ขอบังคับ
สมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2558
-----------------------------------------------หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ชื่อ ตราเครื่องหมาย ที่ทําการ
ขอ 1 ขอบังคับ ใหขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2558”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ไดรับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา
กรุงเทพมหานคร
ขอ 3 เมื่อขอบังคับนี้ มีผลใชบังคับแลว ใหยกเลิก “ขอบังคับสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
พุทธศักราช 2550” และ/หรือ ขอบังคับอื่นใด ระเบียบตางๆ รวมทั้งประกาศและคําสั่งของสมาคม
ที่มีขอความขัดแยงกับขอบังคับฉบับนี้
ขอ 4 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด ใหสมาคมเสนอปญหานั้น ใหที่ประชุมใหญ
วินิจฉัย และใหถือการวินิจฉัยนั้น เปนที่สิ้นสุด
ขอ 5 สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย” ใชอักษรยอวา “สปผ.” เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “The Sports Climbing Association of Thailand” ใชอักษรยอวา “SCAT”
ขอ 6 เครื่องหมายของสมาคม เปนรูปยอดเขาที่มีปลายแหลม 3 ยอด เรียงกันอยูในกรอบวงรีที่มีขอบสีแดง
ยอดเขาตรงกลางเปนสีน้ําเงิน ยอดเขาที่เหลือทางดานซาย และทางดานขวา เปนสีแดงทั้งสองยอด ยอด
เขาทั้ง 3 ยอดนี้ เปนสัญลักษณของธงชาติไทย มีความหมาย สําคัญ ที่แสดงถึงความเปนชาติไทย ดานลาง
ของเครื่องหมายใกลกับขอบวงรีสีแดง เปนชื่อสมาคมภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก The Sports Climbing
Association of Thailand และมีอักษรยอชื่อของสมาคมภาษาอังกฤษ ตัวพิพมใหญ “SCAT”
มองเห็นอยางเดนชัดอยูบรรทัดลางสุด สื่อความหมายถึงสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ขอ 7 สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูหอง 6 ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแหงประเทศไทย
286 ถนนรา มคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท/โทรสาร
02-136-3101 เปดทําการ วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30น. - 16.30น. ยกเวนวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ
หมวด 2
คํานิยามศัพท

ขอ 8 คํานิยามศัพทในขอบังคับ
8.1 สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
8.2 คณะกรรมการสมาคม หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
8.3 กรรมการสมาคม หมายถึง กรรมการสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
8.4 อนุกรรมการ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศ
ไทย ใหปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8.5 เจาหนาที่ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
ใหปฏิบัติงานในสมาคม
หมวด 3
วัตถุประสงค

ขอ 9 วัตถุประสงคของสมาคมมีดังตอไปนี้
9.1 เพื่อทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน กํากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร และดําเนินกิจกรรมกีฬา
ปนหนาผาในประเทศ
9.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาปนหนาผาทั้งในประเทศ และตางประเทศ
โดยการกํากับ ควบคุม และรับรองการจัดการแขงขันใหมีมาตรฐาน เปนไปตามที่สมาคม กําหนด
ในแตละระดับสอดคลองกับสหพันธกีฬาปนหนาผานานาชาติ (IFSC)
9.3 เพื่อพัฒนาการเลนกีฬาปนหนาผาในประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในระดับ
ตางๆ ใหมีมาตรฐาน มีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
9.4 เพื่อรวมมือกับการกีฬาแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการกีฬา ตลอดจน
ดําเนินการประสานงานติดตอรวมมือกับองคกรและประเทศตางๆ ในนามประเทศไทยในดาน
กีฬาปนหนาผา
9.5 เพื่อสงเสริมใหมีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
9.6 เพื่อสนับสนุนสงเสริม และชวยเหลือสมาชิกในดานตางๆ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่สมาคม
กําหนด
9.7 เปนองคกรเดียว ที่มีสิทธิคัดเลือก และรับรองนักกีฬาปนหนาผาเปนตัวแทนของชาติไทยสงเขา
รวมการแขงขันกีฬาปนหนาผา ทั้งในระดับชาติ ในระดับนานาชาติ และในระดับโลก
9.8 เปนตัวแทนของประเทศไทย เพียงองคกรเดียว ในการเขารวมเปนสมาชิกกับองคกรกีฬา
ระดับประเทศ และองคกรกีฬาปนหนาผาในระดับภูมิภาค ในระดับทวีป และในระดับโลก
9.9 เพื่อสามารถทํานิติกรรมใดๆ กับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และหนวยงานอื่น
9.10 เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความเปน
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กลาง และไมใหการสนับสนุนดานการเงินหรือทรัพยสินแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
หมวด 4
กฎ กติกา สถานภาพนักกีฬา ผูชี้ขาด/ผูตัดสิน และกรรมการของสมาคม
ขอ 10 กฎ กติกา สถานภาพนักกีฬา ผูชี้ขาด/ผูตัดสิน และกรรมการสมาคม
กฎ กติกา สถานภาพนักกีฬา ผูชี้ขาด/ผูตัดสิน ที่ใชในการแขงขันกีฬาปนหนาผา และกรรมการ
ของสมาคมที่เกี่ยวของกัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ IFSC และตามธรรมนูญ ของคณะกรรมการโอ
ลิมปคสากล (IOC) คณะกรรมการโอลิมปคเอเชีย (AOC) คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (NOCT) การกีฬาแหงประเทศไทย (SAT) และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
หมวด 5
สมาชิก และการเขาเปนสมาชิก
ขอ 11 สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
11.1 สมาชิกสามัญ ไดแก สมาคมกีฬาแหงจังหวัด หรือชมรมสโมสรกีฬาตัวแทนของจังหวัดที่สมาคม
กีฬาแหงจังหวัดใหการรับรองหนวยงานราชการที่เปนนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือสโมสรของนิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือ
ชมรมสโมสรทั่วไปที่มีกิจกรรมกีฬาปนหนาผา
11.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก ชมรมสโมสรทั่วไป ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจาก ขอ 11.1
11.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการสมาคมลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
11.4 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ
11.4.1 มีการสอนหรือการเลนกีฬาปนหนาผาเปนประจํา
11.4.2 มีผูฝกสอนรับผิดชอบในการสอน
11.4.3 มีกิจกรรมการเขารวมการแขงขันที่สมาคมเปนผูจัดการแขงขัน
ขอ 12 คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม
12.1 สมาชิกสามัญ
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก
500 บาท
และคาบํารุงสมาคมประจําปๆ ละ 1,000 บาท
12.2 สมาชิกวิสามัญ
จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก
200 บาท
และคาบํารุงสมาคมประจําปๆ ละ
100 บาท
12.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
12.4 ใหสมาชิกชําระคาบํารุงประจําป ภายในเดือนมกราคมของทุกป
ขอ 13 การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม
13.1 ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ตอเลขาธิการ
สมาคม และใหเลขาธิการสมาคม นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมหรือที่ประชุมใหญ
ในคราวแรกที่มีการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม
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และเมื่อคณะกรรมการสมาคมหรือที่ประชุมใหญพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใดให
เลขาธิการสมาคม เปนผูแจงใหผูสมัครทราบ ภายใน 15 วัน
13.2 การชําระเงินคาสมาชิก เมื่อคณะกรรมการสมาคมมีมติอนุมัติใหองคกรหรือบุคคลใดเปนสมาชิก
ของสมาคมแลว ใหองคกรหรือบุคคลนั้นชําระคาลงทะเบียน และบํารุงสมาคมใหเสร็จสิ้น ภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขาธิการสมาคม กรณีไมชําระเงินภายในกําหนด ใหถือวาการ
สมัครคราวนั้น เปนอันยกเลิก
13.3 สมาชิกภาพของผูสมัคร ใหนับแตวันที่ผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมเปนที่
เรียบรอยแลว
13.4 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับหนังสือตอบรับจากผูที่
คณะกรรมการสมาคมไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ใหสิ้นสุดลงตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสมาคม หรือสมาชิก
กิตติมศักดิ์ถึงแกกรรม
13.5 คาบํารุงประจําป สําหรับปแรกเขาแหงการนับสมาชิกยอมสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
ของปนั้นๆ
หมวด 6
สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก

ขอ 14 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
14.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการสมาคม
14.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และสมาชิกสามัญมีสิทธิ
ออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมคนละหนึ่งคะแนนเสียง
14.3 สมาชิกสามัญที่เปนสมาชิกไมครบหนึ่งป มีสิทธิในการออกเสียงลงมติตางๆ ยกเวนวาระการ
เลือกตั้ง นายกสมาคม
14.4 สมาชิกสามัญมีสิทธิเขาชื่อรวมกันจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอ
ตอคณะกรรมการสมาคม เพื่อตรวจสอบกิจการ และทรัพยสินของสมาคม และรองขอตอ
คณะกรรมการสมาคมใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
14.5 มีสิทธิเขาใชสถานที่ และอุปกรณของสมาคมโดยเทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่สมาคมกําหนด
14.6 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้นตามหลักเกณฑที่สมาคมกําหนด
14.7 มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
14.8 มีหนาที่ชําระคาบํารุงประจําปภายใน วันที่ 31 มกราคมของทุกป สมาชิกสามัญที่ไมชําระคา
บํารุงประจําป มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
14.9 มีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสมาชิก การยายสถานที่ทําการ ใหสมาคม
ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
14.10 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
14.11 มีหนาที่ใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม
14.12 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
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หมวด 7
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการกลับคืนสูสมาชิกภาพของสมาชิก
ขอ 15 สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลง ดวยเหตุดังตอไปนี้
15.1 เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามขอ 11.4 เปนเวลา 2 ป ขึ้นไป
15.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคม
พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผูนั้น ไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
15.3 ขาดสถานภาพตามขอ 11
15.4 ไมชําระคาบํารุงประจําป โดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมไดมีหนังสือทวงถามแลว ไมนอยกวา
สองครั้งแตละครั้งหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน
15.5 ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกนั้นจง
ใจไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม มติที่
ประชุมใหญของสมาคมใหลบชื่อออกจากทะเบียน หรือใหพนจากสมาชิกภาพ ใหใชเสียงขางมาก
เปนเกณฑ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน หรือใหพนจากสมาชิกภาพ หากประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกใหม ใหยื่นใบสมัครตอเลขาธิการสมาคมได เมื่อพนกําหนด 1 ป นับแตวันที่
ถูกถอนชื่อ
หมวด 8
คณะกรรมการสมาคม

ขอ 16 คณะกรรมการสมาคม
ใหมีคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอยางนอยเกา
คนแตไมเกินสิบเกาคน ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการที่มาจากสมาชิกสามัญของสมาคมจํานวนไมนอยกวา สอง
ในสามของจํานวนคณะกรรมการสมาคมทั้งหมด
การเลือกตั้งนายกสมาคมใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ โดยวิธีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสามัญและ
หากมีผูเสนอชื่อมากกวา 1 คน ใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผูที่จะเปนนายกสมาคม ตองมี
สมาชิกสามัญใหการรับรองไมนอยกวาสามสมาชิก ผูมีสิทธิลงคะแนน คือ สมาชิกสามัญ
ใหเลือกนายกสมาคมในที่ประชุมใหญ และใหนายกสมาคมไปแตงตั้งกรรมการสมาคมใหดํารง
ตําแหนงตางๆ ตอไป ตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน คณะกรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่
โดยสังเขปดังตอไปนี้
16.1 นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการ
ติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมและการ
ประชุมใหญของสมาคม
16.2 อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายก
สมาคมไดมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถจะ
ปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทํา
การแทน
16.3 เลขาธิการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนาเจาหนาที่ของสมาคมใน
การปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปน
เลขานุการในการประชุมตางๆ ของสมาคม
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เหรัญญิก ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชีงบ
ดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของสมาคมไวเพื่อการตรวจสอบ
16.5 ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคมเปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของ
สมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของสมาคม
16.6 นายทะเบียน ทําหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานกับเหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
16.7 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ใหสมาชิก และบุคคล
ทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย
16.8 กรรมการในตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการสมาคม
เห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการขางตนแลว จะตองไมเกิน
จํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับ แตถาไมไดกําหนดตําแหนงก็ใหถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ 17 คุณสมบัติของกรรมการสมาคม
17.1 มีสัญชาติไทย
17.2 มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา หรือการ
สงเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงคของสมาคม
17.3 ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
17.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
17.5 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
17.6 ไมเปนผูที่คณะกรรมการสมาคมมีมติใหออกจากกรรมการ อันเนื่องมาจากไมปฏิบัติตามขอบังคับ
หรือกระทําการใดๆ ที่นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
17.7 ไมดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมเกินกวาสองแหงสําหรับตําแหนงนายกสมาคม หรือเลขาธิการ
สมาคมใหดํารงตําแหนงไดไมเกินหนึ่งแหง
17.8 ไมเคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา 86(4) แหง
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เวนแตจะพนกําหนด 5 ป นับแตวันที่ถูก
สั่งใหพนจากตําแหนง
ขอ 18 คณะกรรมการสมาคม มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันที่นายกสมาคมไดรับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญและอาจไดรับแตงตั้งอีกได
การดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมเกินสองวาระติดตอกัน จะกระทําไดก็ตอเมื่อกรรมการผูนั้น
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมตอไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ ของจํานวน
สมาชิกสามัญทั้งหมดของสมาคม แตทั้งนี้กรรมการผูนั้นจะดํารงตําแหนงกรรมการสมาคมติดตอกันเกิน 4
วาระมิได
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับสําหรับกรณีที่กรรมการของสมาคม ดํารงตําแหนงในสมาคมหรือ
องคกรกีฬาระหวางประเทศที่คณะกรรมการ กกท. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตราบเทาที่ยังดํารงตําแหนงใน
สมาคม หรือองคกรกีฬาระหวางประเทศดังกลาว
ขอ 19 การแตงตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม ใหสมาคมนําไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการแตงตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบกําหนดตามวาระแลว แต
16.4
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คณะกรรมการกรรมการชุดใหมยังไมไดจดทะเบียนจากนายทะเบียน ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนด
ตามวาระปฏิบัติหนาที่กรรมการสมาคมตอไป จนกวาคณะกรรมการสมาคมชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนจากนายทะเบียนเปนที่เรียบรอยและก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการ
สมาคมชุดเดิมและคณะกรรมการสมาคมชุดใหมใหเสร็จสิ้น ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่
คณะกรรมการสมาคมชุดใหม ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากนายทะเบียน
หมวด 9
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคม
ขอ 20 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสมาคม มีดังนี้
20.1 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ และวัตถุประสงคของสมาคม
20.2 มีอํานาจออกประกาศ กฎ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งตางๆ เพื่อประโยชนในการบริหารและ
เพื่อใหสมาชิกถือปฏิบัติ ทั้งนี้ประกาศกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งตางๆ ตองไมขัดตอขอบังคับนี้
20.3 มีอํานาจลงโทษ ลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาคม เนื่องจากสมาชิกนั้นประพฤติตนในทางที่
นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
20.4 มีอํานาจลงโทษเจาหนาที่ และนักกีฬาของสมาคมที่ฝาฝนหรือละเมิดประกาศ กฎ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งของสมาคม/หรือองคกรที่ควบคุมกีฬาปนหนาผาทั้งใน และตางประเทศ จน
ทําใหเกิดความเสื่อมเสียแกสมาคมและประเทศชาติ
20.5 มีอํานาจหนาที่แตงตั้งเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม โดยไดรับเงินเดือนหรือ
คาจาง หรือคาตอบแทนตามสมควร และมีอํานาจถอดถอนเจาหนาที่ดังกลาว ไดตามที่
เห็นสมควร เชนกัน
20.6 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการไดแตกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
จักอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการสมาคมที่แตงตั้ง
20.7 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการอื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
20.8 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และวิสามัญได
20.9 มีอํานาจหนาที่ในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินของสมาคม
20.10 มีหนาที่จัดประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกใชสิทธิรองขอตามขอ 14.4 ของขอบังคับนี้
20.11 มีหนาที่จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของสมาคม
20.12 จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน
ทรัพยสินและการบริหารกิจการตางๆ ของสมาคม เพื่อใหสมาชิกตรวจสอบได
20.13 มีหนาที่แจงการรับสมาชิกใหมหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ภายใน
กําหนด 90 วัน นับแตวันที่รับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
20.14 มีหนาที่จัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินการของสมาคมกีฬา เสนอตอที่ประชุมใหญใน
คราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
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ขอ 21 การพนจากตําแหนงกรรมการสมาคม
21.1 การพนจากตําแหนงกรรมการสมาคม กรรมการสมาคม จักพนจากตําแหนงกรรมการสมาคม
ในกรณีตอไปนี้
21.1.1 ออกตามวาระ
21.1.2 ตาย
21.1.3 นายกสมาคมลาออก
21.1.4 ลาออกโดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการสมาคม
และใหพนจากตําแหนงไดเมื่อคณะกรรมการ มีมติใหออก
21.1.5 ประพฤติตนไปในทางที่นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคมและกรรมการ
สมาคมจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสมาคมทั้งหมดมีมติใหออก
21.1.6 ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3
ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม
21.1.7 ขาดคุณสมบัติกรรมการสมาคม ตามขอ 17
22.2 หากตําแหนงนายกสมาคมวางลง ใหคณะกรรมการสมาคมพนจากตําแหนงทั้งคณะ และให
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงทั้งคณะปฏิบัติหนาที่กรรมการสมาคมตอไป โดยจัดประชุมใหญ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นใหม ภายใน 30 วัน นับแตวันที่นายกสมาคมพนจากตําแหนง
22.3 สมาคมเลิกกิจการ
ขอ 23 หากตําแหนงกรรมการสมาคมวางลง ยกเวนนายกสมาคมวางลงกอนครบกําหนดวาระ ใหนายกสมาคม
แตงตั้งบุคคลหรือสมาชิกที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น และใหผูดํารงตําแหนง
แทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
หมวด 10
การประชุมใหญสามัญและการประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 24 ระเบียบการประชุมใหญสามัญ
คณะกรรมการสมาคม จะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละครั้ง ไมเกินเดือนเมษายน ของทุกป
24.1 ใหนายกสมาคมในฐานะประธานที่ประชุมใหญ เปนผูกําหนดการประชุมและใหเลขาธิการสมาคม
แจงใหสมาชิกไดทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหชัดเจน
พรอมวาระการประชุม และแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนถึงวันประชุม รวมทั้งทําหนังสือ
แจงนายทะเบียน ใหมอบหมายพนักงานเขารวมประชุมใหญ พรอมระเบียบการประชุม และ
รายละเอียดตามสมควรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงวันประชุม
24.2 การประชุมใหญสามัญประจําป ควรมีระเบียบวาระการประชุมอยางนอย ดังนี้
24.2.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
24.2.2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
24.2.3 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป และแผนงานการบริหารกิจการในรอบป ที่ผานมา
24.2.4 แถลงบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหประชุมใหญอนุมัติ
24.2.5 เลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบกําหนดวาระ หรือตําแหนงนายกสมาคมวางลง
24.2.6 แตงตั้งผูสอบบัญชี
24.2.7 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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จักตองมีสมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของจําจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงถือ
วาครบองคประชุม และเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม ยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุม ใหขยายเวลาออกไปอีก 1 ชั่วโมง แตเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแลว ยังมี
สมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป และให
จัดการประชุมใหมอีกครั้ง ภายใน 14 วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้
จะมีสมาชิกสามัญเขารวมจํานวนเทาใดก็ตามใหถือวาครบองคประชุม
24.4 ในการประชุมใหญสามัญ หากนายกสมาคม และอุปนายกสมาคม ไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิกที่มาประชุมคนใดคนหนึ่ง ทําหนาที่ประธาน
ในการประชุมคราวนั้น
24.5 การลงมติตางๆ ในที่ประชุม ใหถือคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกที่เขารวมประชุมเปนเกณฑ
ถาคะแนนเสียงที่ลงมติเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 25 การประชุมใหญวิสามัญ ในแตละกรณีใหปฏิบัติตังนี้
25.1 กรณีคณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรจัดใหมีขึ้นตามขอ 20.8 ของขอบังคับนี้
25.1.1 ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสมาคมกําหนด
25.2 กรณีคณะกรรมการสมาคมไดรับการรองขอจากสมาชิก ตามขอ 14.4 ของขอบังคับนี้
25.2.1 ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามญัตติที่สมาชิกสามัญกําหนดไวในหนังสือ
รองขอ และตองมีสมาชิกสามัญเขารวมการประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงถือวาครบองคประชุมและเมื่อกําหนดเวลา
ประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหขยายเวลา
ออกไปอีก 1 ชั่วโมง แตเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแลว ยังมีสมาชิก
สามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ 26 สมาชิกจะมอบอํานาจใหสมาชิกผูใดมาเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได
การมอบอํานาจใหสมาชิกผูใดมาเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวรรคแรก จะตอง
ทําเปนหนังสือ สงคณะกรรมการสมาคมทราบลวงหนา และการมอบอํานาจตองเปนผูมีอํานาจสูงสุดใน
องคกรนั้น ทั้งนี้สมาชิกผูรับมอบอํานาจจากสมาชิกรายใดเกินกวา 1 แหงมิได
24.3

หมวด 11
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการสมาคม
ขอ 27 ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการสมาคมจัดทําการประชุมตามระเบียบดังนี้
27.1 ใหนายกสมาคมเปนผูกําหนดการประชุม และเลขาธิการจักตองแจงใหกรรมการสมาคมไดทราบ
เปนลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมใหชัดเจนพรอมวาระการประชุม
27.2 จักตองมีกรรมการสมาคมมารวมประชุมอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสมาคมทั้งหมด
จึงถือวาครบองคประชุม
27.3 ใหนายกสมาคมเปนประธานในการประชุม หากนายกสมาคมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไม
อยู ใหอุปนายกทําหนาที่ประธาน และหากอุปนายกไมอยูใหกรรมการสมาคมที่เขารวมประชุม
เลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในการประชุมคราวนั้น
27.4 การประชุมใหดําเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุม
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27.5

การลงมติตางๆ ในที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากของกรรมการสมาคมที่เขารวมประชุมเปนเกณฑ
ถาเสียงที่ลงมติเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด

หมวด 12
การเงินและทรัพยสิน
ขอ 28 การเงินและทรัพยสิน ใหสมาคมถือปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
28.1 สมาคมพึงไดรับเงินจาก
28.1.1 สมาชิก
28.1.2 รัฐบาล
28.1.3 หนวยงานเอกชน ผูอุปถัมภ และองคกรกีฬาอื่นๆ
28.1.4 การจัดการแขงขันกีฬาและดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ
28.1.5 อื่นๆ
28.2 เงินรายไดและทรัพยสินทั้งหมด ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม เงินสดของ
สมาคมใหนําฝากไว ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก
28.3 การลงนามในตั๋วเงิน หรือเช็คสั่งจายเงิน จักตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทน
ลงนามรวมกับเหรัญญิกของสมาคม หรือเลขาธิการสมาคมพรอมประทับตราเครื่องหมายสมาคม
28.4 ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินไดครั้งละไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวา
นั้น จักตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติกอน
28.5 ในกรณีจําเปนเรงดวน นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายไดครั้งละไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) และจักตองนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติในโอกาสแรกที่
มีการประชุม
28.6 การอนุมัติจายใหเลขาธิการสมาคม และเหรัญญิกสมาคมเปนผูเสนอความเปนตอนายกสมาคม
พรอมเหตุผล หรือใชมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิจารณาอนุมัติจายก็ไดแลวแตกรณี
28.7 เหรัญญิกสมาคมตองรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายใหถูกตอง พรอมเก็บ
หลักฐานการรับ – การจาย เพื่อตรวจสอบได และตองทําบัญชีงบดุลประจําป ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของทุกป เสนอใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ และนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ ภายใน
กําหนด 120 วัน นับแตสิ้นปการบัญชี
28.8 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
28.9 ผูสอบบัญชีตองไมใชกรรมการสมาคมหรือเจาหนาที่สมาคม และตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาต
28.10 ผูสอบบัญชีมีอํานาจเรียกตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเงิน และทรัพยสินจาก
คณะกรรมการสมาคม หรือสมาชิกและสามารถเรียกกรรมการสมาคม สมาชิก หรือเจาหนาที่
ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินได
28.11 คณะกรรมการสมาคม สมาชิก และเจาหนาที่ของสมาคมจักตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี
เมื่อไดรับการรองขอ
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หมวด 13
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมและการเลิกสมาคม
ขอ 29 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมและการเลิกสมาคม
29.1 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม จักกระทําไดดวยมติที่ประชุมใหญเทานั้น มติที่
ประชุมในการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา
กรุงเทพมหานคร ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติเมื่อนายทะเบียนไดจดทะเบียน
แลวใหมีผลใชบังคับได
29.2 การเลิกสมาคม จักกระทําไดดวยมติที่ประชุมใหญ ยกเวนการเลิกเพราะเหตุผลของกฎหมาย
มติที่ประชุมในการใหเลิกสมาคมตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เขา
รวมประชุม และเมื่อสมาคมตองเลิกไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู
ภายหลังจากที่ไดชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลวใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
หมวดที่ 14
บทเฉพาะกาล
ขอ 30 บทเฉพาะกาล สมาชิกสมาคมที่มีอยูในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้ มีผลบังคับใช
ลงชื่อ

ผูจัดทําขอบังคับ

(นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล)
นายกสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย
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