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ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 5/2563
เรื่อง ระเบียบข้อบังคับความประพฤติ ของสมาชิ ก / นักกีฬาในสมาคมฯ(SSAT)
Athlete / Member CODE OF CONDUCT
การเป็ นสมาชิก/นักกีฬาในสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (SSAT) ถือเป็นสิทธิพเิ ศษทีเ่ รามอบให้มใิ ช่
สิทธิทตี่ อ้ งได้ เมือ่ สมาชิก/นักกีฬาอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมหรือเป็นตัวแทนในกิจกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ จะต้องยินยอม
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ นตามระเบียบข้อบังคับของ สมาคมฯ รวมถึงมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความมุง่ มั ่น มีความเป็ นเลิศ มีความ
อดทน ปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ของสมาคมฯและมี Team Spirit. สมาชิก/นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้มคี ุณลักษณะ
ของการเป็นนักกีฬา และต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาคือ เป็นผูม้ คี วามเคารพมีมารยาทต่อเจ้าหน้าทีก่ ารแข่งขัน, พนักงานของรีสอร์ท, เพื่อน
สมาชิก/นักกีฬา และ สาธารณะชน, การใช้สงิ่ อานวยความสะดวก, มีความเคารพต่อสิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั และขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ านต่างๆ. มีความสุภาพและมารยาทที่ด,ี แสดงความรับผิดชอบและมีความเป็นผูใ้ หญ่, ละเว้นจากการใช้ภาษาที่
หยาบคายหรือไม่เหมาะสม, ต้องละเว้นจากการใช้สงิ่ เสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายหรือต้องห้ามทุกชนิด ฯลฯ
ขณะเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ:
1. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS),
คณะกรรมการโอลิมปิ กแห่งประเทศไทย (NOCT) และระเบียบข้อบังคับความประพฤติของสมาคมฯ (SSAT)
2. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ ต้องปฏิบตั ติ นในฐานะตัวแทนทีค่ วรค่าของประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งประเทศไทย (NOCT), SSAT, และสโมสรของตนเองตลอดเวลาในทุกสถานทีแ่ ละสอดคล้องกับประเพณีของ
การแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ.
3. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขันตอนการแข่
้
งขัน /
กิจกรรม. และปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ขนตอนของที
ั้
มชาติไทยหรือในค่ายและโปรแกรมต่างๆ ขณะเข้าร่วม
4. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ ต้องรักษามาตรฐานระดับสูงของตนในด้านการประพฤติปฏิบตั ทิ างศีลธรรมและ
จริยธรรมรวมถึงการควบคุมตนเองและพฤติกรรมทีร่ บั ผิดชอบการ มีความคานึงถึงผูอ้ ่นื มีความสุภาพและ
มารยาททีด่ ี
5. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎและขันตอนของสมาคมฯ
้
ในขณะเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ
6. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ จะต้องละเว้นจากใช้สงิ่ เสพติดทุกชนิด ทัง้ ตามกฏหมายประเทศไทยและประเทศที่
ไปเยือน สาหรับบุคคลทีอ่ ายุต่ากว่า 18 ปี ห้ามบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
7. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ จะต้องไม่ละเมิดกฎระเบียบด้านศุลกากร, การเดินทางหรือ กฎหมายของประเทศ
ไทยและประเทศทีไ่ ปเยือน ในขณะทีเ่ ดินทางกับคณะสมาคมฯ หรือขณะใช้บตั รเดินทางของสมาคมฯ
8. ห้ามนักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ กระทาผิดทางอาญาในทุกกรณี
9. ห้ามมิให้นกั กีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ มีสว่ นร่วมในการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจถูกมองว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ,
อายุ, เชือ้ ชาติ, ศาสนา, ความทุพพลภาพหรือรสนิยมทางเพศ
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10. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ จะหลีกเลีย่ งการใช้ภาษาทีห่ ยาบคายหรือไม่เหมาะสมและพฤติกรรมการล่วง
ละเมิด
11. นักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ จะต้องตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎและขันตอนการต่
้
อต้านการใช้สารต้องห้ามที่
กาหนดโดย World Anti-Doping Agency (WADA) หรือ FIS
12. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ Alpine Responsibility code ของสถานทีแ่ ข่งหรือสกีรสี อร์ททัง้ หมด
การฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับทัง้ หมดข้างต้นอาจนาไปสูก่ ารลงโทษทางวินยั จากทีมบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือจากสมาคมฯ. การดาเนินการทางวินยั อาจรวมถึง:
● การปลดออกจากการกิจกรรม/โครงการนัน้
● การระงับการฝึ กอบรมและ / หรือการแข่งขัน
● การระงับและ/หรือยกเลิกการสนับสนุนต่างๆจากสมาคมฯ
● การยกเลิกการเป็นนักกีฬา/สมาชิกของสมาคมฯ
ระเบียบข้อบังคับนี้มไิ ด้มจี ุดประสงค์ใดๆเพื่อจากัดสิทธิ/เสรีภาพส่วนบุคคลของนักกีฬา/สมาชิกในสมาคมฯ
ระเบืยบนี้ไม่มผี ลบังคับใช้นอกเหนือการเข้าร่วมหรือเป็นตัวแทนในกิจกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ
นักกีฬา/สมาชิกในสมาคมฯ มีเสรีภาพในการให้คาแถลงและการกระทาของตน แต่จะต้องไม่สง่ ผลเสียต่อชือ่ เสียงของ
สมาคมฯ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ นักกีฬา/สมาชิก อยู่ในภาวะทีเ่ ป็นตัวแทนหรืออาจถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ สมาคมฯ
จะต้องปฏิบตั ติ นในลักษณะทีส่ อดคล้องกับระเบียบข้อบังคับข้างต้น
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SSAT Athlete/Member Code of Conduct
Membership in Ski & Snowboard Association of Thailand (SSAT) is a privilege, not a right. All SSAT
members when participating in any SSAT activity must agree to conduct themselves according to SSAT’s core
values of Integrity, Passion, Team, Community, Excellence, and Grit and abide by the spirit and dictates of this
Code of Conduct.
All members must agree to comport themselves in a sportsmanlike manner, and are responsible for their actions
while attending or participating in all SSAT activities (including but not limited to camps, competitions, and
projects).
Sportsmanlike conduct is defined as, but is not limited to: respect for competition officials, resort employees,
fellow members, and the skiing and snowboarding public, respect for facilities, privileges and operating
procedures, the use of courtesy and good manners, acting responsibly and maturely, refraining from the use of
profane or abusive language, and abstinence from illegal or immoderate use of alcohol and use of illegal or
banned drugs.
While participating in any SSAT activity:
1.

SSAT members shall be subject to the jurisdiction of the International Ski Federation (FIS) Statutes, the
National Olympic Committee of Thailand (NOCT) Bylaws, the SSAT Bylaws, and the SSAT Code of
Conduct.
2. SSAT members shall conduct themselves at all times and in all places as befits worthy representatives of
the Kingdom of Thailand, National Olympic Committee of Thailand, SSAT, their state or club and in
accordance with the best traditions of national and international competition.
3. SSAT members are responsible for knowledge of and adherence to competition rules and procedures.
Members are also responsible for knowledge of and adherence to the rules and procedures of the SSAT
National Teams, camps or other projects when participating in such.
4. SSAT members shall maintain high standards of moral and ethical conduct, which includes self-control
and responsible behaviour, consideration for the physical and emotional wellbeing of others, and
courtesy and good manners.
5. SSAT members shall abide by SSAT rules and procedures while traveling to and from and participating in
official SSAT activities.
6. SSAT members shall abstain from illegal and/or immoderate consumption of alcohol. Absolutely no
consumption of alcohol is permitted for those individuals under the age of 18. Members under 18 years
of age shall not participate in gatherings involving consumption of alcohol unless it is an official SSAT
event organizer function.
7. No SSAT member shall violate the customs, travel or currency regulations of a country while traveling
with a SSAT group or on a SSAT ticket.
8. No SSAT member shall commit a criminal act.
9. No SSAT member shall engage in any conduct that could be perceived as harassment based upon
gender, age, race, religion, disability, or sexual orientation.
10. SSAT members will avoid profane or abusive language and disruptive behaviour.
11. SSAT members agree to abide by anti-doping rules and procedures established by the World AntiDoping Agency (WADA), or FIS.
12. Comply with All Racing Venue/Ski Resort’s Alpine Responsibility code.
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Failure to comply with any of the above provisions may lead to disciplinary action by the appropriate team or
competition leader. Disciplinary action may include:
● Removal from the team trip or training camp
● Suspension from training and/or competition
● Elimination of coaching, travel, and other benefits
● Forfeiture of SSAT membership
Nothing in this Code shall be deemed to restrict the individual freedom of a SSAT Team member in matters not
involving activities in which one could not be perceived as representing SSAT, in choices of appearance, lifestyle,
behaviour, and speech while not representing SSAT,
SSAT members shall have complete freedom, provided their statements and actions do not adversely affect the
name and reputation of the SSAT. However, in those events where one is representing or could be perceived as
representing SSAT, SSAT demands that its members understand and agree to behave in a manner consistent with
the best traditions of sportsmanship and SSAT’s core values

