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ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2558
********************
ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสมาคม เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารงานของสมาคม
เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
จึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
4.1 สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
4.3 สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสมาคม
4.4 นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 5 สมาคมมีชื่อว่า “สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า สพท. เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “THAILAND BODYBUILDING & PHYSIQUE SPORTS ASSOCIATION”
ใช้อักษรย่อว่า TBPA
ข้อ 6 เครื่องหมายของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยความหมายห้าข้อ
ดังนี้
6.1 ธงชาติ หมายถึง ความเป็นชาติไทย หรือประเทศไทย
6.2 ลายกนก หมายถึง ความเป็นศิลปะของความเป็นไทย
6.3 TBPA หมายถึง สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
6.4 เครื่องหมาย ดาว 7 ดวง 7 สี หมายถึง ความเป็นสากลของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์กฬี าเพาะกายและฟิตเนสโลก
6.5 หุ่นนักเพาะกายชาย+หญิง ยืนอยู่บนโลก หมายถึง ความเป็นหนึ่งในโลกของสมาคมกีฬาเพาะกาย
และฟิตเนสแห่งประเทศไทย
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เครือ่ งหมายสมาคม

ข้อ 7 สมาคมมีสานักงานตั้งอยู่ ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วันเวลาเปิดทาการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์
ข้อ 8 เอกลักษณ์ของสมาคม
8.1 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาเพาะกาย
และฟิตเนสทุกประเภทในประเทศไทย และปฏิบัติกิจกรรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้สอดคล้อง
เป็นไปตามข้อบังคับ กฎ กติกา ของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสของภูมิภาคเอเชียและโลก
8.2 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มิใช่องค์กรรัฐบาล ดาเนินกิจการมิใช่เพื่อค้ากาไร
ข้อ 9 วัตถุประสงค์ของสมาคม
9.1 ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ควบคุม กีฬาเพาะกายและฟิตเนส ภายในประเทศ ทั้งสมัครเล่น
และอาชีพ
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ธรรมนูญสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสเอเชียและโลก
9.3 พัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของประเทศ ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ในระดับต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
9.4 ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจน
ดาเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทย
ในด้านกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
9.5 ส่งเสริมให้มีสมาชิกมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
9.6 สนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคมกาหนด
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หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 10 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วย
10.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่สมาคมกีฬาจังหวัด หรือชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสตัวแทนของจังหวัด
โดยสมาคมกีฬาจังหวัดให้การรับรอง หน่วยงานราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ
สโมสรของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือสโมสรของนิติบุคคล
หรือสถาบันการศึกษา หรือชมรม สโมสรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11
10.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคล ชมรม สโมสรทั่วไปที่มีคุณสมบัติ นอกเหนือจาก ข้อ 11
10.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 11 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญประเภทชมรมสโมสรต้องมีลักษณะดังนี้
11.1 มีการสอนหรือการเล่นกีฬาเพาะกายและฟิตเนสเป็นประจา
11.2 มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อม
11.3 มีผู้ฝึกสอนรับผิดชอบในการสอน
11.4 มีผู้รับผิดชอบสโมสร
11.5 มีนักกีฬาหรือสมาชิกชมรมหรือสโมสรแล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่า 20 คน
11.6 มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจา
ข้อ 12 อัตราค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
12.1 สมาชิกสามัญ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
1,000 บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ 1,000 บาท
12.2 สมาชิกวิสามัญ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า
1,000 บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ 1,000 บาท
12.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
การชาระค่าบารุงสมาคม ให้สมาชิกเว้นแต่สมาชิกกิตติมศักดิ์ชาระค่าบารุงสมาคมประจาปี
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ข้อ 13 การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในคราวแรกที่มีการประชุม
และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ
ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบารุงสมาคมให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับจากเลขาธิการ
และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมภายในกาหนดก็ให้ถือว่า
การสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิกและให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
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ข้อ 15 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับคาเชิญเป็นสมาชิก
โดยสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ย่อมสิ้นสุดลงตามวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ลาออก หรือตาย
ข้อ 16 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
16.1 เลิกกิจการ
16.2 ลาออก
16.3 ขาดสถานภาพตามข้อ 10
16.4 ค้างชาระค่าบารุงประจาปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่น้อยกว่า
สองครั้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
16.5 ไม่ส่งทีม/นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้น หรือรับรอง
เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
16.6 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มีมติโดยเสียงข้างมากให้พ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากสมาชิกนั้นจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือนาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัคร
เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
ถูกลบชื่อ หรือพ้นสมาชิกภาพ
ข้อ 17 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
17.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
17.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
17.3 สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้ง
นายกสมาคม
17.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม และร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้โดยยื่นคาขอเป็นหนังสือ
17.5 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมเพื่อการฝึกซ้อมโดยเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
17.6 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมาคมกาหนด
17.7 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
17.8 มีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปีภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
สมาชิกที่ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติ
17.9 มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทาการให้สมาคมทราบ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
17.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
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17.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นและต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับสมาคมโดยเคร่งครัด
17.12 สมาชิกวิสามัญมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมใหญ่ และสิทธิที่กาหนดเป็นสิทธิเฉพาะของสมาชิกสามัญ
17.13 สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นตาแหน่งเกียรติยศที่ได้รับการเชิดชูจากคณะกรรมการ

หมวดที่ 3
การดาเนินกิจการของสมาคม
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน
สิบเก้าคน ในจานวนนี้ให้มีกรรมการที่เป็นสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมด
การเลือกนายกสมาคมให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ในวาระการเลือกตั้ง โดยการเสนอชื่อของ
สมาชิกสามัญ และหากมีผู้รับการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ
การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกสมาคมต้องมีสมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อยกว่าสามเสียงของผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน
ให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ไปแต่งตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ต่อไปตามความเหมาะสม ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง
ข้อ 19 คณะกรรมการมีตาแหน่งและหน้าที่ดังต่อไปนี้
19.1 นายกสมาคม เป็นผู้จัดการสมาคม ทาหน้าที่ในการดาเนินงานและควบคุมกิจการของสมาคม
เป็นประธานในที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคมให้ดาเนินการไปโดยเรียบร้อยตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
19.2 อุปนายก ทาหน้าที่ แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายก
สมาคมจะมอบหมาย ถ้าอุปนายกไม่อยู่ หรือไม่สามารถทาหน้าที่นายกสมาคมได้ก็ให้อุปนายก
มอบหมายให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดทาหน้าที่แทน
19.3 เลขาธิการ ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดและดาเนินการกิจการทั่วไป
งานการประชุม สรุปรายงานการประชุมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบ รวบรวม และจัดเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานทั้งหมดของสมาคมปฏิบัติกิจการอื่นที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
รวมทั้งกิจการที่นายกสมาคม และคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติ
19.4 รองเลขาธิการ ทาหน้าที่ ตามที่รับมอบหมายจากเลขาธิการ
19.5 ผู้ช่วยเลขาธิการ ทาหน้าที่ ตามที่รับมอบหมายจากเลขาธิการ
19.6 เหรัญญิก ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสมาคม
19.7 ผู้ช่วยเหรัญญิก ทาหน้าที่ ช่วยงานเหรัญญิกตามที่รับมอบหมาย
19.8 นายทะเบียน ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ ของสมาคม เช่น ทะเบียน สมาชิก
ตลอดจนการจัดทาเนียบผู้เล่นรวมทั้งสถิติประวัติการแข่งขันและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
19.9 ผู้ช่วยนายทะเบียน ทาหน้าที่ ตามที่รับมอบหมายงานจากนายทะเบียน

๖

19.10 ปฏิคม ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของสมาคม รวมถึงงานด้านการต้อนรับ
ของสมาคม
19.11 ผู้ช่วยปฏิคม ทาหน้าที่ ตามที่รับมอบหมายจากปฏิคม
19.12 ประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสมาคม
19.13 กรรมการ ทาหน้าที่ ช่วยเหลือดาเนินกิจการโดยทั่วไปของสมาคม
ข้อ 20 กรรมการของสมาคม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
20.1 มีสัญชาติไทย
20.2 มี คุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
หรือการส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
20.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
20.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
20.5 ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
20.6 ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้ออกจากกรรรมการ อันเนื่องมาจาก
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือกระทาการใด ๆ ที่นาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม หรือไม่เป็นผู้ที่
นายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคมตามมาตรา 86 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เว้นแต่จะพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจาก
ตาแหน่ง
ข้อ 21 คณะกรรมการของสมาคมมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จากนายทะเบียนและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ข้อ 22 การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้สมาคม
นาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งครบกาหนด
ตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียนก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียน
กรรมการชุดใหม่และก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการชุดเดิมและ
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้อ 23 เมื่อตาแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะและให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน
ข้อ 24 ตาแหน่งกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง
บุคคลหรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น และให้ผู้ดารงตาแหน่งแทน
อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
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ข้อ 25 กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ
25.1 ตาย
25.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
25.3 ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
25.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ข้อ 26 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่บริหารโดยทั่วไปทั้งกิจการของสมาคมภายในกรอบแห่งวัตถุประสงค์และ
ให้รวมถึงอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
26.1 ออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับสมาคม
26.2 แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
26.3 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
ที่รับแต่งตั้งให้อยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
26.4 เรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
26.5 พิจารณาลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณี
26.6 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการการเงิน และทรัพย์สินของสมาคม
26.7 มีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
26.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
26.9 มีหน้าที่จัดทาบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
26.10 มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแจ้งบัญชีรายชื่อและจานวนสมาชิกของสมาคมเพียงสิ้นวันที่
31 ธันวาคมของทุกปี ให้นายทะเบียนทราบภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป
หากมีการรับสมาชิกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อและจานวนสมาชิกให้แจ้งนายทะเบียน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
26.11 มีหน้าที่นารายชื่อคณะกรรมการสมาคมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สานักงาน
ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม
26.12 มีหน้าที่จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินการของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกาหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
26.13 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของสมาคม และปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ 27 ให้คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมโดยปกติอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
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ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกและอุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่เข้าประชุมแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมในคราวนัน้
ข้อ 29 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 30 การประชุมใหญ่ของสมาคมได้แก่
30.1 การประชุมใหญ่สามัญ
30.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี โดยปกติไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี
ข้อ 32 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มี หรือมีขึ้นจากการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 33 ในกรณีที่คณะกรรมการ ได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุม ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
ข้อ 34 การประชุมใหญ่ประจาปี ควรมีวาระการประชุมพอสังเขป ดังต่อไปนี้
34.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
34.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่แล้ว
34.3 แถลงรายงานกิจการที่ได้ดาเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
34.4 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
34.5 เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบกาหนดวาระ หรือตาแหน่งนายกสมาคมว่างลง
34.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
34.7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมวิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก
สามัญ เข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่
เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 36 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

๙

ข้อ 37 สมาชิกสามัญอาจมอบอานาจให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบอานาจต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจจะรับมอบอานาจเกินหนึ่งแห่งไม่ได้
ข้อ 38 การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ให้นายกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ให้อุปนายกเป็นประธาน
ของที่ประชุม หรือไม่อยู่ทั้งสองคนก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในการประชุม
ครั้งนั้น มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นสาคัญ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สนิ
ข้อ 39 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
ถ้ามีให้นาฝากไว้ในธนาคารโดยรายรับ รายจ่ายทั้งหมดต้องผ่านบัญชีของสมาคมเท่านั้น
ข้อ 40 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะสมบูรณ์ต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิกพร้อมกับประทับตราของสมาคม
ข้อ 41. ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ถ้าเกิน
กว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสมาคม
การสั่งจ่ายเงินที่อยู่ในอานาจของนายกสมาคม ให้แจ้งคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่
มีการประชุม
ข้อ 42 ให้เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หากเกินกว่า
จานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีโดยไม่ชักช้า
ข้อ 43 เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามปีปฏิทิน
บัญชีงบดุลนี้ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับรองก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกาหนด
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี
ข้อ 44 ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีอานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ
และจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ 46 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 47 ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียังไม่เสร็จสิ้น
ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าทาการแทนได้

๑๐

หมวดที่ 6
การแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม
ข้อ 48 ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใน
การให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญ
ที่เข้าร่วมประชุม และสมาคมต้องนาข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่
ที่สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จด
ทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ข้อ 49 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ข้อ 50 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้ดาเนินการ
ชาระบัญชีตามที่กฎหมายกาหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศลตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 5๑ ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้รับการจดทะเบียน ตามใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้ง
กรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.6) ทะเบียนเลขที่ จ.599/2557 ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระสองปี นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557

(ลงชื่อ)
(นายภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์)
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