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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ร้าน อาหาร ทีเฮ้าส์ สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑. การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคม และการจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๒: การแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หน้า ๑ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

`

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑. การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคม และการจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมต่อการกีฬา
แห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๘๐๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องขอให้โต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐาน เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยโดย
ขอให้ลงโทษกรรมการสมาคมและขอให้ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงขอให้สมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร ภายใน
๓๐ วันนับแต่วันถัดวันที่ได้รับหนังสือ
สมาคมกีฬากีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ ได้มีหนังสือที่ สสสท.๑๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ เรื่องขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงเรื่องการร้องเรียน
ดังกล่าว
สมาคมกีฬากีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ ได้มีหนังสือที่ ที่ สสสท.๐๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๖๑ เรื่อง ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ถึงผู้ว่าการการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๙๘๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
๑. สมาคมในฐานะผู้ถูกร้องเรียนมีเหตุผลและแสดงหลักฐานข้อมูลต่างๆสนับสนุนโต้แย้งและสามารถหักล้าง
คากล่าวอ้างของผู้ร้องเรียนได้อย่างชัดเจน การร้องเรียนของผู้ร้องเรียนจึงฟังไม่ขึ้น
๒. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข
ข้อบังคับหลายข้อ โดยข้อ ๒๕ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับว่า “กรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยปีละสิบสอง
ครั้ง” ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ กกท.ฉบับที่ ๖ นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียน
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

หน้า ๒ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

`

ระเบียบวาระที่ ๒: การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
เนื่องจากนายทะเบียนไม่สามารถรับจดทะเบียน ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพราะการแก้ไขข้อ ๒๕ ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ กกท.ฉบับที่ ๖ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๙) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ร้าน อาหาร ทีเฮ้าส์ สาขาพระรามหก เพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสมาคม
โดยเห็นควรให้มีการแก้ไขตามร่างที่ได้นาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยกเว้น
๑. ข้อ ๒๕ ให้คงเดิม
๒. แก้ไขข้อ ๓๒ เกี่ยวกับการเรียกประชุมใหญ่เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นดังนี้
“ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย
เป็นผู้แจ้ง........”
สรุปการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกพิจารณาดังที่ปรากฏในตาตารางเปรียบเทียบ
จึงรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับเดิม
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๕๙
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๖๑
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ถื อ การ ไทยทุกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้ข้อบังคับนี้แทน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
วินิจฉัยเป็นที่สุด
การตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่
วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ คาจากัดความ คาในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย
๔.๒ คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๓ สมาชิกหมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
๔.๔ คณะกรรมการพิเศษ หมายถึง กรรมการที่
ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง

หน้า ๓ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “สมาคม”หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ประเทศไทย
๔.๒ “คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๓ “สมาชิก”หมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิก
กิตติมศักดิ์
๔.๔ “กรรมการพิเศษ”หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ

`

๔.๕ นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา นายทะเบียนสมาคม อุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
กีฬาประจากรุงเทพมหานครหมายถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่ง สมาคมแต่งตั้ง
๔.๕ “นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา”และ “นายทะเบียน
ประเทศไทย
สมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร”หมายถึงผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
ประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.บ.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ไทย" ใช้อักษรย่อว่า “สสสท”เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า“SKI AND
“THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION” ใช้อักษร SNOWBOARD ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า
“SSAT”
ย่อว่า T.S.S.A.
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏ ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏลาย
ลายกนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์ กนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดา
บอร์ด สีดาหมายถึงความมั่นคง
มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึง หมายถึงความมั่นคง มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และแฝง
ความยิ่งใหญ่
และแฝงความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกี
ความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง
ด้านล่าง

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION
ข้อ ๗ สานั กงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๑๐/๑๑ ถนน
ลาดพร้าว ซอย ๑๐๗ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
เปิดทาการวันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือ
ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดย
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การรับรอง หน่วยงาน
ราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ
หน่ ว ยงานราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นิ ติ บุ ค คล หรื อ
สโมสรของนิ ติ บุ ค คล หรื อ สถาบันการศึกษา ชมรม
หน้า ๔ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข้อ ๗ สานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๖ อาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้ น ๑๙ ถนนรามค าแหง หั ว หมาก
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศั พท์ ๐๒๑๓๐๗๒๐๓ Email
info@ssat.or.th เปิ ดท าการวั นจั นทร์ – วั นศุ กร์ ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือชมรม
กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดยสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดให้การรับรอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือ
บุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ที่ชาระค่าสมาชิก
ตามข้อ ๑๑.๑

`

หรือสโมสรกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจกีฬาสกี และสโนว์บอร์ด

๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ด หรือชมรม/สโมสรทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากข้อ ๑๐

๙.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และ
รวมไปถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้ง
แรก ๘๐๐ บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียน
และค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ในคราวแรกที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่
รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
การสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ก็ให้ผ้สู มัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปี
ให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับ
จากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
ภายในกาหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้
เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติ
ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของสมาชิก
กิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงตามวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุ
หน้า ๕ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลง
มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และรวมไปถึงนักกีฬาที่ผา่ น
การแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๓๐๐
บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกวิสามัญและ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการ
ใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปีให้
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของเลขาธิการ info@ssat.or.th และสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
ภายในกาหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้
เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมมีมติ
อนุมัติ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคม
ได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

`

ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลา
สองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๕.๕ ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี (ในกรณีของสมาชิก
สามัญ) โดยไม่มเี หตุอันสมควร ซึง่ สมาคมได้ส่ง Email ทวง
ถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า
สามสิบวันหรือขาดการติดต่อกับสมาคมเกินกว่า ๑ ปี นับ
จากวันที่อายุสมาชิกสิ้นสุดลง
...

๑๕.๑ เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
เป็นเวลาสองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ
สมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคม
เป็นที่เรียบร้อย
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๕.๕ ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี โดยไม่มเี หตุอันสมควร
ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
...
ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของ
ของสมาคมต่อคณะกรรมการ
สมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๒ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการ
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออก
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ
เสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิใน
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออก
การออกเสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายก
เสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม
สมาคม
๑๖.๕ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มสี ิทธิออกเสียง
๑๖.๕ สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่มสี ิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มี
เลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
สิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสมาคมได้
สมาคมได้
๑๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
๑๖.๖ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอเป็น
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอ
หนังสือ
เป็นหนังสือ
๑๖.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชือ่ ร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
๑๖.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
สามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ประชุมใหญ่วิสามัญได้
ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดย
กันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตาม
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
หลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับ
หน้า ๖ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

`

๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ มีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปีภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ของทุกปี สมาชิกสามัญทีไ่ ม่ชาระค่าบารุง
ประจาปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติทั้งนี้ ค่าบารุงประจาปีอาจเรียกเก็บ
หรือไม่กไ็ ด้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของสมาคมและนายก
สมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกทุกรายจะต้องได้รับสิทธิ
เหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทาการ ให้สมาคม
ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคม ประกอบด้วยคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑๘.๑
มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับ
การดาเนินกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อนายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกาหนด
นัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน
เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้ง
กาหนดนัดประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

หน้า ๗ จาก ๗ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ สมาชิกสามัญมีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปีภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของทุกปี สมาชิกสามัญที่ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ทั้งนี้ ค่าบารุงประจาปีอาจเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพของสมาคมและนายกสมาคม เป็นผู้พจิ ารณาซึ่งสมาชิก
สามัญทุกรายจะต้องได้รับสิทธิเหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของ
สมาชิก การย้ายสถานที่ทาการ ให้สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดาเนิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๒๓
กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
นายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๘
ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือ
ผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย เป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

