขอ 7.2) และอนุญาตใหทําเชนน้ันในเวลาท่ี
สมเหตุผล ถึงแมเกิดข้ึนหลังสิ้นสุดเวลาคนหาลูกสามนาที

• รวมเวลาท่ีสมเหตุผลในการไปท่ีลูก ถาผูเลนไมอยูในท่ีพบลูก

ถาผูเลนไมระบุลูกของเขาหรือของเธอในเวลาท่ีสมเหตุผล ลูกน้ันหาย

(2) เม่ือลูกโอบี ลูกโอบเีมื่อทุกสวนของลูกอยูนอกขอบเขตของสนาม

ลูกอยูในสนามเมื่อสวนใดของลูก:

• อยูบน หรือสัมผัสพ้ืน หรือสิ่งอ่ืน (เชน วัตถุธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ) ภายใน
ขอบเขต หรือ

• อยูเหนือขอบเขต หรืออยูเหนือสวนใดของสนาม

ผูเลนอาจยืนในโอบ ีเพ่ือเลนลูกท่ีอยูในสนาม
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18.2b การปฏิบัติเม่ือลูกหายหรือโอบี 

ถาลูกหายหรือโอบี ผูเลนตองทําการผอนปรนสโตรคและระยะโดยบวกหน่ึงสโตรคปรับโทษ 
และเลนลูกเดิมหรือลูกอ่ืนจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ขอยกเวน – ผูเลนอาจนําลูกอื่นมาแทนตามกฎอื่นเม่ือรูหรือแนใจอยางแทจริงวาเกิดอะไร
ข้ึนกับลูก: แทนทําการผอนปรนสโตรคและระยะ ผูเลนอาจใชลูกอ่ืนนํามาแทนตามท่ีอนุญาต
ตามกฎท่ีนํามาใช เมื่อไมพบลูกของเขาหรือของเธอ และรูหรือแนใจอยางแทจริงวาลูกน้ัน: 

• มาหยุดอยูในสนาม และเคลื่อนท่ีโดยสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.6) หรือผูเลนอ่ืนเลน
เปนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c(2))
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• มาหยุดอยูในสนาม อยูในหรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2b) หรือสภาพ
สนามผิดปกติ (ดูกฎขอ 16.1e)

• อยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ (ดูกฎขอ 17.1c) หรือ

• ไดจงใจทําใหเฉไป หรือหยุดลงโดยบุคคลใด (ดูกฎขอ 11.2c)

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 18.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a  

18.3   โพรวิชันนัลบอล 

18.3a. เม่ืออนุญาตโพรวิชันนัลบอล 

ถาลูกอาจหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษหรือโอบ ีเพ่ือประหยัดเวลา ผูเลนอาจเลนลูกอ่ืนสํารองไปกอน
ตามการปรับโทษสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 14.6)  

ใชสําหรับลูกท่ีอาจหาย ดังน้ี: 

• เมื่อยังไมพบ และระบุลูกเดิม และยังไมหาย และ

• เมื่อลูกอาจหายในพ้ืนท่ีปรับโทษ แตอาจหายท่ีอ่ืนในสนามดวย

แตถาผูเลนรูวาเปนไปไดเทาน้ันท่ีลูกเดิมอาจหายในพ้ืนท่ีปรับโทษ ไมอนุญาตใหเลนโพรวิชันนัล
บอล และลูกท่ีเลนจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลวกลายเปนลูกอยูในการเลนตามการปรับโทษ 
สโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 18.1) 

ถาโพรวิชันนัลบอลอาจหายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือโอบ:ี 

• ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอลอีกลูกหน่ึง

• โพรวิชันนัลบอลน้ันมีความสัมพันธกับโพรวิชันนัลบอลลูกแรก เชนเดียวกับโพรวิชันนัล
บอลลูกแรกสัมพันธกับลูกเดิม
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18.3b แจงการเลนโพรวิชันนัลบอล 

กอนทําสโตรค ผูเลนตองแจงวาเขาหรือเธอกําลังจะเลนโพรวิชันนัลบอล: 

• ไมเพียงพอสําหรับผูเลนท่ีพูดวาเขาหรือเธอกําลังเลนอีกลูกหน่ึง หรือกําลังเลนใหม

• ผูเลนตองใชคําวา “โพรวิชันนัล” หรือไมเชนน้ันมีการแสดงอยางชัดเจนวาเขาหรือเธอ
กําลังเลนโพรวิชันนัลบอลตามกฎขอ 18.3

ถาผูเลนไมแจงเชนน้ี (แมวาโดยต้ังใจเลนโพรวิชันนัลบอล) และเลนลูกจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว 
ลูกน้ันเปนลูกอยูในการเลนของผูเลน ตามการปรับโทษสโตรคและระยะ (ดูกฎขอ 18.1) 

18.3c การเลนโพรวิชันนัลบอลจนกวาเปนลูกอยูในการเลน หรือยกเลิก 

(1) การเลนโพรวิชันนับอลมากกวาหนึ่งครั้ง ผูเลนอาจเลนโพรวิชันนัลบอลตอเนื่องโดยไมเสีย 

สถานะโพรวิชันนัลบอล โดยเลนจากจุดทีม่ีระยะเทากัน หรือไกลหลุมมากกวาที่ประมาณ 

วาลูกเดิมอยู

เปนเรื่องจริงแมวามีการเลนโพรวิชันนัลบอลหลายครั้ง

แตการเปนโพรวิชันนัลบอลสิ้นสุดลง เมื่อกลายเปนลูกอยูในการเลนตาม (2) หรือไดยกเลิก 

ตาม (3) และจากนั้นกลายเปนลูกผิด

(2) เมื่อโพรวิชันนัลบอลกลายเปนลูกอยูในการเลน โพรวิชันนัลบอลกลายเปนลูกของผูเลนที่ 
อยูในการเลนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ ทางใดทางหนงึจากสองทาง ดังน ี

• เมือ่ลูกเดิมหายทีใ่ดในสนามยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ หรือโอบี ลูกเดิมจะไมอยูในการ 
เลนอีกตอไป (แมวาหลังจากนั้นพบลูกในสนามหลังหมดเวลาคนหาลูกสามนาที) และ 
ตอนนี้เปนลูกผิดและตองไมเลน (ดูกฎขอ 6.3c)

• เมื่อเลนโพรวิชันนัลบอลจากจุดใกลหลุมกวาทีป่ระมาณวาลูกเดิมอย ู 
ลูกเดมิไมอยูใน การเลนอีกตอไป 
(แมวาหลังจากนัน้พบลูกในสนามหลังหมดเวลาคนหาลูกสามนาที 
หรือพบใกลหลุมกวาทีไ่ดประมาณไว) และตอนนีเ้ปนลูกผิดและตองไมเลน 
(ดูกฎขอ 6.3c)  

ถาผูเลนเลนโพรวิชันนัลบอลไปอยูในบริเวณเดียวกันกับลูกเดิม และไมสามารถระบุวาลูก
ใดเปนลูกใด: 

• ถาลูกท่ีพบมีเพียงลูกเดียวอยูในสนาม ใหถือวาลูกน้ันเปนโพรวิชันนัลบอลซึ่งตอนน้ีอยู
ในการเลน
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• ถาพบท้ังสองลูกอยูในสนาม ผูเลนตองเลือกหน่ึงลูกและถือวาเปนโพรวิชันนัลบอลซึ่ง
ตอนน้ีอยูในการเลน และถือวาลูกอ่ืนหายและตองไมเลน

ขอยกเวน – ผูเลนอาจใชลูกอื่นนํามาแทนตามกฎอื่น เม่ือรูหรือแนใจอยางแทจริงวา
เกิดอะไรข้ึนกับลูก: ผูเลนมีทางเลือกเพ่ิม เม่ือไมพบลูกของเขาหรือของเธอ และรูหรือ
แนใจอยางแทจริงวาลูกน้ัน:  

• มาหยุดอยูในสนาม และเคลื่อนท่ีไปโดยสิ่งกระทบภายนอก (ดูกฎขอ 9.6)

• มาหยุดอยูในสนาม อยูใน หรืออยูบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (ดูกฎขอ 15.2b) หรือ
อยูใน สภาพพ้ืนสนามผิดปกติ (ดูกฎขอ 16.1e) หรือ

• มีการจงใจทําใหเฉไป หรือหยุดลงโดยบุลคลใด (ดูกฎขอ 11.2c)
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เมื่อใชกฎหน่ึงในกฎหลายขอเหลาน้ัน ผูเลนอาจทําอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี: 

• ใชลูกอ่ืนนํามาแทนขณะท่ีอนุญาตตามกฎน้ัน หรือ

• ถือวาโพรวิชันนัลบอลน้ันเปนลูกอยูในการเลนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ

(3) ตองยกเลิกโพรวิชันนัลบอลเม่ือใด เมื่อโพวิชันนัลบอลยังไมกลายเปนลูกอยูในการเลน
ตองยกเลิกอยางใดอยางหน่ึงจากสองกรณี ดังน้ี:

• เมื่อพบลูกเดิมในสนามนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ กอนหมดเวลาคนหาลูกสามนาที ผูเลนตอง
เลนลูกเดิมตามท่ีอยู

• เมื่อพบลูกเดิมในพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือรูหรือแนใจอยางแทจริงวาอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ ผู
เลนตองเลนลูกเดิมตามท่ีอยู หรือทําการผอนปรนมีการปรับโทษตามกฎขอ 17.1d

ไมวากรณีใดก็ตาม: 

• ผูเลนตองไมทําสโตรคเพ่ิมอีกเน่ืองจากตอนน้ีโพรวิชันนัลบอลเปนลูกผิด (ดูกฎขอ
6.3c) และ

• สโตรคท้ังหมดกอนยกเลิกโพรวิชันนัลบอล (รวมท้ังสโตรคท่ีทําและมีการปรับโทษจาก
การเลนลูกน้ัน) ไมนํามานับ

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 18.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 



169 

ลูกไมสามารถเลนได

19.1   ผูเลนอาจตัดสินใจทําการผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดทุกที่ ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ 

ผูเลนเปนเพียงผูเดียวท่ีอาจตัดสินใจวาลูกของเขาหรือของเธอเปนลูกไมสามารถเลนไดตามการ
ปรับโทษจากการผอนปรนตามกฎขอ 19.2 หรือ 19.3 

อนุญาตใหผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดในทุกท่ีในสนาม ยกเวนในพ้ืนท่ีปรับโทษ 

ถาลูกไมสามารถเลนไดในพ้ืนท่ีปรับโทษ ทางเลือกของผูเลนเพียงอยางเดียวคือทําการผอนปรน
ตามกฎขอ 17 

19.2   ทางเลือกในการผอนปรนสําหรับลูกไมสามารถเลนไดในพื้นที่ทั่วไปหรือบนกรีน 

ผูเลนอาจเลือกทําการผอนปรนกับลูกไมสามารถเลนได โดยใชหน่ึงในสามทางเลือกในกฎขอ 
19.2a, b หรือ c ในแตละกรณีเพ่ิมหน่ึงสโตรคปรับโทษ: 

• ผูเลนอาจทําการผอนปรนสโตรคและระยะตามกฎขอ 19.2a แมวาหาลูกเดิมไมพบ และ
ระบุลูกเดิมไมได

• แตใชการผอนปรนบนเสนดานหลังตามกฎขอ 19.2b หรือผอนปรนดานขางตามกฎขอ
19.2c ผูเลนจะตองรูจุดของลูกเดิม

19.2a การผอนปรนสโตรคและระยะ  

ผูเลนอาจเลนลูกเดิม หรือลูกอ่ืนจากท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว (ดูกฎขอ 14.6) 

กฎขอ

19
วัตถุประสงคของกฎ: 
กฎขอ 19 ครอบคลุมทางเลือกการผอนปรนหลายทางสําหรับลูกไมสามารถเลนได ชวย 

ผูเลนมีทางที่จะเลอืกใช ปกติมีหน่ึงสโตรคปรับโทษ – เพื่อออกจากสถานการณที่

ยากลําบากที่ใดในสนาม (ยกเวนในพื้นที่ปรับโทษ) 
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19.2b การผอนปรนบนเสนดานหลัง 

ผูเลนอาจดรอปลูกเดิมหรือลูกอ่ืน (ดูกฎขอ 14.3) ในพ้ืนท่ีผอนปรนซึ่งข้ึนอยูกับเสนอางอิงท่ีถอย
หลังตรงจากหลุมผานจุดของลูกเดิม: 

• จดุอางอิง: จุดบนสนามทีผู่เลนเลือกอยูบนเสนอางองิ และหางจากหลุมมากกวาจุดเดิม 
(โดยไมจํากัดวาไกลไปทางดานหลังบนเสน):

» ในการเลือกจุดนี้ ผูเลนควรระบุจุดโดยใชวัตถุ (เชน ทีตั้งลูก)

» ถาผูเลนดรอปลูกโดยไมไดเลอืกจุดนี ้ ถอืวาจุดอางองิเปนจุดบนเสนทีม่ีระยะหาง 
เทากันจากหลุม ซึ่งเปนจุดที่ดรอปลูกลงมาสัมผัสพื้นครั้งแรก

• ขนาดของพื้นที่ผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: หนึ่งชวงไมกอลฟ แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผอนปรน:

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง  และ

» อาจอยทูี่ใดในพื้นที่ของสนาม  แต

» ถาพื้นที่ของสนามมากกวาหนึ่ง ในจุดที่วัดไดหนึ่งชวงไมกอลฟ ของจุดอางอิง ลูกตอง 
หยุดอยูในพื้นที่ผอนปรน ในพื้นที่ของสนามเดียวกันซึ่งลูกตองกระทบพื้นครั้งแรกเมื่อ 
ดรอปในพื้นที่ผอนปรน

19.2c การผอนปรนดานขาง 

ผูเลนอาจดรอปลูกเดิม หรือลูกอ่ืนในพ้ืนท่ีผอนปรนดานขาง (ดูกฎขอ 14.3): 

• จุดอางอิง: จุดของลูกเดิม

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: สองชวงไมกอลฟ  แตดวยขอจํากัดเหลาน้ี

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน:

» ตองไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง และ

» อาจอยูท่ีใดในพ้ืนท่ีของสนาม แต

» ถาพ้ืนท่ีของสนามมากกวาหน่ึง ในจุดท่ีวัดไดสองชวงไมกอลฟ ของจุดอางอิง ลูกตอง
หยุดอยูในพ้ืนท่ีผอนปรน ในพ้ืนท่ีของสนามเดียวกันซึ่งลูกตองกระทบพ้ืนครั้งแรกเมื่อ
ดรอปในพ้ืนท่ีผอนปรน
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การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 19.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎ

ขอ 14.7a 



172 

19.3   ทางเลือกในการผอนปรนสําหรับลูกไมสามารถเลนไดในบังเกอร 

19.3a ทางเลือกผอนปรนปกติ (หน่ึงสโตรคปรับโทษ) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูในบังเกอร: 

• ผูเลนอาจทําการผอนปรนลูกไมสามารถเลนไดโดยมีหน่ีงสโตรคปรับโทษตามทางเลือกใด
ในกฎขอ 19.2 ยกเวนวา:

• ตองดรอปลูกในและลงไปหยุดในพ้ืนท่ีผอนปรนในบังเกอร ถาผูเลนใชการผอนปรนบนเสน
ดานหลัง (ดูกฎขอ 19.2b) หรือผอนปรนดานขาง (ดูกฎ 19.2c)
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19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ) 

ทางเลือกในการผอนปรนเพ่ิมสําหรับเมื่อลูกของผูเลนอยูในบังเกอร รวมการปรับโทษสอง 
สโตรค ผูเลนอาจทําการผอนปรนบนเสนดางหลังนอกบังเกอรตามกฎขอ 19.2b 

การปรับโทษสําหรับการเลนลูกจากที่ผิดเปนการละเมิดกฎขอ 19.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎ 14.7a 
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  VIII 

ขั้นตอนสําหรับผูเลนและคณะกรรมการ 

เมื่อเกิดประเด็นในการใชกฎ 

กฎขอ 20 
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การแกปญหาในประเด็นของกฎระหวางรอบ
การตัดสินโดยผูตัดสินและคณะกรรมการ 

20.1   การตัดสินในประเด็นของกฎในระหวางรอบ 

20.1a ผูเลนทุกคนตองหลีกเลี่ยงความลาชาที่ไมสมเหตุผล 

ผูเลนทุกคนตองไมเลนลาชาท่ีไมสมเหตุผล เมื่อตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับกฎระหวางรอบ: 

• ถาผูตัดสิน หรือคณะกรรมการไมสามารถเขาไปชวยเหลือในเรื่องกฎในเวลาท่ีเหมาะสม ผู
เลนตองตัดสินใจทําสิ่งใด และเลนตอไป

• ผูเลนอาจปกปองสิทธ์ิของเขาหรือของเธอไดดวยการขอการตัดสินในแมทชเพลย (ดูกฎขอ
20.1b(2))  หรือเลนสองลูกในสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 20.1c(3))

20.1b ประเด็นของกฎในแมทชเพลย 

(1) การตัดสินในประเด็นตามการตกลง ในระหวางรอบ ผูเลนในแมทชเพลยอาจตกลงวิธีการ
ตัดสินเกี่ยวกับประเด็นกฎ:

• ผลท่ีตกลงกันคือขอสรุปแมวาไมเปนไปตามกฎ ตราบเทาท่ีผูเลนไมจงใจยินยอมเพ่ือ
เพิกเฉยกฎขอใดหรือการปรับโทษท่ีพวกเขารู (ดูกฎขอ 1.3b(1))

• แตถามีผูตัดสินไดรับมอบหมายในแมทช ผูตัดสินตองตัดสินในประเด็นใดท่ีเขาหรือ
เธอรูในเวลา และผูเลนตองทําตามคําตัดสินดังกลาว

กฎขอ

20
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 20 ครอบคลุมสิ่งที่ผูเลนควรทําเม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับกฎในระหวางรอบ รวมถึง
ข้ันตอนปฏิบัติ (แตกตางกันในแมทชเพลย และในสโตรคเพลย) ทําใหผูเลนสามารถ
ปกปองสิทธ์ิการไดรับการตัดสินในเวลาตอมา 

กฎขอน้ียังครอบคลุมบทบาทของผูตัดสินซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินตามความจริง การ
ตัดสินจากผูตัดสินหรือคณะกรรมการมีผลผูกพันตอผูเลนทั้งหมด 
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ในกรณีท่ีไมมีผูตัดสิน ถาผูเลนไมเห็นดวย หรือมีความสงสัยเกี่ยวกับการใชกฎดังกลาว ผู
เลนใดอาจขอการตัดสินตามกฎขอ 20.1b(2) 

(2) การรองขอการตัดสินกอนการแขงขันสิ้นสุด เมื่อผูเลนตองการผูตัดสินหรือคณะกรรมการ
เพ่ือตัดสินตามกฎท่ีนํามาใชกับการเลนของเขาหรือของเธอ หรือการเลนของคูแขง ผูเลน
อาจขอการตัดสินได

ถาไมมีผูตัดสิน หรือคณะกรรมการอยู ณ ท่ีน้ันในเวลาอันสมควร ผูเลนอาจขอการตัดสิน
โดยแจงใหคูแขงรูวาจะมีการตัดสินในภายหลังเมื่อมีผูตัดสินหรือคณะกรรมการ

ถาผูเลนทําการขอใหตัดสินกอนผลของการแขงขันสิ้นสุด:

• การตัดสินจะไดรับพิจารณาเฉพาะเมื่อมีการขอน้ันอยูในเวลาข้ึนอยูกับเวลาท่ีผูเลนรู
ความจริงท่ีเกิดกับประเด็นกฎ:

» เมื่อผูเลนรูความจริงกอนท่ีผูเลนเริ่มในหลุมสุดทายของแมทช เมื่อผูเลนรูความ
จริง  ตองทําการขอการตัดสินกอนผูเลนใดเริ่มทําสโตรคในหลุมอ่ืน

» เมื่อผูเลนรูความจริงระหวาง หรือหลังการแขงขันของหลุมสุดทายกอนของ
แมทช ตองมีการขอกอนผลการแขงขันสิ้นสุดลง (ดูกฎ 3.2a(5))

• ถาผูเลนไมไดทําการขอการตัดสินในเวลาดังกลาว การตัดสินจะไมไดรับการพิจารณา
โดยผูตัดสิน หรือคณะกรรมการ และยืนผลของหลุมท่ีเปนคําถามตามเดิม แมวาไดใช
กฎผิดพลาดไปแลวก็ตาม

ถาผูเลนขอคําตัดสินในหลุมกอนหนาน้ี ถาไดทําตามท้ังสามขอน้ีจะไดรับการตัดสินเฉพาะ: 

• คูแขงละเมิดกฎขอ 3.2d(1) (ใหขอมูลจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิด) หรือกฎขอ 3.2d(2)
(ไมไดบอกผูเลนเรื่องการปรับโทษ)

• การขอข้ึนอยูกับความจริงท่ีผูเลนไมรู กอนผูเลนใดทําสโตรคเริ่มเลนในหลุมท่ีกําลัง
เลนอยู หรือถาระหวางหลุมหลายหลุม หลุมท่ีเพ่ิงจบ และ

• หลังจากรูความจริงเหลาน้ี  ผูเลนอาจขอใหมีการพิจารณาในเวลา (ตามท่ีระบุไว
ดานบน)
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(3) ทําการขอการตัดสินหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลง เมื่อผูเลนทําการขอการตัดสิน
หลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลง:

• คณะกรรมการจะทําการตัดสินแกผูเลนตอเมื่อท้ังสองขอตอไปน้ีบังคับใช:

» การขอข้ึนอยูกับความจริงท่ีผูเลนไมรูกอนผลของแมทชสิ้นสุดลง และ

» คูแขงละเมิดกฎขอ 3.2d(1) (แจงจํานวนสโตรคท่ีทําไดผิด) หรือกฎขอ 3.2d(2)
(ไมไดแจงใหผูเลนเรื่องการปรับโทษ) และรูการละเมิดกอนผลของแมทชสิ้นสุด
ลง

• ไมมีกําหนดเวลาในการตัดสินดังกลาว

(4) ไมมีสิทธ์ิเลนลูกสองลูก ผูเลนท่ีไมแนใจเกี่ยวกับข้ันตอนท่ีถูกตองในแมทช  ไมไดรับอนุญาต
ใหเลนสองลูกจนจบหลุม ข้ันตอนดังกลาวใชเฉพาะในสโตรคเพลยเทาน้ัน (ดูกฎขอ 20.1c)

20.1c ประเด็นกฎในสโตรคเพลย 

(1) ไมมีสิทธ์ิในการตัดสินประเด็นกฎโดยการตกลง   ถาไมมีผูตัดสิน หรือคณะกรรมการเขา
ไปชวยเหลือในการตัดสินในเวลาท่ีเหมาะสม:

• สงเสริมใหผูเลนชวยซึ่งกันและกันในการใชกฎ แตไมมีสิทธ์ิตัดสินประเด็นกฎโดยการ
ตกลง และการตกลงใดท่ีพวกเขาอาจอางถึง ไมผูกพันกับผูเลนใด ผูตัดสิน หรือ
คณะกรรมการ

• ผูเลนควรยกประเด็นกฎกับคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการดของเขาหรือของเธอ

(2) ผูเลนควรปกปองผูเลนอื่นในการแขงขัน เพ่ือปกปองผลประโยชนของผูเลนอ่ืนท้ังหมด:

• ถาผูเลนรูหรือเชื่อวาผูเลนอ่ืนไดละเมิด หรืออาจละเมิด และผูเลนอ่ืนไมรับรู หรือ
ละเลยกฎ  ผู เลนควรบอกผูเลนอ่ืน มารคเกอรของผู เลน ผู ตัดสิน หรือบอก
คณะกรรมการ

• กรณีน้ีควรทําทันทีหลังจากผูเลนรูประเด็นกฎ และไมชากวากอนท่ีผูเลนอ่ืนสงคืน
สกอรการดของเขาหรือของเธอ นอกจากเปนไปไมไดท่ีจะทําเชนน้ัน

ถาผูเลนไมทําเชนน้ัน คณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผูเลนตามกฎขอ 1.2a ถาตัดสินวาเปนการ
ประพฤติผิดอยางรายแรงท่ีขัดกับเจตนารมณของเกม 
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(3) เลนสองลูกเม่ือไมแนใจกับสิ่งที่ทํา ผูเลนไมแนใจเกี่ยวกับข้ันตอนท่ีถูกตองระหวางการเลน
ในหลุมใด อาจจบหลุมน้ันดวยการเลนสองลูกโดยไมมีการปรับโทษ:

• ผูเลนตองตัดสินใจเลนสองลูกหลังจากสถานการณท่ีไมแนใจน้ันเกิดข้ึน และกอนทํา
สโตรค

• ผูเลนควรเลือกลูกท่ีจะนับ ถากฎอนุญาตใหใชลูกน้ันตามข้ันตอน ดวยการแจงการ
เลือกน้ันใหมารคเกอรของเขาหรือของเธอรูกอนทําสโตรค

• ถาผูเลนไมไดเลือกทันเวลา ลูกแรกท่ีเลนถือวาเปนลูกท่ีถูกเลือกโดยการเริ่มตน

• ผูเลนตองรายงานสถานการณน้ีตามความจริงตอคณะกรรมการกอนสงคืนสกอรการด
แมวาผูเลนทําสกอรท้ังสองลูกเทากัน ถาผูเลนไมทําเชนน้ี เขาหรือเธอมีโทษตัดสิทธ์ิ

• ถาผูเลนทําสโตรคกอนตัดสินใจเลนลูกท่ีสอง:

» ใชกฎขอน้ีไมไดเลย และสกอรท่ีนับเปนสกอรของลูกท่ีผูเลนเลนกอนตัดสินใจ
เลนลูกท่ีสอง

» แตผูเลนไมมีการปรับโทษสําหรับการเลนลูกท่ีสอง

ลูกท่ีสองท่ีเลนตามกฎขอน้ีไมเหมือนกับโพรวิชันนัลบอลตามกฎขอ 18.3 

(4) คณะกรรมการตัดสินสกอรของหลุม เม่ือผูเลนเลนสองลูกตาม (3) คณะกรรมการจะ
พิจารณาสกอรของผูเลนในหลุมน้ัน ดังน้ี:

• ถากฎอนุญาตใหใชตามข้ันตอนการเลนลูกน้ัน ใหนับสกอรของลูกท่ีถูกเลือก (ไมวา
โดยผูเลน หรือโดยการเริ่มตน)

• ถากฎไมอนุญาตใหใชตามข้ันตอนของลูกน้ัน ใหนับสกอรของอีกลูกถากฎอนุญาตให
ใชตามข้ันตอนสําหรับอีกลูก

• ถากฎไมอนุญาตใหใชตามข้ันตอนสําหรับแตละลูกท้ังสองลูก ใหนับสกอรกับลูกท่ี
เลือก (ไมวาจะโดยผูเลน หรือโดยการเริ่มตน) นอกจากมีการละเมิดรายแรงในการ
เลนลูกน้ันจากท่ีผิด กรณีเชนน้ีใหนับลูกอ่ืนแทน

• ถามีการละเมิดรายแรงในการเลนแตละลูกจากท่ีผิด ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ

• จํานวนสโตรคท้ังหมดกับลูกท่ีไมนับ (รวมถึงสโตรคท่ีทําได และสโตรคปรับโทษจาก
การเลนเฉพาะลูกน้ัน) ไมนับรวมในสกอรของผูเลนสําหรับหลุมน้ัน



180 

"กฎอนุญาตใหใชข้ันตอน" หมายถึงอยางใดอยางหน่ึงวา: (a) เลนลูกเดิมตามท่ีอยู และ
อนุญาตใหเลนไดจากท่ีน้ัน  หรือ (b) ลูกท่ีไดเลน ไดเปนลูกอยูในการเลนตามข้ันตอนท่ี
ถูกตอง ในทางท่ีถูกตอง และในท่ีท่ีถูกตองตามกฎ 

20.2   การตัดสินในประเด็นตามกฎ 

20.2a การตัดสินโดยผูตัดสิน 

ผูตัดสินมีชื่ออยางเปนทางการโดยคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินคําถามตามความเปนจริง และใช
กฎ  

ผูเลนตองทําตามการตัดสินของผูตัดสินตอความเปนจริงหรือวิธีการใชกฎน้ัน 

• ผูเลนไมมีสิทธ์ิอุทธรณการตัดสินของผูตัดสินตอคณะกรรมการ

• ผูตัดสินอาจขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการกอนทําการตัดสิน หรืออางถึงการตัดสิน
ใดไปยังคณะกรรมการเพ่ือการทบทวน แตไมจําเปนตองทําเชนน้ันก็ได

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 6C (การอธิบายขอบเขตอํานาจของผูตัดสิน) 

20.2b การตัดสินโดยคณะกรรมการ 

เมื่อไมมีผูตัดสินใหการตัดสิน หรือเมื่อผูตัดสินอางการตัดสินไปยังคณะกรรมการ: 

• คณะกรรมการจะใหการตัดสิน และ

• การตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด

ถาคณะกรรมการไมสามารถตัดสินได ก็อาจนําเรื่องน้ีสงไปใหคณะกรรมการกฎกอลฟของ อาร 
แอนด เอ ซึ่งการตัดสินถือเปนท่ีสิ้นสุด 

20.2c การใชมาตรฐาน "ตาเปลา" เม่ือใชหลักฐานวิดีโอ 

เมื่อคณะกรรมการกําลังตัดสินคําถามตอความจริงเพ่ือทําการตัดสิน การใชหลักฐานวิดีโอมี
ขอจํากัดโดยมาตรฐาน "ตาเปลา": 

• ถาความจริงท่ีปรากฏบนวิดีโอไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาอยางสมเหตุผล จะตัด
หลักฐานวิดีโอน้ันออก แมแสดงวามีการละเมิดกฎ
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• แตแมวาวิดีโอหลักฐานจะถูกตัดออกตามมาตรฐาน "ตาเปลา" ยังคงพบการละเมิดกฎน้ัน
อยู ถาผูเลนรูความจริงท่ีเกิดข้ึนจากการละเมิด  (เชน ผูเลนรูสึกวาไมกอลฟสัมผัสทรายใน
บังเกอร แมวาไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลาก็ตาม)

20.2d เม่ือตองแกไขการตัดสินที่ไมถูกตอง 

ถาพบภายหลังวาการตัดสินของผูตัดสิน หรือคณะกรรมการเปนการตัดสินผิด: 

• ถาเปนไปได การตัดสินจะไดรับการแกไขใหถูกตองตามกฎ

• ถาสายเกินกวาทําเชนน้ันได ใหยืนตามท่ีตัดสินผิด

ถาผูเลนกระทําการละเมิดกฎ เน่ืองจากความเขาใจผิดท่ีสมเหตุผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม
เขาใจตอคําสั่งของผูตัดสิน หรือของคณะกรรมการในระหวางรอบ หรือในขณะการเลนหยุดลง
ตามกฎขอ 5.7a (เชน การหยิบลูกในการเลนข้ึนเมื่อกฎไมอนุญาต) ไมมีการปรับโทษ และถือวา
คําสั่งน้ันเหมือนกับการตัดสินผิด 

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 6C (สิ่งท่ีคณะกรรมการควรทําเมื่อมีการตัดสินผิด) 

20.2e ตัดสิทธ์ิการแขงขันผูเลนหลังผลจากแมทช หรือหลังการแขงขันสิ้นสุดลง 

(1) แมทชเพลย ไมจํากัดเวลาในการตัดสิทธ์ิผูเลนตามกฎขอ 1.2 (การประพฤติผิดรายแรง)
หรือกฎขอ 1.3b(1) (จงใจละเลยการละเมิดหรือการปรับโทษท่ีรูแลว หรือสมยอมกับผูเลน
อ่ืนเพ่ือละเลยกฎขอใดหรือละเลยการปรับโทษท่ีพวกเขารู)

อาจทําเชนน้ีไดแมหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลงแลว (ดูกฎ 3.2a(5))

สําหรับเมื่อคณะกรรมการจะใหการตัดสินเมื่อมีการขอหลังจากผลของแมทชสิ้นสุดลงแลว
ดูกฎขอ 20.1b(3)

(2) สโตรคเพลย ตามปกติตองไมเพ่ิมหรือแกไขการปรับโทษหลังจากการแขงขันสโตรคเพลย
ปดลงแลว ไดแก:

• เมื่อผลเปนท่ีสิ้นสุดตามแนวทางท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ หรือ

• ในรอบคัดเลือกในสโตรคเพลยเพ่ือแขงขันตอในแมทชเพลย เมื่อผูเลนไดทีออฟเพ่ือ
เริ่มแมทชแรกของเขาหรือของเธอแลว

แตผูเลนตองมีโทษตัดสิทธ์ิ แมวาปดการแขงขันแลว ถาเขาหรือเธอ: 
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• สงคืนสกอร ท่ี ทําไดของหลุมใดตํ่ากวาความจริง  ไมว าจะดวยเหตุใดก็ตาม
นอกเหนือไปจากการไมนับรวมหน่ึงสโตรคปรับโทษหรือมากกวาโดยผูเลนไมรู กอน
การแขงขันปดลง (ดูกฎขอ 3.3b(3))

• รูกอนการแขงขันปดลงวาการสงคืนสกอรการดท่ีแสดงแฮนดิแคปสูงกวาแฮนดิแคปท่ี
แทจริง และมีผลตอจํานวนแฮนดิแคปท่ีใชในการปรับสกอรของผูเลน (ดูกฎขอ
3.3b(4))

• รูกอนการแขงขันปดลงวาเขาหรือเธอไดละเมิดกฎอ่ืนใดท่ีมีโทษตัดสิทธ์ิ หรือ

• จงใจตกลงกับผูเลนอ่ืนเพ่ือละเลยการใชกฎใดหรือการปรับโทษท่ีพวกเขารู (ดูกฎขอ
1.3b(1))

คณะกรรมการอาจตัดสิทธ์ิผูเลนตามกฎขอ 1.2 (การประพฤติผิดรายแรง) หลังจากการ
แขงขันไดปดลง 

20.3   สถานการณที่กฎไมครอบคลุม 

สถานการณใดท่ีไมครอบคลุมโดยกฎควรไดรับการตัดสินโดยคณะกรรมการดวยการ: 

• พิจารณาสถานการณท้ังหมด และ

• จัดการกับสถานการณน้ันตามแนวทางท่ีสมเหตุผล เปนธรรม และสอดคลองในแนวทาง
เดียวกับสถานการณท่ีเคยทําตามกฎน้ัน
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การเลนรูปแบบอ่ืน 

กฎขอ 21-24 

IX
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รูปแบบอ่ืนในสโตรคเพลย และในแมทชเพลย
ประเภทบุคคล

21.1   สเตเบ้ิลฟอรด 

21.1a ภาพรวมของสเตเบ้ิลฟอรด 

สเตเบิ้ลฟอรดเปนรูปแบบของสโตรคเพลยท่ี: 

• สกอรของผูเลนหรือของฝายสําหรับหลุมใด ข้ึนอยูกับคะแนนท่ีไดรับโดยการเปรียบเทียบ
จํานวนสโตรค (รวมถึงสโตรคท่ีทําไดและสโตรคปรับโทษ) ของผูเลนหรือฝายในหลุมกับ
สกอรท่ีกําหนดสําหรับหลุมท่ีคณะกรรมการกําหนด และ

• ผูเลนหรือฝายท่ีจบรอบท้ังหมดดวยคะแนนมากท่ีสุดเปนผูชนะในการแขงขัน

ใชกฎปกติสําหรับสโตรคเพลยตามกฎขอ 1-20 โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี กฎขอ 21.1 
สําหรับ:  

• การแขงขันสแครช แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันใชแฮนดิแคป และ

• การเลนประเภทบุคคล แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันท่ีเก่ียวของกับพารทเนอรท่ี
ดัดแปลงโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม
ดัดแปลงโดยกฎขอ 24

กฎขอ

21
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 21 ครอบคลุมสี่รูปแบบในการเลนประเภทบุคคล รวมถึงสามรูปแบบของสโตรค
เพลยที่การคิดสกอรแตกตางจากสโตรคเพลยธรรมดา: สเตเบ้ิลฟอรด (คิดสกอรเปน
คะแนนทีท่าํไดในแตละหลุม) สกอรสงูสดุ (สกอรสําหรบัแตละหลมุกําหนดไวสูงสดุ) 

และ พาร/โบก้ี (คิดสกอรแบบแมทชเพลยเทียบหลุมตอหลุม) 
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21.1b การคิดสกอรในสเตเบ้ิลฟอรด 

(1) วิธีคิดคะแนนที่ได คะแนนท่ีไดของผูเลนแตละหลุมโดยการเปรียบเทียบสกอรของผูเลนกับ
สกอรท่ีกําหนดสําหรับหลุมน้ัน ซึ่งคือพาร เวนแตคณะกรรมการกําหนดสกอรท่ีกําหนดตาง
ไป 

ผูเลนท่ีไมจบหลุมตามกฎไมวาดวยเหตุผลใดไดรับศูนยคะแนนสําหรับหลุมน้ัน 

เพ่ือชวยชวงเวลาการเลน สงเสริมใหผูเลนสมควรหยุดการเลนหลุมเมื่อสกอรของเขาหรือ
ของเธอจะมีผลไดศูนยคะแนน  

เลนจบหลุมเมื่อผูเลนจบหลุม หรือเลือกไมทําเชนน้ันเมื่อสกอรของเขาหรือของเธอจะมี
ผลไดศูนยคะแนน 

 (2) บันทึกสกอรสําหรับแตละหลุม เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎขอ 3.3 b สําหรับการ
บันทึกสกอรหลุมในสกอรการด:  

• ถาจบหลุมโดยการเลนจบหลุม:  

» เมื่อสกอรจะมีผลไดคะแนน สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง 

เลนจบหลุม คะแนน 

มากกวาหน่ึงสูงกวาสกอรท่ีกําหนด หรือไมสงสกอร 0 

หน่ึงสูงกวาสกอรท่ีกําหนด 1 

สกอรท่ีกําหนด 2 

หน่ึงตํ่ากวาสกอรท่ีกําหนด 3 

สองตํ่ากวาสกอรท่ีกําหนด 4 

สามตํ่ากวาสกอรท่ีกําหนด 5 

สี่ตํ่ากวาสกอรท่ีกําหนด 6 
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» เมื่อสกอรจะมีผลไดศูนยคะแนน สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือสกอร
ใดท่ีมีผลไดศูนยคะแนน

• ถาจบหลุมโดยไมเลนจบหลุม ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไมวาไม
มีสกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลไดศูนยคะแนน

คณะกรรมการรับผิดชอบสําหรับการคํานวณคะแนนท่ีผูเลนไดรับในแตละหลุม และในการ
แขงขันท่ีใชแฮนดิแคป ใชแฮนดิแคปสโตรคกับสกอรท่ีบันทึกสําหรับแตละหลุมกอนการคํานวณ
จํานวนคะแนน 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (เงื่อนไขการแขงขันอาจสงเสริม แตตองไมกําหนดให 
ผูเลนใสคะแนนท่ีไดสําหรับแตละหลุมบนสกอรการด) 

21.1c การปรับโทษในสเตเบ้ิลฟอรด 

(1) การปรับโทษอื่นนอกเหนือจากการตัดสิทธ์ิ เพ่ิมสโตรคปรับโทษท้ังหมดกับสกอรของ
ผูเลนสําหรับหลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน แตมีสามขอยกเวน:

ขอยกเวน 1 - ไมกอลฟเกิน ใชรวมกัน เพิ่ม หรือนํามาแทน: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 4.1b
(การจํากัดไมกอลฟ 14 อัน การใชรวมกัน การเพ่ิม หรือการนําไมกอลฟมาแทนระหวาง



187 

 
 

รอบ) คณะกรรมการจะหักสองคะแนน (ถาการละเมิดเพียงหน่ึงหลุมเทาน้ัน) หรือสี่
คะแนน     (ถาละเมิดสองหลุมหรือมากกวา) ตามกฎขอ 4.1b จากคะแนนรวมของผูเลน
สําหรับรอบน้ัน  

ขอยกเวน 2 - เวลาเร่ิม: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 5.3a โดย (1) มาถึงชาแตภายในหานาที
หลังจากเวลาเริ่มตน หรือ (2) เริ่มกอน แตภายในหานาทีจากเวลาเริ่มตน (ดูกฎขอ 5.3 
ขอความการปรับโทษ ขอยกเวน 1 และ 2) คณะกรรมการจะหักสองคะแนนจากคะแนน
รวมของผูเลนสําหรับรอบน้ัน 

ขอยกเวน 3 - ลาชาโดยไมสมเหตุผล: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 5.6a คณะกรรมการจะหัก
หน่ึงคะแนนสําหรับการละเมิดครั้งแรก และหักเพ่ิมอีกสองคะแนนสําหรับละเมิดครั้งท่ี
สองจากคะแนนรวมของผูเลนสําหรับรอบน้ัน (สําหรับละเมิดกฎขอ 5.6a ครั้งท่ีสาม ดูกฎ
ขอ 21.1c (2))  

สําหรับขอยกเวนแตละขอ ผู เลนจะตองรายงานความจริงเกี่ยวกับการละเมิดตอ
คณะกรรมการกอนสงสกอรการด เพ่ือใหคณะกรรมการอาจใชปรับโทษ ถาผูเลนไมทํา
ดังกลาว ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม K-3 (วิธีจัดทํานโยบายชวงจังหวะ
การเลนในสเตเบิ้ลฟอรดดวยการหักคะแนนท่ีใชในการปรับโทษสําหรับการละเมิด) 

(2)  การปรับโทษตัดสิทธ์ิ ไมตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีละเมิดกฎใดในสี่ขอน้ี แตไดศูนยคะแนนสําหรับ
หลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน 

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

• ไมแกไขความผิดในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b (2))  

• ไมแกไขความผิดในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c) หรือ 

• ไมแกไขความผิดในการเลนจากท่ีผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 14.7b).  

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 
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21.1d ขอยกเวนของกฎขอ 11.2 ในสเตเบ้ิลฟอรด 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี: 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพ่ือไดหน่ึงคะแนนสําหรับหลุมน้ัน ถามีบุคคลใด
จงใจทําลูกน้ันใหเฉไปหรือหยุดลง ในขณะไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูกน้ันจะลงหลุม ผูน้ันไม
มีการปรับโทษ และผูเลนไดศูนยคะแนนสําหรับหลุมน้ัน 

21.1e เม่ือจบรอบในสเตเบ้ิลฟอรด 

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน: 

• จบหลุมสุดทายของเขาหรือของเธอ (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ
6.1 หรือ 14.7b) หรือ

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือไมสามารถไดคะแนนมากกวาศูนยในหลุมน้ันแลว

21.2   สกอรสูงสุด 

21.2a ภาพรวมของสกอรสูงสุด 

สกอรสูงสุดเปนรูปแบบสโตรคเพลยท่ีสกอรของผูเลน หรือของฝายสําหรับหลุมท่ีกําหนดจํานวน  
สโตรคสูงสุดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เชน สองเทาของพาร จํานวนคงท่ี หรือจํานวนสุทธิ
เปนดับเบิ้ลโบกี ้

ใชกฎขอ 1 – 20 ในสโตรคเพลยตามปกติ โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี เขียนกฎขอ 21.2 
สําหรับ: 

• การแขงขันสแครช แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคปไดเชนกัน และ

• การเลนประเภทบุคคล แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันท่ีเก่ียวของกับพารทเนอรท่ี
ดัดแปลงโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม
ดัดแปลงโดยกฎขอ 24

21.2b การคิดสกอรในสกอรสูงสุด 

(1) สกอรของผูเลนในหลุม สกอรของผูเลนสําหรับหลุมข้ึนอยูกับจํานวนสโตรคของผูเลน
(รวมถึง สโตรคท่ีทําและสโตรคปรับโทษ) ยกเวนวาผูเลนจะไดรับเพียงสกอรสูงสุดเทาน้ัน
ถึงแมวาสกอรจริงเกินจํานวนสูงสุด
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ผูเลนท่ีไมจบหลุมตามกฎ ไมวาดวยเหตุผลใดไดรับสกอรสูงสุดสําหรับหลุมน้ัน 

เพ่ือชวยชวงเวลาการเลน สงเสริมใหผูเลนสมควรหยุดการเลนในหลุมใดเมื่อสกอรของพวก
เขาถึงสกอรสูงสุดแลว 

หลุมน้ันจบลงเมื่อผูเลนจบหลุม  ถาไมเลือกทําเชนน้ัน หรือเมื่อสกอรของเขาหรือของเธอ
ถึงสกอรสูงสุดแลว 

 (2)  บันทึกสกอรสําหรับแตละหลุม เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของกฎขอ 3.3b สําหรับ
การบันทึกสกอรของหลุมในสกอรการด:  

• ถาหลุมจบลงโดยเลนจบหลุม:  

» เมื่อสกอรตํ่ากวาสูงสุด สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง 

» เมื่อสกอรเทาหรือมากกวาสูงสุด สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือสกอร
เทากับ หรือสกอรสูงกวาสูงสุด 

• ถาจบหลุมลงโดยไมเลนจบหลุม ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไม
วาไมมีสกอร หรือสกอรเทากับ หรือสกอรสูงกวาสูงสุด 

คณะกรรมการรับผิดชอบสําหรับการปรับสกอรของผูเลนเปนสกอรสูงสุดในหลุมใดท่ี
สกอรการดแสดงไมมีสกอร หรือสกอรเทากับ หรือสกอรสูงกวาสูงสุด และในการแขงขันท่ี
ใชแฮนดิแคปสําหรับการใชแฮนดิแคปสโตรคกับสกอรท่ีบันทึกสําหรับแตละหลุม 

21.2c การปรับโทษในสกอรสูงสุด 

ทุกการปรับโทษท่ีใชในสโตรคเพลยใชในสกอรสูงสุด  ยกเวนไมตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีละเมิดกฎใดในสี่
ขอน้ี  แตไดสกอรสูงสุดสําหรับหลุมท่ีการละเมิดเกิดข้ึน: 

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c 

• ไมแกไขความผิดในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b (2))  

• ไมแกไขความผิดในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c) หรือ 

• ไมแกไขความผิดในการเลนจากท่ีผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 14.7b)  

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 

หลังจากมีสโตรคปรับโทษใด สกอรของผูเลนสําหรับหลุมไมสามารถเกินสกอรสูงสุดตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
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21.2d ขอยกเวนกฎขอ 11.2 ในสกอรสูงสุด 

ไมใชกฎขัอ 11.2 ในสถานการณน้ี: 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพ่ือทําสกอรตํ่ากวาสกอรสูงสุดอยูหน่ึงสําหรับ
หลุมน้ัน และบุคคลใดจงใจทําใหเฉไปหรือหยุดลูกน้ัน ในขณะไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูก
น้ันลงหลุมได ไมมีการปรับโทษแกบุคคลน้ัน และผูเลนไดสกอรสูงสุดสําหรับหลุมน้ัน 

21.2e เม่ือจบรอบในสกอรสูงสดุ 

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน: 

• จบหลุมสุดทายของเขาหรือของเธอ (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ
6.1 หรือ 14.7b) หรือ

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือไดสกอรสูงสุดแลวในหลุมน้ัน

21.3   พาร/โบก้ี 

21.3a ภาพรวมของพาร/โบก้ี 

พาร/โบกี้เปนรูปแบบของสโตรคเพลยท่ีใชการคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลย: 

• ผูเลนหรือฝายชนะหรือแพหลุมโดยเลนจบหลุมดวยสโตรคนอยกวาหรือสโตรคมากกวา
สกอรท่ีกําหนดสําหรับหลุมน้ันตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และ

• ผูเลนหรือฝายชนะการแขงขันดวยจํานวนรวมสูงสุดของหลุมท่ีชนะเม่ือเทียบกับหลุมท่ีแพ 
(น่ันคือการรวมจํานวนหลุมท่ีชนะและหักดวยจํานวนหลุมท่ีแพ)

ใชกฎปกติสําหรับสโตรคเพลยตามกฎขอ 1-20 โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี กฎขอ 21.3 
สําหรับ: 

• การแขงขันสแครช แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคปไดเชนกัน และ

• เลนประเภทบุคคล แตสามารถดัดแปลงสําหรับการแขงขันท่ีเก่ียวของกับพารทเนอร ท่ี
ดัดแปลงโดยกฎขอ 22 (โฟรซัมส ) และกฎขอ 23 (โฟรบอล) และการแขงขันประเภททีม
ดัดแปลงโดยกฎขอ 24
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21.3b การคิดสกอรในพาร/โบก้ี 

(1) ชนะหลุมหรือแพหลุมอยางไร การคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลยดวยชนะหลุมหรือแพ
หลุมโดยเทียบจํานวนสโตรคของผูเลน (รวมท้ังสโตรคท่ีทําและสโตรคปรับโทษ) กับสกอรท่ี
กําหนด (โดยท่ัวไป พารหรือโบกี้) ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด:

• ถาสกอรของผูเลนตํ่ากวาสกอรท่ีกําหนด ผูเลนชนะหลุมน้ัน

• ถาสกอรของผูเลนเทากับสกอรท่ีกําหนด เสมอหลุมน้ัน (รูจักกันวาเสมอ)

• ถาสกอรของผูเลนสูงกวาสกอรท่ีกําหนด หรือไมสงสกอร ผูเลนแพหลุมน้ัน

ผูเลนท่ีไมจบหลุมตามกฎไมวาดวยเหตุผลใด แพหลุมน้ัน

เพ่ือชวยชวงเวลาการเลน ผูเลนสมควรท่ีจะหยุดการเลนหลุมเมื่อสกอรของพวกเขาเกิน
สกอรท่ีกําหนดแลว (พวกเขาแพหลุมน้ันแลว) 

หลุมน้ันจบลงเมื่อผูเลนจบหลุม  ถาไมเลือกทําเชนน้ัน หรือเมื่อสกอรของเขาหรือของเธอ
เกินสกอรท่ีกําหนดแลว 

(2) บันทึกสกอรสําหรับแตละหลุม เพ่ือเปนไปตามขอกําหนดของกฎขอ 3.3b สําหรับการ
บันทึกสกอรของหลุมในสกอรการด:

• ถาเลนจบหลุมโดยจบหลุม:

» เมื่อสกอรมีผลชนะหลุมหรือเสมอหลุม สกอรการดน้ันตองแสดงสกอรจริง

» เมื่อสกอรมีผลแพหลุม สกอรการดตองแสดงไมวาไมมีสกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลแพ
หลุม

• ถาเลนจบหลุมโดยไมจบหลุม ถาผูเลนไมจบหลุมตามกฎ สกอรการดตองแสดงไมวาไมมี
สกอร หรือสกอรใดท่ีมีผลแพหลุม

คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับตัดสินวาผูเลนชนะ แพ หรือเสมอในแตละหลุมใน
การแขงขันท่ีใชแฮนดิแคปสําหรับการใชแฮนดิแคปสโตรคกับสกอรท่ีบันทึกสําหรับแตละ
หลุมกอนตัดสินผลของหลุมน้ัน 

ขอยกเวน - ไมมีการปรับโทษถาไมมีผลกระทบตอผลของหลุม: ถาผูเลนสงสกอรการด
ดวยสกอรของหลุมใดตํ่ากวาสกอรจริง แตไมสงผลกระทบไมวาชนะ แพ หรือเสมอหลุม ไม
มีการปรับโทษตามกฎขอ 3.3b 
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ดูข้ันตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (เงื่อนไขการแขงขันอาจชักชวน แตตองไม
กําหนดใหผูเลนใสผลท่ีไดสําหรับแตละหลุมบนสกอรการด) 

21.3c การปรับโทษในพาร/โบก้ี 

(1) การปรับโทษอื่นนอกเหนือจากการตัดสิทธ์ิ เพ่ิมสโตรคปรับโทษท้ังหมดกับสกอรของ
ผูเลนสําหรับหลุมท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน แตมีสามขอยกเวน:

ขอยกเวน 1 - ไมกอลฟเกิน ใชรวมกัน เพิ่ม หรือเปลี่ยน: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 4.1b
(การจํากัดไมกอลฟ 14 อัน การใชรวมกัน การเพ่ิม หรือการนําไมกอลฟมาแทนระหวาง
รอบ) คณะกรรมการจะหักหน่ึงหลุม (ถาละเมิดเพียงหน่ึงหลุม) หรือสองหลุม (ถาละเมิด
สองหลุมหรือมากกวา) ตามกฎขอ 4.1b จากจํานวนรวมของหลุมชนะกับหลุมแพของผูเลน

ขอยกเวน 2 - เวลาเร่ิม: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 5.3a โดย (1) มาถึงชา แตภายในหานาที
หลังจากเวลาเริ่ม หรือ (2) เริ่มกอน แตภายในหานาทีจากเวลาเริ่มตน (ดูกฎขอ 5.3
ขอความการปรับโทษ ขอยกเวน 1 และ 2) คณะกรรมการจะหักหน่ึงหลุมจากจํานวนรวม
ของหลุมชนะกับหลุมแพของผูเลน

ขอยกเวน 3 - ลาชาโดยไมมีเหตุผล: ถาผูเลนละเมิดกฎขอ 5.6a:

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งแรก: ผูเลนมีหน่ึงสโตรคปรับโทษในหลุมน้ันท่ีมี
การละเมิดเกิดข้ึน

• การปรับโทษสําหรับการละเมิดครั้งท่ีสอง: คณะกรรมการจะลดหน่ึงหลุมจากจํานวน
รวมของหลุมชนะกับหลุมแพของผูเลน

• สําหรับการละเมิดครั้งท่ีสามของกฏขอ 5.6a ดูกฎขอ 21.3c(2)

สําหรับขอยกเวนแตละขอ ผู เลนจะตองรายงานความจริงเกี่ยวกับการละเมิดตอ
คณะกรรมการกอสงสกอรการด เพ่ือใหคณะกรรมการอาจใชการปรับโทษ ถาผูเลนไมทํา
ดังกลาว ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ 

(2) การปรับโทษตัดสิทธ์ิ ไมตัดสิทธ์ิผูเลนท่ีละเมิดกฎใดในสี่ขอน้ี  แตแพหลุมน้ันท่ีการละเมิด
เกิดข้ึน

• ไมจบหลุมตามกฎขอ 3.3c

• ไมแกไขความผิดในการเลนจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการเริ่มหลุม (ดูกฎขอ 6.1b(2))

• ไมแกไขความผิดในการเลนลูกผิด (ดูกฎขอ 6.3c) หรือ
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• ไมแกไขความผิดในการเลนจากท่ีผิดเมื่อมีการละเมิดรายแรง (ดูกฎขอ 14.7b)

ถาผูเลนละเมิดกฎขออ่ืนใดท่ีมีการปรับโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนมีโทษตัดสิทธ์ิ

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม K-4 (วิธีจัดทํานโยบายชวงจังหวะการ
เลนในพาร/โบกี้ดวยการลดจํานวนหลุมใชในการปรับโทษสําหรับการละเมิด) 

21.3d ขอยกเวนกฎขอ 11.2 ในพาร/โบก้ี 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี: 

ถาลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพ่ือเสมอหลุมน้ัน และบุคคลใดจงใจทําใหเฉไป
หรือหยุดลูกน้ัน ในขณะท่ีไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูกน้ันลงหลุม ไมมีการปรับโทษแกบุคคล
น้ัน และผูเลนแพหลุมน้ัน 

21.3e เม่ือจบรอบในพาร/โบก้ี 

รอบของผูเลนจบลงเมื่อผูเลน: 

• จบหลุมสุดทายของเขาหรือของเธอ (รวมถึงการแกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ
6.1 หรือ 14.7b) หรือ

• เลือกไมจบหลุมในหลุมสุดทาย หรือทําสกอรสูงสุดแลวในหลุมน้ัน

21.4   ธรีบอล แมทชเพลย 

21.4a ภาพรวมของ ธรีบอลแมทชเพลย 

ธรีบอลแมทชเพลย เปนรูปแบบของแมทชเพลยท่ี: 

• ผูเลนสามคน แตละคนเลนแมทชประเภทบุคคลกับผูเลนอีกสองในเวลาเดียวกัน และ

• ผูเลนแตละคนเลนใชหน่ึงลูกในท้ังสองแมทชของเขาหรือของเธอ

ใชกฎปกติสําหรับแมทชเพลยตามกฎขอ 1-20 ใชกับท้ังสามแมทชประเภทบุคคล ยกเวนวาจะ
ใชกฎโดยเฉพาะในสองสถานการณท่ีใชกฎปกติในหน่ึงแมทชอาจขัดแยงกับใชในอีกแมทชหน่ึง 

21.4b เลนผิดลําดับ 

ถาผูเลนเลนผิดลําดับในแมทชใด คูแขงท่ีควรจะเลนกอนอาจใหยกเลิกสโตรคน้ันตามกฎขอ 
6.4a (2): 
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ถาผูเลนเลนผิดลําดับท้ังในท้ังสองแมทช คูแขงแตละคนอาจเลือกวาจะใหยกเลิกสโตรคน้ัน
ในแมทชของเขาหรือของเธอกับผูเลนน้ัน 

ถายกเลิกสโตรคของผูเลนเพียงหน่ึงแมทช: 

• ผูเลนยังคงตองเลนกับลูกเดิมในอีกแมทชหน่ึง

• ซึ่งหมายความวาผูเลนตองเสร็จหลุมโดยการเลนลูกแยกกันในแตละแมทช

21.4c คูแขงคนหน่ึงหยิบหรือเคลื่อนยายลูกหรือที่มารคลูก 

ถาคูแขงคนหน่ึงมีหน่ึงสโตรคปรับโทษสําหรับหยิบลูกหรือท่ีมารคลูกของผูเลน หรือเปนสาเหตุ
ทําลูกหรือท่ีมารคลูกเคลื่อนท่ีตามกฎขอ 9.5b หรือ 9.7b การปรับโทษน้ันใชเฉพาะในแมทชกับ
ผูเลนน้ัน 

ไมการปรับโทษตอคูแขงในแมทชของเขาหรือของเธอกับผูเลนอ่ืน 

21.5   รูปแบบอื่นของการเลนกอลฟ 

แมวาบางรูปแบบการเลนเฉพาะท่ีครอบคลุมโดยกฎขอ 3, 21, 22 และ 23 กีฬากอลฟยังเลนใน
หลายรูปแบบอ่ืน เชน สแกรมเบิ้ล และกรีนซั่มส 

กฎสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือควบคุมการเลนในรูปแบบเหลาน้ีและรูปแบบอ่ืนของการเลน 

ดูข้ันตอนคณะกรรมการ หมวด 9 (แนะนําวิธีจัดทํากฎสําหรับรูปแบบท่ัวไปของการเลนอ่ืน) 
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โฟรซัมส  (รูจักกันวาสลับกันตี) 

22.1   ภาพรวมของโฟรซัมส 

โฟรซัมส  (รูจักกันวาสลับกันตี) คือรูปแบบการเลนท่ีเกี่ยวของกับพารทเนอร (ไมวาแมทชเพลย
หรือ สโตรคเพลย) ซึ่งพารทเนอรสองคนแขงขันเปนฝายโดยเลนลูกเดียวสลับลําดับการเลนใน
แตละหลุม 

กฎขอ 1-20 ใชกับรูปแบบการเลนน้ี (ใชกับฝายท่ีเลนลูกเดียวเชนเดียวกับการเลนเปนบุคคล) 
โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

ความแตกตางของเรื่องน้ีคือรูปแบบของแมทชเพลยรูจักกันวา ธรีซัมส ซึ่งผูเลนคนเดียวแขงขัน
กับฝายของสองพารทเนอรท่ีเลนสลับกันตีตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

22.2   พารทเนอรใดอาจทําหนาที่สําหรับฝาย 

เน่ืองจากพารทเนอรท้ังคูรวมแขงขันเปนหน่ึงฝายในการเลนลูกเดียว: 

• พารทเนอรคนใดอาจกระทําการใดสําหรับฝายท่ีอนุญาตใหทําไดกอนทําสโตรค เชน มารค
จุดของลูก และหยิบข้ึน นํากลับมาวาง ดรอป และวางลูกน้ัน ไมวาจะเปนลําดับการเลนของ
พารทเนอรคนไหนท่ีจะเลนตอไปสําหรับฝาย

• พารทเนอรและแคดด้ีของเขาหรือของเธออาจชวยพารทเนอรอ่ืนในลักษณะท่ีอนุญาตให
แคดด้ีของพารทเนอรอ่ืนชวยได (เชน ใหและไดรับการขอคําปรึกษา และกระทําการอ่ืนท่ี
ไดรับอนุญาตตามกฎขอ 10) แตตองไมใหความชวยเหลือใดท่ีแคดด้ีของพารทเนอรอ่ืนไมได
รับอนุญาตใหทําตามกฎ

วัตถุประสงคของกฎ: 
กฎขอ 22 ครอบคลุมโฟรซัมส (เลนทั้งในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย) ซ่ึงพารทเนอร

สองคนแขงขันรวมกันเปนฝายโดยสลับกันในการทําสโตรคกับลูกเดียวกัน กฎสําหรับ

รูปแบบของการเลนน้ีเปนพื้นฐานเชนเดียวกับการเลนประเภทบุคคล ยกเวนขอกําหนด

ใหพารทเนอรน้ันสลับกันทีออฟในการเริ่มหลุม และเลนจบแตละหลุมดวยการสลับกันตี 

22
กฎขอ
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• ไมวาพารทเนอรหรือแคดด้ีกระทําการใดหรือละเมิดกฎ ผลเกิดกับฝาย

ในสโตรคเพลย พารทเนอรเพียงหน่ึงคนเทาน้ันจําเปนตองรับรองสกอรหลุมของฝายในสกอร
การด (ดูกฎขอ 3.3b)  

22.3   ฝายตองสลับกันในการทําสโตรค 

ในแตละหลุม พารทเนอรตองทําแตละสโตรคสําหรับฝายในลําดับท่ีสลับกัน: 

• พารทเนอรหน่ึงคนตองเลนกอนสําหรับฝายจากพ้ืนท่ีต้ังทีของหลุมท่ีมีเลขคี่ท้ังหมด ในขณะ
ท่ีพารทเนอรอีกคนหน่ึงตองเลนกอนสําหรับฝายจากพ้ืนท่ีต้ังทีของหลุมท่ีมีเลขคูท้ังหมด

• หลังจากสโตรคแรกของฝายจากพ้ืนท่ีต้ังทีของหลุมแลว พารทเนอรตองสลับกันสโตรค
สําหรับสวนท่ีเหลือของหลุม

• ถายกเลิกสโตรค หรืออีกอยางหน่ึงไมนับสโตรคตามกฎใด (ยกเวนเมื่อทําสโตรคผิดลําดับท่ี
ละเมิดกฎน้ี) พารทเนอรคนเดียวกันท่ีทําสโตรคน้ัน ตองทําสโตรคตอไปสําหรับฝาย

• ถาฝายตัดสินใจเลนโพรวิชั่นนัลบอล พารทเนอรท่ีมีลําดับการเลนสโตรคตอไปของฝายตอง
เปนคนเลน

สโตรคปรับโทษใดสําหรับฝายไมมีผลกับลําดับการเลนสลับกันของพารทเนอร 

การปรับโทษสําหรับการทําสโตรคผิดลําดับละเมิดกฎขอ 22.3: โทษปรับทั่วไป 

ในสโตรคเพลย ฝายตองแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง: 

• พารทเนอรท่ีถูกตอง ตองทําสโตรคจากท่ีฝายทําสโตรคแรกผิดลําดับ

• สโตรคท่ีทําผิดลําดับและสโตรคอ่ืนกอนแกไขความผิดน้ันใหถูกตอง  (รวมท้ังสโตรคท่ีทําได
และสโตรคปรับโทษใดจากการเลนลูกน้ันเทาน้ัน) ไมนับ

• ถาฝายไมแกไขความผิดน้ันใหถูกตองกอนทําสโตรคเพ่ือเริ่มตนหลุมอ่ืน หรือสําหรับหลุม
สุดทายของรอบกอนสงสกอรการด ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ
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22.4   การเริ่มรอบ 

22.4a พารทเนอรที่เลนกอน 

ฝายอาจเลือกวาพารทเนอรคนใดท่ีจะเลนจากพ้ืนท่ีต้ังทีแรกในการเริ่มรอบ นอกจากเงื่อนไข
ของการแขงขันระบุวาพารทเนอรคนใดตองเลนกอน 

เริ่มรอบของฝายเมื่อพารทเนอรน้ันทําสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของฝาย 

22.4b เวลาเริ่มและจุดเร่ิม 

ใชกฎขอ 5.3a แตกตางกันไปตามแตละพารทเนอรข้ึนอยูกับวาใครเปนผูเลนกอนสําหรับฝาย: 

• พารทเนอรท่ีจะเลนกอนตองพรอมเลนในเวลาเริ่มและท่ีจุดเริ่ม และตองเริ่มใน (และไม
กอน) เวลาน้ัน

• พารทเนอรท่ีจะเลนลําดับท่ีสองตองอยูในเวลาเริ่มท่ีจุดเริ่ม หรือในหลุมใกลกับท่ีคาดวาลูกท่ี
เลนจากพ้ืนท่ีต้ังทีจะไปหยุดอยู

ถาไมมีพารทเนอรคนใดอยูในลักษณะน้ี ฝายน้ันละเมิดกฎขอ 5.3a 

22.5   พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 4.1b(2) อนุญาตใหพารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน ตราบเทาท่ีจํานวนรวมของ
ไมกอลฟท่ีท้ังคูมีรวมกันไมเกิน 14 อัน 
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โฟรบอล

23.1   ภาพรวมของโฟรบอล 

โฟรบอลเปนรูปแบบของการเลน (ท้ังในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย) ท่ีเกี่ยวของกับพารทเนอร
ท่ี:  

• พารทเนอรสองคนแขงรวมกันเปนฝาย โดยผูเลนแตละคนเลนลูกของเขาหรือของเธอเอง
และ

• สกอรของฝายสําหรับหลุมคือสกอรท่ีตํ่ากวาของสองพารทเนอรในหลุมน้ัน

ใชกฎขอ 1-20 กับรูปแบบของการเลนน้ี โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี

ความแตกตางของเรื่องน้ีคือรูปแบบของแมทชเพลย รูจักกันวาเบสทบอล ท่ีผูเลนบุคคลเดียว
แขงขันกับฝายของสองหรือสามพารทเนอร และแตละพารทเนอรเลนลูกของเขาหรือของเธอ
เองตามกฎ ท่ีดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี (สําหรับเบสบอลท่ีมีพารทเนอรสามคนในฝาย แต
ละการอางอิงถึงพารทเนอรอ่ืน หมายถึงพารทเนอรอีกสองคน) 

23.2   การคิดสกอรในโฟรบอล 

23.2a สกอรของฝายสําหรับหลุมในแมทชเพลยและในสโตรคเพลย 

• เมื่อพารทเนอรท้ังคู จบหลุมหรือไมเชนน้ันจบหลุมตามกฎ สกอรท่ีตํ่ากวาเปนสกอรของฝาย
สําหรับหลุมน้ัน

กฎขอ

23
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 23 ครอบคลุมโฟรบอล (เลนทั้งในแมทชเพลยหรือในสโตรคเพลย) ที่พารทเนอร
สองคนแขงขันรวมกันเปนฝาย โดยแตละคนเลนคนละลูก สกอรของฝายสําหรับหลุมคือ
สกอรที่ตํ่ากวาของพารทเนอรในหลุมน้ัน 
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• เมื่อพารทเนอรเพียงคนเดียว จบหลุมหรือไมเชนน้ันจบหลุมตามกฎ สกอรของพารทเนอร
น้ันเปนสกอรของฝายสําหรับหลุมน้ัน พารทเนอรอ่ืนไมจําเปนตองจบหลุม

• เมื่อไมมีพารทเนอร จบหลุมหรือไมเชนน้ันจบหลุมตามกฎ ฝายไมมีสกอรสําหรับหลุมน้ัน ซึ่ง
หมายถึง

» ในแมทชเพลย ฝายน้ันแพหลุมน้ัน เวนแตวาคูแขงไดยอมแพในหลุม หรือไมเชนน้ัน
แพหลุมน้ัน

» ในสโตรคเพลย ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ เวนแตวาแกไขความผิดน้ันใหถูกตองในเวลา
ตามกฎขอ 3.3c

23.2b สกอรการดของฝายในสโตรคเพลย 

(1) ความรับผิดชอบของฝาย ตองบันทึกกรอสสกอรของฝายสําหรับแตละหลุมในสกอรการด
เดียวและในการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป ตองบันทึกแฮนดิแคปของแตละพารทเนอรในสกอร
การด

สําหรับแตละหลุม:

• ตองบันทึกกรอสสกอรของอยางนอยหน่ึงพารทเนอรในสกอรการด

• ไมมีการปรับโทษสําหรับการบันทึกสกอรของมากกวาหน่ึงพารทเนอรในสกอรการด

• แตละสกอรท่ีบันทึกในสกอรการดจะตองระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสกอรท่ีทําไดของ
แตละพารทเนอร ถาไมไดทําดังน้ี ฝายมีน้ันโทษตัดสิทธ์ิ

• ไมเพียงพอท่ีระบุสกอรวาเปนสกอรของฝายโดยท่ัวไป

เพียงหน่ึงพารทเนอรรับรองสกอรของหลุมในสกอรการดของฝายตามกฎขอ 3.3b(2)

(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับผิดชอบสําหรับการตัดสินวานับ
สกอรใดสําหรับฝายในแตละหลุม รวมถึงการใชแฮนดิแคปในการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป:

• ถาบันทึกเพียงสกอรเดียวสําหรับหลุม ใหนับสกอรน้ันสําหรับฝาย

• ถาบันทึกสกอรของพารทเนอรท้ังคูสําหรับหลุม:

» ถาสกอรตางกัน สกอรตํ่าสุด (กรอสหรือเน็ท) ใหนับสกอรของหลุมน้ันเปนสกอร
สําหรับฝาย
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» ถาสกอรท้ังคูเทากัน คณะกรรมการอาจนับสกอรใดสกอรหน่ึง ถาพบวาสกอรท่ี
ใชไมถูกตองดวยเหตุผลใดก็ตามคณะกรรมการนับอีกสกอร

ถาสกอรท่ีนับสําหรับฝายไมไดระบุไวอยางชัดเจนวาเปนสกอรของแตละพารทเนอรท่ีทําได หรือ
ถาตัดสิทธ์ิพารทเนอรน้ันในการเลนหลุมน้ัน ฝายน้ันมีโทษตัดสิทธ์ิ 

23.2c ขอยกเวนกฎขอ 11.2 ในโฟรบอล 

ไมใชกฎขอ 11.2 ในสถานการณน้ี: 

เมื่อพารทเนอรของผูเลนไดจบหลุมน้ันแลว และลูกอยูในการเคลื่อนท่ีของผูเลนตองลงหลุมเพ่ือ
ลดสกอรของฝายสําหรับหลุมน้ันลงหน่ึงสโตรค ถาบุคคลใดจงใจทําใหเฉไปหรือหยุดลูกน้ัน 
ในขณะท่ีไมมีโอกาสอยางสมเหตุผลท่ีลูกน้ันลงหลุม บุคคลน้ันไมมีการปรับโทษ และไมนับลูก
ของผูเลนสําหรับฝาย 

23.3   เม่ือเร่ิมรอบและจบรอบ เม่ือเลนจบหลุม 

23.3a เม่ือเร่ิมรอบ 

เริ่มรอบของฝายเมื่อหน่ึงในพารทเนอรทําสโตรคเพ่ือเริ่มหลุมแรกของเขาหรือของเธอ 
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23.3b เม่ือจบรอบ 

รอบของฝายจบลง:  

• ในแมทชเพลย เมื่อฝายใดชนะแมทช (ดูกฎขอ 3.2a(3) และ (4))

• ในสโตรคเพลย เมื่อฝายเลนจบหลุมสุดทาย ไมวาโดยพารทเนอรท้ังคูจบหลุม (รวมถึงการ
แกไขความผิดใหถูกตอง เชน ตามกฎขอ 6.1 หรือ 14.7b) หรือโดยหน่ึงพารทเนอรจบหลุม
ในหลุมสุดทาย และพารทเนอรอ่ืนเลือกไมทําเชนน้ัน

23.3c เม่ือจบหลุม 

(1) แมทชเพลย ฝายไดจบหลุมเมื่อพารทเนอรท้ังคูไดจบหลุม หรือไดรับการยอมใหสโตรคตอ
ไป หรือฝายใดไดยอมแพในหลุม

(2) สโตรคเพลย ฝายจบหลุมเมื่อหน่ึงในพารทเนอรไดจบหลุม และพารทเนอรอ่ืนไมวาจบ
หลุมหรือเลือกไมทําเชนน้ัน

23.4   พารทเนอรหน่ึงคนหรือทั้งคูอาจเปนตัวแทนของฝาย 

ฝายอาจมพีารทเนอรหน่ึงคนเปนตัวแทนในรอบท้ังหมด หรือสวนใดของรอบ ไมจําเปนท่ีพารท
เนอรท้ังคูตองอยูในท่ีน้ัน หรือถาอยูไมจําเปนท่ีท้ังคูเลนในแตละหลุม  

ถาพารทเนอรท่ีขาดไปและมาถึงเพ่ือเลน พารทเนอรน้ันอาจเริ่มเลนสําหรับฝายระหวางการเลน
สองหลุมเทาน้ัน ซึ่งหมายความวา: 

• แมทชเพลย - กอนผูเลนใดในแมทชเริ่มหลุม ถาพารทเนอรมาถึงหลังจากผูเลนใดในแมทช
ของท้ังสองฝายไดเริ่มเลนหลุมแลว ไมอนุญาตใหพารทเนอรน้ันเลนสําหรับฝายจนกวาหลุม
ตอไป

• สโตรคเพลย - กอนพารทเนอรอ่ืนเริ่มหลุม ถาพารทเนอรมาถึงหลังจากพารทเนอรอ่ืนเริ่ม
เลนหลุม ไมอนุญาตใหพารทเนอรท่ีเพ่ิงมาถึงเลนสําหรับฝายจนกวาหลุมตอไป

ไมอนุญาตใหพารทเนอรท่ีเพ่ิงมาถึงเลนในหลุม อาจยังคงใหคําปรึกษาหรือชวยพารทเนอรอ่ืน
และกระทําการอ่ืนสําหรับพารทเนอรในหลุมน้ันได (ดูกฎขอ 23.5a และ 23.5b)  

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 23.4: โทษปรับทั่วไป 
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23.5   การกระทําของผูเลนที่มีผลตอการเลนของพารทเนอร 

23.5a อนุญาตใหผูเลนกระทําการใดกับลูกของพารทเนอรที่พารทเนอรอาจทาํได 

ถึงแมวาผูเลนแตละคนในฝายตองเลนลูกของเขาหรือของเธอเอง:  

• ผูเลนอาจกระทําการใดกับลูกของพารทเนอรท่ีอนุญาตใหพารทเนอรทําไดกอนทําสโตรค
เชนมารคจุดของลูก และหยิบข้ึน กลับมาวาง ดรอป และวางลูกน้ัน

• ผูเลนและแคดด้ีของผูเลนอาจชวยพารทเนอรในลักษณะท่ีอนุญาตใหแคดด้ีของพารทเนอร
ชวยได (เชน ใหและไดรับการขอคําปรึกษา และกระทําการอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตตามกฎขอ
10) แตตองไมใหความชวยเหลือใดท่ีแคดด้ีของพารทเนอรไมไดรับอนุญาตใหทําตามกฎ

ในสโตรคเพลย พารทเนอรตองไมตกลงกันปลอยลูกไวบนกรีนในตําแหนงเพ่ือชวยคนใดหรือผู
เลนอ่ืน (ดูกฎขอ 15.3a)  

23.5b พารทเนอรรับผิดชอบการกระทําของผูเลน 

ผูเลนกระทําใดท่ีไปเกี่ยวของกับลูกหรืออุปกรณของพารทเนอร ถือเสมือนพารทเนอรทํา 

ถาการกระทําของผูเลนจะละเมิดกฎถาพารทเนอรทํา:  

• พารทเนอรละเมิดกฎน้ัน และไดรับการปรับโทษน้ัน (ดูกฎขอ 23.8a)

• ตัวอยางเมื่อผูเลนละเมิดกฎโดย:

» การปรับปรุงสภาพท่ีมีผลตอสโตรคท่ีพารทเนอรทํา

» เปนสาเหตุทําลูกของพารทเนอรเคลื่อนท่ีโดยบังเอิญ หรือ

» ไมมารคจุดของลูกของพารทเนอรกอนหยิบข้ึน

นอกจากน้ียังนําไปใชกับแคดด้ีของผูเลนกระทําการท่ีไปเกี่ยวของกับลูกของพารทเนอรท่ีจะ
ละเมิด ถาพารทเนอรหรือแคดด้ีของพารทเนอรทํา 

ถาการกระทําของผูเลนหรือแคดด้ีของผูเลนท่ีมีผลตอการเลนของท้ังลูกของผูเลนเองและลูก
ของพารทเนอร ดูกฎขอ 23.8a(2) เพ่ือหาวาเมื่อไหรพารทเนอรท้ังคูมีการปรับโทษ 
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23.6   ลําดับการเลนของฝาย 

พารทเนอรอาจเลนในลําดับท่ีฝายพิจารณาวาดีท่ีสุด 

หมายความวาเมื่อเปนลําดับการเลนของผูเลนตามกฎขอ 6.4a (แมทชเพลย) หรือ 6.4b (สโตรค
เพลย) ไมวาผูเลนหรือพารทเนอรของเขาหรือของเธออาจเลนในลําดับตอไป  

ขอยกเวน - การเลนตอในหลุมหลังจากการยอมใหสโตรคตอไปในแมทชเพลย: 

• ผูเลนตองไมเลนตอในหลุมหลังจากการยอมใหสโตรคตอไปของผูเลนแลว ถาไปชวยพารท
เนอรของเขาหรือของเธอ

• ถาผูเลนทําดังกลาว สกอรของเขาหรือของเธอสําหรับหลุมน้ันยืนโดยไมมีการปรับโทษ แต
ไมนับสกอรของพารทเนอรสําหรับหลุมน้ันสําหรับฝาย

23.7   พารทเนอรอาจใชไมกอลฟรวมกัน 

ปรับเปลี่ยนกฎขอ 4.1b (2) อนุญาตใหพารทเนอรใชไมกอลฟรวมกัน ตราบเทาท่ีจํานวนรวม
ของไมกอลฟท่ีท้ังคูมีรวมกันไมเกิน 14 อัน 

23.8   เม่ือพารทเนอรเพียงหน่ึงคน หรือพารทเนอรทั้งคูมีการปรับโทษ 

เมื่อผูเลนมีการปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎ การปรับโทษอาจใชกับผูเลนน้ันเพียงคนเดียว
หรือพารทเนอรท้ังคู (คือกับฝาย) ข้ึนอยูกับการปรับโทษและรูปแบบของการเลน:  

23.8a การปรับโทษนอกเหนือจากการตัดสิทธ์ิ 

(1) การปรับโทษโดยปกติใชกับผูเลนเทาน้ัน ไมใชกับพารทเนอร เมื่อผูเลนมีการปรับโทษ
นอกเหนือจากการตัดสิทธ์ิ การปรับโทษน้ันโดยปกติใชกับผูเลนเทาน้ัน และไมใชกับพารท
เนอรของเขาหรือของเธอ ยกเวนในสถานการณท่ีครอบคลุมโดย (2)

• เพ่ิมสโตรคปรับโทษใดกับสกอรของผูเลนเทาน้ัน ไมเพ่ิมกับสกอรของพารทเนอร

• ในแมทชเพลย ผูเลนท่ีมีโทษปรับทั่วไป (แพหลุม) ไมมีสกอรท่ีใชนับสําหรับฝายใน

หลุมน้ัน แตการปรับโทษน้ีไมมีผลตอพารทเนอรท่ีอาจยังคงเลนตอสําหรับฝายในหลุม
น้ัน



204 

(2) สามสถานการณที่การปรับโทษของผูเลนใชกับพารทเนอรดวย

• เมื่อผูเลนละเมิดกฎขอ 4.1b (จํากัดไมกอลฟ 14 อัน ใชรวมกัน เพ่ิมหรือนําไมกอลฟ
มาแทน) ในแมทชเพลย ฝายมีการปรับโทษ (ปรับสกอรของแมทช) ในสโตรคเพลย
พารทเนอรมีการปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย

• เมื่อการละเมิดของผูเลนชวยเหลือการเลนของพารทเนอร ท้ังในแมทชเพลยหรือใน
สโตรคเพลย พารทเนอรมีการปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย

• ในแมทชเพลย เมื่อการละเมิดของผูเลนท่ีทําลายการเลนของคูแขง พารทเนอรมีการ
ปรับโทษเดียวกับผูเลนดวย

ขอยกเวน - ผูเลนที่ทําสโตรคกับลูกผิดไมถือวาไดชวยเหลือการเลนของพารทเนอร หรือ
ทําลายการเลนของคูแขง:  

• เพียงผูเลน (ไมใชพารทเนอร) มีโทษปรับทั่วไปสําหรับการละเมิดกฎขอ 6.3c

• ขอน้ีเปนความจริงไมวาลูกท่ีเลนเปนลูกผิดเปนของพารทเนอร คูแขง หรือผูอ่ืน

23.8b โทษตัดสิทธ์ิ

(1) เม่ือพารทเนอรหน่ึงคนละเมิด ฝายมีโทษตัดสิทธ์ิ ฝายมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาพารทเนอรคนใด
มีโทษตัดสิทธ์ิตามกฎเหลาน้ี:

• กฎขอ 1.2 มาตรฐานการปฏิบัติของผูเลน 

• กฎขอ 1.3 การเลนตามกฎขอบงคับ 

• กฎขอ 4.1a  ไมกอลฟไดรับอนุญาตในการทําสโตรค 

• กฎขอ 4.1c  ข้ันตอนการนําไมกอลฟออกจากการเลน 

• กฎขอ 4.2a  ลูกกอลฟท่ีไดรับอนุญาตระหวางรอบ 

• กฎขอ 4.3 การใชอุปกรณ 

• กฎขอ 5.6a การลาชาเกิน 

• กฎขอ 5.7b-c      เมื่อคณะกรรมการใหการเลนหยุดลงชั่วคราวและกลับมาเลนตอ

• กฎขอ 6.2b  กฎพ้ืนท่ีต้ังที 
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เฉพาะแมทชเพลย: 

การใชแฮนดิแคปในแมทชท่ีใชแฮนดิแคป • กฎขอ 3.2c 

เฉพาะสโตรคเพลย: 

• กฎขอ 3.3b(2)     ความรับผิดชอบของผูเลน: การรับรองและสงคืนสกอรการด

• กฎขอ 3.3b(3)      หลุมท่ีมีสกอรผิด

• กฎขอ 3.3b (4)     การสกอรในการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป

• กฎขอ 5.2b  การฝกซอมในสนามกอนหรือระหวางรอบ 

• กฎขอ 23.2b       สกอรการดของฝายในสโตรคเพลย

(2) เม่ือพารทเนอรทั้งคูละเมิด ฝายมีโทษตัดสิทธ์ิ ฝายมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาพารทเนอรท้ังคูมีโทษ
ตัดสิทธ์ิตามกฎเหลาน้ี:

• กฎขอ 5.3 การเริ่มรอบ และการจบรอบ 

• กฎขอ 5.4 การเลนในกลุม 

• กฎขอ 5.7a เมื่อผูเลนอาจหยุดหรือตองหยุดการเลน 

เฉพาะสโตรคเพลย: 

ฝายมีโทษตัดสิทธ์ิ ถาในหลุมเดียวกันพารทเนอรท้ังคูมีโทษตัดสิทธ์ิรวมกันตามกฎเหลาน้ี: 

• กฎขอ 3.3c  การไมจบหลุม 

• กฎขอ 6.1b เลนจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการเริ่มหลุม 

• กฎขอ 6.3c ลูกผิด 

• กฎขอ 14.7 เลนจากท่ีผิด 

(3) เม่ือผูเลนคนหน่ึงละเมิด มีผลเพียงผูเลนน้ันไมมีสกอรสําหรับหลุม ในทุกสถานการณอ่ืนท่ี
ผูเลนละเมิดกฎท่ีมีโทษตัดสิทธ์ิ ผูเลนไมมีโทษตัดสิทธ์ิ แตไมนับสกอรของเขาหรือของเธอ
สําหรับหลุมท่ีเกิดการละเมิดสําหรับฝาย

ในแมทชเพลย ถาพารทเนอรท้ังคูละเมิดกฎดังกลาวในหลุมเดียวกัน ฝายแพหลุม
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การแขงขันประเภททีม

24.1   ภาพรวมของการแขงขันประเภททีม 

• "ทีม" คือกลุมของผูเลนท่ีเลนเปนบุคคลหรือเปนฝายแขงขันกับทีมอ่ืน

• การเลนของพวกเขาในการแขงขันประเภททีมอาจเปนสวนหน่ึงของการแขงขันอ่ืน (เชน
สโตรคเพลยประเภทบุคคล) ท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน

กฎขอ 1-23 ใชกับการแขงขันประเภททีม โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหลาน้ี 

24.2   ขอกําหนดของการแขงขันประเภททีม 

คณะกรรมการตัดสินใจรูปแบบการเลน วิธีคํานวณสกอรรวมของทีม และขอกําหนดของการ
แขงขันอ่ืน เชน: 

• ในแมทชเพลย จํานวนคะแนนท่ีไดรับสําหรับการชนะ หรือการเสมอแมทช

• ในสโตรคเพลย จํานวนสกอรท่ีใชนับในสกอรรวมของแตละทีม

• ไมวาการแขงขันอาจจบลงดวยผลเสมอกัน และถาไมจะตัดสินหาผูชนะอยางไร

24.3   กัปตันทีม 

แตละทีมอาจเสนอชื่อกัปตันทีมเพ่ือนําทีมและตัดสินใจสําหรับทีม เชน ผูเลนใดในทีมจะเลนใน
รอบใด หรือแมทชใด ลําดับท่ีพวกเขาจะเลน และใครจะเลนดวยกันเปนพารทเนอร 

กฎขอ

24
วัตถุประสงคของกฎ: 

กฎขอ 24 ครอบคลุมการแขงขันประเภททีม (เลนทั้งในแมทชเพลยหรือในสโตรคเพลย) 
ซ่ึงผูเลนหลายคนหรือฝายหลายฝายแขงขันกันเปนทีม รวมผลของรอบหรือแมทชของ
พวกเขาเปนสกอรรวมทั้งหมดของทีม 
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กัปตันทีมอาจเปนผูเลนในการแขงขัน 

24.4   คําปรึกษาที่อนุญาตในการแขงขันประเภททีม 

24.4a บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหคําปรึกษาแกทีม (ผูใหคําปรึกษา) 

คณะกรรมการอาจจัดทํากฎสนามอนุญาตใหแตละทีมสามารถเสนอชื่อบุคคลคนหน่ึง ("ผูให
คําปรึกษา") ท่ีสามารถใหคําปรึกษาและความชวยเหลืออ่ืนตามกฎขอ 10.2b(2) อนุญาตใหแก 
ผูเลนในทีมในรอบ และเปนผูท่ีผูเลนในทีมอาจถามเพ่ือขอคําปรึกษา: 

• ผูใหคําปรึกษาอาจเปนกัปตันทีม โคชของทีม หรือบุคคลอ่ืน (รวมท้ังสมาชิกในทีมท่ีเลนใน
การแขงขัน)

• ตองระบุผูใหการปรึกษาตอคณะกรรมการกอนใหคําปรึกษา

• คณะกรรมการอาจอนุญาตใหเปลี่ยนผูใหคําปรึกษาของทีมในรอบ หรือระหวางการแขงขัน

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม H-2 (คณะกรรมการอาจจัดทํากฎ
สนามอนุญาตใหแตละทีมสามารถเสนอชื่อผูใหคําปรึกษาสองคน) 

24.4b ขอจํากัดในการใหคําปรึกษาในขณะกําลังเลน 

ถาผูใหคําปรึกษาของทีมเปนผูเลนในทีม ไมอนุญาตใหเขาหรือเธอทําหนาท่ีในขณะท่ีกําลังเลน
รอบในการแขงขัน 

ขณะกําลังเลนรอบ ผูใหคําปรึกษาไดรับการปฏิบัติเหมือนสมาชิกอ่ืนท่ีเลนในทีม สําหรับ
วัตถุประสงคของขอจํากัดในเรื่องคําปรึกษาตามกฎขอ 10.2a 

24.4c ไมใหคําปรึกษาระหวางสมาชิกในทีมนอกจากพารทเนอร 

ยกเวนเมื่อเลนดวยกันเปนพารทเนอรในฝาย: 

• ผูเลนตองไมขอคําปรึกษาจาก หรือใหคําปรึกษาแกสมาชิกในทีมของเขาหรือของเธอท่ีกําลัง
เลนอยูในสนาม

• ใชขอน้ีไมวาเปนสมาชิกในทีมท่ีกําลังเลนในกลุมเดียวกันเปนผูเลน หรือในกลุมอ่ืนในสนาม

ดูข้ันตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม H-5 (ในสโตรคเพลย การแขงขันประเภททีม
ท่ีสกอรของผูเลนในรอบน้ันนับเปนสวนหน่ึงของสกอรของทีมเทาน้ัน คณะกรรมการอาจออก
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กฎสนามอนุญาตใหสมาชิกในทีมท่ีเลนในกลุมเดียวกันใหคําปรึกษากันได ถึงแมไมใชพารท
เนอร) 

การปรับโทษสําหรับการละเมิดกฎขอ 24.4: โทษปรับทั่วไป 



X 
 

นิยามศัพท 
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สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Condition) 

สภาพท่ีกําหนดใดในสี่สภาพน้ี: 

• โพรงสัตว

• พ้ืนท่ีซอม

• สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือ

• นํ้าชั่วคราว

คําปรึกษา (Advice) 

ความคิดเห็นใดดวยวาจาหรือการกระทําใด (เชน การแสดงวาไมกอลฟอันไหนท่ีเพ่ิงใชทํา 
สโตรค) ท่ีต้ังใจชักจูงผูเลนใน: 

• การเลือกไมกอลฟ

• การทําสโตรค หรือ

• การตัดสินใจวาเลนอยางไรระหวางหลุมหรือรอบ

แตคําปรึกษาไมรวมถึงขอมูลสาธารณะ เชน:

• บริเวณสิ่งท่ีอยูในสนาม เชน หลุม กรีน แฟรเวย พ้ืนท่ีปรับโทษ บังเกอร หรือลูกของผูเลน
อ่ืน

• ระยะจากจุดหน่ึงไปอีกจุดอ่ืน หรือ

• กฎขอบังคับ

สัตว (Animal) 

สิ่งมีชีวิตใดท่ีเปนสมาชิกในอาณาจักรสัตว (นอกเหนือจากมนุษย) รวมถึงสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (เชน หนอน แมลง แมงมุม 
และ สัตวนํ้าท่ีมีเปลือกแข็ง) 
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โพรงสัตว (Animal Hole) 

โพรงใดบนพ้ืนท่ีสัตวขุด ยกเวนโพรงท่ีขุดโดยสัตวท่ีกําหนดเปนลูสอิมเพดิเมนทดวย (เชน 
หนอนและแมลง)  

ความหมายของโพรงสัตวรวมถึง: 

• วัสดุรวงหลนท่ีสัตวขุดออกจากโพรง

• รองรอยชํารุดหรือทางลงนําไปสูโพรง และ

• บริเวณใดบนพ้ืนท่ีดันข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงจากผลของการขุดโพรงใตพ้ืนดินของสัตว

พื้นที่ของสนาม (Areas of the Course) 

สนามประกอบดวยหาพ้ืนท่ีท่ีกําหนด: 

• พ้ืนท่ีท่ัวไป

• พ้ืนท่ีต้ังที ท่ีผูเลนตองเลนจากในการเริ่มตนเลนของหลุมท่ีเขาหรือเธอกําลังเลนอยู

• พ้ืนท่ีปรับโทษท้ังหมด

• บังเกอรท้ังหมด และ

• กรีนของหลุมท่ีผูเลนกําลังเลนอยู

ที่มารคลูก (Ball-Marker) 

วัตถุประดิษฐเมื่อใชมารคจุดของลูกท่ีจะหยิบขึ้น เชน ทีตั้งลูก เหรียญ วัตถุที่ทําขึ้นเปนท่ีมารค 
ลูกหรืออุปกรณชิ้นเล็กอ่ืน 

เมือ่กฎขอบังคับกลาวถึงทีม่ารคลูกเคลื่อนที่ หมายถึงทีมารคลูกอยใูนตําแหนงในสนามเพ่ือ 
มารคจุดของลูกที่หยิบขึ้นและยังไมกลับมาวาง

วตัถุเขต (Boundary Object) 

วัตถุประดิษฐที่กําหนดหรือแสดงโอบี เชน กําแพง รั้ว หลัก และราวรัว้ ซึง่ไมอนุญาตใหผอน 
ปรนฟรี 

ใหรวมถึงฐานและเสาของรั้วกําหนดเขต แตไมรวมถึง: 
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• เสาค้ํายันหรือลวดขึงท่ีติดกับกําแพงหรือรั้ว หรือ

• ข้ันบันได สะพานหรือสิ่งกอสรางท่ีคลายกันท่ีใชสําหรับการขามกําแพงหรือรั้ว

วัตถุเขตถือวาเคลื่อนยายไมไดถึงแมวาจะเคลื่อนยายได หรือเคลื่อนยายไดบางสวน (ดูกฎขอ 
8.1a) 

วัตถุเขตไมใชสิ่งกีดขวางหรือวัตถุรวม 

บังเกอร (Bunker) 

บริเวณทรายท่ีเตรียมไวเฉพาะ ซึ่งมักเปนหลุมท่ีไดขุดหญาหรือดินออกไป 

สิ่งเหลาน้ีไมใชสวนของบังเกอร: 

• ปาก ผนัง หรือผิวดานหนาตรงขอบของบริเวณท่ีเตรียมไวและประกอบดวย ดิน หญา แผน
หญา หรือวัสดุประดิษฐ

• ดินหรือสิ่งท่ีงอกเงยหรือวัตถุธรรมชาติท่ีติดกับขอบภายในของบริเวณท่ีเตรียมไว (เชน หญา
พุมไม หรือตนไม)

• ทรายท่ีลนออกมาหรืออยูภายนอกขอบของบริเวณท่ีเตรียมไว และ

• พ้ืนท่ี อ่ืนท้ังหมดท่ีเปนทรายในสนาม ท่ีไมไดอยู ในขอบของบริเวณท่ีเตรียมไว (เชน
ทะเลทราย และพ้ืนท่ีเปนทรายตามธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีบางครั้งเรียกวาพ้ืนท่ีปลอยรกราง)

บังเกอรเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกําหนด 

คณะกรรมการอาจกําหนดบริเวณทรายท่ีเตรียมไวใหเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป (ซึ่งหมายถึงไมใช
บังเกอร) หรืออาจกําหนดบริเวณทรายท่ีไมไดเตรียมไวเปนบังเกอร 

เมื่อบังเกอรอยูระหวางการซอมแซมและคณะกรรมการกําหนดใหบังเกอรท้ังหลุมน้ันเปนพ้ืนท่ี
ซอม ใหถือวาบริเวณน้ันเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป (ซึ่งหมายถึงไมใชบังเกอร) 

คําวา "ทราย" ท่ีใชในนิยามศัพทน้ีและกฎขอ 12 รวมถึงวัสดุคลายทรายท่ีใชเปนวัสดุของ
บังเกอร (เชน เปลือกหอยปน) รวมถึงดินท่ีผสมกับทราย 
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แคดด้ี (Caddie) 

ผูท่ีชวยเหลือผูเลนระหวางรอบรวมถึงเรื่องเหลาน้ี: 

• ถือ ขนยาย หรือจัดการไมกอลฟ: บุคคลท่ีถือ ขนยาย (เชน โดยรถกอลฟหรือรถลาก) หรือ
จัดการไมกอลฟของผูเลนระหวางการเลนเปนแคดด้ีของผูเลนถึงแมวาผูเลนจะไมไดระบุให
เปนแคดด้ี  ยกเวนเมื่อการกระทําเพ่ือเคลื่อนยายไมกอลฟ ถุงกอลฟ หรือรถกอลฟของผู
เลนออกจากทาง หรือเปนการเอ้ือเฟอ (เชน เก็บไมกอลฟของผูเลนท่ีลืมไว)

• ใหคําปรึกษา: แคดด้ีของผูเลนเปนบุคคลเดียวเทาน้ัน (นอกจากพารทเนอรหรือแคดด้ีของ
พารทเนอร) ท่ีผูเลนอาจขอคําปรกึษา

แคดด้ีอาจชวยผูเลนในเรื่องอ่ืนตามท่ีกฎอนุญาต (ดูกฎขอ 10.3b) 

ชวงไมกอลฟ (Club-Length) 

ความยาวของไมกอลฟท่ียาวท่ีสุดของไมกอลฟ 14 อัน (หรือนอยกวา) ท่ีผูเลนมีในระหวางรอบ 
(ตามกฎขอ 4.1b(1) อนุญาต) ท่ีไมใชพัทเตอร 

เชน ถาไมกอลฟท่ียาวท่ีสุด (ท่ีไมใชพัทเตอร) ท่ีผูเลนมีในระหวางรอบน้ันคือ ไดรฟเวอร 43 น้ิว 
(109.22 ซม.) ผูเลนน้ันจะมีชวงไมกอลฟ 43 น้ิวสําหรับรอบน้ัน 

ชวงไมกอลฟใชกําหนดพ้ืนท่ีต้ังทีของผูเลนในแตละหลุมและใชกําหนดขนาดพ้ืนท่ีผอนปรนของ
ผูเลนเมื่อทําการผอนปรนตามกฎขอบังคับ 

คณะกรรมการ (Committee) 

บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบการแขงขันน้ัน หรือดูแลสนามน้ัน 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 1 (คําอธิบายบทบาทของคณะกรรมการ) 

สภาพที่มีผลตอสโตรค (Conditions Affecting the Stroke) 

สภาพโดยรอบท่ีลูกของผูเลนหยุดอยู พ้ืนท่ีต้ังใจยืน พ้ืนท่ีต้ังใจสวิง เสนทางเลน หรือ พ้ืนท่ีผอน
ปรนท่ีผูเลนจะดรอปหรือวางลูก 
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• "พื้นที่ตั้งใจยืน" รวมถึงที่ที่ผูเลนจะวางเทาสองขางของเขาหรือของเธอ และบริเวณทั้งหมดที่ 
อาจมีผลกระทบอยางมีเหตุผลกับวิธี และที่ที่รางกายของผูเลนอยูในบริเวณที่เตรียมสําหรับ 
และการทําสโตรคที่ตั้งใจ

• "พื้นที่ตั้งใจสวิง" รวมถึงบริเวณทัง้หมดทีอ่าจมีผลกระทบอยางมีเหตุผล กับสวนของการ 
สวิงขึ้น สวิงลง หรือการจบของวงสวิงสําหรับสโตรคที่ตั้งใจ

• แตละความหมายของ “สภาพโดยรอบ” “เสนทางเลน” และ“พื้นที่ผอนปรน” มีนิยามศัพท 
เฉพาะคํา

สนาม (Course) 

บริเวณท้ังหมดของการเลนภายในเขตของอาณาเขตท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 

• ทุกบริเวณภายในเขตของอาณาเขตอยูในสนาม และเปนสวนหน่ึงของสนาม

• ทุกบริเวณของอาณาเขตอยูในโอบ ีและไมเปนสวนหน่ึงของสนาม

• เขตของอาณาเขตตอเน่ืองท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและลงใตพ้ืน

สนามปะกอบดวยหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกําหนด

ดรอป (Drop) 

ถือลูกและปลอยเพ่ือใหลูกตกลงผานอากาศโดยจงใจใหลูกน้ันอยูในการเลน 

ถาผูเลนปลอยลูกโดยไมจงใจใหลูกอยูในการเลน ถือวายังไมไดดรอปลูกน้ันและลูกน้ันไมอยูใน
การเลน (ดูกฎขอ 14.4) 

กฎการผอนปรนแตละขอจะระบุพ้ืนท่ีผอนปรนเฉพาะท่ีตองดรอปลูกและไปหยุดอยู 

ในการผอนปรนผูเลนตองปลอยลูกจากความสูงระดับเขาเพ่ือใหลูกน้ัน: 

• ตกลงไปตรงๆ โดยผูเลนไมโยน ปน หรือกลิ้งลูก หรือใชการเคลื่อนไหวอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอท่ีลูกจะไปหยุดอยู และ

• ไมสัมผัสสวนใดของรางกายหรืออุปกรณของผูเลนกอนลูกกระทบพ้ืน (ดูกฎขอ 14.3b)
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จม (Embedded) 

เมื่อลูกของผูเลนอยูในรอยลูกตกของลูกเองท่ีเกิดจากผลของการสโตรคครั้งท่ีแลวของผูเลนและ
สวนของลูกน้ันอยูตํ่ากวาระดับพ้ืน 

ลูกไมจําเปนตองสัมผัสดินถึงจะจม (เชน  หญาและลูสอิมเพดิเมนทอาจจะอยูระหวางลูกกับดิน) 

อุปกรณ (Equipment) 

สิ่งใดท่ีผูเลนหรือแคดด้ีของผูเลน ใช สวมใส จับหรือถือไว 

วัตถุท่ีใชสําหรับการดูแลสนาม เชน คราด เปนอุปกรณในขณะท่ีผูเลนหรือแคดด้ีกําลังจับหรือ
ถือไวเทาน้ัน 

กฎอุปกรณ (Equipment Rules) 

ขอมูลจําเพาะและขอกําหนดอ่ืนสําหรับไมกอลฟ ลูกกอลฟและอุปกรณอ่ืนท่ีอนุญาตใหผูเลนใช
ระหวางรอบ  กฎอุปกรณมีอยูท่ี [อางไวในเว็บไซตอุปกรณ] 

คันธง (Flagstick) 

เสาท่ีสามารถเคลื่อนยายได คณะกรรมการ จัดไวโดยปกอยูในหลุมเพ่ือแสดงตําแหนงหลุม คัน
ธงรวมถึงใบธงและวัสดุหรือวัตถุอ่ืนท่ีติดอยูกับเสาน้ัน 

ขอกําหนดของคันธงระบุไวในกฎอุปกรณ 

โฟรบอล (Four-Ball) 

รูปแบบของการเลนท่ีแขงกันระหวางฝายท่ีมีพารทเนอรสองคน แตละคนเลนลูกของเขาหรือ
ของเธอเอง สกอรของฝายสําหรับหลุมคือสกอรท่ีตํ่ากวาของพารทเนอรสองคนในหลุมน้ัน 

โฟรบอลอาจจะเลนเปนแมทชเพลยระหวางฝายของพารทเนอรสองคนกับอีกฝายของพารท
เนอรสองคน หรือสโตรคเพลยท่ีแขงขันกันระหวางหลายฝายของพารทเนอรสองคน 
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โฟรซัมส  (รูจักในช่ือ “สลับกันตี”) Foursomes (also known as “Alternate Shot”) 

รูปแบบของการเลนท่ีพารทเนอรสองคนแขงขันเปนฝาย โดยเลนหน่ึงลูกในลําดับท่ีสลับกันใน
แตละหลุม 

โฟรซัมส อาจจะเลนเปนแมทชเพลยแขงขันระหวางฝายของพารทเนอรสองคนกับฝายของ
พารทเนอรสองคนอ่ืน หรือ สโตรคเพลยท่ีแขงขันระหวางหลายฝายของพารทเนอรสองคน 
 
พื้นที่ทั่วไป (General Area) 

พ้ืนท่ีของสนามท่ีครอบคลุมทุกสวนของสนาม ยกเวนสี่พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีกําหนด: (1) พ้ืนท่ีต้ังที ผูเลน
ตองเลนจากในการเริ่มเลนหลุมท่ีเขาหรือเธอกําลังเลนอยู (2) พ้ืนท่ีปรับโทษทุกแหง (3) บังเกอร
ทุกแหง และ (4) กรีนของหลุมท่ีผูเลนกําลังเลนอยู 

พ้ืนท่ีท่ัวไปรวมถึง: 

• พ้ืนท่ีต้ังทีทุกแหงในสนามนอกจากพ้ืนท่ีต้ังที และ 

• กรีนผิดทุกแหง 
 
โทษปรับทั่วไป (General Penalty) 

แพหลุมในแมทชเพลย หรือสองสโตรคปรับโทษในสโตรคเพลย 
 

พื้นที่ซอม (Ground Under Repair) 

สวนของสนามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนพ้ืนท่ีซอม (ไมวาทําเครื่องหมายหรือไม) พ้ืนท่ีซอมท่ี
กําหนดรวมถึงท้ังสองอยาง: 

• พ้ืนท้ังหมดในเขตของพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และ 

• หญา พุมไม ตนไม หรือสิ่งท่ีงอกเงยหรือวัตถุธรรมชาติท่ีฝงรากในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดน้ัน รวมถึง
สวนใดของวัตถุน้ันท่ีข้ึนเหนือพ้ืนนอกเขตของพ้ืนท่ีท่ีกําหนดน้ัน แตไมใชสวนใด (เชน ราก
ของตนไม) ท่ีติดกับหรืออยูใตพ้ืนนอกขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดน้ัน 

พ้ืนท่ีซอมรวมถึงสิ่งดังตอไปน้ีแมวาคณะกรรมการไมไดกําหนด เชน: 

• หลุมท่ีคณะกรรมการหรือผูดูแลสนามทําไว:  



217 

» ในการเตรียมสนาม (เชน รูท่ีเกิดจากการถอนหลักออกหรือหลุมบนกรีนท่ีใชสําหรับ
หลุมอ่ืนในกรณีท่ีใชกรีนรวมกัน) หรือ

» ในการบํารุงรักษาสนาม (เชน หลุมท่ีนําแผนหญาหรือตอไมออก หรือการวางทอ แตไม
รวมรูระบายอากาศ)

• เศษหญาจากการตัด ใบไม และวัสดุอ่ืนท่ีกองไวเพ่ือรอการขนยายภายหลัง แต:

» วัสดุธรรมชาติท่ีกองไวเพ่ือรอการขนยายเปนลูสอิมเพดิเมนทดวย

» วัสดุใดท่ีท้ิงไวในสนามและไมมีเจตนาขนยาย ไมใชเปนพ้ืนท่ีซอม เวนแตคณะกรรมการ
กําหนดใหเปนเชนน้ัน

• ท่ีอยูอาศัยใดของสัตว (เชน รังนก) ท่ีอยูใกลลูกของผูเลนท่ีการสโตรคหรือการยืนของผูเลน
อาจทําความเสียหาย ยกเวนเมื่อท่ีอยูอาศัยทําโดยสัตวท่ีกําหนดเปนลูสอิมเพดิเมนท (เชน
หนอนหรือแมลง)

เขตของพ้ืนท่ีซอมควรกําหนดดวยหลัก เสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ 

• หลัก: เมื่อกําหนดดวยหลัก เขตของพ้ืนท่ีซอมกําหนดโดยแนวระหวางจุดดานนอกของหลัก
ท่ีระดับพ้ืน และหลักน้ันอยูในพ้ืนท่ีซอม

• เสน: เมื่อกําหนดโดยเสนสีบนพ้ืน เขตของพ้ืนท่ีซอมคือขอบนอกของเสน และเสนน้ันอยูใน
พ้ืนท่ีซอม

• ลักษณะสภาพทางกายภาพ: เม่ือกําหนดดวยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เชน แปลงไม
ประดับหรือแปลงเพาะพันธหญา) คณะกรรมการควรระบุวาเขตของพ้ืนท่ีซอมกําหนด
อยางไร

เมื่อกําหนดเขตของพ้ืนท่ีซอมดวยเสนหรือลักษณะสภาพทางกายภาพ อาจใชหลักแสดงพ้ืนท่ี
ซอม วาอยูท่ีใด แตไมมีความหมายอ่ืน  

หลุม (Hole) 

จุดสิ้นสุดบนกรีนสําหรับหลุมท่ีกําลังเลนอยู 

• หลุมตองมีเสนผาศูนยกลาง 4 ¼น้ิว (108 มิลลิเมตร) และลึกอยางนอย 4 น้ิว (101.6
มิลลิเมตร)
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• ถามีการใชปลอกหลุม เสนผาศูนยกลางดานนอกของปลอกตองไมเกิน 4 ¼น้ิว (108 
มิลลิเมตร) ปลอกหลุมน้ันตองลึกลงไปตํ่ากวาผิวกรีนอยางนอย 1 น้ิว (25.4 มิลลิเมตร) 
นอกจากธรรมชาติของดินจําเปนใหอยูใกลผิว 

คําวา "หลุม" (เมื่อไมใชเปนนิยามศพัทท่ีเปนตัวเอียง) ใชท่ัวไปในกฎขอบังคับเพ่ือหมายถึงสวน
หน่ึงของสนามท่ีประกอบดวยพ้ืนท่ีต้ังที กรีนและหลุม การเลนหลุมใดเริ่มตนจากพ้ืนท่ีต้ังทีและ
จบลงเมื่อลูกลงหลุมบนกรีน (หรือเมื่อกฎระบุไวเปนอยางอ่ืนวาเลนจบหลุมน้ันแลว) 
 
ลงหลุม (Holed) 

เมื่อลูกหยุดน่ิงอยูในหลุมหลังจากสโตรคและทุกสวนของลูกตํ่ากวาผิวกรีน 

เมื่อกฎอางถึง "การจบหลุม" หรือ "จบหลุม" หมายถึงเมื่อลูกของผูเลนลงหลุม  

เฉพาะกรณีลูกพิงอยูกับคันธงท่ีอยูในหลุม ดูกฎขอ 13.2c (ถือวาลูกน้ันลงหลุมถาสวนใดของลูก
อยูตํ่ากวาผิวกรีน) 
 

ออนเนอร (Honour) 

สิทธ์ิของผูเลนท่ีเลนกอนจากพ้ืนท่ีต้ังที (ดูกฎขอ 6.4) 
 
สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได (Immovable Obstruction) 

สิ่งกีดขวางใดท่ี: 

• ไมสามารถเคลื่อนยายไดโดยไมใชความพยายามอยางมากหรือไมทําใหสิ่งกีดขวางน้ัน หรือ
สนาม เกิดความเสียหาย และ 

• นอกเหนือจากน้ันไมตรงกับนิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

คณะกรรมการอาจกําหนดสิ่งกีดขวางใดเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได แมวาสิ่งน้ันตรงกับ
นิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 
 

ปรับปรุง (Improve) 

การเปลี่ยนหน่ึงหรือมากกวาสภาพท่ีมีผลตอสโตรคหรือสภาพทางกายภาพอ่ืน ท่ีมีผลตอการ
เลน ทําใหผูเลนมีความเปนไปไดท่ีจะไดเปรียบสําหรับสโตรค 
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ในการเลน (In Play) 

สถานะลูกของผูเลนเมื่ออยูในสนามและกําลังใชในการเลนในหลุมใด: 

• ลูกเริ่มอยูในการเลนในหลุม: 

» เมื่อผูเลนทําสโตรคกับลูกจากภายในพ้ืนท่ีต้ังที หรือ 

» ในแมทชเพลย เมื่อผูเลนทําสโตรคกับลูกจากภายนอกพ้ืนท่ีต้ังทีและคูแขงไมยกเลิก 
สโตรคน้ัน ตามกฎขอ 6.1b  

• ลูกน้ันยังคงอยูในการเลนจนกระท่ังลงหลุม ยกเวนลูกน้ันไมอยูในการเลนอีกตอไป: 

» เมื่อหยิบลูกข้ึนจากสนาม 

» เมื่อลูกหาย (แมวาลูกหยุดอยูในสนาม) หรือจะหยุดอยูในโอบ ีหรือ 

» เมื่อใชลูกอ่ืนนํามาแทนลูกน้ัน แมวากฎไมอนุญาต 

ลูกไมอยูในการเลนเปนลูกผิด 

ผูเลนไมสามารถมีลูกในการเลนมากกวาหน่ึงลูกในเวลาใด (ดูกฎขอ 6.3d สําหรับในกรณีท่ีจํากัด 
ใหผูเลนอาจเลนมากกวาหน่ึงลูกในเวลาเดียวกันในหลุมใด) 

เมื่อกฎอางถึงลูกท่ีหยุดอยูหรืออยูในการเคลื่อนท่ี หมายถึงวาลูกอยูในการเลน 

เมื่อท่ีมารคลูกอยูในท่ีเพ่ือมารคจุดของลูกในการเลน: 

• ถายังไมไดหยิบลูกข้ึน ลูกยังคงอยูในการเลน และ 

• ถาไดหยิบลูกข้ึนแลวและนํากลับมาวางแลว ลูกอยูในการเลน แมวาจะไมไดเคลื่อนยายท่ี
มารคลูกออก 

 

วัตถุรวม (Integral Object) 

วัตถุประดิษฐท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนสวนหน่ึงของความทาทายของการเลนในสนามซึ่งไม
อนุญาตใหผอนปรนโดยไมมีการปรับโทษ 

วัตถุรวมถือวาคลื่อนยายไมได (ดูกฎขอ 8.1a) แตถาสวนของวัตถุรวม (เชน ประตูรั้ว หรือประตู 
หรือสวนของเคเบิ้ลท่ียึดติด) ตรงกับนิยามศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได ถือวาสวนน้ันเปน
สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 
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วัตถุประดิษฐท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนวัตถุรวมไมเปนสิ่งกีดขวางหรือวัตถุเขต 

รูหรือแนใจอยางแทจริง (Known or Virtually Certain) 

มาตรฐานเพ่ือตัดสินวาเกิดอะไรข้ึนกับลูกของผูเลน – เชน ลูกหยุดอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษหรือไม 
ลูกเคลื่อนท่ีแลวหรือไม หรอือะไรเปนเหตุใหลูกเคลื่อนท่ี 

รูหรือแนใจอยางแทจริง หมายถึงมากกวาแคเปนไปได หรือนาจะเปน หมายถึงอยางใดอยาง
หน่ึง: 

• มีหลักฐานแนชัดในเหตุการณท่ีเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกของผูเลน เชน เมื่อผูเลน หรือ
พยานอ่ืนเห็นวาเกิดข้ึน

• ถึงแมจะมีความสงสัยในระดับท่ีนอยมาก ขอมูลท่ีมีเหตุผลท่ีมีอยูท้ังหมดแสดงใหเห็นวา
เปนไปไดอยางนอย 95% เหตุการณท่ีเปนปญหาไดเกิดข้ึน

"ขอมูลท่ีมีเหตุผลท่ีมีอยูท้ังหมด" รวมถึงขอมูลท้ังหมดท่ีผูเลนรู และขอมูลอ่ืนท้ังหมดท่ีเขาหรือ
เธอสามารถไดรับดวยความพยายามพอสมควรและไมลาชาโดยไมมีเหตุผล 

สภาพโดยรอบ (Lie) 

จุดท่ีลูกหยุดอยู และวัตถุธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือแนบติด สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได วัตถุรวม 
หรือวัตถุเขต ท่ีสัมผัสลูกหรืออยูใกลกับลูก 
ลูสอิมเพดิเมนทและสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดไมเปนสวนของสภาพโดยรอบของลูก 

เสนทางเลน (Line of Play) 

เสนทางท่ีผูเลนต้ังใจใหลูกของเขาหรือของเธอไปหลังจากสโตรค รวมถึงพ้ืนท่ีบนเสนทางน้ันท่ีมี
ระยะพอสมควรข้ึนเหนือพ้ืนท้ังสองดานของเสนทางน้ัน 

เสนทางเลนไมจําเปนตองเปนแนวตรงระหวางสองจุด (เชน อาจเปนเสนโคงข้ึนอยูกับผูเลนต้ังใจ
ใหลูกน้ันไป) 

ลูสอิมเพดิเมนท (Loose Impediment) 

วัตถุธรรมชาติใดท่ีหลุดรวง เชน: 

• หิน เศษหญา ใบไม กิ่งไม และแขนงไม
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• ซากสัตว และมูลสัตว 

• หนอน แมลง และสัตวท่ีคลายคลึงท่ีสามารถเคลื่อนยายไดงาย และกองเนิน หรือใยท่ีสัตว
น้ันสราง (เชน มูลใสเดือน และรังมด) และ 

• กอนดินท่ีอัดแนน (รวมถึงกอนดินจากการเจาะรูระบายอากาศ) 

วัตถุธรรมชาติไมหลุดรวงถา: 

• ติดตรึง หรืองอกเงยอยู 

• ฝงแนนอยูในพ้ืน (ท่ีไมสามารถหยิบออกงาย) หรือ 

• ติดอยูกับลูก 

กรณีเฉพาะ: 

• ทรายและดินรวนไมเปนลูสอิมเพดิเมนท 

• นํ้าคาง นํ้าคางแข็ง และนํ้าไมใชลูสอิมเพดิเมนท 

• หิมะและนํ้าแข็งธรรมชาติ (นอกจากนํ้าคางแข็ง) เปนท้ังลูสอิมเพดิเมนทหรือเมื่ออยูบนพ้ืน
เปนนํ้าชั่วคราวแลวแตผูเลนเลือก 

• ใยแมงมุมเปนลูสอิมเพดิเมนทแมวาติดอยูกับวัตถุอ่ืน 
 

หาย (Lost) 

สถานะของลูกท่ีหาไมพบในสามนาทีหลังจากผูเลนหรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอ (หรือพารท
เนอรของผูเลน หรือแคดด้ีของพารทเนอร) เริ่มคนหาลูก 

ถาการคนหาเริ่มข้ึนและถูกขัดจังหวะชั่วคราวดวยเหตุผลท่ีดี (เชน ผูเลนหยุดการคนหาเมื่อการ
เลนหยุดลงชั่วคราว หรือจําเปนตองยืนหลบเพ่ือรอใหผูเลนอ่ืนเลน) หรือเม่ือผูเลนผิดพลาดไป
ระบุลูกผิด: 

• ไมนับเวลาระหวางท่ีมีการขัดจังหวะกับเมื่อกลับมาคนหา และ 

• เวลารวมท้ังหมดท่ีใชในการคนหาคือสามนาที นับเวลาในการคนหาท้ังกอนการขัดจังหวะ
และหลังจากท่ีกลับมาคนหาตอ 
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การมารค (Mark) 

เพ่ือแสดงจุดท่ีลูกหยุดอยูโดย: 

• วางท่ีมารคลูกชิดดานหลัง หรือชิดกับลูก หรือ   

• จับไมกอลฟแตะบนพ้ืนชิดดานหลัง หรือชิดกับลูก 

ทําเชนน้ีเพ่ือแสดงจุดท่ีตองนําลูกกลับมาวางหลังจากไดหยิบข้ึน 
 
มารคเกอร (Marker) 

ในสโตรคเพลย บุคคลท่ีรับผิดชอบในการบันทึกสกอรของผูเลนในสกอรการดของผูเลนและ
รับรองสกอรการดน้ัน มารคเกอรอาจเปนผูเลนอ่ืน แตไมใชพารทเนอร 

คณะกรรมการอาจระบุวาใครจะเปนมารคเกอรของผูเลนหรือบอกใหผูเลนเลือกมารคเกอร
อยางไร 
 

แมทชเพลย (Match Play) 

รูปแบบการเลนท่ีผูเลนหรือฝายเลนโดยตรงกับคูแขงหรือคูแขงในแมทชตัวตอตัวในหน่ึงรอบ
หรือมากกวาซึ่ง: 

• ผูเลนหรือฝายชนะหลุมในแมทชโดยเลนจบหลุมดวยจํานวนสโตรคท่ีนอยกวา (รวมสโตรคท่ี
ทําและสโตรคปรับโทษ) และ 

• แมทชชนะเมื่อผูเลนหรือฝายมีจํานวนหลุมชนะคูแขงหรือคูแขงมากกวาจํานวนหลุมท่ีเหลือ
ใหเลน 

แมทชเพลยสามารถเลนเปนแมทชเด่ียว (ผูเลนคนหน่ึงเลนโดยตรงกับคูแขงคนหน่ึง) ธรีบอล
แมทช หรือโฟรซัมส หรือโฟรบอลแมทชระหวางฝายของพารทเนอรสองคน 
 
สกอรสูงสุด (Maximum Score) 

รูปแบบสโตรคเพลยซึ่งสกอรของผูเลนหรือของฝายสําหรับหลุมมีการควบคุมจํานวนสโตรคสูง
สุด (รวมสโตรคท่ีทําและสโตรคปรับโทษ) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ เชน สองเทาของพาร 
จํานวนคงท่ี หรือเน็ทสกอรดับเบิ้ลโบกี้ 
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สิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได (Movable Obstruction) 

สิ่งกีดขวางท่ีสามารถเคลื่อนยายไดใชความพยายามท่ีเหมาะสมและไมทําใหเกิดความเสียหาย
กับสิ่งกีดขวางน้ันหรือสนาม 

ถาสวนของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือวัตถุรวม (เชน ประตูรั้ว หรือประตู หรือสวนของ
สายเคเบิลท่ียึดติด) ตรงกับสองมาตรฐานน้ี สวนน้ันถือวาเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

แตไมนํามาใชถาสวนท่ีเคลื่อนยายไดของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได หรือวัตถุรวมไมไดต้ังใจทํา
ใหเคลื่อนยาย (เชน กอนหินท่ีหลุดออกซึ่งเปนสวนของกําแพงหิน) 

แมวาเปนสิ่งกีดขวางท่ีสามารถเคลื่อนยายได คณะกรรมการอาจกําหนดใหเปนสิ่งกีดขวาง
เคลื่อนยายไมได 

เคลื่อนที่ (Moved) 

เมื่อลูกท่ีหยุดอยูขยับออกจากจุดเดิมไปหยุดอยูจุดอ่ืน และสามารถมองเห็นดวยตาเปลา (ไมวา
จะมีใครเห็นวาเกิดข้ึนจริงหรือไมก็ตาม) 

เชนน้ีใชกับลูกท่ีขยับข้ึน ลงหรือแนวนอนในทิศทางใดออกจากจุดเดิม 

ถาลูกน้ันเพียงแคโยก (บางครั้งเรียกวาสั่น) และยังคงอยูบนหรือกลับไปยังจุดเดิม ลูกน้ันไม
เคลื่อนท่ี 

แรงธรรมชาติ (Natural Forces) 

ผลกระทบของธรรมชาติ เชน ลม นํ้า หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ีไมมีเหตุท่ีชัดเจนเน่ืองมาจากผลของแรง
โนมถวง 

จุดผอนปรนโดยสมบูรณที่ใกลที่สุด (Nearest Point of Complete Relief) 

จุดอางอิงสําหรับการผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติ (กฎขอ 16.1) สภาพสัตวอันตราย 
(กฎขอ 16.2) กรีนผิด (กฎ 13.1f) หรือโซนหามเลน (กฎขอ 16.1f และ 17.1e) หรือการผอน
ปรนตามกฎสนามบางขอ 

เปนจุดท่ีประมาณวาลูกจะอยูท่ีจุดน่ันโดย: 

• ใกลท่ีสุดกับจุดเดิมของลูก แตไมใกลหลุมกวาจุดน้ัน
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• ในพ้ืนท่ีของสนามตามท่ีกําหนด และ

• ท่ีสภาพน้ันไมติดขัดกับสโตรคท่ีผูเลนจะทําจากจุดเดิมถาไมมีสภาพน้ัน

การประมาณจุดอางอิงน้ีกําหนดใหผูเลนระบุโดยไมกอลฟท่ีจะเลือกใช การยืน สวิง และ
เสนทางเลนท่ีเขาหรือเธอจะไดใชสําหรับสโตรคน้ัน 

ผูเลนไมจําเปนตองจําลองสโตรคน้ันดวยการยืนจริงและสวิงดวยไมกอลฟท่ีเลือก (แตแนะนําให
ผูเลนทําเชนน้ีเพ่ือชวยในการประมาณไดแมนยํา) 

จุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดเก่ียวของกับสภาพเฉพาะท่ีทําการผอนปรนและอาจอยูใน
บริเวณท่ีมีการติดขัดกับสิ่งอ่ืน: 

• ถาผูเลนทําการผอนปรนและมีการติดขัดจากสภาพอ่ืนท่ีอนุญาตใหผอนปรน ผูเลนอาจผอน
ปรนอีกครั้งโดยกําหนดจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุดจากสภาพใหม

• การผอนปรนจะตองแยกจากกันสําหรับแตละสภาพ ยกเวนแตวาผูเลนอาจผอนปรนจากท้ัง
สองสภาพในเวลาเดียวกัน (โดยการกําหนดจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสดุจากท้ังสอง
สภาพ) เมื่อไดทําการผอนปรนจากแตละสภาพแลว พบวาเหมาะสมท่ีจะสรุปไดวาการ
ดําเนินการดังกลาวตอไปจะมีผลใหยังคงมีการติดขัดกับอีกสภาพหน่ึงหรือสภาพอ่ืนตอไป

โซนหามเลน (No Play Zone) 

สวนหน่ึงของสนามท่ีคณะกรรมการหามเลน โซนหามเลนตองถูกกําหนดใหเปนสวนของสภาพ
สนามผิดปกติหรือพ้ืนท่ีปรับโทษ 

คณะกรรมการอาจใชโซนหามเลนสําหรับเหตุผลใด เชน: 

• การคุมครองสัตวปา ท่ีอยูอาศัยของสัตว และพ้ืนท่ีคงสภาพเพ่ือสิ่งแวดลอม

• การปองกันความเสียหายกับตนไมเล็ก แปลงไมประดับ แปลงอนุบาลหญา พ้ืนท่ีปูหญาใหม
หรือพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ่ืน

• การปกปองผูเลนจากอันตราย และ

• การอนุรักษสถานท่ีทางประวัติศาสตร หรือเกี่ยวของกับวัฒนธรรม

คณะกรรมการควรกําหนดเขตของโซนหามเลนดวยเสนหรือหลัก และเสนหรือหลักน้ัน (หรือ
สวนดานบนของหลักเหลาน้ัน) ควรแสดงโซนหามเลนใหแตกตางจากสภาพสนามผิดปกติ หรือ
พ้ืนท่ีปรับโทษท่ีไมมีโซนหามเลน 
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สิ่งกีดขวาง (Obstruction) 

วัตถุประดิษฐใด ยกเวนวัตถุรวม และวัตถุเขต 

ตัวอยางของสิ่งกีดขวาง: 

• ถนนและทางเดินท่ีปูดวยวัสดุประดิษฐซึ่งรวมถึงขอบประดิษฐ

• อาคารและท่ีหลบฝน

• หัวฉีดนํ้า ทอระบายนํ้า และระบบชลประทาน หรือกลองควบคุม

• หลัก กําแพง ราวรั้ว และรั้ว (แตไมใชเมื่อเปนวัตถุเขตท่ีกําหนดหรือแสดงเขตของสนาม)

• รถกอลฟ รถตัดหญา รถยนตและยานพาหนะอ่ืน

• ถังขยะ ปายบอกทาง และมาน่ัง

• อุปกรณของผูเลน คันธงและ คราด

สิ่งกีดขวางเปนท้ังสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดหรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไมได ถาสวนของสิ่งกีด
ขวางเคลื่อนยายไมได (เชน ประตูรั้ว หรือประตู หรือสวนของสายเคเบิลท่ียึดติด) ตรงกับนิยาม
ศัพทของสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายไดถือวาสวนน้ันเปนสิ่งกีดขวางเคลื่อนยายได 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอยางกฎสนาม F-23 (คณะกรรมการอาจจัดทํากฏสนาม
กําหนดสิ่งกีดขวางบางอยางเปนสิ่งกีดขวางชั่วคราวเคลื่อนยายไมไดท่ีมีข้ันตอนการผอนปรน
พิเศษ) 

คูแขง (Opponent) 

บุคคลท่ีผูเลนแขงขันดวยในแมทช คําวาคูแขงใชเฉพาะในแมทชเพลยเทาน้ัน 

สิ่งกระทบภายนอก (Outside Influence) 

ผูคนหรือสิ่งเหลาน้ีท่ีอาจสงผลตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับลูกหรืออุปกรณของผูเลน หรือสนาม: 
• บุคคลใด (รวมถึงผูเลนอ่ืน) ยกเวนผูเลนน้ัน หรือแคดด้ีของเขาหรือของเธอ หรือพารทเนอร

ของผูเลน หรือคูแขง หรือแคดด้ีของพวกเขา
• สัตว และ
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• วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ หรือสิ่ง อ่ืนใด (รวมถึงลูกอ่ืนท่ีเคลื่อนท่ี) ยกเวนแรง
ธรรมชาติ

โอบี (Out of Bounds) 

ทุกบริเวณนอกเขตของอาณาเขตสนามตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ทุกบริเวณภายในเขตน้ัน
อยูในสนาม 

เขตของสนามขยายท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและลงใตพ้ืน: 

• หมายความวาพ้ืนท้ังหมดและทุกสิ่ง (เชน วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ) อยูภายในเขต
ถือวาอยูในสนามไมวาจะอยูเหนือหรือตํ่ากวาพ้ืน

• ถาวัตถุอยูท้ังในและนอกเขต (เชน บันไดแนบติดกับรั้วเขต หรือตนไมท่ีหย่ังรากนอกเขตท่ีมี
กิ่งย่ืนเขามาภายในเขต หรือในทางกลับกัน) เฉพาะสวนของวัตถุท่ีอยูนอกเขตอยูในโอบี

เขตควรกําหนดโดยใชวัตถุเขตหรือเสน: 

• วัตถุเขต: เมื่อกําหนดโดยหลักหรือรั้ว เขตถูกกําหนดโดยแนวระหวางจุดของหลักหรือเสารั้ว 

ที่ระดับพื้นดินดานสนาม (ไมรวมเสาคํายัน) และหลักหรือเสารั้วเหลานั้นอยูในโอบี

เมือ่กาํหนดดวยวัตถอุืน่ เชน กําแพง หรือเมื่อคณะกรรมการตองการกาํหนดรัว้เขตใน 

ลักษณะที่แตกตางไป คณะกรรมการควรกําหนดแนวเขต

• เสน: เมือ่กาํหนดดวยเสนสีบนพืน้ เขตคือขอบเสนนัน้ดานสนามและเสนนัน้อยูในโอบเีมื่อ 
เสนบนพื้นกําหนดเขต อาจใชหลักเพื่อแสดงตําแหนงเขตได แตหลักนั้นไมมีความหมาย

หลักหรือเสนเขตควรเปนสีขาว 

พาร/โบก้ี (Par/Bogey) 

รูปแบบสโตรคเพลยท่ีใชการคิดสกอรเหมือนในแมทชเพลยท่ี: 

• ผูเลนหรือฝายชนะหรือแพหลุมโดยจบหลุมดวยสโตรคทีน่อยกวาหรอืสโตรคทีม่ากกว
า (รวมทัง้ สโตรคทีท่ ําและสโตรคปรับโทษ) สกอรทีก่ ําหนดสําหรบัหลุมทีกาํหนด
โดยคณะกรรมการ และ

• การแขงขันชนะโดยผูเลนหรือฝายทีม่ีจํานวนหลุมทีช่นะเทียบกับหลมุทีแ่พมากทีสุ่ด (คือ 
การรวมจํานวนหลุมที่ชนะและหักดวยจํานวนหลุมที่แพ) 
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พารทเนอร (Partner) 

ผูเลนท่ีแขงขันรวมกับผูเลนอีกคนเปนฝายหน่ึง ท้ังในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย 

พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Area) 

บริเวณท่ีอนุญาตใหผอนปรนไดดวยการปรับโทษหน่ึงสโตรค ถาลูกของผูเลนเขามาหยุดอยูท่ีน่ัน 

พ้ืนท่ีปรับโทษคือ: 

• แหลงนํ้าในสนาม  (ไมวาคณะกรรมการทําเครื่องหมายหรือไม) รวมถึงทะเล ทะเลสาบ บอ
นํ้า แมนํ้า คูนํ้า รองระบายนํ้าผิวดิน หรือรองนํ้าเปด (ไมวามีนํ้าอยูหรือไม) และ

• สวนใดของสนามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปนพ้ืนท่ีปรับโทษ

พ้ืนท่ีปรับโทษเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกําหนด

พ้ืนท่ีปรับโทษมีสองชนิดท่ีแตกตางกันชัดเจนดวยสีท่ีใชในการทําเครื่องหมาย:

• พ้ืนท่ีปรับโทษสีเหลือง (ทําเครื่องหมายดวยเสนสีเหลืองหรือหลักสีเหลือง) ผูเลนมีสอง
ทางเลือกในการผอนปรน (กฎ17.1d(1) และ (2))

• พ้ืนท่ีปรับโทษสีแดง (ทําเครื่องหมายดวยเสนสีแดงหรือหลักสีแดง) ผูเลนมีทางเลือกเพ่ิมเติม
ผอนปรนดานขาง (กฎขอ 17.1d(3)) นอกเหนือจากทางเลือกผอนปรนสองทางท่ีมีอยู
สําหรับพ้ืนท่ีปรับโทษสีเหลือง

ถาคณะกรรมการไมไดทําเครื่องหมายหรือแสดงดวยสีของพ้ืนท่ีปรับโทษ ใหถือเปนพ้ืนท่ีปรับ
โทษสีแดง 

เขตของพ้ืนท่ีปรับโทษขยายท้ังข้ึนเหนือพ้ืนและตํ่ากวาพ้ืน: 

• หมายความวาพ้ืนท้ังหมดและสิ่งอ่ืนใด (เชน วัตถุธรรมชาติหรือวัตถุประดิษฐ) ภายในเขต
เปนสวนของพ้ืนท่ีปรับโทษไมวาอยูเหนือหรือตํ่ากวาผิวของพ้ืน

• ถาวัตถุอยูท้ังในและนอกเขต (เชน สะพานท่ีอยูเหนือพ้ืนท่ีปรับโทษ หรือตนไมท่ีหย่ังรากใน
เขตท่ีมีก่ิงย่ืนออกไปนอกเขต หรือในทางกลับกัน) เฉพาะสวนของวัตถุท่ีอยูในเขตเปนสวน
ของพ้ืนท่ีปรับโทษ

เขตของพ้ืนท่ีปรับโทษควรกําหนดดวยหลัก เสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ: 
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• หลัก: เมื่อกําหนดดวยหลัก เขตของพ้ืนท่ีปรับโทษกําหนดโดยแนวระหวางจุดดานนอกของ
หลักท่ีระดับพ้ืน และหลักเหลาน้ันอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ

• เสน: เมื่อกําหนดดวยเสนสีบนพ้ืน เขตของพ้ืนท่ีปรับโทษคือขอบดานนอกของเสนน้ัน และ
เสนน้ันอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ

• ลักษณะสภาพทางกายภาพ: เมื่อกําหนดดวยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เชน ชายหาด
หรือพ้ืนท่ีทะเลทราย หรือกําแพงเข่ือน) คณะกรรมการควรบอกวาเขตของพ้ืนท่ีปรับโทษมี
การกําหนดไวอยางไร

เมื่อเขตพ้ืนท่ีปรับโทษกําหนดดวยเสน หรือลักษณะสภาพทางกายภาพอาจใชหลักเพ่ือแสดง
ตําแหนงพ้ืนท่ีปรับโทษวาอยูท่ีใด แตหลักน้ันไมมีความหมาย 

เมื่อคณะกรรมการไมกําหนดเขตของแหลงนํ้า เขตพ้ืนท่ีปรับโทษกําหนดโดยเขตตามธรรมชาติ 
(น่ันคือ ท่ีพ้ืนลาดลงไปเปนลักษณะแองไปท่ีสามารถบรรจุนํ้าได) 

ถารองนํ้าเปดปกติไมมีนํ้า (เชน คูระบายนํ้า หรือทางนํ้าหลากท่ีแหง ยกเวนระหวางฤดูฝน) 
คณะกรรมการอาจกําหนดพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป (ซึ่งหมายความวาไมใชพ้ืนท่ี
ปรับโทษ) 

จุดผอนปรนมากที่สุดที่มี (Point of Maximum Available Relief) 

จุดอางอิงสําหรับการผอนปรนฟรีจากสภาพสนามผิดปกติในบังเกอร (กฎขอ 16.1c) หรือบน
กรีน (กฎขอ 16.1d) เมื่อไมมีจุดผอนปรนโดยสมบูรณท่ีใกลท่ีสุด 

เปนจุดท่ีประมาณวาลูกจะอยูท่ีจุดน้ันโดย: 

• ใกลที่สุดกับจุดเดิมของลูก แตไมใกลหลุมกวาจุดนั้น

• ในพื้นที่ของสนามตามที่กําหนด และ

• ท่ีสภาพสนามผิดปกติติดขัดนอยที่สุดกับสโตรคที่ผูเลนจะทําจากจุดเดิมถาไมมีสภาพนั้น

การประมาณจุดอางอิงน้ีกําหนดใหผูเลนระบุโดยไมกอลฟท่ีจะเลือกใช การยืน สวิง และ
เสนทางเลนท่ีเขาหรือเธอจะไดใชสําหรับสโตรคน้ัน 

ผูเลนไมจําเปนตองจําลองสโตรคน้ันดวยการยืนจริงและสวิงดวยไมกอลฟท่ีเลือก (แตแนะนําให
ผูเลนทําเชนน้ีเพ่ือชวยในการประมาณไดแมนยํา) 
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จุดผอนปรนมากท่ีสุดท่ีมีหาไดโดยเปรียบเทียบการติดขัดมากนอยกับสภาพโดยรอบของลูก 
และพ้ืนท่ีต้ังใจยืนและสวิงของผูเลน และบนกรีนเทาน้ันรวมเสนทางเลน ตัวอยางเมื่อผอนปรน
จากนํ้าชั่วคราว: 

• จุดผอนปรนมากท่ีสุดท่ีมี ลูกอาจอยูตรงท่ีมีนํ้าต้ืนกวาตรงท่ีผูเลนจะยืน (มีผลตอการยืน
มากกวาสภาพโดยรอบและการสวิง) หรือตรงท่ีลูกอยูในนํ้าลึกกวาตรงท่ีผูเลนจะยืน (มีผล
ตอสภาพโดยรอบและการสวิงมากกวาการยืน)

• บนกรีน จุดผอนปรนมากท่ีสุดท่ีมีอาจข้ึนอยูกับเสนทางเลนท่ีลูกจะตองผานชวงนํ้าต้ืนท่ีสุด
หรือสั้นท่ีสุดของนํ้าชั่วคราว

โพรวิช่ันนัลบอล (Provisional Ball) 

ลูกอ่ืนท่ีเลนในกรณีท่ีผูเลนเพ่ิงเลนไปอาจจะ: 

• อยูในโอบ ีหรือ

• หายนอกพ้ืนท่ีปรับโทษ

โพรวิชั่นนัลบอลไมเปนลูกอยูในการเลนของผูเลน นอกจากกลายเปนลูกอยูในการเลนตามกฎ
ขอ 18.3c 

กรีน (Putting Green) 

บริเวณในหลุมท่ีผูเลนกําลังเลนอยูท่ี: 

• เตรียมไวเปนพิเศษสําหรับการพัท หรือ

• คณะกรรมการกําหนดใหเปนกรีน (เชน เมื่อใชกรีนชั่วคราว)

กรีนสําหรับหลุมมีหลุมท่ีผูเลนพยายามจะเลนลูกไปลง

กรีนเปนหน่ึงในหาพ้ืนท่ีของสนามท่ีกําหนด กรีนสําหรับหลุมอ่ืนท้ังหมด (ซึ่งผูเลนไมไดเลนใน
เวลาน้ัน) เปนกรีนผิดและเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป 

เขตของกรีนกําหนดโดยท่ีสามารถเห็นไดวาเปนบริเวณท่ีเตรียมไวเปนพิเศษเริ่มตนข้ึน (เชน เมื่อ
ตัดหญาอยางชัดเจนเพ่ือแสดงเขต) นอกจากวาคณะกรรมการกําหนดเขตในลักษณะท่ีแตกตาง
ไป (เชน ใชเสนหรือจุด) 
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ถามีการใชกรีนแฝดสําหรับหลุมท่ีแตกตางกันสองหลุม: 

• บริเวณท่ีเตรียมไวท้ังหมดท่ีมีสองหลุมถือวาเปนกรีนเมื่อเลนแตละหลุม

• แตคณะกรรมการอาจกําหนดเขตท่ีแบงกรีนแฝดออกเปนสองกรีนท่ีแตกตางกันเพ่ือท่ีวาเมื่อ
ผูเลนกําลังเลนหลุมใดหลุมหน่ึง สวนของกรีนแฝดสําหรับหลุมอ่ืนจะเปนกรีนผิด

ผูตัดสิน (Referee) 

เจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการแตงต้ังใหตัดสินขอสงสัยเกี่ยวกับความจริงและใชกฎขอบังคับ 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 6C (อธิบายความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีของผูตัดสิน) 

พื้นที่ผอนปรน (Relief Area) 

พ้ืนท่ีท่ีผูเลนตองดรอปลูกเมื่อไดรับการผอนปรนตามกฎขอบังคับ การผอนปรนในกฎแตละขอ
กําหนดใหผูเลนใชพ้ืนท่ีผอนปรนเฉพาะท่ีมีขนาดและบริเวณท่ีข้ึนอยูกับสามปจจัยเหลาน้ี: 

• จุดอางอิง: จุดท่ีขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดน้ี

• ขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรนวัดจากจุดอางอิง: พ้ืนท่ีผอนปรนคือหน่ึงหรือสองชวงไมกอลฟจาก
จุดอางอิง แตมีขอจํากัด:

• ขอจํากัดเรื่องบริเวณของพ้ืนท่ีผอนปรน: สถานท่ีของพ้ืนท่ีผอนปรนอาจถูกจํากัดดวยวิธีหน่ึง
หรือหลายวิธีดังน้ี เชน:

» เฉพาะในพ้ืนท่ีของสนามท่ีกําหนด เชน ในพ้ืนท่ีท่ัวไปเทาน้ันหรือไมอยูในบังเกอรหรือ
พ้ืนท่ีปรับโทษ

» ไมใกลหลุมกวาจุดอางอิง หรือตองอยูนอกพ้ืนท่ีปรับโทษหรือบังเกอรซึ่งไดรับการผอน
ปรน หรือ

» ไมมีการติดขัด (ตามท่ีกําหนดไวในกฎขอใดขอหน่ึง) กับสภาพท่ีกําลังทําการผอนปรน

ในการใชชวงไมกอลฟเพ่ือกําหนดขนาดของพ้ืนท่ีผอนปรน ผูเลนอาจวัดขามคูนํ้าหรือสิ่งท่ี
คลายคลึงกันโดยตรง และขามหรือผานวัตถุ (เชน ตนไม รั้ว กําแพง อุโมงค รองระบายนํ้าหรือ
หัวฉีดนํ้า) โดยตรง แตไมอนุญาตใหวัดผานพ้ืนซึ่งลาดข้ึนและลาดลงตามธรรมชาติ 

ดูคูมือคณะกรรมการ หมวด 21 (คณะกรรมการอาจเลือกอนุญาตหรือกําหนดใหผูเลนใชดรอป
ปงโซนเปนพ้ืนท่ีผอนปรนเมื่อทําการผอนปรนเจาะจง)  
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กลับมาวาง (Replace) 

วางลูกโดยวางลงและปลอยไปโดยมีเจตนาใหอยูในการเลน 

ถาผูเลนวางลูกลงโดยไมเจตนาใหอยูในการเลน ลูกน้ันไมไดนํากลับมาวางและไมอยูในการเลน 
(ดูกฎ 14.4) 

เมื่อใดก็ตามเมื่อกฎกําหนดใหนําลูกกลับมาวาง กฎระบุจุดเฉพาะท่ีตองนําลูกกลับมาวาง 

รอบ (Round) 

18 หลุม หรือนอยกวาท่ีเลนตามลําดับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

สกอรการด (Scorecard) 

เอกสารท่ีบันทึกสกอรแตละหลุมของผูเลนในสโตรคเพลย 

สกอรการดอาจอยูในกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีคณะกรรมการเห็นชอบซึ่งอนุญาต
ให: 

• บันทึกสกอรของผูเลนแตละหลุม

• บันทึกแฮนดิแคปของผูเลนถาเปนการแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป และ

• มารคเกอรและผูเลนจะตองรับรองสกอรและผูเลนรับรองแฮนดิแคป ของเขาหรือของเธอใน
การแขงขันท่ีใชแฮนดิแคป ไมวาจะโดยการลงลายมือชื่อหรือการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ

ในแมทชเพลย ไมจําเปนตองใชสกอรการด แตผูเลนอาจใชเพ่ือชวยบันทึกสกอรของแมทชได 

ละเมิดรายแรง (Serious Breach) 

ในสโตรคเพลยเมื่อเลนจากท่ีผิดอาจทําใหผูเลนไดเปรียบอยางมากเมื่อเทียบกับสโตรคท่ีจะทํา
จากท่ีถูกตอง 

ในการทําการเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาวามีการละเมิดรายแรงหรือไม ปจจัยท่ีตองคํานึงรวมถึง: 

• ความยากของสโตรค



232 

• ระยะของลูกจากหลุม

• ผลกระทบของอุปสรรคบนเสนทางเลน และ

• สภาพท่ีมีผลตอสโตรค

แนวคิดเรื่องการละเมิดรายแรงไมใชในแมทชเพลย เพราะผูเลนแพหลุมถาเขาเลนจากท่ีผิด

ฝาย (Side) 

พารทเนอรสองคนหรือมากกวารวมแขงเปนหนวยเดียวในรอบในแมทชเพลยหรือสโตรคเพลย 

แตละชุดของพารทเนอรคือฝาย ไมวาพารทเนอรแตละคนเลนลูกของเขาหรือของเธอ (โฟร
บอล) หรือพารทเนอรหลายคนเลนลูกเดียว (โฟรซั่มส) 

ฝายไมเหมือนกับทีม ในการแขงขันประเภททีม แตละทีมประกอบดวยผูเลนหลายคนแขงขัน
เปนบุคคลหรือฝาย 

สเตเบ้ิลฟอรด (Stableford) 

รูปแบบของสโตรคเพลยท่ี: 

• สกอรของผูเลนหรือฝายของหลุมข้ึนอยูกับคะแนนท่ีไดจากการเปรียบเทียบจํานวนสโตรค
ของผู เลนหรือฝายในหลุม  (รวมท้ังสโตรค ท่ี ทําและสโตรคปรับโทษ ) กับสกอร ท่ี
คณะกรรมการกําหนดสําหรับหลุม และ

• ผูเลนหรือฝายท่ีจบรอบดวยคะแนนสูงสุดเปนผูชนะการแขงขัน

การยืน (Stance) 

ตําแหนงของเทาและรางกายของผูเลนในการเตรียมตัวสําหรับและทําสโตรค 

สโตรค (Stroke) 

การเคลื่อนไมกอลฟไปขางหนาเพ่ือกระทบลูก 

แตยังไมไดทําสโตรค ถาผูเลน: 
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• ตัดสินใจในชวงสวิงลงไมใหกระทบลูก และหลีกเลี่ยงการทําเชนน้ันดวยการจงใจหยุดหัวไม
กอลฟกอนท่ีจะถึงลูก หรือถาไมสามารถหยุดไดก็ใหจงใจไมใหโดนลูก

• กระทบลูกโดยบังเอิญเมื่อทําการซอมสวิงหรือขณะเตรียมตัวทําสโตรค

เมื่อกฎอางถึง "การเลนลูก" มีความหมายเดียวกับการทําสโตรค

สกอรของผูเลนสําหรับหลุมหรือรอบจะระบุเปนจํานวน "สโตรค" หรือ "สโตรคที่ทํา" ซึ่งหมายถึง
สโตรคที่ทําทั้งหมดและสโตรคปรับโทษใด (ดูกฎขอ 3.1c) 

สโตรคและระยะ (Stroke and Distance) 

ขัน้ตอนและการปรับโทษเมือ่ผูเลนผอนปรนตามกฎขอ 17, 18 หรอื 19 โดยการเลนจากท่ีทํา 
สโตรคครั้งที่แลว (ดูกฎขอ 14.6) 

ความหมายของสโตรคและระยะหมายความวาผูเลนทั้ง: 

• มีหน่ึงสโตรคปรับโทษ และ

• เสียประโยชนของการไดระยะทางไปสูหลุมจากจุดท่ีทําสโตรคครั้งท่ีแลว

สโตรคเพลย (Stroke Play) 

รูปแบบการเลนท่ีผูเลนหรือฝายแขงขันกับผูเลนอ่ืน หรือฝายอ่ืนท้ังหมดในการแขงขัน 

ในรูปแบบปกติของสโตรคเพลย (ดูกฎขอ 3.3): 

• สกอรของผูเลนหรือฝายสําหรับรอบคือจํานวนรวมของสโตรค (รวมท้ังสโตรคท่ีทําและ
สโตรคปรับโทษ) เพ่ือจบหลุมในแตละหลุม และ

• ผูชนะคือผูเลนหรือฝายซึ่งแขงขันจบทุกรอบดวยสโตรครวมนอยท่ีสุด

รูปแบบอืนของสโตรคเพลยดวยวิธีคิดสกอรทีแ่ตกตางกันคือ สเตเบิล้ฟอรด สกอรสูงสุด และ 
พาร/โบกี้ (ดูกฎขอ 21) 

ทุกรูปแบบของการเลนสโตรคเพลยสามารถเลนไดทัง้ในการแขงขันบคุคล (ผูเลนแตละคน 
แขงขันดวยตัวของเขาหรอืของเธอเอง) หรือในการแขงขันทีเ่กีย่วของกบัฝายของพารทเนอร 
(โฟรซัมสหรือ โฟรบอล) 
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นํามาแทน (Substitute) 

ในการเปลี่ยนลูกท่ีผูเลนกําลังใชเลนในหลุมดวยการใชลูกอ่ืนมาเปนลูกในการเลน 

ผูเลนนําลูกอ่ืนมาแทนเมื่อเขาหรือเธอนําลูกน้ันมาอยูในการเลนดวยวิธี (ดูกฎขอ 14.4) แทนลูก
เดิมของผูเลนไมวาลูกเดิม: 

• อยูในการเลน หรือ

• ไมอยูในการเลนอีกตอไปเพราะไดหยิบลูกน้ันข้ึนจากสนาม หรือหาย หรืออยูในโอบี

ลูกนํามาแทนเปนลูกในการเลนของผูเลน ถึงแมวา:

• นํามาวาง ดรอป หรือวาง ดวยวิธีผิด หรือท่ีผิด หรือ

• ผูเลนจําเปนตองวางลูกเดิมกลับเขาไปในการเลนตามกฎขอบังคับมากกวานําลูกอ่ืนมาแทน

ทีต้ังลูก (Tee) 

วัตถุท่ีใชในการยกลูกเหนือพ้ืนเพ่ือเลนจากพ้ืนท่ีต้ังที ตองยาวไมเกินสี่น้ิว (101.6 มม.) และ
สอดคลองกับกฎอุปกรณ 

พื้นที่ต้ังที (Teeing Area) 

พ้ืนท่ีท่ีผูเลนตองเลนจากเมื่อเริ่มเลนหลุมท่ีเขาหรือเธอกําลังเลน 

พ้ืนท่ีต้ังทีเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ลึกสองชวงไมกอลฟท่ี: 

• เขตดานหนากําหนดดวยแนวระหวางจุดหนาสุดของหมุดทีทั้งสองที่คณะกรรมการติดต้ัง

• เขตดานขางกําหนดดวยแนวดานหลังจากจุดนอกสุดของหมุดที

พื้นที่ตั้งทีเปนหนึ่งในหาพื้นที่ของสนามที่กําหนด

บริเวณที่ตั้งทีอื่นทั้งหมดในสนาม (ไมวาอยูในหลุมเดียวกันหรือหลุมอื่น) เปนสวนของพื้นที่ทัว่ไป

น้ำชั่วคราว (Temporary Water) 

การสะสมชัว่คราวของน้ำบนผิวของพืน้ (เชน แองนํ้าหรือระบบชลประทาน หรือการลนจาก
บอน้ำ) ท่ี: 



235 

• ไมอยูในพ้ืนท่ีปรับโทษ และ

• สามารถมองเห็นท้ังกอนหรือหลังผูเลนทําการยืน (โดยไมกดเทาของเขาหรือของเธอเกิน
ควร)

เพียงแคพ้ืนเปยก เปนโคลน หรือนุม หรือเห็นนํ้าชั่วขณะท่ีผูเลนกาวลงบนพ้ืนยังไมเพียงพอ 
เพราะการสะสมของนํ้าตองยังอยูท้ังกอนหรือหลังทําการยืน 

กรณีพิเศษ: 

• นํ้าคางและนํ้าคางแข็งไมใชนํ้าชั่วคราว

• หิมะและนํ้าแข็งธรรมชาติ (นอกจากนํ้าคางแข็ง) เปนลูสอิมเพดิเมนท หรือ เปนนํ้าชั่วคราว
เมื่ออยูบนพ้ืน ตามท่ีผูเลนเลือก

• นํ้าแข็งที่ผลิตเปนสิ่งกีดขวาง

ธรีบอล (Three-Ball) 

รูปแบบแมทชเพลย ซึ่ง: 

• ผูเลนแตละคนในสามคนเลนแมทชบุคคลกับผูเลนอีกสองคนในเวลาเดียวกัน

• ผูเลนแตละคนเลนหน่ึงลูกท่ีใชกับท้ังสองแมทชของเขาหรือของเธอ

ลูกผิด (Wrong Ball) 

ลูกใดท่ีไมใชลูกตอไปน้ีของผูเลน: 

• ลูกในการเลน (ไมวาลูกเดิม หรือลูกนํามาแทน)

• โพรวิชั่นนัลบอล (กอนยกเลิกตามกฎขอ 18.3c) หรือ

• ลูกท่ีสองในสโตรคเพลยท่ีเลนตามกฎขอ 14.7b หรือ 20.1c

ตัวอยางของลูกผิดคือ:

• ลูกในการเลนของผูเลนอ่ืน

• ลูกถูกละท้ิง
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• ลูกของผูเลนเองท่ีอยูในโอบ ีกลายเปนลูกหาย หรือไดหยิบข้ึนและยังไมไดนํากลับมาอยูใน
การเลน

กรีนผิด (Wrong Green) 

กรีนใดในสนามท่ีไมใชกรีนสําหรับหลุมท่ีผูเลนกําลังเลนอยู 

กรีนผิด รวมถึง: 

• กรีนสําหรับหลุมอ่ืนท่ีผูเลนไมไดกําลังเลนอยูในเวลาน้ัน

• กรีนปกติสําหรับหลุมท่ีมีการใชกรีนชั่วคราว และ

• กรีนฝกซอมท้ังหมดสําหรับการพัท การชิพ หรือการพิชท นอกจากคณะกรรมการไมรวมไว
ดวยกฎสนาม

กรีนผิดเปนสวนของพ้ืนท่ีท่ัวไป 

ที่ผิด (Wrong Place) 

ท่ีใดในสนามท่ีกฎไมกําหนดหรือไมอนุญาตใหเลนลูกของเขาหรือของเธอ 

ตัวอยางการเลนจากท่ีผิด: 

• การเลนลูกหลังจากนําลูกมาวางท่ีจุดท่ีไมถูกตอง หรือไมนํามาวางเมื่อกฎกําหนด

• การเลนลูกท่ีดรอปจากนอกพ้ืนท่ีผอนปรนท่ีกําหนด

• การผอนปรนตามกฎท่ีไมถูกตอง ดังน้ันดรอปลูกในและเลนจากท่ีท่ีกฎไมอนุญาต

• การเลนลูกจากโซนหามเลน หรือเมื่อโซนหามเลนติดขัดกับพ้ืนท่ีต้ังใจยืน หรือพ้ืนท่ีต้ังใจสวิง
ของผูเลน

การเลนลูกจากนอกพ้ืนท่ีต้ังทีในการเริ่มเลนหลุม หรือการพยายามแกไขขอผิดพลาดน้ัน ไมเปน
การเลนจากท่ีผิด (ดูกฎขอ 6.1b) 
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	 อีกทั้งคณะกรรมการอาจตัดสิทธิ์ผู้เล่นสำหรับความประพฤติผิดร้ายแรงที่ไม่ทำตามมาตรฐานของมาตรการนั้น
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5H (การอธิบายมาตรฐานความประพฤติของผู้เล่นที่อาจนำมาใช้)

	1.3   การเล่นตามกฎข้อบังคับ
	1.3a ความหมายของ “กฎข้อบังคับ” ข้อกำหนดในการแข่งขัน
	“กฎข้อบังคับ” หมายถึง:
	 กฎข้อ 1-24 และนิยามศัพท์ในกฎข้อบังคับเหล่านี้ และ
	 “กฎสนาม” ใดที่คณะกรรมการนำมาใช้สำหรับการแข่งขัน หรือใช้สำหรับสนาม
	ผู้เล่นรับผิดชอบต่อการกระทำตามกฎข้อบังคับทั้งหมด “ข้อกำหนดในการแข่งขัน” ที่คณะกรรมการนำมาใช้ (เช่น ข้อกำหนด รูปแบบ วันทำการแข่งขัน จำนวนรอบ จำนวนและลำดับหลุมในรอบ)
	1.3b การใช้กฎข้อบังคับ
	(1) ผู้เล่นรับผิดชอบในการใช้กฎข้อบังคับ ผู้เล่นรับผิดชอบในการใช้กฎด้วยตนอง:
	 คาดหวังให้ผู้เล่นรู้เมื่อทำผิดกฎ และมีความซื่อสัตย์โดยใช้การปรับโทษกับตนเอง
	»    ถ้าผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอทำผิดกฎที่เกี่ยวข้องกับการปรับโทษ  และจงใจละเลยการใช้การปรับโทษ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	» ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่า จงใจตกลงกันเพื่อละเลยกฎหรือการปรับโทษ และคนใดในคนเหล่านั้นเริ่มรอบ ผู้เล่นทุกคนมีโทษตัดสิทธิ์ (แม้ว่าผู้เล่นเหล่านั้นยังไม่ได้กระทำตามข้อตกลง)
	 เมื่อจำเป็นต้องชี้ขาดต่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับความจริง ผู้เล่นรับผิดชอบไม่เพียงรู้ความจริงของเขาหรือของเธอ แต่รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่อย่างสมเหตุผล
	 ผู้เล่นอาจขอความช่วยเหลือเรื่องกฎจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม ผู้เล่นต้องเล่นต่อ และนำเรื่องแจ้งกับผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการเมื่อพร้อม (ดูกฎข้อ 20.1)
	(2) การยอมรับ “การตัดสินใจที่เหมาะสม” ของผู้เล่นในการกำหนดบริเวณเมื่อใช้กฎ
	 กฎหลายข้อที่กำหนดให้ผู้เล่นหาจุด แสดงจุด เส้น พื้นที่ หรือบริเวณอื่นตามกฎ เช่น
	» การประมาณที่ลูกข้ามขอบของพื้นที่ปรับโทษครั้งสุดท้าย
	» การประมาณหรือวัดในการดรอป หรือการวางลูกในการผ่อนปรน หรือ
	» การนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ไม่ว่ารู้จุดหรือไม่ หรือประมาณจุดนั้น)
	 การกำหนดบริเวณจำเป็นต้องทำทันที และทำด้วยความรอบคอบ แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถทำได้แม่นยำ
	 ตราบใดที่ผู้เล่นทำในสิ่งที่สามารถคาดหวังได้พอควรในการประมาณด้วยความรอบคอบตามสถานการณ์แล้ว การตัดสินใจของผู้เล่นเป็นที่ยอมรับได้ แม้แสดงให้เห็นภายหลังว่าการทำสโตรคหรือการกำหนดนั้นผิด โดยแสดงหลักฐานจากวิดีโอหรือจากข้อมูลอื่น
	 ถ้าต่อมาผู้เล่นรู้การกำหนดผิดพลาด ต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนทำสโตรค (ดูกฎข้อ 14.5)
	1.3c การปรับโทษ
	(1) การกระทำที่นำไปสู่การปรับโทษ ผู้เล่นใช้การปรับโทษในการกระทำของตนอันมีผลจากการกระทำของผู้เล่นเอง หรือการกระทำของแคดดี้ของพวกเขาหรือของเธอ (ดูกฎข้อ 10.3c)
	ใช้การปรับโทษด้วยเมื่อ:
	 ผู้เล่นอื่นอาจกระทำการละเมิดกฎให้ผู้เล่นหรือแคดดี้ และบุคคลนั้นทำให้ตามการขอของผู้เล่น หรือทำให้โดยผู้เล่นอนุญาต หรือ
	 ผู้เล่นเห็นอีกคนหนึ่งกำลังกระทำกับลูก หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นที่เขาหรือเธอรู้ว่าอาจละเมิดกฎ ถ้าผู้เล่นหรือแคดดี้ได้รับผลจากกระทำ และไม่ทำตามขั้นตอนเพียงพอเพื่อคัดค้านหรือหยุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
	(2) ระดับการปรับโทษ การปรับโทษมีความหมายเพื่อหักล้างความได้เปรียบของผู้เล่น มีสามระดับที่เป็นหลักในการปรับโทษ:
	 การปรับโทษหนึ่งสโตรค ใช้การปรับโทษนี้ตามกฎในทั้งแมทช์เพลย์และสโตรคเพลย์ ไม่ว่า (a) ความได้เปรียบจากการทำผิดเล็กน้อย หรือ (b) ผู้เล่นทำการผ่อนปรนตามการปรับโทษโดยการเล่นลูกจากบางที่นอกจากที่ลูกเดิมหยุดอยู่
	 การปรับโทษทั่วไป (ปรับหลุมเป็นแพ้ในแมทช์เพลย์ หรือปรับสองสโตรคในสโตรคเพลย์) ใช้การปรับโทษนี้ในการทำผิดกฎเป็นส่วนมากกับความได้เปรียบที่มีความสำคัญมากกว่าใช้การปรับโทษหนึ่งสโตรค
	 การปรับโทษตัดสิทธิ์ ใช้ในทั้งแมทช์เพลย์และในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นอาจมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันสำหรับการกระทำบางอย่าง หรือทำผิดกฎที่เกี่ยวข้องกับประพฤติผิดร้ายแรง (ดูกฎข้อ 1.2) หรือมีความได้เปรียบมากเกินกว่าที่จะพิจารณาให้ใช้สกอร์ของผู้เล่นนั้นได้
	(3) ไม่ใช้ดุลพินิจในการปรับโทษที่แตกต่าง ใช้การปรับโทษเท่าที่กำหนดไว้ในกฎเท่านั้น:
	 ทั้งผู้เล่นหรือคณะกรรมการไม่มีอำนาจใช้การปรับโทษแตกต่าง และ
	 อาจยืนการใช้การปรับโทษผิด หรือไม่ใช้การปรับโทษไว้ ถ้าการแก้ไขให้ถูกต้องสายเกินไปเท่านั้น (ดูกฎข้อ 20.1b(2)-(4), 20.2d และ 20.2e)
	ในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นและคู่แข่งอาจตกลงใช้กฎเพื่อตัดสิน เท่าที่ไม่จงใจตกลงใช้กฎในทางที่ผิด (ดูกฎข้อ 20.1b(1))
	(4) การใช้การปรับโทษกับการละเมิดกฎหลายข้อ ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎหลายข้อ หรือหลายครั้งในกฎข้อเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรก (เช่น การทำสโตรค หรือมีการรับรู้เรื่องการละเมิดนั้น) การปรับโทษที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นทำสิ่งใดไปแล้ว:
	 เมื่อการละเมิดหลายเรื่องที่มีผลมาจากการกระทำหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นมีการปรับโทษแยกสำหรับแต่ละการละเมิด
	 เมื่อการละเมิดหลายเรื่องที่มีผลมาจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นมีการปรับโทษเรื่องเดียว แต่ถ้าการกระทำหนึ่งอย่างหรือการกระทำหลายอย่าง ไปเกี่ยวกับการปรับโทษที่แตกต่างกัน ใช้การปรับโทษที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น:
	» การละเมิดหลายขั้นตอน ผู้เล่นกระทำอย่างเดียวหรือกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ละเมิดข้อกำหนดตามขั้นตอนหลายอย่างสำหรับ การมาร์ค การหยิบ การทำความสะอาด การดรอป การกลับมาวางที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรค เช่น ทั้งหยิบลูกโดยไม่มาร์คจุดของลูก และทำความสะอาดลู...
	» การเล่นลูกนำมาแทนอย่างไม่ถูกต้องจากที่ผิด ในสโตรคเพลย์ ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่นำมาแทนเมื่อไม่อนุญาตเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.3b และรวมถึงเล่นลูกนั้นจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 14.7a ผู้เล่นมีการปรับโทษรวมทั้งหมดสองสโตรคปรับโทษ
	» ขั้นตอนรวมกัน และการละเมิดในการนำมาแทน/ที่ผิด ในสโตรคเพลย์ ถ้าผู้เล่นกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องไปละเมิดขั้นตอนตามข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือมากกว่าที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรค และรวมถึงการละเมิดกฎหนึ่งข้อหรือทั้งสองข้อ กับการเล่นลูกนำม...
	แต่สโตรคปรับโทษที่ผู้เล่นได้รับสำหรับการทำการผ่อนปรนที่มีการปรับโทษ (เช่น การปรับโทษหนึ่งสโตรคตามกฎข้อ 17.1, 18.1 และ 19.2) ใช้การปรับโทษอื่นเพิ่มเข้าไปเสมอ

	2.1   ขอบเขตสนาม และโอบี
	กีฬากอล์ฟเล่นในสนามที่ขอบเขตตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการ พื้นที่ไม่อยู่ในสนามเป็นโอบี

	2.2   พื้นที่ของสนามที่กำหนด
	มีห้าพื้นที่ของสนาม
	2.2a พื้นที่ทั่วไป
	พื้นที่ทั่วไปครอบคลุมสนามทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่ของสนามที่อธิบายเจาะจงไว้ในกฎข้อ 2.2b
	เรียกว่า “พื้นที่ทั่วไป” เพราะว่า:
	 ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสนาม และเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นมักเล่นลูกบ่อยครั้งเป็นส่วนมากจนกระทั่งลูกนั้นไปถึงกรีน
	 รวมถึงพื้นดิน และสิ่งงอกเงย หรือวัตถุติดตรึงทุกชนิดที่พบในพื้นที่นั้น เช่น แฟร์เวย์ รัฟ และต้นไม้
	2.2b พื้นที่เจาะจงสี่แห่ง
	กฎบางข้อใช้เจาะจงกับพื้นที่ของสนามสี่แห่งที่ไม่ใช่พื้นที่ทั่วไป:
	 พื้นที่ตั้งที ผู้เล่นต้องใช้เริ่มหลุมที่เขาหรือเธอกำลังเล่นอยู่ (กฎข้อ 6.2)
	 พื้นที่ปรับโทษทุกแห่ง (กฎข้อ 17)
	 บังเกอร์ทุกแห่ง (กฎข้อ 12) และ
	 กรีนของหลุมที่ผู้เล่นนั้นกำลังเล่นอยู่ (กฎข้อ 13)
	2.2c การกำหนดพื้นที่ของสนามที่ลูกอยู่
	พื้นที่ของสนามที่ลูกของผู้เล่นอยู่ มีผลกับกฎที่ต้องใช้ในการเล่นลูกนั้น หรือใช้ทำการผ่อนปรน
	ถือว่าลูกกำลังอยู่ในพื้นที่ของสนามแห่งเดียวเท่านั้น:
	 ถ้าส่วนของลูกนั้นอยู่ในทั้งพื้นที่ทั่วไป และหนึ่งในพื้นที่ของสนามที่เจาะจงสี่แห่ง ถือว่าลูกนั้นอยู่ในพื้นที่ของสนามที่เจาะจงนั้น
	 ถ้าส่วนของลูกนั้นอยู่ในพื้นที่ของสนามที่เจาะจงสองแห่ง ถือว่าลูกนั้นกำลังอยู่ในพื้นที่เจาะจงนั้นเป็นที่แรกตามลำดับคือ พื้นที่ปรับโทษ บังเกอร์ กรีน

	2.3   วัตถุหรือสภาพที่สามารถติดขัดกับการเล่น
	กฎบางข้ออาจให้ผ่อนปรนฟรี (ผ่อนปรนไม่มีการปรับโทษ) จากการติดขัดกับวัตถุ หรือสภาพบางอย่างที่กำหนดไว้ เช่น:
	 ลูสอิมเพดิเม้นท์ (กฎข้อ 15.1)
	 สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 15.2) และ
	 สภาพสนามผิดปกติรวมถึง โพรงสัตว์ พื้นที่ซ่อม สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ และน้ำชั่วคราว (กฎข้อ 16.1)
	แต่ไม่มีการผ่อนปรนจากวัตถุเขต หรือจากวัตถุรวมที่ติดขัดกับการเล่น

	2.4   โซนห้ามเล่น
	โซนห้ามเล่นกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพสนามผิดปกติ (กฎข้อ 16.1f) หรือพื้นที่ปรับโทษ    (ดูกฎข้อ 17.1e) ที่ไม่อนุญาตการเล่น
	ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนเมื่อ:
	 ลูกของเขาหรือของเธออยู่ในโซนห้ามเล่น หรือ
	 โซนห้ามเล่นติดขัดกับพื้นที่ตั้งใจยืน หรือกับพื้นที่ตั้งใจสวิงของเขาหรือของเธอในการเล่นลูกที่อยู่นอกโซนห้ามเล่น (ดูกฎข้อ 16.1f และ 17.1e)
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5H(1) (มาตรการดูแลความประพฤติอาจบอกให้ผู้เล่นอยู่นอก   โซนห้ามเล่นทั้งหมด)

	การแข่งขัน
	3.1   ส่วนประกอบกลางของทุกการแข่งขัน
	3.1a รูปแบบการเล่น: แมทช์เพลย์ หรือสโตรคเพลย์
	(1)  แมทช์เพลย์ หรือสโตรคเพลย์ปกติ เป็นรูปแบบการเล่นแตกต่างกัน:
	 ในแมทช์เพลย์ (ดูกฎข้อ 3.2) ผู้เล่นและคู่แข่งแข่งขันต่อสู้ซึ่งกันและกันโดย ชนะ แพ้ หรือเสมอในหลายหลุม
	 รูปแบบการเล่นปกติในสโตรคเพลย์ (ดูกฎข้อ 3.3) ผู้เล่นทั้งหมดต่างแข่งขันซึ่งกันขึ้นอยู่กับสกอร์รวมนั้น – คือการบวกจำนวนสโตรคของผู้เล่นแต่ละคน (รวมถึงสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ) ในแต่ละหลุมในรอบทั้งหมด
	กฎส่วนใหญ่ใช้ในการเล่นทั้งสองรูปแบบ แต่กฎบางข้อใช้ในแบบหนึ่งหรือแบบอื่นเท่านั้น
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 6C (ข้อพิจารณาสำหรับคณะกรรมการ ถ้าดำเนินการแข่งขันรวมรูปแบบการเล่นสองแบบในรอบเดียว)
	(2)   การเล่นสโตรคเพลย์รูปแบบอื่น กฎข้อ 21 ครอบคลุมสโตรคเพลย์ในรูปแบบอื่น (สเตเบิ้ลฟอร์ด สกอร์สูงสุด และพาร์/โบกี้) ที่ใช้วิธีการคิดสกอร์แตกต่างกัน ใช้กฎข้อ 1-20 ในรูปแบบการเล่นเหล่านี้ แต่แก้ไขโดยกฎข้อ 21
	3.1b ผู้เล่นแข่งขันกันอย่างไร: การเล่นเป็นบุคคล หรือมีพาร์ทเนอร์
	กีฬากอล์ฟเล่นทั้งผู้เล่นที่เป็นบุคคลแข่งขันด้วยตนเอง หรือด้วยการมีพาร์ทเนอร์แข่งขันร่วมกันเป็นฝ่าย
	แม้ว่ากฎข้อ 1-20 เน้นการเล่นประเภทบุคคล ก็ยังคงใช้:
	 ในการแข่งขันร่วมกับพาร์ทเนอร์ (โฟร์ซัมส์ และโฟร์บอล) ตามที่แก้ไขในกฎข้อ 22 และ 23 และ
	 ในการแข่งขันประเภททีม ตามที่แก้ไขในกฎข้อ 24
	3.1c ผู้เล่นสกอร์อย่างไร: กรอสสกอร์ หรือเนทสกอร์
	(1) การแข่งขันสแครช ในการแข่งขันสแครช:
	 “กรอสสกอร์” ของผู้เล่นในหลุม หรือในรอบนั้น คือ จำนวนสโตรครวมทั้งหมดของเขาหรือของเธอ (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ)
	 ไม่ใช้แฮนดิแคปของผู้เล่นนั้น
	(2) การแข่งขันใช้แฮนดิแคป ในการแข่งขันใช้แฮนดิแคป:
	 “เนทสกอร์” ของผู้เล่นในหลุม หรือในรอบนั้นคือ กรอสสกอร์ที่มีการปรับโดยใช้แฮนดิแคปสโตรคของผู้เล่น
	 เป็นการทำเพื่อให้ผู้เล่นที่มีความสามารถแตกต่างกัน สามารถแข่งขันร่วมกันได้ด้วยความเป็นธรรม

	3.2   แมทช์เพลย์
	3.2a ผลของหลุม และแมทช์
	(1) การชนะในหลุม ผู้เล่นชนะในหลุมเมื่อ:
	 ผู้เล่นจบหลุมนั้นด้วยจำนวนสโตรคน้อยกว่าคู่แข่ง (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ)
	 คู่แข่งยอมให้หลุมนั้น หรือ
	 คู่แข่งมีโทษปรับทั่วไป (แพ้ในหลุม)
	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของคู่แข่งจำเป็นต้องจบหลุมเพื่อเสมอ และบุคคลใดจงใจทำลูกนั้นเฉไปหรือหยุดลง ในขณะไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุมได้ (เช่น เมื่อลูกได้กลิ้งผ่านหลุมนั้น และจะไม่กลิ้งกลับมา) ตัดสินผลของหลุมและผู้เล่นชนะหลุมนั้น (ดูข้อยกเว้...
	(2) หลุมเสมอกัน หลุมเสมอกัน (รู้จักกันว่า“แบ่งครึ่ง”) เมื่อ:
	 ผู้เล่นและคู่แข่งจบหลุมด้วยสกอร์เท่ากัน (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ) หรือ
	 ผู้เล่นและคู่แข่งตกลงให้ถือว่าหลุมนั้นเสมอกัน (แต่อนุญาตเช่นนี้หลังจากอย่างน้อย    ผู้เล่นหนึ่งในหลายคนได้ทำสโตรคเริ่มต้นหลุมนั้นเท่านั้น)
	(3) การชนะแมทช์ ผู้เล่นชนะแมทช์เมื่อ:
	 ผู้เล่นนั้นนำคู่แข่งด้วยจำนวนหลุมมากกว่าหลุมที่เหลือให้เล่น
	 คู่แข่งยอมให้แมทช์นั้น หรือ
	• คู่แข่งนั้นมีโทษตัดสิทธิ์
	(4) การขยายแมทช์ที่เสมอ ถ้าแมทช์เสมอกันหลังจากจบหลุมสุดท้าย:
	 แมทช์นั้นมีการขยายออกไปหลุมต่อหลุมจนกว่ามีผู้ชนะ ดูกกฎข้อ 5.1 (การขยายแมทช์เป็นการต่อเนื่องในรอบเดียวกัน ไม่ใช่รอบใหม่)
	 เล่นตามลำดับหลุมเดียวกันในรอบนั้น นอกจากคณะกรรมการจัดให้เล่นตามลำดับหลุมต่างกัน
	แต่อาจกล่าวไว้ในข้อกำหนดการแข่งขันของแมทช์นั้นจะจบลงด้วยการเสมอกันมากกว่าขยายออกไป
	(5) เมื่อผลสิ้นสุดลง ผลของแมทช์นั้นสิ้นสุดลงเมื่อคณะกรรมการกำหนด (ซึ่งควรเขียนในข้อกำหนดของการแข่งขัน) เช่น:
	 เมื่อบันทึกผลบนสกอร์บอร์ดเป็นทางการ หรือระบุผลในที่อื่น หรือ
	 เมื่อรายงานผลไปยังบุคคลที่ระบุโดยคณะกรรมการ
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(7) (คำแนะนำผลของแมทช์เป็นที่สิ้นสุดอย่างไร)
	3.2b การยอม
	(1) ผู้เล่นอาจยอมให้สโตรค ยอมให้หลุม หรือยอมให้แมทช์ ผู้เล่นอาจยอมให้สโตรคต่อไปแก่คู่แข่ง ในหลุมใด หรือในแมทช์ใด:
	 การยอมให้สโตรคต่อไป อนุญาตให้เมื่อใดก็ได้ก่อนคู่แข่งทำสโตรคต่อไป:
	» คู่แข่งได้จบหลุมด้วยสกอร์รวมกับสโตรคที่ยอมให้ และอาจเคลื่อนย้ายลูกออกไปโดยใครก็ได้
	» การยอมให้ขณะลูกของคู่แข่งยังคงอยู่ในการเคลื่อนที่หลังจากสโตรคครั้งที่แล้ว ใช้ สโตรคต่อไปของผู้เล่น นอกจากลูกนั้นลงหลุม (ในกรณีนี้การยอมให้นั้นไม่ถือเป็นเรื่อง)
	» ผู้เล่นอาจยอมให้สโตรคต่อไปแก่คู่แข่งโดยการทำให้เฉไป หรือหยุดลูกของคู่แข่งที่อยู่ในการเคลื่อนที่ ถ้าการทำเช่นนั้นเพื่อยอมให้สโตรคต่อไปอย่างเจาะจงเท่านั้น และต่อเมื่อลูกนั้นไม่มีโอกาสเพียงพอที่ลงหลุมได้
	 การยอมให้หลุม อนุญาตให้เมื่อใดก็ได้ก่อนจบหลุมนั้น (ดูกฎข้อ 6.5) รวมถึงก่อนผู้เล่นเริ่มต้นเล่นหลุมนั้น
	 การยอมให้แมทซ์ อนุญาตให้เมื่อใดก็ได้ ก่อนตัดสินผลของแมทช์นั้น (ดูกฎ 3.2a(3) และ (4)) รวมถึงก่อนผู้เล่นเริ่มแมทช์นั้น
	(2) การยอมให้ ได้ทำการยอมให้ต่อเมื่อสื่อสารอย่างชัดเจนเท่านั้น:
	 สามารถทำได้ทั้งด้วยวาจา หรือการกระทำอย่างชัดเจนที่แสดงว่าผู้เล่นตั้งใจยอมให้ สโตรค หรือยอมให้หลุมนั้น หรือยอมให้แมทช์นั้น (เช่น การทำท่าทาง)
	 ถ้าคู่แข่งหยิบลูกของเขาหรือของเธอขึ้นเป็นการทำผิดกฎ มีเหตุพอเพียงด้วยความเข้าใจผิด ในการกล่าวหรือการกระทำที่เป็นการยอมให้สโตรคต่อไป ยอมให้หลุม หรือยอมให้แมทช์ ไม่มีการปรับโทษ และต้องนำลูกนั้นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ ...
	การยอมให้เป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถปฏิเสธหรือถอนได้
	3.2c การใช้แฮนดิแคปในแมทช์ที่ใช้แฮนดิแคป
	(1)  การแจ้งแฮนดิแคป ผู้เล่นและคู่แข่งควรบอกแฮนดิแคปซึ่งกันและกันก่อนแมทช์นั้น
	ถ้าผู้เล่นแจ้งแฮนดิแคปผิด ทั้งก่อนหรือระหว่างแมทช์ และไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนคู่แข่งทำสโตรคของเขาหรือของเธอต่อไป:
	 แจ้งแฮนดิแคปสูงเกินไป ผู้เล่นนั้นมีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าไปกระทบต่อจำนวนสโตรคของ   ผู้เล่นได้ให้หรือได้รับ ถ้าไม่มีผลกระทบ ไม่มีการปรับโทษ
	 แจ้งแฮนดิแคปต่ำเกินไป ไม่มีการปรับโทษ และผู้เล่นนั้นต้องเล่นให้จบด้วยแฮนดิแคป ต่ำกว่าตามที่แจ้งมา
	(2)  หลุมที่ใช้แฮนดิแคปสโตรค
	 ให้แฮนดิแคปสโตรคเป็นหลุม และสกอร์สุทธิต่ำกว่าชนะหลุมนั้น
	 การขยายแมทช์ที่เสมอกัน แฮนดิแคปสโตรคที่ได้ให้เป็นหลุมเดิมเช่นเดียวกันในรอบนั้น (นอกจากคณะกรรมการจัดแตกต่างไปจากการทำเช่นนั้น)
	ผู้เล่นแต่ละคนรับผิดชอบที่ต้องรู้หลุมที่เขาหรือเธอได้ให้หรือได้รับแฮนดิแคปสโตรค ตามการหาสโตรคอินเด็กซ์ที่คณะกรรมการจัดไว้ (ปกติอยู่บนสกอร์การ์ด)
	ถ้าผู้เล่นใช้แฮนดิแคปสโตรคโดยเข้าใจผิดในหลุมใด ให้ยืนผลที่ตกลงกันได้ในหลุมนั้น นอกจากผู้เล่นแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องทันเวลา (ดูกฎข้อ 3.2d(3))
	3.2d ความรับผิดชอบของผู้เล่นและคู่แข่ง
	(1) การบอกจำนวนสโตรคทำได้แก่คู่แข่ง เวลาใดก็ตามระหว่างการเล่นในหลุม หรือหลังจากจบหลุม คู่แข่งอาจถามจำนวนสโตรค (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ) ผู้เล่นนั้นทำได้ในหลุมนั้น
	เพื่อให้คู่แข่งตัดสินใจเล่นสโตรคต่อไปและเล่นที่เหลือในหลุมนั้นอย่างไร หรือเพื่อยืนยันผลของหลุมที่เพิ่งจบไปนั้น
	เมื่อถามถึงจำนวนสโตรคที่ทำได้ หรือเมื่อให้ข้อมูลโดยไม่ได้ถาม:
	 ผู้เล่นต้องให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ให้ถูกต้อง
	 ผู้เล่นไม่ตอบสนองต่อการขอของคู่แข่ง ถือว่าให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ผิด
	ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม)  ถ้าเขาหรือเธอให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ผิดแก่คู่แข่ง นอกจากผู้เล่นแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องทันเวลา:
	 ให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ผิดขณะกำลังเล่นในหลุม ผู้เล่นต้องให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ให้ถูกต้องก่อนคู่แข่งทำอีกสโตรคหนึ่ง หรือกระทำคล้ายคลึงกัน (เช่น ยอมให้สโตรคต่อไป หรือยอมให้หลุมแก่ผู้เล่นนั้น
	 ให้จำนวนสโตรคผิดหลังจากหลุมจบ ผู้เล่นต้องให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ให้ถูกต้อง:
	» ก่อนผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเริ่มทำสโตรคจากอีกหลุมหนึ่ง หรือกระทำคล้ายคลึงกัน (เช่น ยอมให้หลุมต่อไป หรือยอมให้แมทช์) หรือ
	» หลุมสุดท้ายของแมทช์ ก่อนผลของแมทช์นั้นเป็นที่สิ้นสุด (ดูกฎข้อ 3.2a(5))
	ข้อยกเว้น – ไม่มีการปรับโทษ ถ้าไม่กระทบกับผลของหลุม: ถ้าผู้เล่นให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ผิดหลังจากจบหลุมใด แต่ไม่กระทบต่อความเข้าใจของคู่แข่งว่าชนะ แพ้หรือเสมอในหลุมนั้น ไม่มีการปรับโทษ
	(2) การบอกคู่แข่งเรื่องการปรับโทษ เมื่อผู้เล่นมีการปรับโทษ:
	 ผู้เล่นต้องบอกคู่แข่งเรื่องการปรับโทษโดยเร็วเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุผล โดยคำนึงถึง    ผู้เล่นอยู่ใกล้กับคู่แข่งเท่าใด หรือส่วนประกอบอื่นที่สามารถทำได้
	 ใช้ข้อกำหนดนี้แม้ว่าผู้เล่นไม่รู้เกี่ยวกับการปรับโทษ (เพราะคาดว่าผู้เล่นรับรู้เมื่อได้ละเมิดกฎ)
	ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังนั้น และไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนคู่แข่งทำอีกสโตรคหนึ่ง หรือการกระทำที่คล้ายคลึง (เช่น การยอมให้สโตรคต่อไป หรือยอมให้หลุมแก่ผู้เล่น) ผู้เล่นนั้นมีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม)
	ข้อยกเว้น -  ไม่มีการปรับโทษเมื่อคู่แข่งรู้การปรับโทษของผู้เล่น: ถ้าคู่แข่งรู้ว่าผู้เล่นมีการปรับโทษแล้ว เช่น เมื่อเห็นผู้เล่นทำการผ่อนปรนมีการปรับโทษอย่างชัดเจน ไม่ปรับโทษ   ผู้เล่นที่ไม่ได้บอกคู่แข่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
	(3) การรู้สกอร์ของแมทช์ คาดหวังให้ผู้เล่นรู้สกอร์ของแมทช์ - คือไม่ว่าหนึ่งในหลายคนนำจำนวนหลุม (“นำอยู่” ในแมทช์นั้น) หรือแมทช์เสมอกันอยู่ (รู้กันว่า “เท่ากัน”)
	ถ้าผู้เล่นเห็นด้วยอย่างเข้าใจผิดเรื่องสกอร์ของแมทช์ผิด:
	 อาจแก้ไขสกอร์ของแมทช์นั้นให้ถูกต้องก่อนผู้เล่นใดทำสโตรคเพื่อเริ่มเล่นอีกหลุมหนึ่ง หรือในหลุมสุดท้าย หรือก่อนผลของแมทช์นั้นสิ้นสุดลง (ดูกฎข้อ 3.2a(5))
	 ถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องทันเวลา ผลของแมทช์สกอร์ผิดกลายเป็นผลของแมทช์สกอร์จริง
	ข้อยกเว้น – เมื่อผู้เล่นขอการตัดสินทันเวลา: ถ้าผู้เล่นทำการขอการตัดสินเวลาที่เหมาะสม (ดูกฎข้อ 20.1b) และพบว่าคู่แข่งนั้น (1) ให้จำนวนสโตรคที่ทำได้ผิด หรือ (2) ไม่บอกผู้เล่นเกี่ยวกับการปรับโทษ ต้องแก้ไขสกอร์ของแมทช์ผิดนั้นให้ถูกต้อง
	(4) การปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ ผู้เล่นทุกคนในแมทช์นั้นควรปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของพวกเขาตามกฎ:
	 ถ้าผู้เล่นรู้หรือเชื่อว่าคู่แข่งนั้นได้ละเมิดกฎที่มีการปรับโทษ ผู้เล่นนั้นอาจทำให้เป็นการละเมิด หรือเลือกละเว้นได้
	 แต่ถ้าผู้เล่นและคู่แข่งตกลงอย่างจงใจกันละเว้นการละเมิดหรือการปรับโทษ ผู้เล่นทั้งสองมีโทษตัดสิทธิ์ตามกฎข้อ 1.3b
	 ถ้าผู้เล่นและคู่แข่งตกลงกันไม่ได้ว่าใครได้ละเมิดกฎ ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งอาจปกป้องสิทธิ์ของเขาหรือของเธอด้วยการขอการตัดสินตามกฎข้อ 20.1b

	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	แมทช์เพลย์มีกฎเฉพาะ (เรื่องการยอมให้ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสโตรคที่ทำได้) เพราะผู้เล่นและคู่แข่ง:
	 แข่งขันเพียงลำพังกับแต่ละคนทุกหลุม
	 ต่างฝ่ายต่างมองเห็นกัน และ
	 สามารถรักษาสิทธิ์ของตนเอง
	3.3   สโตรคเพลย์
	3.3a ผู้ชนะในสโตรคเพลย์
	ผู้เล่นเล่นจนจบรอบทั้งหมดด้วยสกอร์ต่ำที่สุด (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ) เป็น     ผู้ชนะ
	ในการแข่งขันใช้แฮนดิแคป หมายถึงจำนวนรวมของเนทสโตรคน้อยที่สุด
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(6) (ข้อกำหนดของการแข่งขันควรบอกวิธีตัดสินกรณีเสมอกันอย่างไร)
	3.3b การสกอร์ในสโตรคเพลย์
	มาร์คเกอร์ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้ระบุ หรือผู้เล่นเลือกโดยคณะกรรมการเห็นชอบ เป็นคนจดสกอร์ของผู้เล่นลงในสกอร์การ์ดของเขาหรือของเธอ
	ผู้เล่นต้องมีมาร์คเกอร์คนเดียวตลอดรอบ นอกจากคณะกรรมการอนุญาตให้เปลี่ยนก่อนหรือหลังจากเกิดขึ้น
	(1) ความรับผิดชอบของมาร์คเกอร์: จดสกอร์และรับรองสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ด หลังจากแต่ละหลุมระหว่างรอบ มาร์คเกอร์ควรยืนยันจำนวนสโตรคของหลุม (รวมสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษ) กับผู้เล่นและจดกรอสสกอร์ลงในสกอร์การ์ด
	เมื่อได้จบรอบนั้น:
	 มาร์คเกอร์ต้องรับรองสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ดนั้น
	 ถ้าผู้เล่นมีมาร์คเกอร์มากกว่าหนึ่งคน มาร์คเกอร์แต่ละคนต้องรับรองสกอร์ของหลุมเหล่านั้นที่เขาหรือเธอเป็นมาร์คเกอร์
	(2) ความรับผิดชอบของผู้เล่น: การรับรองสกอร์ของหลุมและการส่งคืนสกอร์การ์ด ระหว่างรอบ ผู้เล่นควรติดตามสกอร์ของเขาหรือของเธอในแต่ละหลุม
	เมื่อได้จบรอบนั้นแล้ว ผู้เล่น:
	 ควรตรวจสกอร์ของหลุมที่จดไว้โดยมาร์คเกอร์อย่างระมัดระวัง และหยิบยกประเด็นใดกับคณะกรรมการ
	 ต้องแน่ใจว่ามาร์คเกอร์รับรองสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ดนั้น
	 ต้องไม่เปลี่ยนแปลงสกอร์ของหลุมที่มาร์คเกอร์จดไว้ ยกเว้นมาร์คเกอร์เห็นด้วย หรือคณะกรรมการเห็นชอบ และ
	 ต้องรับรองสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ดนั้น และส่งคืนคณะกรรมการโดยเร็ว หลังจากนั้นผู้เล่นต้องไม่เปลี่ยนแปลงสกอร์การ์ดนั้น
	ถ้าผู้เล่นละเมิดข้อกำหนดในกฎข้อ 3.3b ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	ข้อยกเว้น – ไม่มีการปรับโทษเมื่อมีการละเมิดเนื่องจากมาร์คเกอร์ไม่ทำตาม
	ความรับผิดชอบ: ไม่มีการปรับโทษ ถ้าคณะกรรมการพบว่าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 3.3b(2) เกิดจากมาร์คเกอร์ไม่กระทำตามความรับผิดชอบของเขาหรือของเธอ (เช่น มาร์คเกอร์ละทิ้งสกอร์การ์ดของผู้เล่น หรือไม่มีการรับรองสกอร์การ์ด) ตราบใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เล่น
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 5A(5) (คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการเมื่อได้ส่งคืนสกอร์การ์ดแล้ว)
	(3) หลุมที่มีสกอร์ผิด: ถ้าผู้เล่นส่งคืนสกอร์การ์ดที่มีสกอร์ผิดในหลุมใด:
	 ส่งคืนสกอร์สูงกว่าสกอร์ที่เป็นจริง ให้ยืนสกอร์สูงกว่าในหลุมนั้นตามที่ส่งมา
	 ส่งคืนสกอร์ต่ำกว่าสกอร์ที่เป็นจริง หรือไม่ส่งคืนสกอร์ ผู้เล่นนั้นมีโทษตัดสิทธิ์
	ข้อยกเว้น - ไม่รวมการปรับโทษที่ไม่รู้ ถ้าสกอร์ของหลุมของผู้เล่นต่ำกว่าความจริง เพราะเขาหรือเธอไม่รวมสโตรคปรับโทษหนึ่งสโตรคหรือมากกว่าโดยผู้เล่นไม่รู้เรื่องนั้นก่อนส่งคืนสกอร์การ์ด:
	 ผู้เล่นนั้นไม่มีโทษตัดสิทธิ์
	 ถ้าพบความผิดก่อนการแข่งขันนั้นปิดลง คณะกรรมการจะแก้ไขสกอร์ของผู้เล่นในหลุมนั้นหรือในหลายหลุมตามกฎ ด้วยการเพิ่มสโตรคปรับโทษที่ต้องรวมเข้าไปในสกอร์ของหลุมนั้นหรือในหลายหลุมตามกฎ
	ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้ต่อ:
	 เมื่อไม่รวมการปรับโทษที่เป็นการตัดสิทธิ์ หรือ
	 เมื่อผู้เล่นนั้นได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีการปรับโทษที่มีการละเมิด หรือไม่แน่ใจว่ามีการปรับโทษหรือไม่ และไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้กับคณะกรรมการก่อนส่งคืนสกอร์การ์ด
	(4) การสกอร์ในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป ผู้เล่นรับผิดชอบโดยทำให้แน่ใจว่าแฮนดิแคปของเขาหรือของเธอแสดงอยู่ในสกอร์การ์ดนั้น ถ้าผู้เล่นส่งคืนสกอร์การ์ดโดยไม่มีแฮนดิแคปที่ถูกต้อง:
	 แฮนดิแคปในสกอร์การ์ดสูงเกินไป หรือไม่แสดงแฮนดิแคป มีผลกระทบกับจำนวนสกอร์ผู้เล่นนั้นได้รับ ผู้เล่นนั้นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป ถ้าไม่มีผล ไม่มีการปรับโทษ
	 แฮนดิแคปในสกอร์การ์ดต่ำเกินไป ไม่มีการปรับโทษ และยืนเนทสกอร์ของผู้เล่นโดยใช้แฮนดิแคปต่ำกว่าที่แสดงไว้
	(5)  ผู้เล่นไม่รับผิดชอบในการรวมสกอร์หรือหักแฮนดิแคป คณะกรรมการรับผิดชอบในการรวมสกอร์ของหลุมของผู้เล่น และในการหักแฮนดิแคปสโตรคในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป
	ถ้าผู้เล่นส่งคืนสกอร์การ์ดที่เขาหรือเธอรวมไว้ผิด หรือหักแฮนดิแคปสโตรคผิด ไม่มีการปรับโทษสำหรับการทำเช่นนั้น
	3.3c การไม่จบหลุม
	ผู้เล่นต้องจบหลุมแต่ละหลุมในรอบ ถ้าผู้เล่นไม่จบหลุมในหลุมใด:
	 ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนทำสโตรคเพื่อเริ่มจากอีกหลุมหนึ่ง หรือในหลุมสุดท้ายของรอบนั้น ก่อนการส่งคืนสกอร์การ์ด
	 ถ้าไม่แก้ไขความผิดให้ถูกต้องทันเวลานั้น ผู้เล่นนั้นมีโทษตัดสิทธิ์
	ดูกฎข้อ 21.1, 21.2 และ 21.3: (กฎสำหรับสโตรคเพลย์รูปแบบอื่น (สเตเบิ้ลฟอร์ด สกอร์สูงสุด และพาร์/โบกี้) ที่มีการสกอร์แตกต่าง และผู้เล่นไม่มีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าเขาหรือเธอไม่จบหลุม)
	อุปกรณ์ของผู้เล่น
	ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่น และกรรมวิธีสำหรับการปรึกษา และการส่งอุปกรณ์เพื่อดูความสอดคล้อง ดูกฎอุปกรณ์

	4.1   ไม้กอล์ฟ
	4.1a ไม้กอล์ฟได้รับอนุญาตในการทำสโตรค
	(1) ไม้กอล์ฟที่สอดคล้อง ในการทำสโตรค ผู้เล่นต้องใช้ไม้กอล์ฟที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์:
	 ไม้กอล์ฟที่ใช้ทำสโตรคต้องสอดคล้อง ไม่เพียงตอนที่ไม้กอล์ฟอันนั้นยังใหม่อยู่ แต่ตลอดจนถึงเมื่อไปเปลี่ยนอย่างจงใจ หรืออย่างบังเอิญ
	 แต่คุณลักษณะหน้าที่ของไม้กอล์ฟที่สอดคล้องนั้น เปลี่ยนไปเพราะการสึกหรอผ่านการใช้ตามปกติ ไม้กอล์ฟอันนั้นยังคงสอดคล้อง
	“คุณลักษณะหน้าที่” หมายถึงส่วนใดของไม้กอล์ฟที่มีผลกระทบกับการทำหน้าที่ในการทำ สโตรค เช่น กริพ ก้าน หัว หรือสัน หรือหน้าไม้กอล์ฟ (รวมถึงสัน หรือหน้าไม้กอล์ฟที่สามารถปรับได้)
	(2)  การใช้ หรือการซ่อมไม้กอล์ฟที่เสียหายระหว่างรอบ ถ้าไม้กอล์ฟที่สอดคล้องได้รับความเสียหายระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ตามปกติผู้เล่นนั้นต้องไม่นำไม้กอล์ฟอื่นมาแทน (สำหรับข้อจำกัดการยกเว้น เมื่อผู้เล่นไม่ได้ทำให้เสียหาย ดูกฎข้อ 4.1b(3))
	แต่ไม่คำนึงถึงธรรมชาติหรือสาเหตุของความเสียหายนั้น ไม้กอล์ฟที่เสียหายถือว่าสอดคล้องต่อไปตลอดเวลาที่เหลือของรอบ (แต่ไม่ใช่ระหว่างการเพลย์ออฟในสโตรคเพลย์ ซึ่งเป็นรอบใหม่)
	ในส่วนที่เหลือของรอบ ผู้เล่นอาจ:
	 ทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่เสียหายนั้นต่อไป หรือ
	 ให้ซ่อมไม้กอล์ฟอันนั้นกลับไปใกล้เคียงเท่าที่เป็นไปได้กับสภาพก่อนเกิดความเสียหายระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง ขณะยังคงใช้กริพเดิม ก้านเดิม และหัวเดิม แต่ในการทำเช่นนั้น ผู้เล่น:
	» ต้องไม่ทำให้การเล่นชักช้าเกินควร (ดูกฎข้อ 5.6a) และ
	» ต้องไม่ซ่อมความเสียหายใดที่มีอยู่ก่อนรอบนั้น
	“เสียหายระหว่างรอบ” หมายถึงคุณลักษณะหน้าที่ของไม้กอล์ฟเปลี่ยนไปเพราะการกระทำระหว่างรอบนั้น (รวมถึงขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a) ไม่ว่า:
	 โดยผู้เล่น (เช่น ในการทำสโตรค หรือซ้อมสวิงด้วยไม้กอล์ฟนั้น การใส่ไม้กอล์ฟในถุง หรือการดึงไม้กอล์ฟออกจากถุงกอล์ฟ การทำหล่น หรือการพิงกับไม้กอล์ฟ หรือการโยน หรือการใช้ไม้กอล์ฟในทางที่ผิด) หรือ
	 โดยบุคคลอื่น สิ่งกระทบภายนอก หรือแรงธรรมชาติ
	แต่ไม้กอล์ฟที่ไม่ใช่ “เสียหายระหว่างรอบ” ถ้าผู้เล่นจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหน้าที่ของไม้กอล์ฟนั้นระหว่างรอบตามที่ครอบคลุมในกฎข้อ 4.1a(3)
	(3)  จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหน้าที่ของไม้กอล์ฟระหว่างรอบ ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่เขาหรือเธอจงใจเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหน้าที่ระหว่างรอบ (รวมถึงขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a):
	 โดยใช้คุณสมบัติสามารถปรับ หรือเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของไม้กอล์ฟนั้น (ยกเว้น เมื่ออนุญาตให้ซ่อมความเสียหายตามกฎข้อ 4.1a(2)) หรือ
	 โดยใช้สารใดกับหัวไม้กอล์ฟ (นอกจากการทำความสะอาด) เพื่อส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของไม้กอล์ฟในการทำสโตรค
	ข้อยกเว้น – ไม้กอล์ฟสามารถปรับได้ปรับคืนสู่สภาพเดิม: ถ้าคุณลักษณะการทำหน้าที่ของไม้กอล์ฟเปลี่ยนไปโดยใช้คุณสมบัติที่สามารถปรับได้ และก่อนใช้ไม้กอล์ฟทำสโตรค    ได้ปรับไม้กอล์ฟนั้นกลับคืนใกล้เคียงกับจุดเดิมเท่าที่เป็นไปได้โดยปรับลักษณะเหมือนเดิม ไม่มีการ...
	การปรับโทษสำหรับการทำสโตรคในการละเมิดกฎข้อ 4.1a: การตัดสิทธิ์
	 ไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อนี้ เพียงแค่มี (แต่ไม่ทำสโตรคด้วย) ไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้อง หรือไม้กอล์ฟที่จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหน้าที่ระหว่างรอบนั้น
	• แต่ยังคงนับไม้กอล์ฟเข้าไปในจำนวนที่จำกัด 14 อันตามกฎข้อ 4.1b(1)
	4.1b การจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน การใช้ร่วมกัน การเพิ่ม หรือการนำมาแทนระหว่างรอบ
	(1) การจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน ผู้เล่นต้องไม่:
	 เริ่มรอบด้วยไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อัน หรือ
	 มีไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อันระหว่างรอบ
	ถ้าผู้เล่นนั้นเริ่มรอบใดด้วยไม้กอล์ฟน้อยกว่า 14 อัน เขาหรือเธออาจเพิ่มไม้กอล์ฟระหว่างรอบนั้นได้ถึงจำนวนที่จำกัดไว้ 14 อัน (ดูกฎข้อ 4.1b(4) สำหรับข้อจำกัดในการทำเช่นนั้น)
	เมื่อผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอละเมิดกฎข้อนี้ด้วยการมีไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อัน ผู้เล่นต้องนำไม้กอล์ฟที่เกินออกไปจากการเล่นทันที และทำตามขั้นตอนของกฎข้อ 4.1c(1):
	 ถ้าผู้เล่นเริ่มเล่นด้วยไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อัน เขาหรือเธออาจเลือกนำไม้กอล์ฟหนึ่งหรือหลายอันนั้นออกไปจากการเล่น
	 ถ้าผู้เล่นเพิ่มไม้กอล์ฟเกินระหว่างรอบ ไม้กอล์ฟที่เพิ่มเข้าไปเป็นอันที่ต้องนำออกไปจากการเล่น
	หลังจากรอบของผู้เล่นเริ่มขึ้น ถ้าผู้เล่นเก็บไม้กอล์ฟของผู้เล่นอื่นที่ลืมไว้ หรือไม้กอล์ฟที่ใส่มาผิดในถุงกอล์ฟของผู้เล่นโดยเขาหรือเธอไม่รู้ ไม่ถือว่าไม้กอล์ฟอันนั้นเป็นหนึ่งในไม้กอล์ฟหลายอันของผู้เล่นตามวัตถุประสงค์ของกฎของการจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน (แต่ต...
	(2)  ไม่ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน จำกัดให้ผู้เล่นใช้ไม้กอล์ฟที่เขาหรือเธอเริ่มเล่น หรือเพิ่มตามที่อนุญาตใน (1):
	 ต้องไม่ทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟของคนอื่นที่กำลังใช้เล่นอยู่ในสนามนั้น (แม้ว่าผู้เล่นอื่นกำลังเล่นในกลุ่มหรือการแข่งขันอื่น)
	 เมื่อผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอละเมิดข้อนี้โดยทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟของผู้เล่นอื่น ผู้เล่นนั้นต้องนำไม้กอล์ฟนั้นออกไปจากการเล่นโดยใช้ขั้นตอนของกฎข้อ 4.1c(1)
	ดูกฎข้อ 22.5 และ 23.7 (จำกัดข้อยกเว้น พาร์ทเนอร์ในรูปแบบการเล่นอนุญาตให้พาร์ทเนอร์ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน ถ้าระหว่างพาร์ทเนอร์ด้วยกันมีไม้กอล์ฟไม่เกิน 14 อัน)
	(3)  ไม่นำไม้กอล์ฟมาแทนอันที่สูญหายหรือเสียหาย ถ้าผู้เล่นเริ่มด้วยไม้กอล์ฟ 14 อัน หรือเพิ่มไม้กอล์ฟถึงจำนวนจำกัด 14 อัน แล้วทำไม้กอล์ฟอันใดสูญหายหรือเสียหายระหว่างรอบนั้น หรือขณะการแข่งขันหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ผู้เล่นต้องไม่นำไม้กอล์ฟอีกอันหนึ่งมาแทนไม้...
	ข้อยกเว้น – การนำไม้กอล์ฟมาแทนไม้กอล์ฟที่ได้รับความเสียหายเมื่อผู้เล่นไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย: ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่นได้รับความเสียหายในระหว่างรอบนั้น (รวมถึงขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a) (ดูกฎข้อ 4.1a(2)) โดยสิ่งกระทบภายนอก หรือแรงธรรมชาติ หรือบ...
	 ผู้เล่นอาจนำไม้กอล์ฟอันใดมาแทนอันที่เสียหายนั้น ตามกฎข้อ 4.1b(4)
	 แต่เมื่อผู้เล่นทำเช่นนั้น ผู้เล่นต้องนำไม้กอล์ฟที่เสียหายออกไปจากการเล่นทันทีโดยใช้ขั้นตอนของกฎข้อ 4.1c(1)
	(4)  ข้อจำกัดเมื่อมีการเพิ่ม หรือการนำไม้กอล์ฟมาแทน เมื่อมีการเพิ่มหรือการนำไม้กอล์ฟมาแทน ตาม (1) หรือ (3) ผู้เล่นต้องไม่:
	 ทำให้การเล่นชักช้าเกินควร ดูกฎข้อ 5.6a
	 เพิ่มหรือไม่ยืมไม้กอล์ฟใดจากคนอื่นที่กำลังเล่นอยู่ในสนามนั้น (แม้ว่าคนอื่นนั้นกำลังเล่นอยู่ในกลุ่มแตกต่างกันหรือในการแข่งขัน) หรือ
	 ประกอบไม้กอล์ฟจากชิ้นส่วนที่บุคคลใดถือออกไปสำหรับผู้เล่นในระหว่างรอบนั้น
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 4.1b: ใช้การปรับโทษขึ้นอยู่กับเมื่อผู้เล่นรู้การละเมิดนั้น:
	 ผู้เล่นรู้การละเมิดขณะเล่นในหลุมนั้น ใช้การปรับโทษตอนจบหลุมที่กำลังเล่น ในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นต้องจบหลุม ใช้ผลของหลุมนั้นกับสกอร์ของแมทช์ และใช้การปรับโทษเพื่อปรับสกอร์ของแมทช์นั้น
	 ผู้เล่นรู้ระหว่างสองหลุม ใช้การปรับโทษตอนท้ายของหลุมที่เพิ่งเล่นจบ ไม่ใช่หลุมต่อไป
	การปรับโทษในแมทช์เพลย์ – แก้ไขสกอร์ของแมทช์โดยหักหลุม มากสุดสองหลุม:
	 เป็นการปรับโทษโดยใช้การปรับสภาพแมทช์ - ไม่เหมือนกับการปรับโทษแพ้ในหลุม
	 ตอนท้ายของหลุมที่กำลังเล่นอยู่นั้นหรือเพิ่งจบไป แก้ไขสกอร์ของแมทช์โดยหักออกหนึ่งหลุมสำหรับแต่ละหลุมที่มีการละเมิดเกิดขึ้น ด้วยการหักมากสุดสองหลุมในรอบนั้น
	 ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นเริ่มด้วยไม้กอล์ฟ 15 อัน รู้การละเมิดขณะกำลังเล่นหลุมที่ 3 และชนะหลุมนั้นเป็นนำอยู่สามหลุมในแมทช์ ใช้การปรับมากสุดสองหลุมและผู้เล่นจะนำอยู่หนึ่งหลุมในแมทช์
	การปรับโทษในสโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรค สูงสุดสี่สโตรค: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (ปรับโทษสองสโตรค) สำหรับแต่ละหลุมที่เกิดการละเมิด ใช้การปรับโทษมากสุดสี่สโตรค ในรอบนั้น (บวกสโตรคปรับโทษสองสโตรคเข้าไปในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่พบการละเมิด)
	4.1c การประกาศไม่ใช้ไม้กอล์ฟที่เกินมาเล่น
	(1)  ระหว่างรอบ เมื่อผู้เล่นรู้ระหว่างรอบว่าเขาหรือเธอละเมิดข้อ 4.1b(1), (2) หรือ (3)  สำหรับการมีไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อัน หรือการทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟของผู้เล่นอื่น ผู้เล่นนั้นต้องดำเนินการบอกชัดเจนทันทีว่านำไม้กอล์ฟแต่ละอันออกไปจากการเล่น
	ผู้เล่นอาจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง:
	 แจ้งเรื่องนี้ต่อคู่แข่งในแมทช์เพลย์ หรือมาร์คเกอร์หรือผู้เล่นอื่นในกลุ่มในสโตรคเพลย์ หรือ
	 ใช้การกระทำที่ชัดเจน (เช่น การกลับหัวไม้กอล์ฟในถุงลง) วางไม้กอล์ฟไว้บนรถกอล์ฟ หรือมอบไม้กอล์ฟอันนั้นไว้ที่คนอื่น)
	ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคด้วยไม้กอล์ฟอันใดที่นำออกไปจากการเล่นในส่วนที่เหลือของรอบนั้น
	ถ้าไม้กอล์ฟที่นำออกไปจากการเล่นเป็นไม้กอล์ฟของผู้เล่นอื่น ผู้เล่นอื่นนั้นอาจใช้ไม้กอล์ฟอันนั้นต่อไปได้
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 4.1c(1): การตัดสิทฺธิ์
	(2)  ก่อนรอบ ถ้าผู้เล่นรู้ก่อนเวลาเริ่มรอบเล็กน้อยว่าเขาหรือเธอบังเอิญมีไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อัน ผู้เล่นควรพยายามไม่นำไม้กอล์ฟหนึ่งอันหรือหลายอันที่เกินนั้นออกไป
	แต่ทางเลือกที่ไม่มีการปรับโทษ:
	 ผู้เล่นอาจนำไม้กอล์ฟที่เกินนั้นออกไปนอกการเล่นก่อนเริ่มต้นเล่นรอบนั้นโดยใช้ขั้นตอนใน (1) และ
	 ผู้เล่นอาจเก็บไม้กอล์ฟที่เกินอันนั้นไว้ (แต่ต้องไม่ใช้) ระหว่างรอบนั้น และไม้กอล์ฟที่เกินไม่นับรวมกับจำนวนไม้กอล์ฟที่จำกัดไว้ 14 อัน
	ถ้าผู้เล่นจงใจนำไม้กอล์ฟมากกว่า 14 อันไปยังพื้นที่ตั้งทีแรกและเริ่มรอบนั้นโดยไม่ละทิ้งไม้กอล์ฟที่เกินนั้น ทางเลือกนี้ไม่อนุญาตให้ใช้กฎข้อ 4.1b(1)

	กฎข้อ 4 ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ผู้เล่นอาจใช้ระหว่างรอบ ตามหลักการกีฬากอล์ฟคือเกมที่มีความท้าทาย ความสำเร็จควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ความชำนาญ และความสามารถของผู้เล่น ผู้เล่น:
	 ต้องใช้ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟที่สอดคล้อง
	 จำกัดไว้ไม่เกิน 14 อัน และตามปกติต้องไม่นำมาแทนไม้กอล์ฟอันที่เสียหายหรือหายไป และ
	 จำกัดการใช้อุปกรณ์อื่นช่วยการเล่นของเขาหรือของเธอที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกีฬากอล์ฟ
	4.2   ลูกกอล์ฟ
	4.2a ลูกกอล์ฟได้รับอนุญาตระหว่างรอบ
	(1) ต้องเล่นลูกกอล์ฟที่สอดคล้อง ในการทำแต่ละสโตรค ผู้เล่นต้องใช้ลูกกอล์ฟตามที่กำหนดไว้ในกฎอุปกรณ์
	ผู้เล่นอาจใช้ลูกกอล์ฟที่สอดคล้องจากใครก็ได้ รวมถึงผู้เล่นอื่นในสนาม
	(2) ต้องไม่จงใจปรับเปลี่ยนลูกกอล์ฟ ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกกอล์ฟใดที่จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหน้าที่ เช่น การขัด หรือทำลูกกอล์ฟให้ร้อน หรือใช้สารใด (นอกจากการทำความสะอาดลูกกอล์ฟ)
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 4.2a: การตัดสิทฺธิ์
	4.2b ลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม
	ถ้าลูกกอล์ฟของผู้เล่นแตกเป็นชิ้นหลังการสโตรค ไม่มีการปรับโทษและไม่นับสโตรคนั้น
	ผู้เล่นต้องเล่นลูกอื่นจากที่ทำสโตรคไปแล้ว (ดูกฎข้อ 14.6)
	การปรับโทษสำหรับการเล่นจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 4.2b: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	4.2c ลูกกอล์ฟมีรอยตัดหรือรอยแตกขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม
	(1)  การหยิบลูกเพื่อดูว่ามีรอยตัด หรือรอยแตก ถ้าผู้เล่นมีเหตุผลที่เชื่อว่าลูกของเขาหรือของเธอมีรอยตัด หรือรอยแตกขณะกำลังเล่นในหลุม
	 ผู้เล่นอาจหยิบลูกและดูลูกนั้น แต่:
	 สิ่งแรก ต้องมาร์คจุดของลูก และต้องไม่ทำความสะอาดลูกนั้น (ยกเว้นบนกรีน) (ดูกฎข้อ 14.1)
	ถ้าผู้เล่นหยิบโดยไม่มีเหตุผลเชื่อได้เพียงพอ (ยกเว้นบนกรีนที่ผู้เล่นอาจหยิบลูกตามกฎข้อ 13.1b) ไม่มาร์คจุดของลูกก่อนหยิบ หรือทำความสะอาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เล่นมีหนึ่ง สโตรคปรับโทษ
	ถ้าละเมิดกฎหลายข้อที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรคเป็นผลมาจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ดูกฎข้อ 1.3c(4)
	(2)  เมื่ออาจนำลูกอื่นมาแทนได้ ผู้เล่นอาจใช้ลูกอื่นนำมาแทนได้เท่านั้น ถ้าเห็นลูกเดิมมีรอยตัดหรือรอยแตกอย่างชัดเจน และความเสียหายนี้เกิดขึ้นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ – แต่ไม่ใช่เพียงแค่รอยครูด รอยขีด หรือสีเสียหายหรือสีจางไปเท่านั้น
	 ถ้าลูกเดิมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผู้เล่นต้องนำอีกลูกหนึ่งกลับมาวางที่เดิม หรือวางลูกเดิมที่จุดเดิม (ดูกฎข้อ 14.2)
	 ถ้าลูกเดิมไม่มีรอยตัด หรือรอยแตก ผู้เล่นต้องนำลูกเดิมกลับมาวางที่จุดเดิม (ดูกฎข้อ 14.2)
	กฎข้อนี้ไม่ห้ามผู้เล่นในการใช้ลูกอื่นนำมาแทนตามกฎข้ออื่น หรือเปลี่ยนลูกระหว่างสองหลุม

	4.3   การใช้อุปกรณ์
	กฎข้อ 4.3 ใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้เล่นอาจจะใช้ระหว่างรอบ ยกเว้นข้อกำหนดที่ให้เล่นด้วยไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟที่สอดคล้องตามกฎข้อ 4.1 และ 4.2 ไม่ใช่ตามกฎข้อนี้
	ข้อนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำไปใช้อย่างไรเท่านั้น ไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ผู้เล่นอาจมีไว้ที่เขาหรือเธอระหว่างรอบ
	4.3a อนุญาต และไม่อนุญาตการใช้อุปกรณ์
	ผู้เล่นอาจใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยการเล่นระหว่างรอบของเขาหรือของเธอ ยกเว้นผู้เล่นต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ด้วย:
	 การใช้อุปกรณ์ (นอกจากไม้กอล์ฟหรือลูกกอล์ฟ) ที่แปลกปลอมเพื่อขจัดหรือลดความชำนาญหรือการตัดสินใจที่มีลักษณะสำคัญต่อเกมที่ใช้ความท้าทาย หรือ
	 การใช้อุปกรณ์ (รวมทั้งไม้กอล์ฟและลูกอล์ฟ) ในการทำสโตรคตามปกติ “ในทางผิดปกติ” หมายถึงหนทางที่มีหลักการพื้นฐานแตกต่างไปจากเกมการเล่นที่รู้จักกันตามปกติ
	กฎข้อนี้ไม่มีผลต่อการใช้กฎข้ออื่นที่จำกัดการกระทำที่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟหรืออุปกรณ์อื่น (เช่น การวางไม้กอล์ฟ หรือวัตถุอื่นเพื่อช่วยเหลือในการวางแนวแก่ผู้เล่น ดูกฎข้อ 10.2b(3))
	ตัวอย่างทั่วไปในการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตระหว่างรอบการเล่นของ    ผู้เล่นตามกฎดังนี้:
	(1) ข้อมูลระยะและทิศทาง
	 อนุญาต การใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลระยะ หรือข้อมูลทิศทาง (เช่น  อุปกรณ์วัดระยะ หรือเข็มทิศ)
	 ไม่อนุญาต
	» การใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระดับสูงต่ำ หรือ
	» การแปลข้อมูลของระยะหรือทิศทาง (เช่น การใช้สิ่งประดิษฐ์แนะนำเส้นทางเล่น หรือการเลือกใช้ไม้กอล์ฟในบริเวณลูกของผู้เล่น)
	ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม G-5 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามการใช้อุปกรณ์วัดระยะ)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับลม และสภาพอากาศ
	 อนุญาต
	» ให้รับข้อมูลสภาพอากาศ (รวมถึงความเร็วลม) ที่มีจากการพยากรณ์สภาพอากาศ หรือ
	» การวัดอุณหภูมิ และความชื้นในสนาม
	 ไม่อนุญาต
	» การวัดความเร็วลมในสนาม หรือ
	» การใช้สิ่งประดิษฐ์หาข้อมูลที่สัมพันธ์กับลม (เช่น การใช้แป้งฝุ่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลของทิศทางลม)
	(3) ข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนรอบ หรือระหว่างรอบ
	 อนุญาต
	» การใช้ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นก่อนรอบ (เช่น ข้อมูลการเล่นของรอบที่ผ่านมา แนะนำการสวิง หรือแนะนำการใช้ไม้กอล์ฟ) หรือ
	» การบันทึก (สำหรับการใช้หลังรอบ) การเล่น หรือข้อมูลทางสรีระจากรอบนั้น (เช่น ระยะในการใช้ไม้กอล์ฟ สถิติการเล่น หรืออัตราการเต้นของหัวใจ)
	 ไม่อนุญาต
	» การให้ได้มา หรือการแปลความหมายข้อมูลในการเล่นจากรอบนั้น (เช่น แนะนำการใช้ไม้กอล์ฟโดยใช้ระยะในรอบปัจจุบัน) หรือ
	» การใช้ข้อมูลทางสรีระที่บันทึกระหว่างรอบ
	(4) เสียง และวิดีโอ
	 อนุญาต
	» การฟังเสียง หรือดูวิดีโอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันที่กำลังเล่นอยู่ (เช่น รายงานข่าวหรือดนตรี)
	» แต่การทำเช่นนั้นควรแสดงความนึกถึงผู้อื่น (ดูกฎข้อ 1.2)
	 ไม่อนุญาต
	» การฟังดนตรีหรือฟังเสียงเพื่อขจัดการรบกวน หรือช่วยจังหวะสวิง หรือ
	» ดูวิดีโอแสดงการเล่นของผู้เล่นหรือผู้เล่นอื่นระหว่างการแข่งขัน เพื่อช่วยผู้เล่นในการเลือกไม้กอล์ฟ ในการทำสโตรค หรือในการตัดสินใจในการเล่นระหว่างรอบ
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม G-8 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เสียงและวิดีโอในระหว่างรอบ)
	(5) ถุงมือ และสารช่วยการจับกริพ
	 อนุญาต
	» ถุงมือราบเรียบตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์
	» ยางสน แป้ง และสารทำให้ชื้นหรือทำให้แห้ง หรือ
	» ผ้าเช็ดเหงื่อหรือผ้าเช็ดหน้าพันรอบกริพ
	 ไม่อนุญาต
	» การใช้ถุงมือที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎอุปกรณ์ หรือ
	»  การใช้อุปกรณ์อื่นที่เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับตำแหน่งมือ หรือการกดจับกริพ
	(6) อุปกรณ์ยืดเหยียด และการฝึกซ้อม หรือการช่วยสวิง
	 อนุญาต
	 ไม่อนุญาต
	» การใช้อุปกรณ์ชนิดใดช่วยฝึกซ้อมหรือช่วยสวิง (เช่น แท่งที่ใช้วางแนว หรือหัวครอบที่มีน้ำหนัก หรือ “โดนัท”) หรือการใช้ไม้กอล์ฟที่ไม่สอดคล้องไปซ้อมสวิง หรือในทางอื่นที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในความได้เปรียบโดยช่วยเหลือผู้เล่นในการเตรียมสำหรับหรือการทำสโตร...
	แนวทางต่อไปในการใช้อุปกรณ์ที่ระบุไว้ข้างบน และอุปกรณ์ชนิดอื่น (เช่น เสื้อผ้า และรองเท้า) ดูได้ในกฎอุปกรณ์
	ผู้เล่นที่ไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธออาจใช้อุปกรณ์ที่เจาะจง ควรสอบถามคณะกรรมการเพื่อการตัดสิน (ดูกฎข้อ 20.2b)
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม G-6 ( คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามใช้ยานยนต์ขนส่งในระหว่างรอบ )
	4.3b อุปกรณ์ทางการแพทย์
	(1) การยกเว้นทางการแพทย์ ผู้เล่นไม่ละเมิดข้อ 4.3 ถ้าเขาหรือเธอใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือสภาพทางการแพทย์ เท่าที่:
	 ผู้เล่นใช้อุปกรณ์นั้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และ
	 คณะกรรมการตัดสินว่าการใช้สิ่งนั้นไม่ทำให้ผู้เล่นมีความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เล่นอื่น
	(2) เทปหรือสิ่งคุ้มกันที่คล้ายกัน ผู้เล่นอาจใช้เทปกาว หรือสิ่งคุ้มกันที่คล้ายกันสำหรับเหตุผลทางการแพทย์ (เช่น ป้องกันการบาดเจ็บ หรือช่วยการบาดเจ็บที่เป็นอยู่) แต่เทปหรือสิ่งคุ้มกันต้องไม่:
	 ใช้มากเกินไป หรือ
	 ช่วยผู้เล่นเกินความจำเป็นตามเหตุผลทางการแพทย์ (เช่น ต้องไม่ช่วยตรึงข้อต่อเพื่อช่วยการสวิงไม้กอล์ฟของผู้เล่น)
	ผู้เล่นไม่แน่ใจเกี่ยวกับเทปหรือสิ่งคุ้มกันคล้ายกันที่อาจนำมาใช้ ควรถามคณะกรรมการเพื่อการตัดสิน
	การปรับโทษสำหรับการละเมิด กฎข้อ 4.3:
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง: โทษปรับทั่วไป


	41-62 (Sectiion II-Rule 5-6)
	การเล่นในรอบ และ
	การเล่นในหลุม
	กฎข้อ 5-6
	การเล่นในรอบ
	5.1   ความหมายของรอบ
	"รอบ" คือ 18 หลุมหรือน้อยกว่าที่เล่นตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนด
	เมื่อจบรอบเสมอกัน และการเล่นจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้ชนะ:
	 แมทช์ที่เสมอกันขยายต่อออกไปหนึ่งหลุมในแต่ละครั้ง นี่คือความต่อเนื่องของรอบเดียวกันไม่ใช่รอบใหม่
	 การเพลย์ออฟในสโตรคเพลย์ คือ รอบใหม่
	ผู้เล่นกำลังเล่นรอบของเขาหรือของเธอตั้งแต่เริ่มเล่นจนกว่าจบลง (ดูกฎข้อ 5.3) ยกเว้นขณะการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a
	เมื่อกฎอ้างถึงการกระทำ "ระหว่างรอบ" ไม่รวมถึงขณะการเล่นหยุดลงตามกฎ 5.7a นอกจากฎระบุไว้เป็นอย่างอื่น
	5.2   การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ
	สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้:
	 "การฝึกซ้อมในสนาม" หมายถึงการเล่นลูก หรือการทดสอบพื้นผิวกรีนของหลุมใดโดยการกลิ้งลูก  หรือการถูลูกกับพื้นผิว และ
	 ข้อจำกัดในการฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบมีผลกับผู้เล่นเท่านั้น ไม่ใช่แคดดี้ของ  ผู้เล่น
	5.2a แมทช์เพลย์
	ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามก่อนรอบหรือระหว่างรอบของการแข่งขันแมทช์เพลย์
	5.2b สโตรคเพลย์:
	ในวันที่มีการแข่งขันสโตรคเพลย์:
	 ผู้เล่นต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามก่อนรอบ ยกเว้นผู้เล่นอาจฝึกซ้อมพัทหรือชิพใกล้บนหรือใกล้กับพื้นที่ตั้งทีแรกของเขาหรือของเธอ และฝึกซ้อมในพื้นที่ฝึกซ้อมใด
	 ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามหลังจากเล่นจบรอบสุดท้ายของเขาหรือของเธอในวันนั้น
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม I-1 (ในรูปแบบของการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการอาจนำมาใช้เป็นกฎสนาม ห้าม จำกัด หรืออนุญาตให้ฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ)
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.2:
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรก: โทษปรับทั่วไป  (ใช้กับหลุมแรกของผู้เล่น)
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สอง: การตัดสิทธิ์

	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	กฎข้อ 5 ครอบคลุมการเล่นในรอบ เช่น ผู้เล่นอาจซ้อมในสนามที่ไหนหรือเมื่อใด ก่อนหรือระหว่างรอบ เมื่อเริ่มเล่นและจบ เกิดอะไรเมื่อต้องหยุดเล่นและเริ่มเล่นต่อ คาดหวังให้ผู้เล่น:
	  เริ่มแต่ละรอบตรงเวลา และ
	  เล่นอย่างต่อเนื่องและก้าวเดินทันทีระหว่างแต่ละหลุมจนจบรอบ
	เมื่อถึงลำดับของผู้เล่น ขอแนะนำให้เขาหรือเธอทำการสโตรคไม่เกิน 40 วินาที โดยปกติเร็วกว่านั้น
	5.3   การเริ่มต้นรอบ และการจบรอบ
	5.3a เมื่อเริ่มต้นรอบ
	รอบของผู้เล่นเริ่มต้นเมื่อผู้เล่นทำสโตรคเพื่อเริ่มหลุมแรกของเขาหรือของเธอ (ดูกฎข้อ 6.1a)
	ผู้เล่นต้องเริ่มต้นตาม (และไม่ใช่ก่อน) เวลาเริ่มต้นของเขาหรือของเธอ:
	 หมายความว่าผู้เล่นต้องพร้อมเล่นในเวลาเริ่มต้น และที่จุดเริ่มต้นที่คณะกรรมการกำหนด
	 เวลาที่คณะกรรมการกำหนดถือว่าตรงเวลา (เช่น 9 โมงเช้า หมายถึง 9:00:00 น. ไม่ใช่เวลา 9:01 น.)
	ถ้าเวลาเริ่มต้นล่าช้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น สภาพอากาศ การเล่นล่าช้าของกลุ่มอื่น หรือความจำเป็นในการตัดสินของผู้ตัดสิน) ไม่มีการละเมิดกฎข้อนี้ถ้าผู้เล่นอยู่ที่นั้น และพร้อมเล่นเมื่อกลุ่มของผู้เล่นสามารถเริ่มต้นได้
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.3a: การตัดสิทธิ์ ยกเว้นสามกรณีนี้:
	 ข้อยกเว้น 1 – ผู้เล่นมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมเล่น ช้าไม่เกินห้านาที: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขาหรือของเธอ
	 ข้อยกเว้น 2 – ผู้เล่นเริ่มต้นไม่เกินห้านาทีก่อนเวลา: ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไปในหลุมแรกของเขาหรือของเธอ
	 ข้อยกเว้น 3 - คณะกรรมการตัดสินว่าสถานการณ์ที่มีข้อยกเว้นทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเริ่มต้นได้ตามเวลา: ไม่มีการละเมิดกฎนี้ และไม่มีการปรับโทษ
	5.3b เมื่อจบรอบ
	รอบของผู้เล่นจบลง:
	 ในแมทช์เพลย์ เมื่อได้ตัดสินผลการแข่งขันตามกฎข้อ 3.2a(3) หรือ (4)
	 ในสโตรคเพลย์ เมื่อผู้เล่นจบหลุมที่หลุมสุดท้าย (รวมถึงการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง เช่น ตามกฎข้อ 6.1 หรือ 14.7b)
	ดูกฎข้อ 21.1e, 21.2e, 21.3e และ 23.3b (เมื่อเริ่มและจบรอบในสโตรคเพลย์ และโฟร์บอล)

	5.4   การเล่นในกลุ่ม
	5.4a แมทช์เพลย์
	ในระหว่างรอบ ผู้เล่นและคู่แข่งต้องเล่นแต่ละหลุมในกลุ่มเดียวกัน
	5.4b สโตรคเพลย์
	ในระหว่างรอบ ผู้เล่นต้องอยู่ในกลุ่มที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนหรือหลังที่เกิดขึ้น
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.4: การตัดสิทธิ์

	5.5   การฝึกซ้อมระหว่างรอบ หรือขณะการเล่นหยุดลง
	5.5a ไม่ซ้อมสโตรคขณะกำลังเล่นในหลุม
	ขณะกำลังเล่นในหลุม ผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรคกับลูกภายในหรือนอกสนาม
	เช่นนี้ไม่ใช่การซ้อมสโตรค:
	 การซ้อมสวิงโดยไม่ตั้งใจตีลูก
	 การตีลูกกลับไปยังพื้นที่ฝึกซ้อมหรือตีกลับไปให้ผู้เล่นอื่น เมื่อได้ทำตามมารยาทเท่านั้น
	 สโตรคที่ผู้เล่นทำในการเล่นจบหลุมซึ่งมีผลตัดสินแล้ว
	5.5b ข้อจำกัดในการซ้อมระหว่างสองหลุม
	ระหว่างสองหลุมผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรค
	ข้อยกเว้น – บริเวณที่ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ซ้อมพัทหรือชิพ: ผู้เล่นอาจซ้อมพัทหรือชิพหรือบนหรือใกล้กับ:
	 กรีนของหลุมที่เพิ่งจบ และกรีนซ้อม (ดูกฎข้อ 13.1e) และ
	 พื้นที่ตั้งทีของหลุมต่อไป
	แต่การซ้อมสโตรคดังกล่าวต้องไม่ทำจากบังเกอร์ และต้องไม่ทำให้การเล่นล่าช้าอย่างไม่สมเหตุผล (ดูกฎข้อ 5.6a)
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม I-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามการฝึกซ้อมพัทหรือชิพบนหรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เพิ่งจบ)
	5.5c การซ้อมขณะการเล่นหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลง
	ขณะการเล่นหยุดลงชั่วคราวหรือหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ผู้เล่นต้องไม่ทำการซ้อมสโตรค ยกเว้น:
	 ตามที่อนุญาตในกฎข้อ 5.5b
	 ทุกแห่งนอกสนาม และ
	 ทุกแห่งในสนามที่คณะกรรมการอนุญาต
	ถ้าแมทช์หยุดลงตามการตกลงของผู้เล่น และจะไม่กลับเข้ามาเล่นต่อในวันเดียวกัน ผู้เล่นอาจซ้อมในสนามโดยไม่มีข้อจำกัดก่อนเริ่มแมทช์ต่อ
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.5: โทษปรับทั่วไป
	ถ้าการละเมิดเกิดขึ้นระหว่างสองหลุม ใช้การปรับโทษในหลุมต่อไป
	5.6  การล่าช้าไม่สมเหตุผล ก้าวเดินทันที
	5.6a การเล่นล่าช้าเกินควร
	ผู้เล่นต้องไม่เล่นล่าช้าอย่างไม่สมควร เช่นเมื่อเล่นในหลุมหรือระหว่างสองหลุม
	อนุญาตให้ผู้เล่นล่าช้าในเวลาอันสั้นได้ ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น:
	 เมื่อผู้เล่นคอยความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการ
	 เมื่อผู้เล่นบาดเจ็บหรือป่วย หรือ
	 เมื่อมีเหตุผลอื่นที่ดี
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.6a:
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรก: หนึ่งสโตรคปรับโทษ
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สอง: โทษปรับทั่วไป
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สาม: การตัดสิทธิ์
	ถ้าผู้เล่นเล่นล่าช้าระหว่างสองหลุม ใช้การปรับโทษในหลุมต่อไป
	5.6b การก้าวเดินในการเล่นทันที
	รอบของกีฬากอล์ฟหมายถึงให้เล่นด้วยการก้าวเดินทันที
	ผู้เล่นแต่ละคนควรตระหนักว่าการเล่นของเขาหรือของเธอมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผู้เล่นอื่นในการเล่นรอบนานของพวกเขา รวมทั้งผู้เล่นในกลุ่มของตนเองและผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มตามหลัง
	ส่งเสริมให้ผู้เล่นยินยอมให้กลุ่มที่เล่นเร็วกว่าผ่านไปก่อน
	(1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก้าวเดินในการเล่น ผู้เล่นควรเล่นด้วยการก้าวเดินทันทีตลอดทั้งรอบรวมทั้งเวลาที่ใช้:
	 เตรียมพร้อมสำหรับและทำแต่ละสโตรค
	 เคลื่อนตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระหว่างสโตรค และ
	 เคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ตั้งทีต่อไปหลังเล่นจบหลุม
	ผู้เล่นควรเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการสโตรคต่อไป และพร้อมเล่นเมื่อถึงลำดับของเขาหรือของเธอเมื่อเป็นลำดับของผู้เล่น:
	 ขอแนะนำให้ผู้เล่นทำสโตรคไม่เกิน 40 วินาทีหลังจากที่เขาหรือเธอ (หรือควรจะ) สามารถเล่นได้โดยไม่มีการขัดขวาง หรือไม่มีการรบกวน และ
	 ตามปกติผู้เล่นสามารถเล่นได้เร็วกว่านั้น และส่งเสริมให้ทำเช่นนั้น
	(2) การเล่นผิดลำดับเพื่อช่วยให้ก้าวเดินทันที ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่น บางครั้งเมื่อผู้เล่นอาจเล่นผิดลำดับเพื่อช่วยการก้าวเดินในการเล่น:
	 ในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นอาจตกลงกันว่าหนึ่งในนั้นเล่นผิดลำดับเพื่อประหยัดเวลา (ดูกฎข้อ 6.4a)
	 ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นอาจ "พร้อมเล่น" ด้วยความปลอดภัยและในทางที่รับผิดชอบ      (ดูข้อยกเว้นของกฎข้อ 6.4b)
	(3) นโยบายของคณะกรรมการ การก้าวเดินในการเล่น เพื่อส่งเสริมและบังคับใช้ในการเล่นทันที คณะกรรมการควรใช้กฎสนามกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก้าวเดินในการเล่นทันที
	นโยบายนี้อาจกำหนดเวลาสูงสุดในการจบรอบ จบหลุม หรือตามลำดับต่อเนื่องของหลุม และการสโตรค และอาจกำหนดการปรับโทษสำหรับการไม่ทำตามนโยบายนี้

	5.7  การหยุดการเล่น การกลับเข้าไปเล่นต่อ
	5.7a เมื่อผู้เล่นอาจหยุดหรือต้องหยุดการเล่น
	ในระหว่างรอบ ผู้เล่นต้องไม่หยุดเล่น ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
	 การเล่นหยุดลงชั่วคราวโดยคณะกรรมการ ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดเล่น ถ้าคณะกรรมการให้การเล่นหยุดลงชั่วคราว (ดูกฎข้อ 5.7b)
	 การเล่นหยุดลงตามข้อตกลงในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นในแมทช์อาจตกลงหยุดเล่นด้วยเหตุผลใดก็ได้ ยกเว้นถ้าการทำเช่นนั้นทำให้การแข่งขันล่าช้า ถ้าผู้เล่นตกลงหยุดเล่นและผู้เล่นหนึ่งคนต้องการกลับเข้าไปเล่นต่อ ข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงและผู้เล่นอื่นต้องเล่นต่อ
	 ผู้เล่นบางคนหยุดเล่นเพราะฟ้าผ่า ผู้เล่นอาจหยุดเล่นถ้าเขาหรือเธอเชื่ออย่างสมเหตุผลว่ามีอันตรายจากฟ้าผ่า แต่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยเร็วเท่าที่ทำได้
	การออกจากสนามไม่ใช่เป็นการหยุดเล่น ความล่าช้าในการเล่นของผู้เล่นครอบคลุมตามกฎข้อ 5.6a ไม่ใช่กฎข้อนี้
	ถ้าผู้เล่นหยุดเล่นด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อนี้ หรือไม่รายงานต่อคณะกรรมการเมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	5.7b สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำเมื่อคณะกรรมการให้การเล่นหยุดลงชั่วคราว
	มีการเล่นหยุดลงชั่วคราวของคณะกรรมการอยู่สองแบบ แต่ละแบบมีความจำเป็นที่แตกต่างกันเมื่อผู้เล่นต้องหยุดเล่น
	(1) การเล่นหยุดลงชั่วคราวทันที (เช่น เมื่อมีอันตรายใกล้เข้ามา) ถ้าคณะกรรมการสั่งการเล่นหยุดลงชั่วคราวทันที ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดเล่นทันที และต้องไม่ทำสโตรคอีกจนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ
	คณะกรรมการควรใช้วิธีการที่แตกต่างกันชัดเจนเพื่อบอกผู้เล่นเกี่ยวกับการเล่นหยุดลงชั่วคราวทันที
	(2) การเล่นหยุดลงชั่วคราวปกติ (เช่น ค่ำมืด หรือไม่สามารถใช้สนามเล่นได้) ถ้าคณะกรรมการหยุดการเล่นชั่วคราวด้วยเหตุผลปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มที่กำลังเล่น คือ:
	 ระหว่างสองหลุม ถ้าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มอยู่ระหว่างสองหลุม ผู้เล่นต้องหยุดเล่นและต้องไม่ทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นอีกหลุมหนึ่ง จนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ
	 ขณะกำลังเล่นในหลุม ถ้าผู้เล่นคนใดในกลุ่มได้เริ่มเล่นหลุมแล้ว ผู้เล่นอาจเลือกหยุดเล่นหรือเล่นจบหลุมนั้น
	» อนุญาตผู้เล่นมีระยะเวลาชั่วขณะ (ปกติไม่ควรเกินสองนาที) เพื่อตัดสินใจหยุดเล่นหรือเล่นจบหลุม
	» ถ้าผู้เล่นเล่นในหลุมนั้นต่อไป ผู้เล่นอาจเล่นต่อจนจบหลุม หรืออาจหยุดเล่นก่อนจบหลุม
	» เมื่อผู้เล่นเล่นจบหลุม หรือหยุดเล่นก่อนจบหลุมนั้น ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคอีกจนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อตามกฎข้อ 5.7c
	ถ้าผู้เล่นไม่ตกลงกันในสิ่งที่ต้องทำ:
	» ในแมทช์เพลย์ ถ้าคู่แข่งหยุดเล่น ผู้เล่นต้องหยุดเล่นด้วย และผู้เล่นทั้งสองจะต้องไม่เล่นต่ออีก จนกว่าคณะกรรมการให้กลับเข้าไปเล่นต่อ ถ้าผู้เล่นไม่หยุดเล่น ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม)
	» ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นคนใดในกลุ่มอาจเลือกหยุดการเล่น หรือเล่นในหลุมนั้นต่อไป ไม่ว่าคนอื่นในกลุ่มตัดสินใจทำสิ่งใดก็ตาม ยกเว้นผู้เล่นอาจเล่นต่อได้ต่อเมื่อมีมาร์คเกอร์ของผู้เล่นอยู่ด้วยเพื่อจดสกอร์ของผู้เล่นเท่านั้น
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.7b: การตัดสิทธิ์
	ข้อยกเว้น – ไม่มีการปรับโทษ ถ้าคณะกรรมการตัดสินว่าการไม่หยุดเล่นชอบธรรม: ไม่มีการละเมิดกฎข้อนี้และไม่มีการปรับโทษ ถ้าคณะกรรมการตัดสินว่าสถานการณ์นั้นเป็นเหตุอันชอบธรรม ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถหยุดเล่นได้เมื่อจำเป็นต้องให้การเล่นหยุดลง
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม J-1 (ข้อแนะนำวิธีการสำหรับคณะกรรมการชี้แนะเรื่องการหยุดทันที และการหยุดชั่วคราวปกติแก่ผู้เล่นทั้งหมด)
	5.7c สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำเมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ
	(1) จุดที่กลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นต้องกลับเข้าไปเล่นต่อจากจุดที่เขาหรือเธอหยุดเล่นในหลุมใดหรือถ้าอยู่ระหว่างสองหลุม หรือที่พื้นที่ตั้งทีต่อไป แม้ว่ากลับเข้าไปเล่นต่อในวันรุ่งขึ้น
	(2) เมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นต้องอยู่ในบริเวณตามที่ระบุ (1) และพร้อมเล่น:
	 ตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนดให้เล่นต่อ และ
	 ผู้เล่นต้องเล่นต่อตามเวลานั้น (และไม่ใช่ก่อนเวลา)
	ถ้าความสามารถในการเล่นต่อล่าช้าออกไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น เมื่อผู้เล่นในกลุ่มข้างหน้าจำเป็นต้องเล่นก่อนและออกไปให้พ้นทาง) ไม่มีการละเมิดกฎข้อนี้ ถ้าผู้เล่นอยู่ที่นั้นและพร้อมเล่นเมื่อกลุ่มของผู้เล่นสามารถเล่นต่อได้
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 5.7c: การตัดสิทธิ์
	ข้อยกเว้นในการตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่กลับเข้าไปเล่นต่อตามเวลา: ข้อยกเว้นข้อ 1, 2 และ 3 ในกฎข้อ 5.3a และข้อยกเว้นในกฎข้อ 5.7b ใช้บังคับเช่นกัน
	5.7d การหยิบลูกเมื่อการเล่นหยุดลง การนำกลับมาวาง และการนำลูกมาแทนเมื่อกลับเข้าไปเล่นต่อ
	(1) การหยิบลูกเมื่อการเล่นหยุดลง หรือก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ เมื่อหยุดเล่นในหลุมตามกฎข้อนี้  ผู้เล่นอาจมาร์คจุดของลูกของเขาหรือของเธอและหยิบลูก (ดูกฎ 14.1)
	ทั้งก่อนหรือกลับเข้าไปเล่นต่อ:
	 เมื่อหยิบลูกของผู้เล่นขึ้นเมื่อการเล่นหยุดลง ผู้เล่นต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางลงที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	 เมื่อไม่หยิบลูกของผู้เล่นขึ้นเมื่อการเล่นหยุดลง ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หรืออาจมาร์คจุดของลูก และหยิบลูก (ดูกฎข้อ 14.1) และนำลูกนั้นหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ดูกฎข้อ 14.2)
	ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง:
	 ถ้าสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปเนื่องจากการหยิบลูกขึ้น ผู้เล่นต้องนำลูกนั้นหรือลูกอื่นกลับมาวางตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 14.2d
	 ถ้าสภาพโดยรอบของลูกเปลี่ยนไปหลังจากหยิบลูกขึ้น และก่อนที่นำลูกใดกลับมาวาง ไม่ใช้กฎข้อ 14.2d:
	» ต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	» ถ้าสภาพโดยรอบหรือสภาพที่มีผลต่อสโตรคแย่ลงในระหว่างเวลานี้ ให้ใช้กฎข้อ 8.1d
	(2) ถ้าลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนย้ายไปขณะการเล่นหยุดลง ถ้าลูกของผู้เล่นหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนย้ายไปทางใดก่อนกลับเข้าไปเล่นต่อ (รวมถึงแรงธรรมชาติ) ผู้เล่นต้อง:
	 นำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2) หรือ
	 วางที่มาร์คลูกเพื่อมาร์คจุดเดิม แล้วนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดนั้น (ดูกฎข้อ 14.1 และ 14.2)
	ถ้าสภาพที่มีผลต่อสโตรคของผู้เล่นแย่ลงในขณะการเล่นหยุดลง ดูกฎข้อ 8.1d
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดในการละเมิดกฎข้อ 5.7d: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a

	การเล่นในหลุม
	6.1   การเริ่มเล่นของหลุม
	6.1a เมื่อเริ่มเล่นในหลุม
	ผู้เล่นได้เริ่มต้นหลุมเมื่อเขาหรือเธอทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นหลุมนั้น
	หลุมนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า ถ้าทำสโตรคจากนอกพื้นที่ตั้งที (ดูกฎข้อ 6.1b) หรือยกเลิกสโตรค ตามกฎ
	6.1b ต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที
	ผู้เล่นต้องเริ่มแต่ละหลุมโดยการเล่นลูกจากที่ใดภายในพื้นที่ตั้งที ตามกฎข้อ 6.2b
	ถ้าผู้เล่นกำลังเริ่มในหลุมใดโดยเล่นลูกจากนอกพื้นที่ตั้งที (รวมทั้งจากหมุดทีผิดแตกต่างจาก    บริเวณตั้งทีในหลุมเดียวกันหรือแตกต่างกันในหลุมอื่น):
	(1) ในแมทช์เพลย์ ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรค:
	 ต้องทำทันทีและก่อนผู้เล่นคนใดทำสโตรคอีก เมื่อคู่แข่งยกเลิกสโตรคนั้น เขาหรือเธอไม่สามารถถอนการยกเลิกนั้นได้
	 ถ้าคู่แข่งยกเลิกสโตรคนั้น ผู้เล่นต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที และยังคงเป็นลำดับการเล่นของเขาหรือของเธอ
	 ถ้าคู่แข่งไม่ยกเลิกสโตรคนั้น ให้นับสโตรคและลูกนั้นอยู่ในการเล่น และต้องเล่นตามที่ลูกอยู่
	(2) สโตรคเพลย์ ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) และต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องด้วยการเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที:
	 ลูกที่เล่นจากนอกพื้นที่ตั้งทีไม่อยู่ในการเล่น
	 สโตรคนั้นและสโตรคมากกว่าที่เกิดขึ้นก่อนการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง (รวมทั้ง สโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษจากการเล่นลูกนั้น) ไม่นำมานับ

	 ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนเริ่มต้นทำสโตรคในอีกหลุมหนึ่ง หรือสำหรับรอบสุดท้ายของรอบก่อนคืนสกอร์การ์ดของเขาหรือของเธอ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	6.2   การเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที
	6.2a เมื่อใช้กฎเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งที
	พื้นที่ตั้งทีในกฎข้อ 6.2b ใช้เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นจำเป็นต้องเล่น หรือได้รับอนุญาตให้เล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที รวมถึงเมื่อ:
	 ผู้เล่นกำลังเริ่มเล่นในหลุม (ดูกฎข้อ 6.1)
	 ผู้เล่นจะเล่นอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งทีตามกฎ (ดูกฎข้อ 14.6) หรือ
	 ลูกของผู้เล่นอยู่ในการเล่นในพื้นที่ตั้งทีหลังจากสโตรค หรือหลังจากผู้เล่นทำการผ่อนปรน
	กฎนี้ใช้กับพื้นที่ตั้งทีที่ผู้เล่นต้องเล่นในการเริ่มเล่นในหลุมที่เขาหรือเธอกำลังเล่นเท่านั้น ไม่ใช่บริเวณตั้งทีที่อื่นในสนาม (ไม่ว่าในหลุมเดียวกันหรือในหลุมอื่น)
	6.2b กฎพื้นที่ตั้งที
	(1) เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ตั้งที
	 ลูกอยู่ในพื้นที่ตั้งทีเมื่อส่วนของลูกสัมผัสหรืออยู่บนส่วนใดของพื้นที่ตั้งที
	 ผู้เล่นอาจยืนนอกพื้นที่ตั้งทีในการทำสโตรคกับลูกในพื้นที่ตั้งที
	(2) อาจตั้งลูกบนที หรือเล่นจากพื้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเล่นลูกจาก:
	 บนทีตั้งลูกในหรือบนพื้น หรือ
	 บนพื้นดิน
	วัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้ "พื้น" รวมถึงทรายหรือวัสดุธรรมชาติอื่นที่ทำเป็นทีตั้งลูก หรือวางลูกบนนั้น
	ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกบนทีตั้งลูกที่ไม่สอดคล้อง หรือกับลูกตั้งบนทีในทางที่ไม่อนุญาตตามกฎข้อนี้
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6.2b(2):
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง: โทษปรับทั่วไป
	 การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดครั้งแรก: การตัดสิทธิ์
	(3) อาจปรับปรุงสภาพบางอย่างในพื้นที่ตั้งทีให้ดีขึ้น ก่อนผู้เล่นทำสโตรค อาจทำสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ตั้งทีเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค (ดูกฎ 8.1b (8))
	 ปรับพื้นผิวของพื้นดินในพื้นที่ตั้งที (เช่น การทำรอยด้วยไม้กอล์ฟหรือเท้า)
	 เคลื่อนย้าย งอ หรือถอนหญ้า วัชพืช และวัตถุธรรมชาติอื่นที่ติด หรืองอกบนพื้นในพื้นที่ตั้งที
	 ปัดหรือกดทรายและดินในพื้นที่ตั้งที และ
	 ปัดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และน้ำในพื้นที่ตั้งที
	แต่ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป ถ้าเขาหรือเธอทำการเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรคที่ละเมิดกฎข้อ 8.1a
	(4) ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายหมุดทีเมื่อกำลังเล่นจากพื้นที่ตั้งที
	 บริเวณของหมุดทีจัดไว้โดยคณะกรรมการเพื่อกำหนดแต่ละพื้นที่ตั้งที และควรอยู่ในบริเวณเดียวกันสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที
	 ถ้าผู้เล่นปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค โดยการเคลื่อนย้ายหมุดทีก่อนการเล่นจากพื้นที่ตั้งที เขาหรือเธอมีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 8.1a(1)
	ในสถานการณ์อื่นทั้งหมด ถือว่าหมุดทีเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ตามปกติซึ่งอาจเคลื่อนย้ายออกตามที่อนุญาตในกฎข้อ 15.2
	(5) ลูกไม่อยู่ในการเล่นจนกว่ามีการทำสโตรค ไม่ว่าตั้งลูกบนทีตั้งลูกหรือบนพื้น เมื่อเริ่มหลุมหรือ เล่นอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งทีตามกฎ:
	 ลูกไม่อยู่ในการเล่นจนกว่าผู้เล่นทำสโตรคกับลูก และ
	 อาจหยิบลูกหรือเคลื่อนย้ายลูกก่อนทำสโตรคโดยไม่มีการปรับโทษ
	ถ้าลูกตกจากทีตั้งลูก หรือเคาะออกจากทีตั้งลูกโดยผู้เล่นก่อนที่ผู้เล่นทำสโตรค อาจตั้งลูกบนทีตั้งลูกอีกในพื้นที่ตั้งทีโดยไม่มีการปรับโทษ
	แต่ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกขณะลูกกำลังตกลงหรือหลังจากได้ตกลงมาแล้ว ไม่มีการปรับโทษ ให้นับสโตรคและลูกนั้นอยู่ในการเล่น
	(6) เมื่อลูกอยู่ในการเล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งที ถ้าลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งทีหลังจากการสโตรค (เช่น หลังจากสโตรคไม่โดนลูกที่ตั้งบนที) หรือหลังจากทำการผ่อนปรน ผู้เล่นอาจ:
	 หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกโดยไม่มีการปรับโทษ (ดูกฎข้อ 9.4b ข้อยกเว้น 1) และ
	 เล่นลูกนั้นหรือลูกอื่นจากที่ใดก็ได้ในพื้นที่ตั้งทีจากทีตั้งลูกหรือพื้นตาม (2) รวมถึงการเล่นลูกตามที่ลูกอยู่
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.2b (6): โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	ถ้าการละเมิดกฎหลายข้อจากผลของการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ดูกฎข้อ 1.3c(4)

	6.3   ลูกที่ใช้เล่นในหลุม
	6.3a การจบด้วยลูกเดียวกันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที
	ผู้เล่นอาจเล่นลูกที่สอดคล้องเมื่อเริ่มในหลุมจากพื้นที่ตั้งที และอาจเปลี่ยนลูกได้ระหว่างสองหลุม
	ผู้เล่นจะต้องเล่นจบหลุมด้วยลูกเดียวกันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที ยกเว้นเมื่อ:
	 ลูกนั้นหาย หรือโอบี หรือ
	 ผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทน (หรือไม่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือไม่)
	ผู้เล่นควรทำเครื่องหมายเพื่อระบุลูกที่ใช้เล่น (ดูกฎข้อ 7.2)
	6.3b การใช้ลูกอื่นนำมาแทนขณะเล่นในหลุม
	(1) เมื่ออนุญาตและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นนำลูกอื่นมาแทน กฎบางข้ออนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนลูกที่เขาหรือเธอใช้เล่นในหลุมโดยใช้ลูกอื่นนำมาแทนเป็นลูกอยู่ในการเล่น และลูกอื่นที่ไม่ใช่:
	 เมื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ รวมทั้งการดรอปหรือการวางลูก (เช่น เมื่อลูกไม่อยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน หรือเมื่อทำการผ่อนปรนบนกรีน) ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎข้อ 14.3a)
	 เมื่อเล่นอีกครั้งจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้วนั้น ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎข้อ 14.6) และ
	 เมื่อนำกลับมาวางที่จุด ไม่อนุญาตผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทน และต้องใช้ลูกเดิมโดยมีข้อยกเว้นบางข้อ (กฎข้อ 14.2a)
	(2) ลูกนำมาแทนกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น เมื่อผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทนเป็นลูกอยู่ในการเล่น (ดูกฎข้อ 14.4):
	 ลูกเดิมไม่เป็นลูกอยู่ในการเล่นอีกต่อไปแม้ว่าหยุดอยู่ในสนาม
	 เป็นเรื่องจริง แม้ว่าถ้าผู้เล่น:
	» นำมาแทนลูกเดิมด้วยลูกอื่น เมื่อไม่ได้รับอนุญาตตามกฎ (ไม่ว่าผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอกำลังใช้ลูกอื่นนำมาแทนหรือไม่ก็ตาม) หรือ
	» นำลูกกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกนำมาแทน (1) ในที่ผิด (2) ในทางที่ผิด หรือ (3) ใช้ขั้นตอนที่ใช้ไม่ใด้
	 สำหรับวิธีการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนเล่นลูกที่นำมาแทน ดูกฎข้อ 14.5
	ถ้าไม่พบลูกเดิมของผู้เล่น และผู้เล่นนำลูกอื่นมาอยู่ในการเล่นตามการผ่อนปรนโดยใช้   สโตรคและระยะ (ดูกฎข้อ 17.1d, 18.1, 18.2b และ 19.2a) หรือกฎอนุญาตตามที่ใช้ได้เมื่อรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรกับลูก (ดูกฎข้อ 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e และ 17...
	 ผู้เล่นต้องเล่นด้วยลูกที่นำมาแทนต่อไป และ
	 ผู้เล่นต้องไม่เล่นลูกเดิม แม้ว่าไปพบในสนามก่อนหมดเวลาการค้นหาสามนาที (ดูกฎข้อ 18.2a(1))
	(3) การทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้อง:
	 ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป
	 ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นต้องเล่นลูกจบหลุมด้วยลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้องนั้น
	ถ้าการละเมิดกฎหลายข้อจากผลของการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ดูกฎข้อ 1.3c(4)
	6.3c ลูกผิด
	(1) การทำสโตรคกับลูกผิด ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกผิด
	ข้อยกเว้น - ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ: ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกผิดที่กำลังเคลื่อนที่ในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ หรือในน้ำชั่วคราว:
	 ไม่นับสโตรค และ
	 ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องตามกฎโดยการเล่นลูกที่ถูกต้องจากจุดเดิม หรือโดยทำการผ่อนปรนตามกฎ
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.3c(1): โทษปรับทั่วไป
	ในแมทช์เพลย์:
	 ถ้าผู้เล่นและคู่แข่งเล่นลูกกันและกันระหว่างการเล่นในหลุม คนแรกที่ทำสโตรคกับ   ลูกผิดมีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม)
	 ถ้าไม่รู้ผู้เล่นลูกผิดคนแรก ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกที่สลับกัน
	ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องโดยการเล่นลูกเดิมต่อไปตามที่อยู่ หรือทำการผ่อนปรนตามกฎ:
	 การสโตรคและหลายสโตรคที่ทำกับลูกผิดก่อนแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง (รวมทั้ง สโตรคและสโตรคปรับโทษจากการเล่นลูกนั้นเท่านั้น) ไม่นำมานับรวม
	 ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นหลุมอื่น หรือหลุมสุดท้ายของรอบก่อนคืนสกอร์การ์ดของเขาหรือของเธอ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	(2) เมื่อลูกของผู้เล่นเล่นโดยผู้เล่นอื่นเป็นลูกผิด ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกของผู้เล่นเล่นโดยผู้เล่นอื่นเป็นลูกผิด ผู้เล่นต้องวางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	ให้นำมาใช้ไม่ว่าพบลูกเดิมหรือไม่
	6.3d เมื่อผู้เล่นอาจเล่นมากกว่าหนึ่งลูกในเวลาเดียวกัน
	ผู้เล่นอาจเล่นลูกมากกว่าหนึ่งลูกในเวลาเดียวกันในหลุมเท่านั้น เมื่อ:
	 การเล่นโพรวิชันนัลบอล (ซึ่งจะกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น หรือยกเลิกตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 18.3c) หรือ
	 การเล่นสองลูกในสโตรคเพลย์ เพื่อแก้ไขการละเมิดร้ายแรงที่อาจเป็นไปได้ในการเล่นจากที่ผิด (ดูกฎข้อ 14.7b) หรือเมื่อไม่แน่ใจกับการใช้กฎตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (ดูกฎข้อ 20.1c(3))

	6.4  ลำดับการเล่นขณะเล่นในหลุม
	6.4a แมทช์เพลย์
	(1) ลำดับการเล่น ผู้เล่นและคู่แข่งต้องเล่นตามลำดับนี้:
	 การเริ่มต้นหลุมแรก ในหลุมแรก ตัดสินการได้ออนเนอร์โดยการสุ่มดึงออกมาตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือถ้าไม่มีการสุ่ม ให้ทำการตกลงหรือโดยใช้วิธีสุ่ม (เช่น การโยนเหรียญ)
	 การเริ่มต้นหลุมอื่นทั้งหมด
	» ผู้เล่นที่ชนะหลุม ได้ออนเนอร์ในพื้นที่ตั้งทีต่อไป
	» ถ้าหลุมเสมอกัน ผู้เล่นยังคงได้ออนเนอร์จากพื้นที่ตั้งทีก่อนหน้านั้นต่อไป
	» ถ้าผู้เล่นขอคำตัดสินในเวลาอันควร (ดูกฎข้อ 20.1b) ที่ยังไม่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการและสามารถส่งผลกระทบต่อการได้ออนเนอร์ในหลุมต่อไป ตัดสินออนเนอร์โดยการตกลงหรือการใช้วิธีสุ่ม
	 หลังจากผู้เล่นทั้งสองเริ่มหลุม
	» ลูกที่อยู่ไกลหลุมกว่าได้เล่นก่อน
	» ถ้าลูกมีระยะห่างจากหลุมเท่ากัน หรือไม่รู้ระยะที่เกี่ยวข้อง ให้ตัดสินโดยตกลงกัน หรือโดยใช้วิธีการสุ่ม
	(2) คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรคของผู้เล่นที่ทำผิดลำดับ ถ้าผู้เล่นเล่นเมื่อเป็นลำดับของคู่แข่ง ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรค:
	 ต้องทำทันที และก่อนผู้เล่นคนใดจะทำสโตรค เมื่อคู่แข่งให้ยกเลิกสโตรค เขาหรือเธอไม่สามารถถอนการยกเลิก
	 ถ้าคู่แข่งยกเลิกสโตรค ผู้เล่นต้องเล่นลูกจากที่ทำสโตรคไปแล้ว เมื่อถึงลำดับการเล่นของเขาหรือของเธอ (ดูกฎข้อ 14.6)
	 ถ้าคู่แข่งไม่ยกเลิกสโตรค ให้นับสโตรคนั้นและลูกนั้นอยู่ในการเล่น และต้องเล่นตามที่อยู่
	ข้อยกเว้น - การเล่นผิดลำดับโดยการตกลงกันเพื่อประหยัดเวลา: เพื่อเป็นการประหยัดเวลา:
	 ผู้เล่นอาจเชิญคู่แข่งเล่นผิดลำดับ หรือตามที่คู่แข่งขอเล่นผิดลำดับ
	 ถ้าคู่แข่งทำสโตรคผิดลำดับ ผู้เล่นได้สละสิทธิ์การยกเลิกสโตรคนั้น
	ดูกฎข้อ 23.6 (ลำดับการเล่นในโฟร์บอล)
	6.4b สโตรคเพลย์
	(1) ลำดับการเล่นตามปกติ
	 การเริ่มหลุมแรก  ตัดสินการได้ออนเนอร์ที่พื้นที่ตั้งทีแรกโดยการสุ่มดึงออกมาตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือถ้าไม่มีการสุ่มดึงออกมา ให้ทำการตกลงหรือโดยใช้วิธีสุ่ม (เช่น การโยนเหรียญ)
	 การเริ่มหลุมอื่นทั้งหมด
	» ผู้เล่นในกลุ่มที่มีกรอสสกอร์ต่ำสุดที่หลุมใดได้ออนเนอร์ที่พื้นที่ตั้งทีต่อไป ผู้เล่นที่มีกรอสสกอร์ต่ำสุดที่สองควรเล่นต่อไป และต่อไป
	» ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่ามีสกอร์เท่ากันในหลุมใด ควรเล่นตามลำดับเช่นเดียวกับในพื้นที่ตั้งทีก่อนหน้านั้น
	» ออนเนอร์ขึ้นอยู่กับกรอสสกอร์ แม้แต่ในการแข่งขันใช้แฮนดิแคป
	 หลังจากที่ผู้เล่นทั้งหมดได้เริ่มเล่นหลุม
	» ลูกที่ไกลที่สุดจากหลุมควรเล่นก่อน
	» ถ้าสองลูกหรือมากกว่ามีระยะจากหลุมเท่ากัน หรือไม่รู้ระยะที่เกี่ยวข้อง ควรตัดสินลูกที่เล่นก่อนโดยตกลงกัน หรือโดยใช้วิธีการสุ่ม
	ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ ยกเว้นว่าถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดได้เปรียบ แต่ละคนมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ)
	(2) การเล่นผิดลำดับด้วยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ("พร้อมเล่น") อนุญาตและ ส่งเสริมให้ผู้เล่นเล่นผิดลำดับด้วยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ต่อเมื่อ:
	 ผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันเพื่อความสะดวก หรือเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
	 ลูกของผู้เล่นมาหยุดระยะใกล้หลุมมาก และผู้เล่นต้องการจบหลุม หรือ
	 ผู้เล่นแต่ละคนพร้อมและสามารถเล่นได้ ก่อนที่ผู้เล่นอื่นจะเล่นตามลำดับการเล่นปกติ (1) ตราบใดที่การเล่นผิดลำดับ ผู้เล่นไม่ทำให้ผู้อื่นอยู่ในอันตราย ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ หรือไม่รบกวนผู้อื่น
	แต่ถ้าผู้เล่นที่อยู่ในลำดับการเล่นตาม (1) พร้อมและสามารถเล่นได้ และระบุว่าเขาหรือเธอต้องการเล่นก่อน ผู้เล่นอื่นควรรอจนกว่าผู้เล่นได้เล่น
	ผู้เล่นไม่ควรเล่นผิดลำดับเพื่อให้เกิดความได้เปรียบต่อผู้เล่นอื่น
	6.4c เมื่อผู้เล่นจะเล่นโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอื่นจากพื้นที่ตั้งที
	ลำดับการเล่นในกรณีนี้คือ ผู้เล่นอื่นทั้งหมดในกลุ่มทำสโตรคแรกในหลุมนั้น ก่อนที่ผู้เล่นเล่น     โพรวิชันนัลบอลหรือลูกอื่นจากพื้นที่ตั้งที
	ถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนเล่นโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอื่นจากพื้นที่ตั้งที ลำดับการเล่นเป็นลำดับเดียวกับเมื่อก่อนหน้า
	โพรวิชันนอลบอลหรือลูกอื่นที่เล่นผิดลำดับ ดูกฎ 6.4a(2) และ 6.4b
	6.4d เมื่อผู้เล่นทำการผ่อนปรน หรือจะเล่นโพรวิชันนัลบอลจากที่ใด ยกเว้นพื้นที่ตั้งที
	ลำดับการเล่นตามกฎข้อ 6.4a(1) และ 6.4b(1) มีในสองกรณีนี้คือ:
	(1) การผ่อนปรนเพื่อเล่นลูกจากสถานที่แตกต่างจากที่ลูกอยู่
	 เมื่อผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอจำเป็นต้องทำการผ่อนปรนสโตรคและระยะ ลำดับการเล่นของผู้เล่นขึ้นอยู่กับจุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว
	 เมื่อผู้เล่นมีทางเลือกในการเล่นลูกตามที่ลูกอยู่ หรือทำการผ่อนปรน
	» ลำดับการเล่นของผู้เล่นขึ้นอยู่กับจุดที่ลูกเดิมอยู่ (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	» ใช้กรณีนี้เมื่อผู้เล่นได้ตัดสินใจทำการผ่อนปรนสโตรคและระยะแล้ว หรือเพื่อทำการผ่อนปรนการเล่นจากสถานที่อื่นแตกต่างจากที่ลูกเดิมอยู่ (เช่น เมื่อลูกเดิมอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ หรือถือว่าไม่สามารถเล่นได้)
	(2) การเล่นโพรวิชันนัลบอล ลำดับการเล่นสำหรับผู้เล่นเพื่อเล่นโพรวิชันนัลบอลทันทีหลังจากทำสโตรคก่อนหน้านี้และก่อนผู้เล่นอื่นเล่นลูก ยกเว้น:
	 เมื่อเริ่มต้นหลุมจากพื้นที่ตั้งที (ดูกฎข้อ 6.4c) หรือ
	 เมื่อผู้เล่นรอก่อนตัดสินใจเล่นโพรวิชันนัลบอล (ในกรณีนี้ ลำดับการเล่นของผู้เล่นเมื่อเขาหรือเธอตัดสินใจเล่นโพรวิชันนัลบอลขึ้นอยู่กับจุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว)

	6.5   การเล่นจบหลุม
	ผู้เล่นได้จบหลุม:
	 ในแมทช์เพลย์ เมื่อ:
	» ผู้เล่นจบหลุม หรือผู้เล่นได้รับการยอมให้สโตรคต่อไป หรือ
	» ได้ตัดสินผลของหลุม (เช่น เมื่อคู่แข่งยอมให้หลุมนั้น สกอร์ของคู่แข่งสำหรับหลุมนั้นต่ำกว่าที่ผู้เล่นอาจทำได้ หรือผู้เล่นหรือคู่แข่งมีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม))
	 ในสโตรคเพลย์ เมื่อผู้เล่นจบหลุมตามกฎข้อ 3.3c
	ดูกฎข้อ 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) และ 23.3c (เมื่อผู้เล่นจบหลุมในรูปแบบอื่นใน สโตรคเพลย์หรือในโฟร์บอล)


	กฎข้อ 6 ครอบคลุมวิธีการเล่นในหลุม เช่น กฎที่เจาะจงสำหรับการทีออฟเพื่อเริ่มเล่นหลุมตามลำดับการเล่น โดยต้องใช้ลูกเดียวตลอดการเล่นในหลุม ยกเว้นเมื่ออนุญาตให้ใช้การแทนที่ได้ (มีความสำคัญในแมทช์เพลย์มากกว่าในสโตรคเพลย์) และการจบหลุม
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	การสโตรคต่อเนื่องในหลุมที่เล่นที่ทำจากพื้นที่ตั้งทีไปยังกรีนและไปลงหลุม ผู้เล่นต้องเล่นลูกเดียวกันจนกว่าจบหลุม ผู้เล่นมีโทษปรับสำหรับการทำสโตรคกับลูกผิด หรือทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนเมื่อกฎไม่อนุญาตให้มีการนำมาแทน
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	กฎข้อที่ 6.4 ครอบคลุมลำดับการเล่นตลอดทั้งหลุม ลำดับการเล่นจากพื้นที่ตั้งทีขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้ออนเนอร์ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกอยู่ห่างจากหลุมมากที่สุด
	 ในแมทช์เพลย์ ลำดับการเล่นเป็นพื้นฐาน ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ คู่แข่งอาจให้ยกเลิก สโตรคนั้นและให้ผู้เล่นเล่นอีก
	 ในสโตรคเพลย์ ไม่มีการปรับโทษสำหรับการเล่นผิดลำดับ อนุญาตและส่งเสริมผู้เล่นเล่นแบบ “พร้อมเล่น” ด้วยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

	63-94 (Sectiion III-Rule 7-11)
	ใช้กฎข้อนี้ในกรณีที่ลูกในการเล่นอยู่ในการเคลื่อนที่ (ไม่ว่าหลังสโตรคหรือเป็นอย่างอื่น) ยกเว้นเมื่อดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรน และลูกยังไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสถานการณ์นี้ครอบคลุมไว้ในกฎข้อ 14.3
	11.1   ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล หรือถูกสิ่งกระทบภายนอก
	11.1a ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่น
	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอกโดยบังเอิญ:
	ข้อยกเว้น – ลูกที่เล่นอยู่บนกรีนในสโตรคเพลย์  ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกลูกอื่นที่หยุดอยู่บนกรีนและลูกทั้งสองนั้นอยู่บนกรีนก่อนการสโตรค ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (สอง สโตรคปรับโทษ)
	11.1b ต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่
	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นบังเอิญถูกบุคคล หรือสิ่งกระทบภายนอก ต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่ ยกเว้นในสองสถานการณ์นี้:
	ข้อยกเว้น 1- เมื่อลูกที่เล่นจากที่อื่นยกเว้นบนกรีนมาหยุดอยู่บนบุคคล สัตว์ หรือสิ่งกระทบภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนแทนการเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่:
	กฎข้อ 11 ครอบคลุมถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไปถูกบุคคล สัตว์ อุปกรณ์หรือวัตถุอื่นในสนาม ไม่มีโทษปรับถ้าเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และปกติผู้เล่นต้องยอมรับผลนั้น และเล่นลูกนั้นจากที่ลูกมาหยุดอยู่ กฎข้อ 11 ยังห้ามผู้เล่นไปจงใจกระทำให้มีผลต่อลูกอยู่ในการ...
	ข้อยกเว้น 2 - เมื่อลูกที่เล่นจากกรีนบังเอิญไปถูกบุคคล สัตว์ หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (รวมถึงลูกอื่นที่อยู่ในการเคลื่อนที่) บนกรีน
	ไม่นับสโตรคและนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางจุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2) ยกเว้นในสองกรณีนี้:
	11.2   บุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ให้เฉไปหรือหยุดลง
	11.2a ใช้กฎข้อ 11.2 เมื่อใด
	ใช้กฎข้อนี้เมื่อรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นมีบุคคลจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลง
	ข้อยกเว้น - จงใจทำลูกเฉไปหรือหยุดลงในแมทซ์เพลย์ เมื่อไม่มีโอกาสเพียงพอที่ลูกสามารถลงหลุม:  จงใจทำลูกของคู่แข่งที่อยู่ในการเคลื่อนเฉไปหรือหยุดลง เมื่อไม่มีโอกาสเพียงพอที่ลูกสามารถลงหลุมได้ และเมื่อการยอมให้ หรือจำเป็นต้องลงหลุมเพื่อเสมอ ครอบคลุมโดยกฎข้...
	สำหรับสิทธิ์ของผู้เล่นให้หยิบลูก หรือที่มาร์คลูกขึ้นก่อนการสโตรค ถ้าเขาหรือเธอมีเหตุผลเพียงพอเชื่อว่าลูกหรือที่มาร์คลูกอาจช่วยเหลือหรือติดขัดการเล่น ดูกฎข้อ 15.3
	11.2b เมื่อใช้การปรับโทษต่อผู้เล่น
	ข้อยกเว้น - ลูกเคลื่อนที่ในน้ำ  ไม่มีการปรับโทษถ้าผู้เล่นหยิบลูกของเขาหรือของเธอที่กำลังเคลื่อนที่ในน้ำ  ในน้ำชั่วคราว หรือในพื้นที่ปรับโทษเพื่อทำการผ่อนปรนตามกฎข้อ 16.1 หรือ 17 (ดูกฎข้อ 10.1d ข้อยกเว้น 3)
	11.2c สถานที่ต้องเล่นลูกถูกทำให้เฉไปหรือหยุดลงอย่างจงใจ
	ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่ามีบุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเฉไปหรือหยุดลง (ไม่ว่าหาลูกนั้นพบหรือไม่) ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนแทนการเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่:
	(1) ทำสโตรคจากที่ใดยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนโดยประมาณจุดที่ลูกอาจไปหยุดอยู่ถ้าไม่ถูกทำให้เฉไปหรือหยุดอยู่:
	(2)  ทำสโตรคจากกรีน ไม่นับสโตรค และต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	11.3   จงใจเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือปรับเปลี่ยนสภาพที่มีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่
	ขณะลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ ผู้เล่นต้องไม่จงใจกระทำให้มีผลต่อลูก (ไม่ว่าจะเป็นลูกของผู้เล่นเองหรือของผู้อื่น) ซึ่งอาจมาหยุดอยู่:
	ข้อยกเว้น - การหยิบคันธง ลูกที่หยุดอยู่บนกรีน และอุปกรณ์ของผู้เล่นอื่น: กฎข้อนี้ไม่ห้าม   ผู้เล่นจากการหยิบหรือเคลื่อนย้าย:
	การหยิบคันธงจากหลุม (รวมถึงการเฝ้าคันธง) ขณะที่ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ครอบคลุมโดยกฎข้อ 13.2 ไม่ใช้กฎข้อนี้
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 11.3: โทษปรับทั่วไป

	95-110 (Section IV Rule 12-13)
	12.1   เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์
	ลูกอยู่ในบังเกอร์เมื่อส่วนใดของลูก:
	 สัมผัสทรายบนพื้นภายในขอบของบังเกอร์ หรือ
	 อยู่ภายในขอบของบังเกอร์และหยุดอยู่:
	» บนพื้นที่อาจมีทรายตามปกติ (เช่น ทรายที่ถูกพัดหรือถูกชะล้างออกไปโดยลมหรือน้ำ) หรือ
	» ในหรือบนลูสอิมเพดิเม้นท์ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ สภาพสนามผิดปกติ หรือวัตถุรวมที่สัมผัสทรายในบังเกอร์ หรืออยู่บนพื้นที่อาจมีทรายตามปกติ
	ถ้าลูกอยู่บนดิน หรือบนหญ้า หรือบนสิ่งงอกเงยอื่น หรือติดกับวัตถุธรรมชาติที่อยู่ภายในขอบของบังเกอร์ โดยไม่สัมผัสทราย ลูกนั้นไม่อยู่ในบังเกอร์
	ถ้าส่วนของลูกที่อยู่ทั้งในบังเกอร์และในพื้นที่ของสนามอื่น ดูกฎข้อ 2.2c

	12.2   การเล่นลูกในบังเกอร์
	12.2a การเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	ก่อนการเล่นลูกในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ตามกฎข้อ 15.1 และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ตามกฎข้อ15.2
	รวมถึงการสัมผัสที่สมเหตุผล หรือการเคลื่อนย้ายทรายในบังเกอร์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังทำเช่นนั้น
	12.2b ข้อจำกัดในการสัมผัสทรายในบังเกอร์
	(1)  เมื่อการสัมผัสทรายมีผลในการปรับโทษ ก่อนทำสโตรคกับลูกที่อยู่ในบังเกอร์ ผู้เล่น    ต้องไม่:
	 จงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทรายเพื่อรู้ข้อมูลสำหรับสโตรคต่อไป หรือ

	12.3   กฎเฉพาะในการผ่อนปรนสำหรับลูกในบังเกอร์
	เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์ อาจใช้กฎเฉพาะผ่อนปรนในสถานการณ์เหล่านี้:
	 การติดขัดโดยสภาพสนามผิดปกติ (กฏข้อ 16.1c)
	 การติดขัดโดยสภาพสัตว์อันตราย (กฎข้อ16.2) และ
	 ลูกไม่สามารถเล่นได้ (กฎข้อ 19.3)
	กรีน

	13.1   การกระทำที่อนุญาต หรือการกระทำที่ต้องทำบนกรีน
	ถ้าส่วนของลูกอยู่ทั้งบนกรีน และในอีกพื้นที่ของสนาม ดูกฎข้อ 2.2c
	 จุดอ้างอิง: จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของสนามเดียวกันที่ลูกเดิมมาหยุดอยู่
	 ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง: หนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ แต่ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้:
	 ข้อจำกัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผ่อนปรน:
	» ต้องอยู่ในพื้นที่ของสนามเดียวกันกับจุดอ้างอิงนั้น
	» ต้องไม่ใกล้หลุมกว่าจุดอ้างอิงนั้น และ
	» ต้องผ่อนปรนโดยสมบูรณ์จากการติดขัดทั้งหมดจากกรีนผิด
	(3) ไม่มีการผ่อนปรนที่ไม่สมเหตุผลอย่างชัดเจน ไม่มีการผ่อนปรนตามกฎข้อ13.1f ถ้าการติดขัดเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้เล่นเลือกไม้กอล์ฟ ลักษณะยืน หรือสวิง หรือทิศทางของการเล่นไม่สมเหตุผลอย่างชัดเจนภายใต้สถานการณ์นั้น

	13.2   คันธง
	ดูกฎข้อ 22.2 (ในโฟร์ซัมส์ พาร์ทเนอร์แต่ละฝ่ายอาจทำหน้าที่ในฝ่ายและการกระทำโดยพาร์ทเนอร์ ถือว่าเป็นการกระทำของผู้เล่นนั้น) 23.5 (ในโฟร์บอล พาร์ทเนอร์แต่ละฝ่ายอาจกระทำหน้าที่ในฝ่ายและการกระทำโดยพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับลูกของผู้เล่นหรืออุปกรณ์ ถือว่าเป็นการกร...

	13.3   ลูกค้างปากหลุม
	ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่ได้หยิบขึ้นหรือเคลื่อนที่ลูกออกไป มีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) ต้องนำลูกกลับมาวางที่ปากหลุม (ดูกฎข้อ14.2)


	111-128 (Section V-Rule 14)
	14.1   การมาร์ค การหยิบ และการทำความสะอาดลูก
	ใช้กฎข้อนี้เมื่อจงใจใน“การหยิบ” ลูกของผู้เล่นที่หยุดอยู่ รวมถึงการเก็บลูกขึ้นด้วยมือ การหมุนลูกหรือไม่เช่นนั้น จงใจทำลูกเคลื่อนที่ไปจากจุดของลูก
	ก่อนการหยิบลูกตามกฎที่กำหนดให้นำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม ผู้เล่นต้องมาร์คจุดนั้น หมายถึงว่า:
	 วางที่มาร์คลูกชิดด้านหลังลูก หรือชิดกับลูก หรือ
	 จับไม้กอล์ฟแตะบนพื้นชิดด้านหลังลูก หรือชิดกับลูก
	ถ้ามาร์คจุดด้วยที่มาร์คลูก หลังจากนำลูกกลับมาวาง ผู้เล่นต้องนำที่มาร์คลูกออกก่อนการทำ สโตรค
	ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยไม่มีการมาร์คจุดของลูก หรือมาร์คจุดในทางที่ผิด หรือทำสโตรคโดยปล่อยที่มาร์คลูกไว้กับที่ ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
	เมื่อได้หยิบลูกขึ้นเพื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องมาร์คจุดก่อนการหยิบลูก
	14.1b ใครอาจหยิบลูก
	ผู้เล่นอาจหยิบลูกของผู้เล่นขึ้นตามกฎเท่านั้น โดย:
	ข้อยกเว้น - แคดดี้อาจหยิบลูกของผู้เล่นบนกรีนได้โดยไม่มีการมอบหมาย: เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน แคดดี้ของเขาหรือของเธออาจหยิบลูกโดยไม่มีการมอบหมายจากผู้เล่น
	เมื่อลูกอยู่ที่อื่นยกเว้นบนกรีน ถ้าแคดดี้หยิบลูกขึ้นโดยไม่มีการมอบหมาย ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรค ปรับโทษ (ดูกฎข้อ 9.4)
	14.1c การทำความสะอาดลูกที่ได้หยิบ
	อาจทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้นจากกรีนได้เสมอ (ดูกฎข้อ 13.1b)
	อาจทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้นจากที่อื่นได้เสมอ ยกเว้น เมื่อหยิบขึ้น:
	 เพื่อดูว่ามีรอยตัด หรือรอยแตก ไม่อนุญาตให้ทำความสะอาด (ดูกฎข้อ 4.2c(1))
	 เพื่อระบุลูก อนุญาตให้ทำความสะอาดได้เท่าที่จำเป็นเพื่อระบุลูก (ดูกฎข้อ7.3)
	 เพราะลูกติดขัดกับการเล่น ไม่อนุญาตให้ทำความสะอาดลูก (ดูกฎข้อ 15.3b(2))
	 เพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน ไม่อนุญาตให้ทำความสะอาด เว้นแต่ผู้เล่นทำการผ่อนปรนตามกฎ (ดูกฎข้อ16.4)
	ถ้าผู้เล่นทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เขาหรือเธอมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
	14.2    การนำลูกกลับมาวางที่จุด
	ใช้กฎข้อนี้เมื่อใดก็ตามที่ได้หยิบลูกขึ้นหรือเคลื่อนที่ลูก และกฎกำหนดให้นำลูกกลับมาวางที่เดิม
	14.2a ต้องใช้ลูกเดิม
	ต้องใช้ลูกเดิมเมื่อนำลูกกลับมาวาง
	ข้อยกเว้น - อาจใช้ลูกอื่นเมื่อ:
	 ผู้เล่น หรือ
	ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่ได้นำกลับมาวางโดยบางคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรค ปรับโทษ
	(2)  ต้องนำลูกกลับมาวางอย่างไร ต้องนำลูกกลับมาวางโดยวางลูกลงให้อยู่บนจุดที่กำหนดและปล่อยวางให้ลูกอยู่ที่จุดนั้น
	ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่นำกลับมาวางในทางที่ผิดแต่บนจุดที่กำหนดนั้น ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ

	14.2c นำลูกกลับมาวางที่ตำแหน่งใด
	ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) ยกเว้น เมื่อต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดแตกต่างกันตามกฎข้อ 14.2d(2) และ14.2e
	ถ้าลูกที่หยุดอยู่บน อยู่ใต้ หรือพิงติดกับสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ วัตถุรวม วัตถุเขต หรือ วัตถุธรรมชาติที่งอกเงยหรือติดตรึง:
	ถ้าได้นำลูสอิมเพดิเม้นท์ใดที่มีผลต่อลูกที่ได้หยิบขึ้นหรือเคลื่อนที่ออกไป หรือก่อนนำลูกกลับมาวาง ไม่จำเป็นต้องนำลูสอิมเพดิเม้นท์นั้นกลับมาวาง
	สำหรับข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์จากที่ได้หยิบลูกขึ้นหรือเคลื่อนที่ลูกก่อนนำกลับมาวาง ดูกฎข้อ15.1a ข้อยกเว้น 1
	14.2d นำกลับมาวางที่ใดเมื่อสภาพที่เดิมเปลี่ยนไป
	เมื่อหยิบลูกขึ้นหรือเคลื่อนที่ลูกออกไป ถ้าสภาพโดยรอบที่ต้องนำกลับมาวางได้เปลี่ยนไป ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวางในทางนี้:
	(1) ลูกในทราย เมื่อลูกอยู่ในทราย ไม่ว่าอยู่ในบังเกอร์หรือที่อื่นในสนาม:
	(2) ทุกแห่งที่ลูกอยู่ยกเว้นในทราย เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่อื่นใดยกเว้นในทราย ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวาง โดยวางลูกไว้ที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่มีสภาพโดยรอบลูกคล้ายกับสภาพโดยรอบเดิมมากที่สุด ดังนี้:
	ถ้าผู้เล่นรู้ว่าสภาพโดยรอบเดิมได้เปลี่ยนไป แต่ไม่รู้ว่าสภาพโดยรอบเป็นอย่างไร ผู้เล่นต้องประมาณสภาพโดยรอบเดิม และนำลูกกลับมาวาง ตาม (1) หรือ (2)
	ข้อยกเว้น - สำหรับสภาพที่อยู่ได้เปลี่ยนไปในขณะการเล่นหยุดลงและได้หยิบลูกขึ้น ดูกฎข้อ 5.7d
	14.2e การปฏิบัติถ้าลูกที่วางกลับลงไปไม่หยุดนิ่งที่จุดเดิม
	ถ้าผู้เล่นพยายามนำลูกกลับมาวาง แต่ลูกไม่หยุดนิ่งที่จุดเดิมนั้น ผู้เล่นต้องพยายามวางครั้งที่สอง
	ถ้าลูกยังไม่หยุดนิ่งที่จุดนั้นอีก ผู้เล่นต้องนำลูกกลับมาวางโดยการวางลูกที่จุดที่ใกล้ที่สุดที่ลูกจะหยุดนิ่งได้ แต่ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เป็นจุดเดิม:
	14.3   การดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรน
	ใช้กฎข้อนี้บังคับเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นต้องดรอปลูกเมื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ รวมถึงเมื่อผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ด้วยการวางลูกตามกฎข้อ 14.3c(2)
	ถ้าผู้เล่นปรับปรุงพื้นที่ผ่อนปรนก่อนหรือเพื่อการดรอปลูก ดูกฎข้อ 8.1
	14.3a อาจใช้ลูกเดิม หรือใช้ลูกอื่น
	ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิม หรือใช้ลูกอื่น
	หมายถึงผู้เล่นอาจใช้ลูกใดในแต่ละครั้งที่เขาหรือเธอดรอปหรือวางลูกตามกฎข้อนี้
	14.3b ต้องดรอปลูกในทางที่ถูก
	ผู้เล่นต้องดรอปลูกในทางที่ถูก  หมายถึงทั้งสามอย่างต่อไปนี้:
	(1) ผู้เล่นต้องดรอปลูก ผู้เล่นเท่านั้นต้องดรอปลูก ทั้งแคดดี้ของผู้เล่น หรือผู้อื่นไม่อาจทำเช่นนั้นได้

	(2) ต้องดรอปจากความสูงหัวเข่าลงมาโดยไม่สัมผัสผู้เล่นหรืออุปกรณ์ ผู้เล่นต้องปล่อยลูกจากบริเวณความสูงของหัวเข่าเพื่อให้ลูก:
	“ความสูงหัวเข่า" หมายถึงความสูงของหัวเข่าของผู้เล่นเมื่ออยู่ในท่ายืน
	(3) ดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน ต้องดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นอาจยืนอยู่ในหรือนอกพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อทำการดรอปลูก
	ถ้าดรอปลูกในทางที่ผิดเป็นการละเมิดข้อกำหนดข้อใดหรือมากกว่าจากสามข้อนี้:
	 ผู้เล่นต้องดรอปลูกอีกในทางที่ถูก และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ผู้เล่นต้องดรอปลูก
	 การดรอปลูกในทางที่ผิด ไม่นับเป็นหนึ่งครั้งของการดรอปสองครั้งที่ต้องทำก่อนต้องวางลูกตามกฎข้อ 14.3c(2)
	ถ้าผู้เล่นไม่ดรอปอีก และทำสโตรคกับลูกที่ได้มาหยุดอยู่ภายหลังการดรอปในทางที่ผิด:
	 ถ้าเล่นลูกจากพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ (แต่ไม่ใช่เป็นการเล่นจากที่ผิดตามกฎข้อ 14.7a)
	 แต่ถ้าเล่นลูกจากภายนอกพื้นที่ผ่อนปรน หรือหลังจากได้วางลูกเมื่อจำเป็นต้องดรอป (ไม่สำคัญว่าเล่นลูกจากที่ใด) ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป
	14.3c ดรอปลูกในทางที่ถูก ต้องมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน
	ใช้กฎข้อนี้เท่านั้นเมื่อได้ดรอปลูกในทางที่ถูก ตามกฎข้อ 14.3b
	(1) ผู้เล่นได้ทำการผ่อนปรนโดยสมบูรณ์เมื่อได้ดรอปลูกในทางที่ถูก มาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน ลูกต้องมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน
	ไม่สำคัญว่าหลังจากลูกกระทบพื้นไปสัมผัสบุคคลใด อุปกรณ์ หรือสิ่งกระทบภายนอกอื่นหรือไม่ก่อนลูกกำลังมาหยุดอยู่:
	 ถ้าลูกมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นได้ทำการผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ และต้องเล่นลูกตามที่หยุดอยู่
	 ถ้าลูกมาหยุดอยู่นอกพื้นที่ผ่อนปรน ผู้เล่นต้องใช้ขั้นตอนในกฎข้อ 14.3c(2)
	ในแต่ละกรณี ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่นใด ถ้าดรอปลูกในทางที่ถูก แล้วบังเอิญไปถูกบุคคลใด ถูกอุปกรณ์ หรือถูกสิ่งกระทบภายนอกอื่นก่อนลูกมาหยุด
	ข้อยกเว้น – เมื่อดรอปลูกในทางที่ถูก แล้วจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใด: การปฏิบัติเมื่อจงใจทำให้ลูกที่ดรอปเฉไปหรือหยุดลงโดยบุคคลใดก่อนลูกมาหยุด ดูกฎข้อ 14.3d
	(2)  การปฏิบัติเมื่อดรอปลูกในทางที่ถูก มาหยุดอยู่นอกพื้นที่ผ่อนปรน ถ้าลูกมาหยุดอยู่นอกพื้นที่ผ่อนปรน  ผู้เล่นต้องดรอปลูกครั้งที่สองให้ถูกต้อง

	ถ้าลูกนั้นก็มาหยุดอยู่นอกพื้นที่ผ่อนปรนอีก ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ ด้วยการวางลูกตามขั้นตอนการนำลูกกลับมาวางตามกฎข้อ 14.2b(2) และ14.2e:
	14.3d การปฏิบัติถ้าดรอปลูกในทางที่ถูก มีบุคคลจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือให้หยุด
	เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้ ลูกที่ดรอปโดย “จงใจให้เฉไปหรือให้หยุดลง” เมื่อ:
	เมื่อดรอปลูกในทางที่ถูก บุคคลใดจงใจให้เฉไปหรือหยุดลง (ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรน หรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน) ก่อนที่ลูกมาหยุดอยู่:
	ข้อยกเว้น -  เมื่อไม่มีโอกาสสมเหตุผลที่ลูกจะหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน: ถ้าดรอปลูกในทางที่ถูก และจงใจทำให้ลูกเฉไปหรือหยุดลง (ไม่ว่าในพื้นที่ผ่อนปรนหรือนอกพื้นที่ผ่อนปรน) เมื่อไม่มีโอกาสสมเหตุผลที่ลูกจะหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน:
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิด หรือการเล่นลูกที่วางแทนการเล่นลูกที่ดรอปเป็นการละเมิดกฎข้อ 14.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	14.4   เมื่อลูกของผู้เล่นกลับมาอยูในการเล่น หลังจากลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่น
	เมื่อหยิบลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่นขึ้นจากสนาม หรือหาย หรือโอบี ลูกนั้นไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป
	ผู้เล่นมีลูกอยู่ในการเล่นอีกครั้งเมื่อเขาหรือเธอ:
	ถ้าผู้เล่นนำลูกกลับคืนเข้ามาสนามด้วยวิธีใดที่ตั้งใจให้ลูกอยู่ในการเล่น ลูกนั้นเป็นลูกอยู่ในการเล่นแม้ว่าลูก:
	ลูกที่นำกลับมาวางเป็นลูกอยู่ในการเล่น แม้ว่าไม่ได้นำที่มาร์คลูกที่จุดนั้นออกไป
	14.5   การแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง ในการนำมาแทน ในการนำกลับมาวาง ในการดรอป หรือในการวางลูก
	14.5a. ก่อนเล่นลูก ผู้เล่นอาจหยิบลูกเพื่อแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง
	เมื่อผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทนลูกเดิมเมื่อกฎไม่อนุญาต หรือนำลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่นกลับมาวาง  มาดรอป หรือมาวาง (1) ในที่ผิด หรือมาหยุดอยู่ในที่ผิด (2) ในทางที่ผิด หรือ (3) โดยการใช้ขั้นตอนที่ไม่ได้กำหนดไว้:
	14.5b เมื่อผู้เล่นอาจเปลี่ยนไปใช้กฎที่แตกต่างกัน หรือเลือกผ่อนปรนเมื่อแก้ไขความผิดในการผ่อนปรนให้ถูกต้อง
	เมื่อแก้ไขความผิดในการผ่อนปรนให้ถูกต้อง ไม่ว่าผู้เล่นต้องใช้กฎข้อเดียวกันและการผ่อนปรนที่เป็นทางเลือกเดิมที่ใช้ หรืออาจเปลี่ยนไปใช้กฎที่แตกต่างกัน หรือเลือกผ่อนปรนขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดพลาดนั้น:
	(2)  เมื่อลูกนำเข้ามาอยู่ในการเล่นตามกฎที่นำมาใช้ได้ แต่ได้ดรอปหรือได้วางลูกในที่ผิด
	(3) เมื่อนำลูกเข้าไปอยู่ในการเล่นตามกฎที่นำมาใช้ และได้ดรอปหรือได้วางลูกในที่ถูกต้อง แต่กฎกำหนดให้ดรอปหรือวางลูกอีก
	14.5c ไม่มีการปรับโทษสำหรับการหยิบลูกขึ้นเพื่อแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง
	เมื่อหยิบลูกขึ้นตามกฎข้อ 14.5a เพื่อแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง:
	14.6  การทำสโตรคต่อไปจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว
	14.6a ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากพื้นที่ตั้งที
	ต้องเล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากที่ใดภายในพื้นที่ตั้งที (และอาจตั้งลูกบนที) ตามกฎข้อ 6.2b
	14.6b ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร์
	ต้องดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน (ดูกฎข้อ 14.3):
	14.6c ทำสโตรคครั้งที่แล้วจากกรีน
	ต้องวางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ14.2) การใช้ขั้นตอนสำหรับการนำลูกกลับมาวางตามกฎข้อ 14.2b(2) และ14.2e
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 14.6: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ14.7a
	14.7   การเล่นจากที่ผิด
	14.7a สถานที่ต้องเล่นลูก
	หลังจากเริ่มต้นในหลุมใด:
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 14.7: โทษปรับทั่วไป
	14.7b จบหลุมหลังเล่นจากที่ผิดในสโตรคเพลย์
	(1)  ผู้เล่นต้องตัดสินใจไม่ว่าเล่นจบหลุมกับลูกที่เล่นจากที่ผิด หรือแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง โดยการเล่นจากที่ถูกต้อง สิ่งที่ผู้เล่นทำขึ้นอยู่กับว่าเป็นการละเมิดร้ายแรง - ไม่ว่าผู้เล่นได้เปรียบมากในการเล่นจากที่ผิด:
	ถ้าผู้เล่นไม่รายงานความจริงต่อคณะกรรมการ เขาหรือเธอมีโทษตัดสิทธิ์
	(3) เมื่อผู้เล่นพยายามแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง คณะกรรมการจะตัดสินสกอร์ของหลุมของผู้เล่น สกอร์ของผู้เล่นในหลุมนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการว่าเป็นการละเมิดร้ายแรงหรือไม่ในการเล่นลูกเดิมจากที่ผิดนั้น

	129-150 (Section VI Rule 15-16)
	15.1   ลูสอิมเพดิเม้นท์
	15.1a การเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์
	ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดืเม้นท์ได้ทุกที่ในหรือนอกสนาม และอาจทำวิธีใดก็ได้โดยไม่มีการปรับโทษ (เช่น ใช้มือ หรือเท้า หรือไม้กอล์ฟ หรืออุปกรณ์อื่น)
	แต่มีข้อยกเว้นสองข้อ
	ข้อยกเว้น 1 - การเคลื่อนย้ายลูสอิมเพด้เม้นท์ในที่ต้องนำลูกกลับมาวาง ก่อนนำลูกที่หยิบขึ้น หรือเคลื่อนที่ลูกจากทุกที่กลับมาวาง ยกเว้นบนกรีน:
	 ผู้เล่นต้องไม่จงใจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ ถ้าเคลื่อนย้ายขณะลูกหยุดอยู่และมีความเป็นไปได้ที่เป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่
	 ถ้าผู้เล่นกระทำเช่นนั้น เขาหรือเธอมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ แต่ไม่จำเป็นต้องนำลูสอิมเพดิเม้นท์ที่เคลื่อนย้ายออกไปกลับมาวาง
	กฎข้อ 15 ครอบคลุมถึงผู้เล่นอาจได้ผ่อนปรนฟรีจากลูสอิมเพดิเม้นท์และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้เมื่อใด และอย่างไร
	• สิ่งธรรมชาติที่เคลื่อนย้ายได้และวัตถุประดิษฐ์ ไม่ถือเป็นส่วนที่ท้าทายการเล่นในสนาม และอนุญาตให้ผู้เล่นเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้ได้ตามปกติ ถ้าติดขัดการเล่นของ ผู้เล่น
	• แต่ผู้เล่นต้องระวังในการหยิบลูสอิมเพดิเม้นท์ใกล้ลูกของเขาหรือของเธอ เพราะจะมีการปรับโทษถ้าการหยิบออกนั้นไปทำลูกเคลื่อนที่
	ใช้ข้อยกเว้นนี้ได้ ทั้งในระหว่างรอบและระหว่างการเล่นหยุดลงตามกฎข้อ 5.7a ไม่ใช้กับลูสอิมเพดิเม้นท์ที่เคลื่อนย้ายออกไปเนื่องจากการมาร์คจุดของลูก หรือการหยิบลูก การเคลื่อนที่หรือการนำลูกกลับมาวาง หรือการทำลูกเคลื่อนที่
	ข้อยกเว้น 2 – ข้อจำกัดในการจงใจหยิบลูสอิมเพดิเม้นท์อันมีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ (ดูกฎข้อ 11.3)
	15.1b ลูกเคลื่อนที่เมื่อเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์
	ถ้าลูกของเขาหรือของเธอเคลื่อนที่เพราะผู้เล่นเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ออก
	 ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ14.2)
	 ถ้าลูกที่เคลื่อนที่หยุดอยู่ที่ใดยกเว้นบนกรีน (ดูกฎข้อ 13.1d) หรือในพื้นที่ตั้งที (ดูกฎข้อ 6.2b(6)) ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ ตามกฎข้อ 9.4b ยกเว้นเมื่อใช้กฎข้อ 7.4 (ไม่มีการปรับโทษสำหรับลูกเคลื่อนที่ระหว่างการค้นหา) หรือเมื่อใช้ข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งใ...
	การปรับโทษสำหรับการนำลูกมาแทนไม่ถูกต้อง หรือการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 15.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 6.3b หรือกฎข้อ 14.7a
	15.2  สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	กฎข้อนี้ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรีที่อนุญาตให้วัตถุประดิษฐ์เข้าข่ายนิยามศัพท์ของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	แต่ไม่ได้ผ่อนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ (อนุญาตการผ่อนปรนฟรีอีกแบบหนึ่งตามกฎข้อ 16.1) หรือวัตถุเขต หรือวัตถุรวม (ไม่อนุญาตการผ่อนปรนฟรี)
	15.2a การผ่อนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	แต่มีข้อยกเว้นสองข้อ:
	ข้อยกเว้น 1 – ต้องไม่เคลื่อนย้ายหมุดทีเมื่อจะเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งทีนั้น (ดูกฎข้อ 6.2b(4))และ 8.1a(1))
	ข้อยกเว้น 2 – ข้อจำกัดในการจงใจเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้อันมีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ (ดูกฎข้อ 11.3)
	ถ้าลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะเขาหรือเธอกำลังเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้:
	 ไม่มีการปรับโทษ และ
	 ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)
	(2) การผ่อนปรนเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ทุกที่ในสนาม ยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นอาจผ่อนปรนฟรีโดยหยิบลูกขี้น นำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออกและดรอปลูกเดิม หรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรนนี้ (ดูกฎ 14.3)
	 จุดอ้างอิง: จุดประมาณใต้ที่ลูกอยู่ในหรือบนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	 ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง: หนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ แต่ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้:
	 ข้อจำกัดเรื่องบริเวณของพื้นที่ผ่อนปรน:
	15.2b การผ่อนปรนเมื่อหาลูกไม่พบแต่อยู่ในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้
	ถ้าผู้เล่นหาลูกไม่พบ และรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกมาหยุดอยู่บนหรืออยู่ในสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ในสนาม ผู้เล่นอาจใช้การผ่อนปรนนี้แทนการผ่อนปรนสโตรคและระยะ:
	แต่ถ้าไม่รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกมาหยุดในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้และลูกหาย ผู้เล่นต้องใช้การผ่อนปรนสโตรคและระยะตามกฎข้อ 18.2
	การปรับโทษสำหรับการนำลูกมาแทนไม่ถูกต้อง หรือการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 15.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 6.3b หรือกฎข้อ 14.7a
	15.3   ลูกหรือที่มาร์คลูกช่วยเหลือ หรือติดขัดการเล่น
	15.3a ลูกบนกรีนช่วยเหลือการเล่น
	กฎข้อ 15.3a ใช้เฉพาะลูกที่หยุดอยู่บนกรีนเท่านั้น ไม่ใช่ที่อื่นในสนาม
	ถ้าผู้เล่นมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกที่อยู่บนกรีนอาจช่วยการเล่นของผู้อื่น (เช่น อาจเป็นไปได้ช่วยหยุดลูกใกล้หลุม) ผู้เล่นอาจ:
	เฉพาะในสโตรคเพลย์
	 ผู้เล่นที่จำเป็นต้องหยิบลูก อาจขอเล่นก่อนได้ และ
	 ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันปล่อยลูกไว้ที่เดิมเพื่อช่วยผู้เล่นใด และผู้เล่นนั้นทำ สโตรคกับลูกขณะลูกที่ช่วยเหลือนั้นยังอยู่ ผู้เล่นที่ทำการตกลงกันมีโทษปรับทั่วไป (สอง สโตรคปรับโทษ)
	15.3b ลูกติดขัดกับการเล่นในที่ใดในสนาม
	ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นหยิบลูกของเขาหรือของเธอเพียงผู้เล่นเชื่อเองว่าลูกนั้นอาจติดขัดกับการเล่นของผู้อื่น
	ถ้าผู้เล่นหยิบลูกของเขาหรือของเธอเมื่อไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยผู้เล่นอื่น (ยกเว้น เมื่อหยิบจากบนกรีนตามกฎข้อ 13.1b) ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
	15.3c ที่มาร์คลูกช่วย หรือติดขัดกับการเล่น
	ถ้าที่มาร์คลูกอาจช่วย หรือติดขัดกับการเล่น ผู้เล่นอาจ:
	ต้องหยิบที่มาร์คลูกออกให้พ้นทางไปยังจุดใหม่โดยวัดจากจุดเดิม เช่น ใช้หนึ่งหรือมากกว่าช่วงหัวไม้กอล์ฟ
	ไม่ว่าทั้งลูกที่หยิบขึ้นนั้น ต้องนำกลับมาวางที่จุดเดิม (ดูกฎข้อ 14.2) หรือต้องนำที่มาร์คลูกกลับมามาร์คที่จุดนั้น
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 15.3: โทษปรับทั่วไป
	ใช้การปรับโทษนี้ด้วย ถ้าผู้เล่น:
	การปรับโทษเมื่อนำลูกมาแทนไม่ถูกต้อง หรือเล่นจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 15.3: โทษปรับทั่วไป ตามกฎข้อ 6.3b หรือ 14.7a
	16.1  สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)
	กฎข้อนี้ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรีที่อนุญาตจากการติดขัดของโพรงสัตว์ พื้นที่ซ่อม สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ หรือ น้ำชั่วคราว
	16.1a ผ่อนปรนได้เมื่อใด
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	กฎข้อ 16 ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรีโดยเล่นลูกจากอีกที่หนึ่งได้เมื่อใด และอย่างไร เช่น เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตว์อันตราย
	กฎข้อนี้ยังครอบคลุมถึงการผ่อนปรนฟรีเมื่อลูกผู้เล่นจมในรอยตกของลูกในพื้นที่ทั่วไปด้วย
	ถ้าสภาพสนามผิดปกติอยู่ใกล้กับผู้เล่นพอ และรบกวนผู้เล่น แต่ไม่ถึงกับเข้าข่ายของข้อกำหนดนี้ ไม่เป็นการติดขัดตามกฎข้อนี้
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-6 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามปฏิเสธการผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติเฉพาะติดขัดจากพื้นที่ตั้งใจจะยืนเท่านั้น)
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-23 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามอนุญาตให้ผ่อนปรนฟรีจากสิ่งกีดขวางชั่วคราวเคลื่อนย้ายไม่ได้ทั้งในและนอกสนาม)
	16.1b การผ่อนปรนในพื้นที่ทั่วไป
	ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่บนพื้นที่ทั่วไป และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน (ดูกฎข้อ 14.3)
	16.1c การผ่อนปรนสำหรับลูกในบังเกอร์
	ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่ในบังเกอร์และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผู้เล่นอาจเลือกการผ่อนปรนฟรีตาม (1) หรือผ่อนปรนมีโทษปรับตาม (2)
	(1) การผ่อนปรนฟรี: เล่นจากบังเกอร์ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรี  ตามกฎข้อ 16.1b ยกเว้นว่า
	16.1d การผ่อนปรนสำหรับลูกบนกรีน
	ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน และมีการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรีโดยวางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด ใช้ขั้นตอนสำหรับการนำลูกกลับมาวางตามกฎข้อ 14.2b(2) และ 14.2e
	16.1e การผ่อนปรนสำหรับลูกที่หาไม่พบใน หรือไม่พบในสภาพสนามผิดปกติ
	ถ้าหาลูกของผู้เล่นไม่พบ และรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกเข้าไปอยู่ใน หรืออยู่บนสภาพสนามผิดปกติในสนาม ผู้เล่นอาจใช้ทางเลือกในการผ่อนปรนนี้แทนการผ่อนปรนสโตรคและระยะ:
	16.1f ต้องทำการผ่อนปรนเมื่อมีการติดขัดจากโซนห้ามเล่นในสภาพสนามผิดปกติ
	ในแต่ละสถานะการณ์ต่อไปนี้ ต้องไม่เล่นลูกตามที่ลูกอยู่:
	สำหรับการปฏิบัติเมื่อมีการติดขัดจากโซนห้ามเล่นสำหรับลูกในพื้นที่ปรับโทษ ดูกฎข้อ 17.1e
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 16.1: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	16.2   สภาพสัตว์อันตราย
	16.2a เมื่ออนุญาตการผ่อนปรน
	“สภาพสัตว์อันตราย” เกิดขึ้นเมื่อสัตว์อันตราย (อย่างเช่น งูพิษ ผึ้ง จระเข้ มดคันไฟ หรือหมี) อยู่ใกล้ลูกและอาจเกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายของผู้เล่นอย่างรุนแรง เมื่อเขาหรือเธอเล่นลูกที่หยุดอยู่
	ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนตามกฎข้อ 16.2b จากการติดขัดโดยสภาพสัตว์อันตราย ไม่ว่าลูกของเขาหรือของเธอจะอยู่ที่ใดในสนาม ยกเว้นเมื่อไม่อนุญาตผ่อนปรน:
	16.2b การผ่อนปรนจากสภาพสัตว์อันตราย
	เมื่อมีการติดขัดจากสภาพสัตว์อันตราย:
	สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้ จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุดหมายถึงจุดที่ใกล้ที่สุด (ไม่ใกล้หลุม) ที่ไม่มีสภาพสัตว์อันตราย
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดของกฎข้อ 16.2: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	16.3  ลูกจม
	16.3a เมื่อใดอนุญาตผ่อนปรน
	ข้อยกเว้น - เมื่อไม่อนุญาตการผ่อนปรนสำหรับลูกจมในพื้นที่ทั่วไป: กฎข้อ 16.3b     ไม่อนุญาตให้ผ่อนปรนเมื่อลูกจมในพื้นที่ทั่วไป:
	ถ้าผู้เล่นไม่สามารถบอกด้วยความแน่ใจว่าลูกอยู่ในรอยตกของลูกเอง หรือรอยตกที่เกิดจากลูกอื่น ผู้เล่นอาจถือว่าลูกนั้นจมถ้าสามารถสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ว่าลูกอยู่ในรอยตกของลูกเอง
	ลูกไม่จม ถ้าอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินเนื่องจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สโตรคของผู้เล่นครั้งที่แล้วนั้น เช่นเมื่อ:
	16.3b การผ่อนปรนเมื่อลูกจม
	เมื่อลูกของผู้เล่นจมในพื้นที่ทั่วไป อนุญาตให้ผ่อนปรนตามกฎข้อ 16.3a ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรีโดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน (ดูกฎข้อ 14.3):
	ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 รูปแบบกฎสนาม F-2 (คณะกรรมการอาจออกกฎสนามอนุญาตให้ผ่อนปรนเฉพาะลูกจมที่อยู่ในบริเวณหญ้าตัดเท่าแฟร์เวย์ หรือสั้นกว่า
	การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 16.3: โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a
	16.4  การหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน
	ถ้าผู้เล่นเชื่ออย่างสมเหตุผลว่าลูกของเขาหรือของเธออยู่ในสภาพที่อาจทำการผ่อนปรนฟรีตามกฎข้อ 15.2, 16.1 หรือ 16.3 แต่ผู้เล่นไม่สามารถตัดสินใจได้โดยไม่หยิบลูกขึ้น:
	ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยไม่มีเหตุผลอันควรเชื่อ (ยกเว้น บนกรีนที่ผู้เล่นอาจหยิบลูกได้ตามกฎข้อ 13.1b) เขาหรือเธอมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
	ถ้าอนุญาตให้ผ่อนปรนได้ และผู้เล่นทำการผ่อนปรน ไม่มีการปรับโทษถึงแม้ผู้เล่นไม่ได้มาร์คจุดของลูกก่อนหยิบขึ้น หรือทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้น
	ถ้าไม่อนุญาตให้ผ่อนปรน หรือถ้าผู้เล่นเลือกไม่ทำการผ่อนปรนเมื่ออนุญาต:
	การปรับโทษสำหรับการนำลูกมาแทนไม่ถูกต้อง หรือเล่นจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 16.4 :โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 6.3b หรือ 14.7a

	151-174 (Section VII Rule 17-19)
	175-182 (Section VIII Rule 20)
	» ใช้กฎข้อนี้ไม่ได้เลย และสกอร์ที่นับเป็นสกอร์ของลูกที่ผู้เล่นเล่นก่อนตัดสินใจเล่นลูกที่สอง
	» แต่ผู้เล่นไม่มีการปรับโทษสำหรับการเล่นลูกที่สอง

	183-208 (Section IX Rule 21-24)
	21.1   สเตเบิ้ลฟอร์ด
	21.1a ภาพรวมของสเตเบิ้ลฟอร์ด
	สเตเบิ้ลฟอร์ดเป็นรูปแบบของสโตรคเพลย์ที่:
	ใช้กฎปกติสำหรับสโตรคเพลย์ตามกฎข้อ 1-20 โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้ กฎข้อ 21.1 สำหรับ:
	กฎข้อ 21 ครอบคลุมสี่รูปแบบในการเล่นประเภทบุคคล รวมถึงสามรูปแบบของสโตรคเพลย์ที่การคิดสกอร์แตกต่างจากสโตรคเพลย์ธรรมดา: สเตเบิ้ลฟอร์ด (คิดสกอร์เป็นคะแนนที่ทำได้ในแต่ละหลุม) สกอร์สูงสุด (สกอร์สำหรับแต่ละหลุมกำหนดไว้สูงสุด); และ พาร์/โบกี้ (คิดสกอร์แบบแมทช...
	21.1b การคิดสกอร์ในสเตเบิ้ลฟอร์ด
	ผู้เล่นที่ไม่จบหลุมตามกฎไม่ว่าด้วยเหตุผลใดได้รับศูนย์คะแนนสำหรับหลุมนั้น
	เพื่อช่วยช่วงเวลาการเล่น ส่งเสริมให้ผู้เล่นสมควรหยุดการเล่นหลุมเมื่อสกอร์ของเขาหรือของเธอจะมีผลได้ศูนย์คะแนน
	เล่นจบหลุมเมื่อผู้เล่นจบหลุม หรือเลือกไม่ทำเช่นนั้นเมื่อสกอร์ของเขาหรือของเธอจะมีผลได้ศูนย์คะแนน
	(2) บันทึกสกอร์สำหรับแต่ละหลุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎข้อ 3.3 b สำหรับการบันทึกสกอร์หลุมในสกอร์การ์ด:
	» เมื่อสกอร์จะมีผลได้คะแนน สกอร์การ์ดนั้นต้องแสดงสกอร์จริง
	» เมื่อสกอร์จะมีผลได้ศูนย์คะแนน สกอร์การ์ดต้องแสดงไม่ว่าไม่มีสกอร์ หรือสกอร์ใดที่มีผลได้ศูนย์คะแนน
	คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการคำนวณคะแนนที่ผู้เล่นได้รับในแต่ละหลุม และในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป ใช้แฮนดิแคปสโตรคกับสกอร์ที่บันทึกสำหรับแต่ละหลุมก่อนการคำนวณจำนวนคะแนน
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (เงื่อนไขการแข่งขันอาจส่งเสริม แต่ต้องไม่กำหนดให้   ผู้เล่นใส่คะแนนที่ได้สำหรับแต่ละหลุมบนสกอร์การ์ด)
	21.1c การปรับโทษในสเตเบิ้ลฟอร์ด
	(1)  การปรับโทษอื่นนอกเหนือจากการตัดสิทธิ์ เพิ่มสโตรคปรับโทษทั้งหมดกับสกอร์ของ     ผู้เล่นสำหรับหลุมที่มีการละเมิดเกิดขึ้น แต่มีสามข้อยกเว้น:
	ข้อยกเว้น 1 - ไม้กอล์ฟเกิน ใช้ร่วมกัน เพิ่ม หรือนำมาแทน: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 4.1b (การจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน การใช้ร่วมกัน การเพิ่ม หรือการนำไม้กอล์ฟมาแทนระหว่างรอบ) คณะกรรมการจะหักสองคะแนน (ถ้าการละเมิดเพียงหนึ่งหลุมเท่านั้น) หรือสี่คะแนน     (ถ้าละเ...
	ข้อยกเว้น 2 - เวลาเริ่ม: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 5.3a โดย (1) มาถึงช้าแต่ภายในห้านาทีหลังจากเวลาเริ่มต้น หรือ (2) เริ่มก่อน แต่ภายในห้านาทีจากเวลาเริ่มต้น (ดูกฎข้อ 5.3 ข้อความการปรับโทษ ข้อยกเว้น 1 และ 2) คณะกรรมการจะหักสองคะแนนจากคะแนนรวมของผู้เล่นสำหร...
	ข้อยกเว้น 3 - ล่าช้าโดยไม่สมเหตุผล: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 5.6a คณะกรรมการจะหักหนึ่งคะแนนสำหรับการละเมิดครั้งแรก และหักเพิ่มอีกสองคะแนนสำหรับละเมิดครั้งที่สองจากคะแนนรวมของผู้เล่นสำหรับรอบนั้น (สำหรับละเมิดกฎข้อ 5.6a ครั้งที่สาม ดูกฎข้อ 21.1c (2))
	สำหรับข้อยกเว้นแต่ละข้อ ผู้เล่นจะต้องรายงานความจริงเกี่ยวกับการละเมิดต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด เพื่อให้คณะกรรมการอาจใช้ปรับโทษ ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังกล่าว ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม K-3 (วิธีจัดทำนโยบายช่วงจังหวะการเล่นในสเตเบิ้ลฟอร์ดด้วยการหักคะแนนที่ใช้ในการปรับโทษสำหรับการละเมิด)
	(2)  การปรับโทษตัดสิทธิ์ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เล่นที่ละเมิดกฎใดในสี่ข้อนี้ แต่ได้ศูนย์คะแนนสำหรับหลุมที่มีการละเมิดเกิดขึ้น
	ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้ออื่นใดที่มีการปรับโทษตัดสิทธิ์ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	21.1d ข้อยกเว้นของกฎข้อ 11.2 ในสเตเบิ้ลฟอร์ด
	ไม่ใช้กฎข้อ 11.2 ในสถานการณ์นี้:
	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต้องลงหลุมเพื่อได้หนึ่งคะแนนสำหรับหลุมนั้น ถ้ามีบุคคลใดจงใจทำลูกนั้นให้เฉไปหรือหยุดลง ในขณะไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นจะลงหลุม ผู้นั้นไม่มีการปรับโทษ และผู้เล่นได้ศูนย์คะแนนสำหรับหลุมนั้น
	21.1e เมื่อจบรอบในสเตเบิ้ลฟอร์ด
	รอบของผู้เล่นจบลงเมื่อผู้เล่น:
	21.2   สกอร์สูงสุด
	21.2a ภาพรวมของสกอร์สูงสุด
	สกอร์สูงสุดเป็นรูปแบบสโตรคเพลย์ที่สกอร์ของผู้เล่น หรือของฝ่ายสำหรับหลุมที่กำหนดจำนวน  สโตรคสูงสุดตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น สองเท่าของพาร์ จำนวนคงที่ หรือจำนวนสุทธิเป็นดับเบิ้ลโบกี้
	ใช้กฎข้อ 1 – 20 ในสโตรคเพลย์ตามปกติ โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้ เขียนกฎข้อ 21.2 สำหรับ:
	21.2b การคิดสกอร์ในสกอร์สูงสุด
	(1)  สกอร์ของผู้เล่นในหลุม สกอร์ของผู้เล่นสำหรับหลุมขึ้นอยู่กับจำนวนสโตรคของผู้เล่น (รวมถึง สโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษ) ยกเว้นว่าผู้เล่นจะได้รับเพียงสกอร์สูงสุดเท่านั้น ถึงแม้ว่าสกอร์จริงเกินจำนวนสูงสุด
	ผู้เล่นที่ไม่จบหลุมตามกฎ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดได้รับสกอร์สูงสุดสำหรับหลุมนั้น
	เพื่อช่วยช่วงเวลาการเล่น ส่งเสริมให้ผู้เล่นสมควรหยุดการเล่นในหลุมใดเมื่อสกอร์ของพวกเขาถึงสกอร์สูงสุดแล้ว
	หลุมนั้นจบลงเมื่อผู้เล่นจบหลุม  ถ้าไม่เลือกทำเช่นนั้น หรือเมื่อสกอร์ของเขาหรือของเธอถึงสกอร์สูงสุดแล้ว
	(2)  บันทึกสกอร์สำหรับแต่ละหลุม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกฎข้อ 3.3b สำหรับการบันทึกสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ด:
	» เมื่อสกอร์ต่ำกว่าสูงสุด สกอร์การ์ดนั้นต้องแสดงสกอร์จริง
	» เมื่อสกอร์เท่าหรือมากกว่าสูงสุด สกอร์การ์ดต้องแสดงไม่ว่าไม่มีสกอร์ หรือสกอร์เท่ากับ หรือสกอร์สูงกว่าสูงสุด
	คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการปรับสกอร์ของผู้เล่นเป็นสกอร์สูงสุดในหลุมใดที่สกอร์การ์ดแสดงไม่มีสกอร์ หรือสกอร์เท่ากับ หรือสกอร์สูงกว่าสูงสุด และในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคปสำหรับการใช้แฮนดิแคปสโตรคกับสกอร์ที่บันทึกสำหรับแต่ละหลุม
	21.2c การปรับโทษในสกอร์สูงสุด
	ทุกการปรับโทษที่ใช้ในสโตรคเพลย์ใช้ในสกอร์สูงสุด  ยกเว้นไม่ตัดสิทธิ์ผู้เล่นที่ละเมิดกฎใดในสี่ข้อนี้  แต่ได้สกอร์สูงสุดสำหรับหลุมที่การละเมิดเกิดขึ้น:
	ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้ออื่นใดที่มีการปรับโทษตัดสิทธิ์ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	หลังจากมีสโตรคปรับโทษใด สกอร์ของผู้เล่นสำหรับหลุมไม่สามารถเกินสกอร์สูงสุดตามที่คณะกรรมการกำหนด
	21.2d ข้อยกเว้นกฎข้อ 11.2 ในสกอร์สูงสุด
	ไม่ใช้กฎขัอ 11.2 ในสถานการณ์นี้:

	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต้องลงหลุมเพื่อทำสกอร์ต่ำกว่าสกอร์สูงสุดอยู่หนึ่งสำหรับหลุมนั้น และบุคคลใดจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลูกนั้น ในขณะไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุมได้ ไม่มีการปรับโทษแก่บุคคลนั้น และผู้เล่นได้สกอร์สูงสุดสำหรับหลุมนั้น
	21.2e เมื่อจบรอบในสกอร์สูงสุด
	รอบของผู้เล่นจบลงเมื่อผู้เล่น:
	21.3   พาร์/โบกี้
	21.3a ภาพรวมของพาร์/โบกี้
	พาร์/โบกี้เป็นรูปแบบของสโตรคเพลย์ที่ใช้การคิดสกอร์เหมือนในแมทช์เพลย์:
	ใช้กฎปกติสำหรับสโตรคเพลย์ตามกฎข้อ 1-20 โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้ กฎข้อ 21.3 สำหรับ:
	21.3b การคิดสกอร์ในพาร์/โบกี้
	(1) ชนะหลุมหรือแพ้หลุมอย่างไร การคิดสกอร์เหมือนในแมทช์เพลย์ด้วยชนะหลุมหรือแพ้หลุมโดยเทียบจำนวนสโตรคของผู้เล่น (รวมทั้งสโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษ) กับสกอร์ที่กำหนด (โดยทั่วไป พาร์หรือโบกี้) ตามที่คณะกรรมการกำหนด:
	ผู้เล่นที่ไม่จบหลุมตามกฎไม่ว่าด้วยเหตุผลใด แพ้หลุมนั้น
	เพื่อช่วยช่วงเวลาการเล่น ผู้เล่นสมควรที่จะหยุดการเล่นหลุมเมื่อสกอร์ของพวกเขาเกินสกอร์ที่กำหนดแล้ว (พวกเขาแพ้หลุมนั้นแล้ว)
	หลุมนั้นจบลงเมื่อผู้เล่นจบหลุม  ถ้าไม่เลือกทำเช่นนั้น หรือเมื่อสกอร์ของเขาหรือของเธอเกินสกอร์ที่กำหนดแล้ว
	(2) บันทึกสกอร์สำหรับแต่ละหลุม เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎข้อ 3.3b สำหรับการบันทึกสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ด:
	» เมื่อสกอร์มีผลชนะหลุมหรือเสมอหลุม สกอร์การ์ดนั้นต้องแสดงสกอร์จริง
	» เมื่อสกอร์มีผลแพ้หลุม สกอร์การ์ดต้องแสดงไม่ว่าไม่มีสกอร์ หรือสกอร์ใดที่มีผลแพ้หลุม
	คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับตัดสินว่าผู้เล่นชนะ แพ้ หรือเสมอในแต่ละหลุมในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคปสำหรับการใช้แฮนดิแคปสโตรคกับสกอร์ที่บันทึกสำหรับแต่ละหลุมก่อนตัดสินผลของหลุมนั้น
	ข้อยกเว้น - ไม่มีการปรับโทษถ้าไม่มีผลกระทบต่อผลของหลุม: ถ้าผู้เล่นส่งสกอร์การ์ดด้วยสกอร์ของหลุมใดต่ำกว่าสกอร์จริง แต่ไม่ส่งผลกระทบไม่ว่าชนะ แพ้ หรือเสมอหลุม ไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อ 3.3b
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการหมวด 5A(5) (เงื่อนไขการแข่งขันอาจชักชวน แต่ต้องไม่กำหนดให้ผู้เล่นใส่ผลที่ได้สำหรับแต่ละหลุมบนสกอร์การ์ด)
	21.3c การปรับโทษในพาร์/โบกี้
	(1)  การปรับโทษอื่นนอกเหนือจากการตัดสิทธิ์ เพิ่มสโตรคปรับโทษทั้งหมดกับสกอร์ของ      ผู้เล่นสำหรับหลุมที่มีการละเมิดเกิดขึ้น แต่มีสามข้อยกเว้น:
	ข้อยกเว้น 1 - ไม้กอล์ฟเกิน ใช้ร่วมกัน เพิ่ม หรือเปลี่ยน: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 4.1b (การจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน การใช้ร่วมกัน การเพิ่ม หรือการนำไม้กอล์ฟมาแทนระหว่างรอบ) คณะกรรมการจะหักหนึ่งหลุม (ถ้าละเมิดเพียงหนึ่งหลุม) หรือสองหลุม (ถ้าละเมิดสองหลุมหรือม...
	ข้อยกเว้น 2 - เวลาเริ่ม: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 5.3a โดย (1) มาถึงช้า แต่ภายในห้านาทีหลังจากเวลาเริ่ม หรือ (2) เริ่มก่อน แต่ภายในห้านาทีจากเวลาเริ่มต้น (ดูกฎข้อ 5.3 ข้อความการปรับโทษ ข้อยกเว้น 1 และ 2) คณะกรรมการจะหักหนึ่งหลุมจากจำนวนรวมของหลุมชนะกับหล...
	ข้อยกเว้น 3 - ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล: ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 5.6a:
	สำหรับข้อยกเว้นแต่ละข้อ ผู้เล่นจะต้องรายงานความจริงเกี่ยวกับการละเมิดต่อคณะกรรมการก่อส่งสกอร์การ์ด เพื่อให้คณะกรรมการอาจใช้การปรับโทษ ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังกล่าว ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	(2)  การปรับโทษตัดสิทธิ์ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เล่นที่ละเมิดกฎใดในสี่ข้อนี้  แต่แพ้หลุมนั้นที่การละเมิดเกิดขึ้น
	ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎข้ออื่นใดที่มีการปรับโทษตัดสิทธิ์ ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม K-4 (วิธีจัดทำนโยบายช่วงจังหวะการเล่นในพาร์/โบกี้ด้วยการลดจำนวนหลุมใช้ในการปรับโทษสำหรับการละเมิด)
	21.3d ข้อยกเว้นกฎข้อ 11.2 ในพาร์/โบกี้
	ไม่ใช้กฎข้อ 11.2 ในสถานการณ์นี้:

	ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต้องลงหลุมเพื่อเสมอหลุมนั้น และบุคคลใดจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลูกนั้น ในขณะที่ไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุม ไม่มีการปรับโทษแก่บุคคลนั้น และผู้เล่นแพ้หลุมนั้น
	21.3e เมื่อจบรอบในพาร์/โบกี้
	รอบของผู้เล่นจบลงเมื่อผู้เล่น:
	21.4   ธรีบอล แมทช์เพลย์
	21.4a ภาพรวมของ ธรีบอลแมทช์เพลย์
	ธรีบอลแมทช์เพลย์ เป็นรูปแบบของแมทช์เพลย์ที่:
	ใช้กฎปกติสำหรับแมทช์เพลย์ตามกฎข้อ 1-20 ใช้กับทั้งสามแมทช์ประเภทบุคคล ยกเว้นว่าจะใช้กฎโดยเฉพาะในสองสถานการณ์ที่ใช้กฎปกติในหนึ่งแมทช์อาจขัดแย้งกับใช้ในอีกแมทช์หนึ่ง
	21.4b เล่นผิดลำดับ
	ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับในแมทช์ใด คู่แข่งที่ควรจะเล่นก่อนอาจให้ยกเลิกสโตรคนั้นตามกฎข้อ 6.4a (2):
	ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับทั้งในทั้งสองแมทช์ คู่แข่งแต่ละคนอาจเลือกว่าจะให้ยกเลิกสโตรคนั้นในแมทช์ของเขาหรือของเธอกับผู้เล่นนั้น
	ถ้ายกเลิกสโตรคของผู้เล่นเพียงหนึ่งแมทช์:
	21.4c คู่แข่งคนหนึ่งหยิบหรือเคลื่อนย้ายลูกหรือที่มาร์คลูก
	ถ้าคู่แข่งคนหนึ่งมีหนึ่งสโตรคปรับโทษสำหรับหยิบลูกหรือที่มาร์คลูกของผู้เล่น หรือเป็นสาเหตุทำลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่ตามกฎข้อ 9.5b หรือ 9.7b การปรับโทษนั้นใช้เฉพาะในแมทช์กับผู้เล่นนั้น
	ไม่การปรับโทษต่อคู่แข่งในแมทช์ของเขาหรือของเธอกับผู้เล่นอื่น
	21.5   รูปแบบอื่นของการเล่นกอล์ฟ
	แม้ว่าบางรูปแบบการเล่นเฉพาะที่ครอบคลุมโดยกฎข้อ 3, 21, 22 และ 23 กีฬากอล์ฟยังเล่นในหลายรูปแบบอื่น เช่น สแกรมเบิ้ล และกรีนซั่มส์
	กฎสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมการเล่นในรูปแบบเหล่านี้และรูปแบบอื่นของการเล่น
	ดูขั้นตอนคณะกรรมการ หมวด 9 (แนะนำวิธีจัดทำกฎสำหรับรูปแบบทั่วไปของการเล่นอื่น)

	22.1   ภาพรวมของโฟร์ซัมส์
	โฟร์ซัมส์  (รู้จักกันว่าสลับกันตี) คือรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ (ไม่ว่าแมทช์เพลย์หรือ สโตรคเพลย์) ซึ่งพาร์ทเนอร์สองคนแข่งขันเป็นฝ่ายโดยเล่นลูกเดียวสลับลำดับการเล่นในแต่ละหลุม
	กฎข้อ 1-20 ใช้กับรูปแบบการเล่นนี้ (ใช้กับฝ่ายที่เล่นลูกเดียวเช่นเดียวกับการเล่นเป็นบุคคล) โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้
	ความแตกต่างของเรื่องนี้คือรูปแบบของแมทช์เพลย์รู้จักกันว่า ธรีซัมส์ ซึ่งผู้เล่นคนเดียวแข่งขันกับฝ่ายของสองพาร์ทเนอร์ที่เล่นสลับกันตีตามกฎเฉพาะเหล่านี้
	22.2   พาร์ทเนอร์ใดอาจทำหน้าที่สำหรับฝ่าย
	เนื่องจากพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ร่วมแข่งขันเป็นหนึ่งฝ่ายในการเล่นลูกเดียว:
	 พาร์ทเนอร์คนใดอาจกระทำการใดสำหรับฝ่ายที่อนุญาตให้ทำได้ก่อนทำสโตรค เช่น มาร์คจุดของลูก และหยิบขึ้น นำกลับมาวาง ดรอป และวางลูกนั้น ไม่ว่าจะเป็นลำดับการเล่นของพาร์ทเนอร์คนไหนที่จะเล่นต่อไปสำหรับฝ่าย
	 พาร์ทเนอร์และแคดดี้ของเขาหรือของเธออาจช่วยพาร์ทเนอร์อื่นในลักษณะที่อนุญาตให้แคดดี้ของพาร์ทเนอร์อื่นช่วยได้ (เช่น ให้และได้รับการขอคำปรึกษา และกระทำการอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อ 10) แต่ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดที่แคดดี้ของพาร์ทเนอร์อื่นไม่ได้รับอนุญ...
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	 ไม่ว่าพาร์ทเนอร์หรือแคดดี้กระทำการใดหรือละเมิดกฎ ผลเกิดกับฝ่าย
	ในสโตรคเพลย์ พาร์ทเนอร์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นจำเป็นต้องรับรองสกอร์หลุมของฝ่ายในสกอร์การ์ด (ดูกฎข้อ 3.3b)
	22.3   ฝ่ายต้องสลับกันในการทำสโตรค
	ในแต่ละหลุม พาร์ทเนอร์ต้องทำแต่ละสโตรคสำหรับฝ่ายในลำดับที่สลับกัน:
	 พาร์ทเนอร์หนึ่งคนต้องเล่นก่อนสำหรับฝ่ายจากพื้นที่ตั้งทีของหลุมที่มีเลขคี่ทั้งหมด ในขณะที่พาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งต้องเล่นก่อนสำหรับฝ่ายจากพื้นที่ตั้งทีของหลุมที่มีเลขคู่ทั้งหมด
	 หลังจากสโตรคแรกของฝ่ายจากพื้นที่ตั้งทีของหลุมแล้ว พาร์ทเนอร์ต้องสลับกันสโตรคสำหรับส่วนที่เหลือของหลุม
	 ถ้ายกเลิกสโตรค หรืออีกอย่างหนึ่งไม่นับสโตรคตามกฎใด (ยกเว้นเมื่อทำสโตรคผิดลำดับที่ละเมิดกฎนี้) พาร์ทเนอร์คนเดียวกันที่ทำสโตรคนั้น ต้องทำสโตรคต่อไปสำหรับฝ่าย
	 ถ้าฝ่ายตัดสินใจเล่นโพรวิชั่นนัลบอล พาร์ทเนอร์ที่มีลำดับการเล่นสโตรคต่อไปของฝ่ายต้องเป็นคนเล่น
	สโตรคปรับโทษใดสำหรับฝ่ายไม่มีผลกับลำดับการเล่นสลับกันของพาร์ทเนอร์
	การปรับโทษสำหรับการทำสโตรคผิดลำดับละเมิดกฎข้อ 22.3: โทษปรับทั่วไป
	ในสโตรคเพลย์ ฝ่ายต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง:
	 พาร์ทเนอร์ที่ถูกต้อง ต้องทำสโตรคจากที่ฝ่ายทำสโตรคแรกผิดลำดับ
	 สโตรคที่ทำผิดลำดับและสโตรคอื่นก่อนแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง  (รวมทั้งสโตรคที่ทำได้และสโตรคปรับโทษใดจากการเล่นลูกนั้นเท่านั้น) ไม่นับ
	 ถ้าฝ่ายไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นหลุมอื่น หรือสำหรับหลุมสุดท้ายของรอบก่อนส่งสกอร์การ์ด ฝ่ายนั้นมีโทษตัดสิทธิ์
	22.4   การเริ่มรอบ
	22.4a พาร์ทเนอร์ที่เล่นก่อน
	ฝ่ายอาจเลือกว่าพาร์ทเนอร์คนใดที่จะเล่นจากพื้นที่ตั้งทีแรกในการเริ่มรอบ นอกจากเงื่อนไขของการแข่งขันระบุว่าพาร์ทเนอร์คนใดต้องเล่นก่อน
	เริ่มรอบของฝ่ายเมื่อพาร์ทเนอร์นั้นทำสโตรคเพื่อเริ่มหลุมแรกของฝ่าย
	22.4b เวลาเริ่มและจุดเริ่ม
	ใช้กฎข้อ 5.3a แตกต่างกันไปตามแต่ละพาร์ทเนอร์ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เล่นก่อนสำหรับฝ่าย:
	 พาร์ทเนอร์ที่จะเล่นก่อนต้องพร้อมเล่นในเวลาเริ่มและที่จุดเริ่ม และต้องเริ่มใน (และไม่ก่อน) เวลานั้น
	 พาร์ทเนอร์ที่จะเล่นลำดับที่สองต้องอยู่ในเวลาเริ่มที่จุดเริ่ม หรือในหลุมใกล้กับที่คาดว่าลูกที่เล่นจากพื้นที่ตั้งทีจะไปหยุดอยู่
	ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์คนใดอยู่ในลักษณะนี้ ฝ่ายนั้นละเมิดกฎข้อ 5.3a
	22.5   พาร์ทเนอร์อาจใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน
	23.1   ภาพรวมของโฟร์บอล
	โฟร์บอลเป็นรูปแบบของการเล่น (ทั้งในแมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์) ที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ที่:
	ใช้กฎข้อ 1-20 กับรูปแบบของการเล่นนี้ โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้
	ความแตกต่างของเรื่องนี้คือรูปแบบของแมทช์เพลย์ รู้จักกันว่าเบสท์บอล ที่ผู้เล่นบุคคลเดียวแข่งขันกับฝ่ายของสองหรือสามพาร์ทเนอร์ และแต่ละพาร์ทเนอร์เล่นลูกของเขาหรือของเธอเองตามกฎ ที่ดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้ (สำหรับเบส์บอลที่มีพาร์ทเนอร์สามคนในฝ่าย แต่ละก...
	23.2   การคิดสกอร์ในโฟร์บอล
	23.2a สกอร์ของฝ่ายสำหรับหลุมในแมทช์เพลย์และในสโตรคเพลย์
	 เมื่อพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ จบหลุมหรือไม่เช่นนั้นจบหลุมตามกฎ สกอร์ที่ต่ำกว่าเป็นสกอร์ของฝ่ายสำหรับหลุมนั้น
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	กฎข้อ 23 ครอบคลุมโฟร์บอล (เล่นทั้งในแมทช์เพลย์หรือในสโตรคเพลย์) ที่พาร์ทเนอร์สองคนแข่งขันร่วมกันเป็นฝ่าย โดยแต่ละคนเล่นคนละลูก สกอร์ของฝ่ายสำหรับหลุมคือสกอร์ที่ต่ำกว่าของพาร์ทเนอร์ในหลุมนั้น
	 เมื่อพาร์ทเนอร์เพียงคนเดียว จบหลุมหรือไม่เช่นนั้นจบหลุมตามกฎ สกอร์ของพาร์ทเนอร์นั้นเป็นสกอร์ของฝ่ายสำหรับหลุมนั้น พาร์ทเนอร์อื่นไม่จำเป็นต้องจบหลุม
	 เมื่อไม่มีพาร์ทเนอร์ จบหลุมหรือไม่เช่นนั้นจบหลุมตามกฎ ฝ่ายไม่มีสกอร์สำหรับหลุมนั้น ซึ่งหมายถึง
	» ในแมทช์เพลย์ ฝ่ายนั้นแพ้หลุมนั้น เว้นแต่ว่าคู่แข่งได้ยอมแพ้ในหลุม หรือไม่เช่นนั้นแพ้หลุมนั้น
	» ในสโตรคเพลย์ ฝ่ายนั้นมีโทษตัดสิทธิ์ เว้นแต่ว่าแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องในเวลาตามกฎข้อ 3.3c
	23.2b สกอร์การ์ดของฝ่ายในสโตรคเพลย์
	(1) ความรับผิดชอบของฝ่าย ต้องบันทึกกรอสสกอร์ของฝ่ายสำหรับแต่ละหลุมในสกอร์การ์ดเดียวและในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป ต้องบันทึกแฮนดิแคปของแต่ละพาร์ทเนอร์ในสกอร์การ์ด
	สำหรับแต่ละหลุม:
	 ต้องบันทึกกรอสสกอร์ของอย่างน้อยหนึ่งพาร์ทเนอร์ในสกอร์การ์ด
	 ไม่มีการปรับโทษสำหรับการบันทึกสกอร์ของมากกว่าหนึ่งพาร์ทเนอร์ในสกอร์การ์ด
	 แต่ละสกอร์ที่บันทึกในสกอร์การ์ดจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสกอร์ที่ทำได้ของแต่ละพาร์ทเนอร์ ถ้าไม่ได้ทำดังนี้ ฝ่ายมีนั้นโทษตัดสิทธิ์
	 ไม่เพียงพอที่ระบุสกอร์ว่าเป็นสกอร์ของฝ่ายโดยทั่วไป
	เพียงหนึ่งพาร์ทเนอร์รับรองสกอร์ของหลุมในสกอร์การ์ดของฝ่ายตามกฎข้อ 3.3b(2)
	(2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับผิดชอบสำหรับการตัดสินว่านับสกอร์ใดสำหรับฝ่ายในแต่ละหลุม รวมถึงการใช้แฮนดิแคปในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป:
	 ถ้าบันทึกเพียงสกอร์เดียวสำหรับหลุม ให้นับสกอร์นั้นสำหรับฝ่าย
	 ถ้าบันทึกสกอร์ของพาร์ทเนอร์ทั้งคู่สำหรับหลุม:
	» ถ้าสกอร์ต่างกัน สกอร์ต่ำสุด (กรอสหรือเน็ท) ให้นับสกอร์ของหลุมนั้นเป็นสกอร์สำหรับฝ่าย
	» ถ้าสกอร์ทั้งคู่เท่ากัน คณะกรรมการอาจนับสกอร์ใดสกอร์หนึ่ง ถ้าพบว่าสกอร์ที่ใช้ไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลใดก็ตามคณะกรรมการนับอีกสกอร์
	23.2c ข้อยกเว้นกฎข้อ 11.2 ในโฟร์บอล
	ไม่ใช้กฎข้อ 11.2 ในสถานการณ์นี้:
	เมื่อพาร์ทเนอร์ของผู้เล่นได้จบหลุมนั้นแล้ว และลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต้องลงหลุมเพื่อลดสกอร์ของฝ่ายสำหรับหลุมนั้นลงหนึ่งสโตรค ถ้าบุคคลใดจงใจทำให้เฉไปหรือหยุดลูกนั้น ในขณะที่ไม่มีโอกาสอย่างสมเหตุผลที่ลูกนั้นลงหลุม บุคคลนั้นไม่มีการปรับโทษ และไม...
	23.3   เมื่อเริ่มรอบและจบรอบ เมื่อเล่นจบหลุม
	23.3a เมื่อเริ่มรอบ
	เริ่มรอบของฝ่ายเมื่อหนึ่งในพาร์ทเนอร์ทำสโตรคเพื่อเริ่มหลุมแรกของเขาหรือของเธอ
	23.3b เมื่อจบรอบ
	รอบของฝ่ายจบลง:
	 ในแมทช์เพลย์ เมื่อฝ่ายใดชนะแมทช์ (ดูกฎข้อ 3.2a(3) และ (4))
	 ในสโตรคเพลย์ เมื่อฝ่ายเล่นจบหลุมสุดท้าย ไม่ว่าโดยพาร์ทเนอร์ทั้งคู่จบหลุม (รวมถึงการแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง เช่น ตามกฎข้อ 6.1 หรือ 14.7b) หรือโดยหนึ่งพาร์ทเนอร์จบหลุมในหลุมสุดท้าย และพาร์ทเนอร์อื่นเลือกไม่ทำเช่นนั้น
	23.3c เมื่อจบหลุม
	(1) แมทช์เพลย์ ฝ่ายได้จบหลุมเมื่อพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ได้จบหลุม หรือได้รับการยอมให้สโตรคต่อไป หรือฝ่ายใดได้ยอมแพ้ในหลุม
	(2) สโตรคเพลย์ ฝ่ายจบหลุมเมื่อหนึ่งในพาร์ทเนอร์ได้จบหลุม และพาร์ทเนอร์อื่นไม่ว่าจบหลุมหรือเลือกไม่ทำเช่นนั้น
	23.4   พาร์ทเนอร์หนึ่งคนหรือทั้งคู่อาจเป็นตัวแทนของฝ่าย
	ฝ่ายอาจมีพาร์ทเนอร์หนึ่งคนเป็นตัวแทนในรอบทั้งหมด หรือส่วนใดของรอบ ไม่จำเป็นที่พาร์ทเนอร์ทั้งคู่ต้องอยู่ในที่นั้น หรือถ้าอยู่ไม่จำเป็นที่ทั้งคู่เล่นในแต่ละหลุม
	ถ้าพาร์ทเนอร์ที่ขาดไปและมาถึงเพื่อเล่น พาร์ทเนอร์นั้นอาจเริ่มเล่นสำหรับฝ่ายระหว่างการเล่นสองหลุมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า:
	 แมทช์เพลย์ - ก่อนผู้เล่นใดในแมทช์เริ่มหลุม ถ้าพาร์ทเนอร์มาถึงหลังจากผู้เล่นใดในแมทช์ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มเล่นหลุมแล้ว ไม่อนุญาตให้พาร์ทเนอร์นั้นเล่นสำหรับฝ่ายจนกว่าหลุมต่อไป
	 สโตรคเพลย์ - ก่อนพาร์ทเนอร์อื่นเริ่มหลุม ถ้าพาร์ทเนอร์มาถึงหลังจากพาร์ทเนอร์อื่นเริ่มเล่นหลุม ไม่อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ที่เพิ่งมาถึงเล่นสำหรับฝ่ายจนกว่าหลุมต่อไป
	ไม่อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ที่เพิ่งมาถึงเล่นในหลุม อาจยังคงให้คำปรึกษาหรือช่วยพาร์ทเนอร์อื่นและกระทำการอื่นสำหรับพาร์ทเนอร์ในหลุมนั้นได้ (ดูกฎข้อ 23.5a และ 23.5b)
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 23.4: โทษปรับทั่วไป
	23.5   การกระทำของผู้เล่นที่มีผลต่อการเล่นของพาร์ทเนอร์
	23.5a อนุญาตให้ผู้เล่นกระทำการใดกับลูกของพาร์ทเนอร์ที่พาร์ทเนอร์อาจทำได้
	ถึงแม้ว่าผู้เล่นแต่ละคนในฝ่ายต้องเล่นลูกของเขาหรือของเธอเอง:
	 ผู้เล่นอาจกระทำการใดกับลูกของพาร์ทเนอร์ที่อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ทำได้ก่อนทำสโตรค เช่นมาร์คจุดของลูก และหยิบขึ้น กลับมาวาง ดรอป และวางลูกนั้น
	 ผู้เล่นและแคดดี้ของผู้เล่นอาจช่วยพาร์ทเนอร์ในลักษณะที่อนุญาตให้แคดดี้ของพาร์ทเนอร์ช่วยได้ (เช่น ให้และได้รับการขอคำปรึกษา และกระทำการอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อ 10) แต่ต้องไม่ให้ความช่วยเหลือใดที่แคดดี้ของพาร์ทเนอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำตามกฎ
	ในสโตรคเพลย์ พาร์ทเนอร์ต้องไม่ตกลงกันปล่อยลูกไว้บนกรีนในตำแหน่งเพื่อช่วยคนใดหรือผู้เล่นอื่น (ดูกฎข้อ 15.3a)
	23.5b พาร์ทเนอร์รับผิดชอบการกระทำของผู้เล่น
	ผู้เล่นกระทำใดที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกหรืออุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ ถือเสมือนพาร์ทเนอร์ทำ
	ถ้าการกระทำของผู้เล่นจะละเมิดกฎถ้าพาร์ทเนอร์ทำ:
	 พาร์ทเนอร์ละเมิดกฎนั้น และได้รับการปรับโทษนั้น (ดูกฎข้อ 23.8a)
	 ตัวอย่างเมื่อผู้เล่นละเมิดกฎโดย:
	» การปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรคที่พาร์ทเนอร์ทำ
	» เป็นสาเหตุทำลูกของพาร์ทเนอร์เคลื่อนที่โดยบังเอิญ หรือ
	» ไม่มาร์คจุดของลูกของพาร์ทเนอร์ก่อนหยิบขึ้น
	นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับแคดดี้ของผู้เล่นกระทำการที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกของพาร์ทเนอร์ที่จะละเมิด ถ้าพาร์ทเนอร์หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ทำ
	ถ้าการกระทำของผู้เล่นหรือแคดดี้ของผู้เล่นที่มีผลต่อการเล่นของทั้งลูกของผู้เล่นเองและลูกของพาร์ทเนอร์ ดูกฎข้อ 23.8a(2) เพื่อหาว่าเมื่อไหร่พาร์ทเนอร์ทั้งคู่มีการปรับโทษ
	23.6   ลำดับการเล่นของฝ่าย
	พาร์ทเนอร์อาจเล่นในลำดับที่ฝ่ายพิจารณาว่าดีที่สุด
	หมายความว่าเมื่อเป็นลำดับการเล่นของผู้เล่นตามกฎข้อ 6.4a (แมทช์เพลย์) หรือ 6.4b (สโตรคเพลย์) ไม่ว่าผู้เล่นหรือพาร์ทเนอร์ของเขาหรือของเธออาจเล่นในลำดับต่อไป
	ข้อยกเว้น - การเล่นต่อในหลุมหลังจากการยอมให้สโตรคต่อไปในแมทช์เพลย์:
	 ผู้เล่นต้องไม่เล่นต่อในหลุมหลังจากการยอมให้สโตรคต่อไปของผู้เล่นแล้ว ถ้าไปช่วยพาร์ทเนอร์ของเขาหรือของเธอ
	 ถ้าผู้เล่นทำดังกล่าว สกอร์ของเขาหรือของเธอสำหรับหลุมนั้นยืนโดยไม่มีการปรับโทษ แต่ไม่นับสกอร์ของพาร์ทเนอร์สำหรับหลุมนั้นสำหรับฝ่าย
	23.7   พาร์ทเนอร์อาจใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน
	ปรับเปลี่ยนกฎข้อ 4.1b (2) อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ใช้ไม้กอล์ฟร่วมกัน ตราบเท่าที่จำนวนรวมของไม้กอล์ฟที่ทั้งคู่มีรวมกันไม่เกิน 14 อัน
	23.8   เมื่อพาร์ทเนอร์เพียงหนึ่งคน หรือพาร์ทเนอร์ทั้งคู่มีการปรับโทษ
	เมื่อผู้เล่นมีการปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ การปรับโทษอาจใช้กับผู้เล่นนั้นเพียงคนเดียวหรือพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ (คือกับฝ่าย) ขึ้นอยู่กับการปรับโทษและรูปแบบของการเล่น:
	23.8a การปรับโทษนอกเหนือจากการตัดสิทธิ์
	(1) การปรับโทษโดยปกติใช้กับผู้เล่นเท่านั้น ไม่ใช้กับพาร์ทเนอร์ เมื่อผู้เล่นมีการปรับโทษนอกเหนือจากการตัดสิทธิ์ การปรับโทษนั้นโดยปกติใช้กับผู้เล่นเท่านั้น และไม่ใช้กับพาร์ทเนอร์ของเขาหรือของเธอ ยกเว้นในสถานการณ์ที่ครอบคลุมโดย (2)
	 เพิ่มสโตรคปรับโทษใดกับสกอร์ของผู้เล่นเท่านั้น ไม่เพิ่มกับสกอร์ของพาร์ทเนอร์
	 ในแมทช์เพลย์ ผู้เล่นที่มีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม) ไม่มีสกอร์ที่ใช้นับสำหรับฝ่ายในหลุมนั้น แต่การปรับโทษนี้ไม่มีผลต่อพาร์ทเนอร์ที่อาจยังคงเล่นต่อสำหรับฝ่ายในหลุมนั้น
	(2)  สามสถานการณ์ที่การปรับโทษของผู้เล่นใช้กับพาร์ทเนอร์ด้วย
	 เมื่อผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 4.1b (จำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน ใช้ร่วมกัน เพิ่มหรือนำไม้กอล์ฟมาแทน) ในแมทช์เพลย์ ฝ่ายมีการปรับโทษ (ปรับสกอร์ของแมทช์) ในสโตรคเพลย์ พาร์ทเนอร์มีการปรับโทษเดียวกับผู้เล่นด้วย
	 เมื่อการละเมิดของผู้เล่นช่วยเหลือการเล่นของพาร์ทเนอร์ ทั้งในแมทช์เพลย์หรือใน สโตรคเพลย์ พาร์ทเนอร์มีการปรับโทษเดียวกับผู้เล่นด้วย
	 ในแมทช์เพลย์ เมื่อการละเมิดของผู้เล่นที่ทำลายการเล่นของคู่แข่ง พาร์ทเนอร์มีการปรับโทษเดียวกับผู้เล่นด้วย
	ข้อยกเว้น - ผู้เล่นที่ทำสโตรคกับลูกผิดไม่ถือว่าได้ช่วยเหลือการเล่นของพาร์ทเนอร์ หรือทำลายการเล่นของคู่แข่ง:
	 เพียงผู้เล่น (ไม่ใช่พาร์ทเนอร์) มีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6.3c
	 ข้อนี้เป็นความจริงไม่ว่าลูกที่เล่นเป็นลูกผิดเป็นของพาร์ทเนอร์ คู่แข่ง หรือผู้อื่น
	23.8b โทษตัดสิทธิ์
	(1)  เมื่อพาร์ทเนอร์หนึ่งคนละเมิด ฝ่ายมีโทษตัดสิทธิ์ ฝ่ายมีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าพาร์ทเนอร์คนใดมีโทษตัดสิทธิ์ตามกฎเหล่านี้:
	 กฎข้อ 1.2 มาตรฐานการปฏิบัติของผู้เล่น
	 กฎข้อ 1.3 การเล่นตามกฎข้อบงคับ
	 กฎข้อ 4.1a         ไม้กอล์ฟได้รับอนุญาตในการทำสโตรค
	 กฎข้อ 4.1c         ขั้นตอนการนำไม้กอล์ฟออกจากการเล่น
	 กฎข้อ 4.2a         ลูกกอล์ฟที่ได้รับอนุญาตระหว่างรอบ
	 กฎข้อ 4.3          การใช้อุปกรณ์
	 กฎข้อ 5.6a        การล่าช้าเกิน
	 กฎข้อ 5.7b-c      เมื่อคณะกรรมการให้การเล่นหยุดลงชั่วคราวและกลับมาเล่นต่อ
	 กฎข้อ 6.2b         กฎพื้นที่ตั้งที
	เฉพาะแมทช์เพลย์:
	 กฎข้อ 3.2c        การใช้แฮนดิแคปในแมทช์ที่ใช้แฮนดิแคป
	เฉพาสโตรคเพลย์:
	 กฎข้อ 3.3b(2)     ความรับผิดชอบของผู้เล่น: การรับรองและส่งคืนสกอร์การ์ด
	 กฎข้อ 3.3b(3)      หลุมที่มีสกอร์ผิด
	 กฎข้อ 3.3b (4)     การสกอร์ในการแข่งขันที่ใช้แฮนดิแคป
	 กฎข้อ 5.2b         การฝึกซ้อมในสนามก่อนหรือระหว่างรอบ
	 กฎข้อ 23.2b       สกอร์การ์ดของฝ่ายในสโตรคเพลย์
	(2)  เมื่อพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ละเมิด ฝ่ายมีโทษตัดสิทธิ์ ฝ่ายมีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าพาร์ทเนอร์ทั้งคู่มีโทษตัดสิทธิ์ตามกฎเหล่านี้:
	 กฎข้อ 5.3  การเริ่มรอบ และการจบรอบ
	 กฎข้อ 5.4  การเล่นในกลุ่ม
	 กฎข้อ 5.7a  เมื่อผู้เล่นอาจหยุดหรือต้องหยุดการเล่น
	เฉพาะสโตรคเพลย์:
	ฝ่ายมีโทษตัดสิทธิ์ ถ้าในหลุมเดียวกันพาร์ทเนอร์ทั้งคู่มีโทษตัดสิทธิ์ร่วมกันตามกฎเหล่านี้:
	 กฎข้อ 3.3c   การไม่จบหลุม
	 กฎข้อ 6.1b  เล่นจากนอกพื้นที่ตั้งทีในการเริ่มหลุม
	 กฎข้อ 6.3c  ลูกผิด
	 กฎข้อ 14.7  เล่นจากที่ผิด
	(3) เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งละเมิด มีผลเพียงผู้เล่นนั้นไม่มีสกอร์สำหรับหลุม ในทุกสถานการณ์อื่นที่ผู้เล่นละเมิดกฎที่มีโทษตัดสิทธิ์ ผู้เล่นไม่มีโทษตัดสิทธิ์ แต่ไม่นับสกอร์ของเขาหรือของเธอสำหรับหลุมที่เกิดการละเมิดสำหรับฝ่าย
	ในแมทช์เพลย์ ถ้าพาร์ทเนอร์ทั้งคู่ละเมิดกฎดังกล่าวในหลุมเดียวกัน ฝ่ายแพ้หลุม
	24.1   ภาพรวมของการแข่งขันประเภททีม
	 "ทีม" คือกลุ่มของผู้เล่นที่เล่นเป็นบุคคลหรือเป็นฝ่ายแข่งขันกับทีมอื่น
	 การเล่นของพวกเขาในการแข่งขันประเภททีมอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอื่น (เช่น สโตรคเพลย์ประเภทบุคคล) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
	กฎข้อ 1-23 ใช้กับการแข่งขันประเภททีม โดยดัดแปลงตามกฎเฉพาะเหล่านี้
	24.2   ข้อกำหนดของการแข่งขันประเภททีม
	คณะกรรมการตัดสินใจรูปแบบการเล่น วิธีคำนวณสกอร์รวมของทีม และข้อกำหนดของการแข่งขันอื่น เช่น:
	 ในแมทช์เพลย์ จำนวนคะแนนที่ได้รับสำหรับการชนะ หรือการเสมอแมทช์
	 ในสโตรคเพลย์ จำนวนสกอร์ที่ใช้นับในสกอร์รวมของแต่ละทีม
	 ไม่ว่าการแข่งขันอาจจบลงด้วยผลเสมอกัน และถ้าไม่จะตัดสินหาผู้ชนะอย่างไร
	24.3   กัปตันทีม
	แต่ละทีมอาจเสนอชื่อกัปตันทีมเพื่อนำทีมและตัดสินใจสำหรับทีม เช่น ผู้เล่นใดในทีมจะเล่นในรอบใด หรือแมทช์ใด ลำดับที่พวกเขาจะเล่น และใครจะเล่นด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์
	วัตถุประสงค์ของกฎ:
	กฎข้อ 24 ครอบคลุมการแข่งขันประเภททีม (เล่นทั้งในแมทช์เพลย์หรือในสโตรคเพลย์) ซึ่งผู้เล่นหลายคนหรือฝ่ายหลายฝ่ายแข่งขันกันเป็นทีม รวมผลของรอบหรือแมทช์ของพวกเขาเป็นสกอร์รวมทั้งหมดของทีม
	กัปตันทีมอาจเป็นผู้เล่นในการแข่งขัน
	24.4   คำปรึกษาที่อนุญาตในการแข่งขันประเภททีม
	24.4a บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้คำปรึกษาแก่ทีม (ผู้ให้คำปรึกษา)
	คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนามอนุญาตให้แต่ละทีมสามารถเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่ง ("ผู้ให้คำปรึกษา") ที่สามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออื่นตามกฎข้อ 10.2b(2) อนุญาตให้แก่ ผู้เล่นในทีมในรอบ และเป็นผู้ที่ผู้เล่นในทีมอาจถามเพื่อขอคำปรึกษา:
	 ผู้ให้คำปรึกษาอาจเป็นกัปตันทีม โค้ชของทีม หรือบุคคลอื่น (รวมทั้งสมาชิกในทีมที่เล่นในการแข่งขัน)
	 ต้องระบุผู้ให้การปรึกษาต่อคณะกรรมการก่อนให้คำปรึกษา
	 คณะกรรมการอาจอนุญาตให้เปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษาของทีมในรอบ หรือระหว่างการแข่งขัน
	ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 ตัวอย่างกฎสนาม H-2 (คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนามอนุญาตให้แต่ละทีมสามารถเสนอชื่อผู้ให้คำปรึกษาสองคน)
	24.4b ข้อจำกัดในการให้คำปรึกษาในขณะกำลังเล่น
	ถ้าผู้ให้คำปรึกษาของทีมเป็นผู้เล่นในทีม ไม่อนุญาตให้เขาหรือเธอทำหน้าที่ในขณะที่กำลังเล่นรอบในการแข่งขัน
	ขณะกำลังเล่นรอบ ผู้ให้คำปรึกษาได้รับการปฏิบัติเหมือนสมาชิกอื่นที่เล่นในทีม สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดในเรื่องคำปรึกษาตามกฎข้อ 10.2a
	24.4c ไม่ให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกในทีมนอกจากพาร์ทเนอร์
	ยกเว้นเมื่อเล่นด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ในฝ่าย:
	 ผู้เล่นต้องไม่ขอคำปรึกษาจาก หรือให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีมของเขาหรือของเธอที่กำลังเล่นอยู่ในสนาม
	 ใช้ข้อนี้ไม่ว่าเป็นสมาชิกในทีมที่กำลังเล่นในกลุ่มเดียวกันเป็นผู้เล่น หรือในกลุ่มอื่นในสนาม
	ดูขั้นตอนของคณะกรรมการ หมวด 8 กฎสนาม H-5 (ในสโตรคเพลย์ การแข่งขันประเภททีมที่สกอร์ของผู้เล่นในรอบนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของสกอร์ของทีมเท่านั้น คณะกรรมการอาจออกกฎสนามอนุญาตให้สมาชิกในทีมที่เล่นในกลุ่มเดียวกันให้คำปรึกษากันได้ ถึงแม้ไม่ใช่พาร์ทเนอร์)
	การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 24.4: โทษปรับทั่วไป
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