
กฎระเบยีบการแข่งขนักฎระเบยีบการแข่งขนักฎระเบยีบการแข่งขนักอล์ฟ กอล์ฟ กอล์ฟ    
ของของของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    

( ปรับปรุง !""( ปรับปรุง !""( ปรับปรุง !""###   )))   
 

 จุดประสงค์ในการจดัการแข่งขนักอล์ฟ 
1. เพื�อตอ้งการใหส้มาชิก สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแข่งประเทศไทย   ไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มพบปะ

สังสรรคก์นั  แลกเปลี�ยนความรู้   ความคิด  การบริหารงาน  ตลอดจนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ                          
2. เพื�อใหส้มาชิกของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสมาออกกาํลงักายกนั    ภายหลงัจากการทาํงานกนัมาอยา่งเหน็ด

เหนื�อย จะไดมี้สุขภาพแขง็แรงพร้อมดาํเนินธุรกิจต่อไปอยา่งสดใส 
3. การจดัการแข่งขนัตลอดเวลา 4 ปี จาํนวน  5 ครั6 ง/ปี   
4. สมาคมฯ ยนิดีสนบัสนุนสมาชิกที�มีความสามารถสู่การแข่งขนัในระดบัสูงขึ6นไป 
5. สมาคมฯ  สนบัสนุนสมาชิกใหมี้ความรู้  กฎกติกา  การเล่นกอลฟ์ที�ถูกตอ้ง 
6. ยกระดบัสมาคมฯ ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล 

 

การสมัครสมาชิกกอล์ฟของสมาคมฯ 
1. ผูที้�ตอ้งการสมคัรสมาชิกกอลฟ์ของสมาคมฯ    สามารถยื�นความจาํนงหลงัจากสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม

วศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย   
2. สมาชิกเก่าในปีที�ผา่นมาสามารถเขา้มาร่วมแข่งขนัในปี AB4C   เพียงชาํระค่าสมาชิกปีปัจจุบนัของทาง

สมาคมฯ   
 

อตัราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขนั 
1. การแข่งขนัครั6 งที� 4-E อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครั6 งละ 4,GBB.- บาทต่อท่าน(หนึ�งพนัหกร้อยบาทถว้น)    )   

(กรีนฟรี + แคด็ดี6  + อาหาร + เครื�องดื�ม + ของรางวลั)    สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั 

และ อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครั6 งละ 4,KBB.- บาทต่อท่าน สาํหรับการมาชาํระที�หนา้งานก่อนการแข่งขนั

(เนื�องจากที�ผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   อตัรานี6อาจจะเปลี�ยนไดโ้ดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. การแข่งขนัครั6 งที� 5 ซึ� งเป็นรายการใหญ่สุดทา้ยของปีและเป็นรอบ Champion of Champions ไดจ้ดัการ

แข่งขนัที� สนามอลัไพน์กอล์ฟคลบั ทางสมาคม ฯ ขอคิดอตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ A,GBB.- บาท 

สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ E,BBB.- บาท 

สาํหรับการมาชาํระที�หนา้งานก่อนการแข่งขนั (เนื�องจากที�ผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํให้



เกิดความล่าชา้)   อตัรานี6อาจจะเปลี�ยนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สมาชิกทุกท่านสามารถสมคัรเขา้

ร่วมการแข่งขนัในครั6 งนี6ได ้แต่สมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิW การรับสมคัรใหก้บัสมาชิกที�เขา้ร่วมการแข่งขนั

อยา่งสมํ�าเสมอกบัการแข่งขนัในครั6 งที�ผา่น ๆ มา (ครั6 งที� 4- E ของปี ACCK) ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

3. ชาํระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีโดยการโอนเงินมาที�ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี 

“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขที�บญัชี  G55 - A - 4BZC5 - G  โดย  ส่งสลิปการโอน

เงินพร้อมใบจองเขา้ไปที�  Email : golf.acat@gmail.com   

4. สมาชิกที�โอนเงินเขา้ร่วมการแข่งขนัแลว้และไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัทาํไดด้งันี6  

I. โอนสิทธิW ใหก้บัสมาชิกท่านอื�น สามารถทาํไดโ้ดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการ

แข่งขนั C วนั 

II. ไปใชสิ้ทธิW เขา้ร่วมการแข่งขนัครั6 งต่อไป สามารถทาํไดส้าํหรับการแข่งขนัในครั6 งที� 4-A 

เท่านั6น โดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนัครั6 งที�ท่านไม่สามรถเขา้ร่วม

การแข่งขนั Z วนั ถา้ไม่มีการแจง้ใหก้รรมการรับทราบ ทางสมาคม ฯ จะถือวา่เป็นการใช้

สิทธิW ของท่านสมาชิกแลว้ 

III. ไม่มีการโอนสิทธิW เขา้ร่วมการแข่งขนัครั6 งต่อไปของการแข่งขนัครั6 งที� E และ ครั6 งที� 5 

 

เงื.อนไขการจองและการใช้สิทธิ0แข่งขนั 

การใช้สิทธิ0ของ Sponsor Package No.1 และ Sponsor Package No.� ฝ่ายกจิกรรมสันทนาการ

ขอสงวนสิทธิ0ในการใช้สิทธิ0ของท่านผู้สนับสนุนให้ใช้สิทธิ0ได้ในครั4งที. 5-7 เท่านั4น  

 

กฎกตกิาการแข่งขนั 
1. การแข่งขนัแบ่งออกเป็น ไฟลท ์ A, B, C  
2. คะแนนการแข่งขนัใชร้ะบบนบัแตม้  สโตรคเพลย ์  4K  หลุม 
3. สมาชิกใหม่ใหท้ดลองหา HC (แตม้ต่อ)   การแข่งขนัโดยใช ้ System36  ทั6งหมด A ครั6 ง   และนาํแตม้ต่อที�

ต ํ�าที�สุดใน A ครั6 งมาเป็นแตม้ต่อในการแข่งขนัครั6 งต่อๆไป  ยกเวน้สมาชิกใหม่ที�สมคัรเขา้ขนัแข่งโดย แตม้
ต่อตํ�ากวา่ c   สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดเ้ลย 

4. สมาชิกใชแ้ตม้ต่อที�มีอยู ่ โดยคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบก่อนการแข่งขนัทุกครั6 ง และคณะกรรมการจะ
ปรับแตม้ต่อใหใ้หม่สาํหรับผูที้�สามารถทาํ Net Score  ตํ�ากวา่  ZA  ตามการคิด   และปรับ HC 

      C.  กติกาอื�นๆใหถื้อกฎของสนามที�ใชแ้ข่งขนั 
      G.  ผลการตดัสิ6นของคณะกรรมการถือเป็นการสิ6นสุด 
 



ข้อยกเว้นกฎการแข่งขนั 
เพื�อควบคุมการแข่งขนัใหไ้ม่เกิดการติดขดัในการแข่งขนั  อนุญาตให้ 
1. จบแต่ละหลุมดว้ยการพตัเขา้วงกิhฟ 
2. อนุญาตใหเ้ปลี�ยนลูกพตัได ้
3. อนุญาตใหส้มาชิกใชร้ถกอล์ฟได ้

 

รางวลัการแข่งขนั 
ประเภทบุคคล 

ไฟลท ์ A  แตม้ต่อ    B - 4A       
ไฟลท ์ B  แตม้ต่อ   4E - 4K     
ไฟลท ์ C  แตม้ต่อ   4c  - A5     
ถว้ยรางวลั Overall Low Gross  1 รางวลั   
ถว้ยรางวลัไฟลท ์A  A รางวลั        
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ B  A  รางวลั               
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ C   A  รางวลั 
รางวลับู้บี4   5   รางวลั 
รางวลั Hole  In  One   เฉพาะ Par 3   5 หลุม  (รางวลัตามป้ายที�แสดงอยูใ่นแต่หลุมเท่านั6น) 

รางวลัตีใกลธ้ง  เฉพาะหลุม Par E   จาํนวน 5 รางวลั 
 
 

การตดัสินผลการแข่งขนั 
การพจิารณารางวลั: 

1. รางวลั  Overall Low Gross  พิจารณาสมาชิกที�ทาํ Score  ไดต้ ํ�าที�สุดก่อนหกัแตม้ต่อเป็นผูช้นะหากมี
สมาชิก  Score  ไดต้ ํ�าสุดเท่ากนัใหพ้ิจารณา ผูที้�มีแตม้ต่อสูงกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณา 
Gross score ที�นอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณาหลุมต่อหลุม
ยอ้นกลบัจากหลุม 4K เป็นผูช้นะ 

2. รางวลัชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ไฟลท ์A, B, C  ใหพ้ิจารณา  Net Score  ตํ�าสุดเป็นผูช้นะเลิศ 
และรองชนะเลิศหาก  Net Score  เท่ากนั  ใหพ้ิจารณา ผูที้�มีแตม้ต่อนอ้ยกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีก
ใหพ้ิจารณา Gross score ที�นอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณาหลุม
ต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม 4K เป็นผูช้นะ 

3. รางวลับูบี้6  ใหส้มาชิกที�ทาํ  Gross Score  เกือบมากที�สุด (มากที�สุดเป็นอนัดบัสอง)   เป็นผูไ้ดร้างวลั 
 



หมายเหตุ:    การ Count Back  ใหเ้ริ�มเปรียบเทียมจากหลุม  4K  ถอยหลงัไปจนไดผู้ช้นะ  โดยไม่สนใจ

วา่ผูเ้ล่นแต่ละคนจะเริ�ม  T – Off  จากหลุมไหนก็ตาม  ในกรณีที�จดัการแข่งขนัที�สนามที�มีมากกวา่ A 
คอร์ส  ใหน้บัตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัสุดทา้ยเป็นหลุม 4K เสมอ  เช่น  แข่งขนัคอร์ส A กบั C ใหน้บั C 
เป็นหลุม  4K หรือกรรมการอาจกาํหนดวา่หลุมดา้นใดเป็นหลุม 4K ได ้
 

กรณกีารตดัสินเมื.อส่วนใหญ่เล่นไม่จบครบ  5#  หลมุ   
1. ฝนตกหนกั 
2. อากาศมืดจนมองไม่เห็น 
3. เกิดภาวะติดขดัมาก 
4. เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ 

I. เมื�อเล่นไม่จบครบ  4K  หลุม  แต่เล่นเกิน  c หลุมแลว้ (ไม่พิจารณาสมาชิกที�เล่นไม่ครบ โดยไม่
เกี�ยวกบั 5 กรณีนี6 )   ใหส้มาชิกส่ง  Score Card   ตามความจริง และใหก้รรมการเป็นผูล้งคะแนน 
หลุมที�เล่นไม่ครบทั6งหมดเป็น Bogy   โดยไม่สนใจวา่สมาชิกเริ�ม T – Off  จากหลุมใด    เสร็จ
แลว้จึงพิจารณารางวลัตามกติกา 

II. หากการแข่งขนัครั6 งใดเล่นไม่ครบ  4K  หลุม  ไม่ตอ้งพิจารณาปรับแตม้ต่อในการแข่งขนัครั6 งนั6นๆ 
III. หากมีปัญหาในรายละเอียดมากวา่นี6   คณะกรรมการสามารถเปลี�ยนระบบการตดัสินเฉพาะครั6 ง

นั6นๆได ้หรืออาจยกเลิกการแข่งขนัครั6 งนั6นๆได ้

 
 
การแจกรางวลั 

1. การแจกรางวลัทุกประเภทจะแจกใหก้บัผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั6น (แขกของสมาชิก, แขกรับเชิญ ไม่มีสิทธิW
ไดรั้บรางวลัทุกประเภท) 

2. สมาคมฯ จะทาํการแจกรางวลั  Hole In One ใหแ้ก่ผูที้�ทาํได ้และจาํนวนของรางวลัที�มอบใหแ้ต่ละหลุม
แต่ละครั6 งอาจไม่เท่ากนัใหดู้ที�ป้ายแสดงรางวลัที�หลุม Par E เป็นหลกั     โดยมีขอ้กาํหนดดงันี6 :   
I. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกที�ชาํระค่าสมาชิกในปีปัจจุบนัแลว้เท่านั6น 

II. หากเกิด Hole In One ในการแข่งขนัแต่ละครั6 งมากกวา่ 4 คน จะพิจารณาโดยแบ่งจ่ายรางวลัใหเ้ท่า ๆ 
กนัในการแข่งขนันั6น ๆ 

III. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกที�ทาํ Hole In One ไดเ้มื�อสมาชิกเขา้แข่งขนัที�ถูกตอ้งตามกฎ 
      กติกาการแข่งกอลฟ์เท่านั6น 
 
 

 



การแข่งขนัที.ไม่นํามาพจิารณาให้รางวลั Hole In One  
1. เขา้แข่งขนัชา้กวา่ที�กาํหนด 
2. แข่งขนัไม่ครบ  4K  หลุม 
3. T – Off  มากกวา่  4  ครั6 ง 
 

การคดิและปรับ HC   
           

ไฟลท์ A และ ไฟลท์ B: คะแนนที�ทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย ZA  ผลลพัธ์ที�ได้

หาร A    ผลที�ไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อเดิมจะเป็นแตม้ต่อใหม่  (เศษไม่นาํมาคิด)   

ไฟลท์ C:  คะแนนที�ทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย ZA ผลที�ไดน้าํไปลบออกจากแตม้

ต่อเดิม   เป็นแตม้ต่อใหม่  

ไฟลท์ทดสอบ:  ใหแ้ข่งขนัเพื�อหาแตม้ต่อโดยการใชร้ะบบ System36   ทาํการแข่งขนั A ครั6 ง    นาํแตม้

ต่อตํ�าสุดมาเป็นแตม้ต่อในไฟลท ์  A, B, C  ต่อไป  


