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ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
 ฉบบัท่ี 5/2563 

เรื่อง ระเบียบข้อบงัคบัความประพฤติของสมาชิก / นักกีฬาในสมาคมฯ(SSAT) 

Athlete / Member CODE OF CONDUCT  

การเป็นสมาชกิ/นกักฬีาในสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (SSAT) ถอืเป็นสทิธพิเิศษทีเ่รามอบใหม้ใิช่
สทิธทิีต่อ้งได ้เมือ่สมาชกิ/นกักฬีาอยู่ในระหวา่งการเขา้รว่มหรอืเป็นตวัแทนในกจิกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ จะตอ้งยนิยอม
ทีจ่ะปฏบิตัตินตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ สมาคมฯ รวมถงึมคีวามซื่อสตัย์ ซื่อตรง มคีวามมุง่ม ัน่ มคีวามเป็นเลศิ มคีวาม
อดทน ปฏบิตัติามเจตนารมณ์ของสมาคมฯและม ีTeam Spirit. สมาชกิ/นกักฬีาทุกคนจะตอ้งประพฤตตินใหม้คีุณลกัษณะ
ของการเป็นนักกฬีา และตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง  
 
คณุลกัษณะของการเป็นนักกฬีาคอื เป็นผูม้คีวามเคารพมมีารยาทต่อเจา้หน้าทีก่ารแขง่ขนั, พนกังานของรสีอรท์, เพื่อน
สมาชกิ/นกักฬีา และ สาธารณะชน, การใชส้ิง่อ านวยความสะดวก, มคีวามเคารพต่อสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บัและข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานต่างๆ. มคีวามสุภาพและมารยาทที่ด,ี แสดงความรบัผดิชอบและมคีวามเป็นผูใ้หญ่, ละเวน้จากการใชภ้าษาที่
หยาบคายหรอืไมเ่หมาะสม, ตอ้งละเวน้จากการใชส้ิง่เสพติดทีผ่ดิกฎหมายหรอืตอ้งหา้มทุกชนิด ฯลฯ 
 
ขณะเขา้รว่มในกจิกรรมของสมาคมฯ: 
 

1. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑร์ะเบยีบขอ้บงัคบัของสหพนัธ์สกนีานาชาต ิ(FIS), 
คณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศไทย (NOCT) และระเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤตขิองสมาคมฯ (SSAT) 

2. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ ตอ้งปฏบิตัตินในฐานะตวัแทนทีค่วรคา่ของประเทศไทย, คณะกรรมการโอลมิปิก
แห่งประเทศไทย (NOCT), SSAT, และสโมสรของตนเองตลอดเวลาในทุกสถานทีแ่ละสอดคลอ้งกบัประเพณีของ
การแขง่ขนัระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ. 

3. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัรูแ้ละปฏบิตัติามกฎระเบยีบขัน้ตอนการแขง่ขนั/
กจิกรรม. และปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ ัน้ตอนของทมีชาตไิทยหรอืในคา่ยและโปรแกรมต่างๆ ขณะเขา้รว่ม 

4. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ ตอ้งรกัษามาตรฐานระดบัสงูของตนในดา้นการประพฤตปิฏบิตัทิางศลีธรรมและ
จรยิธรรมรวมถงึการควบคุมตนเองและพฤตกิรรมทีร่บัผดิชอบการ มคีวามค านึงถงึผูอ้ื่น มคีวามสภุาพและ
มารยาททีด่ ี

5. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ จะปฏบิตัติามกฎและข ัน้ตอนของสมาคมฯ ในขณะเดนิทางและเขา้รว่มกจิกรรม
ต่างๆ ภายใตก้ารดแูลของสมาคมฯ 

6. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ จะตอ้งละเวน้จากใชส้ิง่เสพตดิทุกชนิด ทัง้ตามกฏหมายประเทศไทยและประเทศที่
ไปเยอืน  ส าหรบับุคคลทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี หา้มบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์โดยเดด็ขาด  

7. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ จะตอ้งไมล่ะเมดิกฎระเบยีบดา้นศลุกากร, การเดนิทางหรอื กฎหมายของประเทศ
ไทยและประเทศทีไ่ปเยอืน  ในขณะทีเ่ดนิทางกบัคณะสมาคมฯ หรอืขณะใชบ้ตัรเดนิทางของสมาคมฯ 

8. หา้มนกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ กระท าผดิทางอาญาในทุกกรณี 
9. หา้มมใิหน้กักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ มสีว่นรว่มในการกระท าใด ๆ ทีอ่าจถูกมองว่าเป็นการล่วงละเมดิทางเพศ,

อายุ, เชือ้ชาติ, ศาสนา, ความทุพพลภาพหรอืรสนิยมทางเพศ 
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10. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ จะหลกีเลีย่งการใชภ้าษาทีห่ยาบคายหรอืไมเ่หมาะสมและพฤตกิรรมการล่วง
ละเมดิ 

11. นกักฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ จะตอ้งตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎและข ัน้ตอนการต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มที่
ก าหนดโดย World Anti-Doping Agency (WADA) หรอื FIS 

12. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ Alpine Responsibility code ของสถานทีแ่ขง่หรอืสกรีสีอรท์ทัง้หมด 
 
การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดขา้งตน้อาจน าไปสูก่ารลงโทษทางวนิยั จากทมีบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืจากสมาคมฯ. การด าเนินการทางวนิยัอาจรวมถงึ: 
  
● การปลดออกจากการกจิกรรม/โครงการนัน้ 
● การระงบัการฝึกอบรมและ / หรอืการแขง่ขนั 
● การระงบัและ/หรอืยกเลกิการสนบัสนุนต่างๆจากสมาคมฯ  
● การยกเลกิการเป็นนักกฬีา/สมาชกิของสมาคมฯ 
 
ระเบยีบขอ้บงัคบันี้มไิดม้จีุดประสงค์ใดๆเพื่อจ ากดัสทิธ/ิเสรภีาพสว่นบคุคลของนกักฬีา/สมาชกิในสมาคมฯ   
ระเบยืบนี้ไมม่ผีลบงัคบัใชน้อกเหนือการเขา้รว่มหรอืเป็นตวัแทนในกจิกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ  
 
นกักฬีา/สมาชกิในสมาคมฯ มเีสรภีาพในการใหค้ าแถลงและการกระท าของตน แต่จะตอ้งไมส่ง่ผลเสยีต่อชือ่เสยีงของ
สมาคมฯ  อย่างไรกต็ามในกรณีที่ นกักฬีา/สมาชกิ อยู่ในภาวะทีเ่ป็นตวัแทนหรอือาจถูกมองวา่เป็นตวัแทนของ สมาคมฯ  
จะตอ้งปฏบิตัตินในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัขา้งตน้ 
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Rev. 3.0 Date 15th October 2020 
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 Anti-

Doping 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 
 


