
 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑/๑๗ 
 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-------------------- 
ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ  ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำ
กรุงเทพมหานคร 

ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย  ทุกฉบับก่อนหน้านี้ 
และใช้ข้อบังคับนี้แทน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคม
เสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ข้อ  ๔   ในข้อบังคับนี้   
๔.๑ “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
๔.๒ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง

ประเทศไทย 
๔.๓ “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
๔.๔ “กรรมการพิเศษ”  หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา  กรรมการอุปถัมภ์  กรรมการ

กิตติมศักดิ์และคณะกรรมการอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง 
๔.๕ “นายทะเบ ียนกลางสมาคมก ีฬา” และ  “นายทะเบ ียนสมาคมก ีฬาประจำ

กรุงเทพมหานคร” หมายถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
 

 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หมวดที ่๑ 
ความทั่วไป 

 
ข้อ  ๕ สมาคมนี ้มีชื ่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย " ใช้อักษรย่อว่า 

“สสสท” เร ียกเป ็นภาษาอ ังกฤษว ่า  “SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION OF 
THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า “SSAT” 

ข้อ  ๖  เครื ่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฎลายกนก คนเล่นสกีเป็น
สัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดำหมายถึงความมั่นคง  มงกุฎลายกนก
สีแดงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และแฝงความเป็นไทย มีชื่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง   

 
 

ข้อ ๗ สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั ้งอยู ่ เลขที ่ ๒๘๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา ชั ้น ๑๙ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๓๐ ๗๒๐๓ Email info@ssat.or.th เปิดทำการวันจันทร์ – วัน
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อ ๘  วัตถุประสงค์ของสมาคม 
๘.๑ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรม กีฬาซึ่งอยู่ใน

ความดูแลของสหพันธก์ีฬานานาชาติ ในนามของชาติหรือประเทศไทย ดังนี้ 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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  - สหพันธ์ สกีนานาชาติ International Ski Federation (FIS)  
  - สหพันธ์ สกีภูเขานานาชาติ  
   International Ski Mountaineering Federation (ISMF) 
  - สหพันธ์ บอบสเลและสเกเลตันนานาชาติ  
   International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) 
  - สหพันธ์ ไบแอธลอนนานาชาติ International Biathlon Union (IBU) 
  - สหพันธ์ลูชนานาชาติ The International Luge Federation (FIL) 

 
๘.๒ เพื่อพัฒนานักกีฬา พัฒนาบุคลากรกีฬา และ ดำเนินการจัดการแข่งขันให้มี

มาตรฐานเป็นไปกฎระเบียบของสหพันธ์กีฬานานาชาติตามข้อ ๘.๑  
๘.๓ เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ในระดับต่าง ๆให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น  
๘.๔ เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

กีฬาตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ 
ในนามประเทศไทย ในด้านกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด    

๘.๕ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง  ๆ ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่สมาคมกำหนด 

๘.๖ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย
ความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองใด 

  



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หมวดที ่๒ 
สมาชิก 

ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท  ดังนี้ คือ 
๙.๑  สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด

ตัวแทนของจังหวัด โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การรับรอง ชมรมกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ด หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ที่ชำระค่าสมาชิกตาม
ข้อ ๑๑.๑ 

๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด  หรือชมรม/
สโมสรทั่วไปที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ ๑๐  

๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณ
แก่สมาคม    ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และรวมไป
ถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน หรือ    ผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด 

ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ 
- กรณีสมาชิกสามัญที่เป็นบุคคล ต้องเป็นผู้ที่สนใจในกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด 
- กรณีสมาชิกสามัญที่เป็น สมาคม ชมรม สโมสร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
๑๐.๑ มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อม 
๑๐.๒ มีผู้ฝึกสอนรับผิดชอบในการสอน 
๑๐.๓ มีผู้รับผิดชอบสโมสร 
๑๐.๔ มีนักกีฬาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
๑๐.๕ มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือ รับรองเป็น

ประจำหรือมีความตั้งใจในการดำเนินการ 
๑๐.๖ มีการเรียนการสอน หรือการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป็นประจำอย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้ง 
 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ๑๑ ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม 
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียคา่ลงทะเบียนครั้งแรก ๓๐๐ บาท และค่าบำรุงประจำปี ๆ 

ละ ๕๐๐ บาท 
๑๑.๒ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

สมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้า

เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ
เลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการประชุม 
เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการ
เป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน  

ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระ
เงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงประจำปีให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมา
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขาธิการ info@ssat.or.th และสมาชิกภาพของ
สมาชิกสามัญให้เริ่มนับตั้งแต่วันทีผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมภายใน
กำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้เลขาธิการประกาศรายชื่อ
สมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ส่วนสมาชิก
ภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ ์ ให้เริ ่มนับตั ้งแต่วันที ่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู ้ที่
คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  

ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้ส้ินสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
๑๕.๑ เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลาสองปีขึ้นไป 
๑๕.๒ ตาย 
๑๕.๓ ลาออก 
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๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙ 
๑๕.๕ ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี (ในกรณีของสมาชิกสามัญ) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่ง

สมาคมได้ส่ง Email ทวงถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน หรือขาดการติดต่อกับสมาคมเกินกว่า ๑ ปี นับจากวันที่อายุสมาชิก
สิ้นสุดลง 

๑๕.๖ สมาชิกไม่เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้นหรือ
รับรอง เป็นเวลาสองปตีิดต่อกัน 

๑๕.๗ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกนั้น   จงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความ
เสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออก
จากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกำหนดสองปนีับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ 

ข้อ  ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
๑๖.๑  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั ้งเป็น

กรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่ง
คะแนนเสียง 

๑๖.๔  สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่าง ๆ 
ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม 

๑๖.๕ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รับ
การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมได้ 
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๑๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม
ได้ โดยยื่นขอเป็นหนังสือ 

๑๖.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้  

๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่
สมาคมกำหนด 

๑๖.๙   มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
กำหนด 

๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
๑๖.๑๑ สมาชิกสามัญมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงประจำปีภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี 

สมาชิกสามัญที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ ทั้งนี้ค่าบำรุงประจำปีอาจเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่
กับสถานภาพของสมาคมและนายกสมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกสามัญทุก
รายจะต้องได้รับสิทธิเหมือนกันในปีนั้น ๆ   

๑๖.๑๒  มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทำ
การ ให้สมาคมทราบภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   

๑๖.๑๓  มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
๑๖.๑๔  มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
๑๖.๑๕  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
๑๖.๑๖  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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หมวดที ่๓ 
การดำเนินกิจการสมาคม 

 
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อยเก้า

คนแต่ไม่เกินสิบเก้าคน ในจำนวนนี้ให้มีกรรมการที่มาจากสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด การเลือกนายกสมาคมให้กระทำ
โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสามัญและหากมีผู้เสนอชื่อ
มากกว่าหนึ่งคนให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกสมาคมต้องมี
สมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อยกว่าครึ ่งหนึ่งของผู ้ออกเสียงทั ้งหมด ผู ้มีสิทธิ
ลงคะแนนคือสมาชิกสามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ 
แต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  ต่อไป ตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน 
โดยให้คณะกรรมการบริหารมีตำแหน่งต่าง ๆ เพ่ือทำหน้าที่ดังต่อไปนี้  
๑๗.๑ นายกสมาคม มีหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทน

สมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม 

๑๗.๒ อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายก
สมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่ของนายก
สมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน 

๑๗.๓ เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม ในการปฏิบัติกิจการของ
สมาคมและปฏิบัต ิตามคำสั ่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที ่ เป็น
เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

๑๗.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ 
รายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้
เพ่ือตรวจสอบ 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๙/๑๗ 
 

๑๗.๕ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
กับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก 

๑๗.๖ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม 

๑๗.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้
สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

๑๗.๘ กรรมการตำแหน่งอื ่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
กำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว
จะต้องไม่เก ินที ่ข ้อบังคับสมาคมข้อ ๑๗ วรรค ๑ ได้กำหนดไว้ แต่ถ้า
คณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง 

ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

กีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม 
๑๘.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๑๘.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๑๘.๔ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๘.๕ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา 

๘๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นจะ
พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการของสมาคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการจด
ทะเบียน และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม 
ให้สมาคมนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานครภายในสามสิบ
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วัน นับแต่ว ันที่ม ีการแต ่งต ั ้ งหร ือเปล ี ่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเมื่อ
คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตาม
วาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาต
ให้จดทะเบียนจาก  นายทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ทำการส่งและรับมอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบ
วัน นับตั ้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน
สมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒๑ หากตำแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั ้งคณะและให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน 

ข้อ ๒๒ ตำแหน่งกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกำหนดวาระให้นายก
สมาคมแต่งตั้งบุคคล หรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
นั้น เว้นแต่บุคคลนั้นถูกมีมติให้ออกโดยที่ประชุมใหญ่ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น 

ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ  
๒๓.๑ ตาย 
๒๓.๒ ลาออก โดยย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม 
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ 
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิก

สามัญที่เข้าร่วมประชุม 
๒๓.๕ ออกตามวาระ 
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  
  (ให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ) 
๒๓.๗ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จำนวนสามครั้งติดต่อกัน 
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ข้อ ๒๔ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

๒๔.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติ
นั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ 

๒๔.๒ มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
๒๔.๓ มีอำนาจแต่งตั ้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่

ปรึกษา หรืออนุกรรมการ  จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

๒๔.๔ มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ 
๒๔.๕ มีอำนาจลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือ

กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควร
แก่กรณี 

๒๔.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมี
อำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ 

๒๔.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมด
ของสมาคม 

๒๔.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุม
ภายในระยะเวลา สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้ 

๒๔.๙ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและ
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ 
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๒๔.๑๐ จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่ง
ให้สมาชิกได้รับทราบ 

๒๔.๑๑ มีหน้าที่แจ้งการรับสมาชิกใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนกลางสมาคมกีฬาภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการรับ
สมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

๒๔.๑๒ มีหน้าที่ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการของสมาคมกับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่
มีการประชุมใหญ่  

ข้อ ๒๕ กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการของสมาคม 

ข้อ ๒๖ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง 
เพ่ือให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม 
สามารถใช้การประชุมทางไกลที่แสดงทั้งภาพและเสียง หรือเสียง และให้การลงมติของ
กรรมการที่ใช้ในการประชุมทางไกลดังกล่าว มีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกันกับกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม 
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หมวดที ่๔ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ 
๒๘.๑  ประชุมใหญ่สามัญ 
๒๘.๒  ประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ไม่
เกินเดือนเมษายนของทุกปี 

ข้อ ๓๐ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้ มีขึ้น 
หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น 

ข้อ ๓๑ ในกรณีคณะกรรมการได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียก
ประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ 

ข้อ ๓๒ การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือผู้ที่นายกสมาคม
มอบหมาย     เป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกำหนดนัด
ประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๓๓ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ๓๓.๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓๓.๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังที่แล้ว 
 ๓๓.๓  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
 ๓๓.๔  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 ๓๓.๕  เลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อครบกำหนดวาระ หรือตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง 
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 ๓๓.๖  แต่งตั้งผูส้อบบัญชีประจำปี 
 ๓๓.๗  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้า
เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้
ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบกำหนดเวลาขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ใหเ้ล่ือนการประชุมคราวนั้นออกไป และให้จัด
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุม
ในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม กรณีไม่ครบให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง ภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันนัดประชุมครั้งที่สอง สำหรับการประชุมครั้งหลังมีสมาชิกสามัญจำนวนเท่าใด
ก็ได้เป็นองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของ
สมาชิกสามัญก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก  หากสมาชิก
สามัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ณ สถานที่ที ่จัดให้มีการประชุมสามารถใช้การ
ประชุมทางไกล  ที่แสดงทั้งภาพและเสียงหรือเสียงและให้การลงมติของสมาชิกสามัญ ที่
ใช้ในการประชุมทางไกลดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้เช่นเดียวกันกับสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุม ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม 

ข้อ ๓๕ การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนน
เสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๓๖ สมาชิกสามัญจะมอบอำนาจให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบ
อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจเกินหนึ่งแห่งได้ 
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ข้อ ๓๗ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม
หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วม
ประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  

 
หมวดที ่๕ 

การเงินและทรัพย์สิน 
 
ข้อ ๓๘ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เงินสดของสมาคม ถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารที่เช่ือถือได้โดยรายรับรายจ่ายทั้งหมดต้อง
ผ่านบัญชีของสมาคมเท่านั้น 

ข้อ ๓๙ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่
ได ้ร ับมอบหมายให้ทำการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับ
ประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้  

ข้อ ๔๐ เลขาธิการสมาคมมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๔๑ ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ แต่ถ้าเกินกว่านั้นจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 
๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สามล้านบาทถ้วน) ถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม 

ข้อ ๔๒ ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้ 

 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑๖/๑๗ 
 

ข้อ ๔๓ เหรัญญิก จะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตามปีปฏิทินบัญชีงบดุลนี้ต้องให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ โดยลง
ลายมือนายกสมาคม หรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทนพร้อมกับ
ประทับตราของสมาคมทุกครั้ง 

ข้อ ๔๔ ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบญัชี
ที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๔๕ ผู ้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที ่จะเรียกเอกสารที ่เกี ่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจาก
คณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้  

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับ
การร้องขอ 

ข้อ ๔๗ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียังไม่
เสร็จสิ้นให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าทำการแทนได้ 

 
หมวดที ่๖ 

การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม 
 
ข้อ ๔๘ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุม

ใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด 
มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และสมาคมต้องนำข้อบังคับที่
ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร 
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผล
ใชบ้ังคับได้ 



 

 

 

______________________________  
นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑๗/๑๗ 
 

 
ข้อ ๔๙ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้

เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุ
ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย 

ข้อ ๕๐ เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่
ได้ดำเนินการชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้โอนให้แก่ สมาคม 
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศลตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 

                   ................................................ ผู้จัดทำข้อบังคับ 
                                 (นายปิยสวัสดิ์   อัมระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

 


