ขอบังคับสมาคม

ขอบังคับสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 1 ความทั่วไป
ขอ 1 สมาคมนี้ชื่อวา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา ใชอักษรยอวา “สก.นม.” และเรียกเปนภาษา
อังกฤษวา “SPORTS ASSOCIATION OF NAKHON RATCHASIMA ” ใชอักษรยอวา “ SANR”
ขอ 2 ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬา เปนรูปทาวสุรนารี ประดิษฐานบนแทนลอย มีหวงสัญลักษณกีฬา
ห า ห ว งร อ ยต อ กั น รองรั บ แท น ฐานลอย มี ช อ ชั ย พฤกษ ส ง ช อ ล อ มเป น กรอบแสดงถึ ง ความรุ ง โรจน สี ข องห ว ง
ประกอบดวย สีเขียว ขาว แสด เหลือง แดง ชอชัยพฤกษเปนสีทองล างสุดเปนขอความสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
นครราชสีมา มีลักษณะเปน ดังนี้

ขอ 3 สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู ณ อาคารสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา–ปกธงชัย ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพทและ
โทรสาร 044 - 251560 เปดทําการวันและเวลาราชการ วันจันทรถึงวันศุกรเวลาทําการ 08.30 - 16.30 นาฬิกา
ขอ 4 มีคําจํากัดความในขอบังคับ ดังนี้
สมาคม หมายความวา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
สมาชิก หมายความวา ผูที่สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมารับเขาเปนสมาชิกแลว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกตางกัน
คณะกรรมการบริหาร หมายความวา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ หมายความวา คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกสมาคมใหเปนกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
เจาหนาที่ หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกสมาคมหรือผูที่นายกสมาคมมอบหมายใหเปน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม
นักกีฬา หมายความวา นักกีฬาเยาวชนแหงชาติ / นักกีฬาแหงชาติ หรือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคม
กีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
สวัสดิการ หมายความวา การใหความชวยเหลือเงินทรัพยสิน สิทธิหรือประโยชนอื่นใดแกนักกีฬา และครอบครัว
เพื่อการยังชีพ และใหหมายความถึงเงินคาตอบแทน รางวัล คารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาที่ใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน
ผูตัดสิน กรรมการและเจาหนาที่ของสมาคม
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 5 วัตถุประสงคของสมาคม
1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพรกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเปนเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดนครราชสีมา
2. ใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
3. สงเสริมและชวยเหลือสมาชิก
4. ใหสวัสดิการแกนักกีฬาและครอบครัว ผูฝกสอน ผูตัดสิน กรรมการ และเจาหนาที่สมาคม

-25. ใหการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ และอื่น ๆ แกสมาชิกของสมาคมเพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานกีฬา
6. เปนศูนยกลางในการสรางและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเปนตัวแทนของจังหวัดและประเทศชาติ
ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
7. เปนศูนยกลางในการประสานงานความรวมมือกับจังหวัด และรวมมือกับการกีฬาแหงประเทศไทย
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกีฬา ในการประสานงาน กํากับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เปนสมาชิกของ
สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
8.ปฏิบัติหนาที่ในฐานะองคกรกีฬาของจังหวัด ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย
พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และเปนศูนยกลางในการประสานงาน กํากับและดูแลเกี่ยวกับกีฬาของ
จังหวัด เปนสมาชิกของสมาคมแหงประเทศไทย
9. ไมดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
หมวดที่ 3
สมาชิก

ขอ 6 สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณแกสมาคมซึ่งคณะกรรมการ
บริหารลงมติ ใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม
6.2 สมาชิกสามัญ ไดแก
6.2.1 บุคคลในคณะกรรมการบริหารของสมาคม บุคคลในสโมสรกีฬา บุคคลในชมรมกีฬาอื่นๆ ที่สมัคร
เขาเปนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา และยื่นขอบังคับ แสดงสถานที่ตั้ง รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ขององคกรตนเองในการสมัครครบถวน
6.2.2 สมาคมอื่น ๆ บริษัท หางราน นิติบุคคล มูลนิธิ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาที่
สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา และยื่นขอบังคับ แสดงสถานที่ตั้ง รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารขององคกรตนเองในการสมัครครบถวน
6.3 สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลทั่วไปที่สมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
ขอ 7 สมาชิกตองประกอบดวยคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
7.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะ เวนแตสมาชิกวิสามัญ
7.2 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
7.3 มีคุณสมบัติ หรือประสบการณเหมาะสมกับการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬา หรือการสงเสริมกีฬา
ภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสมาคม และมีความประพฤติเรียบรอย
7.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
7.5 ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
7.6 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.7 หากสมาชิกเปนนิติบุคคล ตองเปนนิติบุคคลที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีที่ตั้งสํานักงานใหญ
อยูในประเทศไทย
7.8 ไมเปนผูที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก หรือคณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทยมีมติเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกของสมาคม อันเนื่องมาจากไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือ
ระเบียบของสมาคมที่นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม หรือประพฤติตนเปนปรปกษตอสมาคม
ขอ 8 คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา
8.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น

-38.2 สมาชิกสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ 200 บาท
8.3 สมาชิกวิสามัญ จะตองเสียคาลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ 100 บาท
ขอ 9 การสมัครเปนสมาชิกของสมาคมใหผูที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคมตามขอ 6.2 หรือขอ
6.3 ตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยสองคน ยื่นใบสมัครตอเลขาธิการสมาคมหรือผูที่รับมอบหมาย เมื่อไดรับใบสมัครแลว
ใหปดประกาศรายชื่อผูสมัครพรอมดวยประวัติพอสังเขปไว ณ ที่ทําการสมาคม เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
ขอ 10 สมาชิกใดของสมาคมจะคัดคานการสมัครใหยื่นคําคัดคานเปนหนังสือตอเลขาธิการสมาคมหรือผูที่รับ
มอบหมายภายในกําหนดเวลาของการประกาศ เมื่อครบกําหนดตามประกาศแลวก็ใหเลขาธิการสมาคมเสนอใบสมัคร
พรอมทั้งหนังสือคัดคาน (ถามี) ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวาระแรกที่มีการประชุมหลังจากที่ประกาศชื่อ
ผูสมัครครบกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาอนุมัติผลของการพิจารณาเปนประการใดให
เลขาธิการสมาคมแจงผูสมัครทราบภายในสิบหาวัน พรอมทั้งปดประกาศ ณ ที่ทําการสมาคมดวย ในกรณีไมรับ
ผูสมัครเปนสมาชิก ผูสมัครสามารถอุทธรณเปนหนังสือตอนายกสมาคมภายในสิบหาวัน
ขอ 11 ถาคณะกรรมการบริ หารมี มติอนุ มัติใหรับผู สมัครเปนสมาชิกของสมาคม ให ผูสมัครชําระเงิ น
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเต็มจํานวนใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขาธิการสมาคม
ถาไมชําระภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิกสมาชิกภาพ ใหนับตั้งแตวันที่ไดชําระเงิน
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว สวนคาบํารุงสมาคมประจําปแหงการเปนสมาชิกยอมสิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น สําหรับสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีหนังสือตอบรับหนังสือ
เชิญเขาเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ 12 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการบริหาร
12.3 มีสิทธิไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของสมาคม
12.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญในขอ 6.2.1 เทานั้น มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไดรับการเลือกตัง้ หรือแตงตั้งเปน
กรรมการของสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละหนึ่งคะแนนเสียง ทั้งนี้ สมาชิกสามัญที่มี
สิทธิออกเสียงไดตองเปนสมาชิกภาพกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาหกสิบวัน
12.6 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอตอคณะกรรมการบริหาร
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญได แตตองระบุวัตถุประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
12.8 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
12.9 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม
12.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
12.12 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
12.13 มีหนาที่ปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกสมาคม
12.14 มีหนาที่ตองแจงรายชื่อและสถานที่ตั้งของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมใหสมาคมทราบ
เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งภายในสามสิบวัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนทางการ เพื่อที่สมาคมจะแจง
การเปลี่ยนแปลงนั้นใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป
12.15 สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกวิสามัญ มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเวนขอ
12.5 และ 12.7
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ขอ 13 การสิน้ สุดสมาชิกภาพ
13.1 ตาย
13.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารสมาคม และคณะกรรมการ
บริหารไดพิจารณาอนุมัติใหลาออก
13.3 ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิก ตาม ขอ 7
13.4 คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาลงมติโดยเสียงขางมากใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกดวยเหตุ
ประพฤติตนนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม หรือประพฤติตนเปนปรปกษกับสมาคม
13.5 ไมชําระเงินคาบํารุงสมาคม โดยไมมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเหรัญญิกไดมีหนังสือทวงถามแลว
13.6 สมาชิกที่เปนนิติบุคคลสิ้นสุดการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด
หมวดที่ 4
โครงสรางการดําเนินกิจการสมาคม
ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารและดําเนินกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 9 คน
อยางมากไมเกิน 19 คน และใหคณะกรรมการบริหารมีตําแหนงตาง ๆ เพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้
14.1 นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการ
ติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญของสมาคม
14.2 อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายก
สมาคมมอบหมาย และทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ได แตการ
ทําหนาที่ของนายกสมาคมใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน
14.3 เลขาธิการ ทําหนาที่เปนหัวหนาเจาหนาที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติ
ตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของสมาคม
14.4 เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ
14.5 นายทะเบียนสมาคม มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก
14.6 ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม
14.7 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปได
เปนที่รูจักแพรหลาย
14.8 กรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินที่ขอบังคับสมาคมขอ 14 วรรคหนึง่ ไดกําหนดไว
แตถาคณะกรรมการบริหารมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
ขอ 15 กรรมการของสมาคมจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
15.1 มีสัญชาติไทย
15.2 มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬาหรือการสงเสริม
กีฬาภายในขอบวัตถุประสงคของสมาคม
15.3 ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
15.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

-515.5 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
15.6 ไมเคยถูกนายทะเบียนสัง่ ใหพนจากตําแหนงกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา 86 (4)
แหง
พระราชบัญญัติการการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เวนแตจะพนกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง
15.7 ไมเคยถูกคณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติใหพนจากตําแหนงกรรมการของสมาคมอันเนื่องมาจาก
ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือกระทําการใดที่นําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
ขอ 16 คณะกรรมการบริหารไดมาจากวิธีการ ดังตอไปนี้
นายกสมาคมตองมาจากการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งใหถือปฏิบัติโดยที่ประชุมเลือกตั้งประธานชั่วคราว
เพื่อดําเนินการประธานชั่วคราว มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและสมาชิกที่ถูกตอง และมีสิทธิลงคะแนนโดยผาน
นายทะเบียนสมาคมใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งนายกสมาคม โดยสมาชิกสมาคมในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อผูที่จะ
เขารับเลือกเปนนายกสมาคมและตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยหาคน ซึ่งผูถูกเสนอชื่อจะอยูในที่ประชุมหรือไมก็ได
แตบุคคลที่ถูกเสนอชื่อหากไมอยูในที่ประชุมจะตองมีหนังสือตอบรับเปนลายลักษณอักษร
การเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผยหรือโดยวิธีอื่นตามมติสวนใหญของผูมีสิทธิลงคะแนนและใหถือวาผูที่ไดรับ
คะแนนเสียงสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกสมาคม และนายกสมาคมดําเนินการแตงตั้งกรรมการตามที่
กําหนดในขอ 14 เมื่อทําการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเปนที่เรียบรอยแลว ใหเลขาธิการสมาคมแจงจดทะเบียน
คณะกรรมการบริหารของสมาคม ตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัดที่สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยู
ภายในสามสิบวัน เมื่อไดใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุดหรือ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสมาคม ตามที่พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดแลว ตองแจงสมาชิกไดทราบพรอมกับประกาศไว ณ ที่ทําการสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน

ขอ 17 คณะกรรมการบริหารของสมาคมอยูในตําแหนงไดคราวละ ๔ ป นับจากวันที่ไดจดทะเบียน และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได การดํารงตําแหนงกรรมการของสมาคมเกินสองวาระติดตอกัน จะกระทําไดก็ตอเมื่อกรรมการผูน ั้น ไดรบั แตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงกรรมการของสมาคมตอไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม แตทั้งนี้
กรรมการผูนั้น จะดํารงตําแหนงกรรมการของสมาคมติดตอกันเกิน 4 วาระมิได และเมื่อคณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงครบ
กําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการบริหารชุดใหมยังไมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา
จังหวัด ก็ใหคณะกรรมการบริหารที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียน และเมือ่ คณะกรรมการบริหารชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลว ใหสมาคมทํา
การสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการบริหารชุดเกาและคณะกรรมการบริหารชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแตวนั ที่คณะกรรมการบริหารชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
ความในวรรคหนึ่งมิใหบังคับสําหรับกรณีที่กรรมการของสมาคมดํารงตําแหนงในสมาคมหรือองคกรกีฬาระหวาง
ประเทศที่สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยนัน้ เปนสมาชิก ทั้งนี้ตราบเทาที่ยังดํารงตําแหนงในสมาคมหรือองคกรกีฬาระหวาง
ประเทศดังกลาว

ขอ 18 ถาตําแหนงกรรมการของสมาคมตองวางลงกอนกําหนดตามวาระก็ใหนายกสมาคมแตงตั้งสมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เห็นสมควรใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนง
แทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นใหมทั้งชุดหรือการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมใหกระทําตามขอบังคับของสมาคม และสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน
สมาคมกีฬาประจําจังหวัดที่สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูภายในสามสิบวัน นับแตมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการของสมาคม

-6ขอ 19 ในกรณีที่ตําแหนงนายกสมาคมวางลงใหคณะกรรมการบริหารสมาคมพนจากตําแหนงทั้งคณะและ
ใหทําการเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสี่สิบหาวัน
ขอ 20 กรรมการจะตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ ดังตอไปนี้
20.1 ตาย
20.2 ถึงคราวออกตามวาระ
20.3 ลาออกจากการเปนกรรมการ
20.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
20.5 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากตําแหนงเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของสมาชิกทั้งหมด
20.6 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันสมควร
ขอ 21 กรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากการเปนกรรมการ ใหยื่นใบลาออกตอนายกสมาคมและใหนายก
สมาคมนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
การพนจากตําแหนงใหนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารไดลงมติ
ขอ 22 สมาคมตองดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย
เพื่อพิจารณาวาระเรื่องการบริหารสมาคม การกําหนดวันประชุมใหนายกสมาคมเปนผูกําหนดและใหเลขาธิการเปน
ผูแจงกําหนดการประชุมใหกรรมการไดทราบ โดยแจงเปนหนังสือพรอมระเบียบวาระการประชุมและใหปดประกาศไว
ณ สํานักงานสมาคมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ 23 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม มติตาง ๆ ในการประชุมถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ให
ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 24 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหากนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นทําหนาที่เปน
ประธานในการประชุมในคราวนั้น
ขอ 25 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
25.1 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการ ใหมีอํานาจตั้งชมรมกีฬาที่ขึ้นตอสมาคม
25.2 มีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตามโดย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศที่ออกมาตองไมขัดตอขอบังคับของสมาคม
25.3 มีอํานาจจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ และอื่น ๆ ใหแกสมาชิกของสมาคม เพื่อดําเนินกิจการของสมาคม
25.4 มีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางหรือ
คาปวยการตามที่เห็นสมควร และมีอํานาจถอดถอนเจาหนาที่
25.5 มีอํานาจลงโทษ ลบชื่อสมาชิกออกจากสมาคมเนื่องจากสมาชิกนั้นประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย
มาสูสมาคม
25.6 มีอํานาจลงโทษเจาหนาที่ นักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน/ผูชี้ขาด ที่ฝาฝนหรือละเมิดประกาศ
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของสมาคมจนทําใหเกิดความเสียหายแกสมาคมและประเทศชาติ
25.7 รักษาระเบียบ ขอบังคับของสมาคมกีฬาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ การกีฬาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

-725.8 แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อใหกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง จะเปนการแตงตั้งชั่วคราวหรือเพื่อใหปฏิบัติกิจการงานใดงานหนึ่งจนสําเร็จก็ได แตจะตองไมเกินวาระของคณะ
กรรมการบริหารที่ไดแตงตั้ง
25.9 มีหนาที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการของสมาคม
25.10 แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่หรือพนักงานของสมาคม
25.11 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป หรือประชุมใหญวิสามัญ
25.12 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
25.13 มีหนาที่จัดทําเอกสาร และเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการสมาคม การเงินทรัพยสิน
และทะเบียนสมาชิกของสมาคม ซึ่งพรอมที่จะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อไดรับการรองขอ
25.14 มีหนาที่จัดทําบันทึกรายงานการประชุมตาง ๆ ของสมาคม เพื่อจัดสงใหกรรมการสมาชิก และหนวยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ แลวแตกรณีซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว พรอมทั้งจะตองเก็บไวเปนหลักฐานตอไปดวย
25.15 มีหนาที่จัดประชุมใหญวิสามัญ ตามคํารองขอของสมาชิกตามขอ 12.7 ซึ่งจะตองจัดใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญขึน้ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
25.16 มีหนาที่อื่น ๆ ตามที่ขอบังคับกําหนดไว
หมวดที่ 5
การประชุมใหญ
ขอ 26 การประชุมของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
26.1 การประชุมใหญสามัญประจําป
26.2 การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 27 คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในเดือนมีนาคมของทุกป
โดยมีระเบียบวาระเรื่องการประชุมที่สําคัญอยางนอย ดังนี้
27.1 เสนอแผนงาน/โครงการประจําป
27.2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของปที่ผานมา
27.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาในรอบปที่ผานมา
27.4 รายงานบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชี งบดุลของปที่ผานมา โดยผานการตรวจสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาตและเสนอใหที่ประชุมใหญรับรอง
27.5 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมเมื่อครบกําหนดตามวาระ
27.6 แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
27.7 เปลี่ยนแปลง แกไขขอบังคับของสมาคม
27.8 พิจารณาลบชื่อสมาชิกจากทะเบียนสมาคม เนื่องจากสมาชิกนั้นประพฤติไปในทางเสื่อมเสียมาสู
สมาคมหรือประเทศชาติ
27.9 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม
ขอ 28 การประชุมใหญวิสามัญอาจจะเกิดขึ้นไดโดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสามัญจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการบริหารใหจัดใหมีขึ้น
ขอ 29 การแจงกําหนดการประชุมใหญ ใหเลขาธิการสมาคมเปนผูแจงใหสมาชิกและการกีฬาแหงประเทศไทย
ไดทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวันเวลา

-8และสถานที่ใหชัดเจน ทั้งนี้ตองแจงใหไดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว
ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ 30 ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร และตองประกาศการขยายเวลาใหทราบ ทั่วกันในขณะนั้น แตเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ขยายออกไปแลว ยังมีสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุมก็งดการประชุมและใหเลื่อนการประชุม
คราวนั้นออกไป และใหคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก
การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจําตองครบองคประชุม
ขอ 31 มติของที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่ขอบังคับของสมาคมกําหนดเสียงขางมากไว
เปนอยางอื่นสมาชิกสามัญคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 32 สมาชิกสามัญจะมอบอํานาจใหบุคคลใดเขามาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ไดโดยผูรับ
มอบอํานาจแทนนั้นจะลงคะแนนเสียงไดเพียง 1 เสียง ทั้งตองแสดงหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรของ
สมาชิกสามัญผูมอบอํานาจนั้น
ขอ 33 ในการประชุมใหญของสมาคมถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือไมสามารถ
จะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่เปนประธานใน
การประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 6
การเงินและทรัพยสิน
ขอ 34 สมาคมมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค ตามขอบังคับ หมวดที่ 2 ขอ 5
และอํานาจเชนนี้ รวมถึง
34.1 ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสินตาง ๆ จากการสราง ซื้อ จัดหา แลกเปลี่ยน
โอน ให หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ตลอดจนทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหเพื่อประโยชนแกกิจการของสมาคม
34.2 รายไดของสมาคม ประกอบดวย
34.2.1 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
34.2.2 รายไดจากทรัพยสินของสมาคม
34.2.3 รายไดจากการจัดแขงขันกีฬา หรือการดําเนินงานการจัดหาของสมาคม
34.2.4 คาบํารุงจากสมาชิก
34.2.5 ไดจากเงินอุดหนุนของ
- รัฐบาล
- คณะกรรมการการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
- หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินอุดหนุนจากจังหวัด หรือ การกีฬาแหงประเทศไทย
34.2.6 รายไดอื่นๆ
ขอ 35 รายจายของสมาคม มีดังตอไปนี้
35.1 เงินเดือนคาตอบแทนนักกีฬา เจาหนาที่หรือพนักงาน
35.2 รายจายคาสาธารณูปโภค , ครุภัณฑ , วัสดุอุปกรณ
35.3 รายจายเปนเงินรางวัลใหแกนักกีฬา
35.4 รายจายในการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักกีฬา
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35.5 รายจายในการจัดประชุม
35.6 รายจายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสโมสรกีฬา หรือชมรมกีฬา
35.7 เบี้ยประชุมกรรมการ
35.8 รายจายเงินคาสวัสดิการนักกีฬา ผูฝกสอน ผูตัดสิน เจาหนาที่ พนักงาน
ขอ 36 การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของสมาคม ถามีเงิน
สดของสมาคมใหนําฝากไวในธนาคารพาณิชยที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรในนามของสมาคม
ขอ 37 ผูมีอํานาจลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกสมาคมรวมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ 38 ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 1,000,000 บาท( หนึ่งลานบาทถวน)
และเสนอใหกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ถาเกินกวานั้นจะตองเสนอใหกรรมการทราบ และไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารใหจายได
ขอ 39 ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินของสมาคมไวไดไมเกิน 50,000 บาท ( หาหมื่นบาทถวน ) ถาเกินกวา
จํานวนนี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม
ขอ 40 เหรัญญิกตองทําบัญชีรายรับ รายจายและบัญชี งบดุลใหถูกตอง ตามหลักวิชาการ การรับหรือ
จายเงิน ทุกครั้งตองจัดทําหลักฐานการรับและจายเงิน และใหเหรัญญิกเก็บไวโดยครบถวน เพื่อการตรวจสอบ ไม
นอยกวา 5 ป จึงทําลายได การทําลายเอกสารดังกลาวนี้ ตองขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกอน จึงดําเนินการ
ไดสําหรับหลักฐานการรับเงินคาบํารุงสมาชิกใหนายทะเบียนสมาคมเปนผูเก็บรักษาและทําลายโดยใหถือปฏิบัติตาม
ความในวรรคแรกการบัญชีตามปกติใหแยกประเภท ดังนี้
40.1 ประเภทรายไดทั่วไป
40.2 ประเภทเงินคาบํารุงสมาชิก
ขอ 41 ผูตรวจสอบบัญชีตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และตองเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ 42 คณะกรรมการตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ
หมวดที่ 7
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ 43 ขอบังคับสมาคมนี้จะแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยมติของทีป่ ระชุมใหญเทานัน้ และองคประชุมใหญตองมี
สมาชิกสามัญเขารวมประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติในการแกไขขอบังคับสมาคมตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสามัญทัง้ หมด ที่เขารวมประชุม และสมาคมตองนําขอบังคับที่แกไขหรือเพิ่มเติม
ไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัดที่สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูภายในสิบสีว่ ัน นับแตวนั ลงมติ
เมื่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจําจังหวัดไดจดทะเบียนแลวจึงมีผลใชบังคับได และใหสมาคมแจงใหสมาชิกไดทราบ
พรอมกับประกาศไว ณ ที่ทําการของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน

ขอ 44 สมาคมนี้จะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น ยกเวนเปนการเลิกดวยเหตุผลของกฎหมาย มติ
ของที่ประชุมใหญในการเลิกลมสมาคมจะตองมีคะแนนเสียง ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสามัญ ที่เขารวมประชุม
ทั้งหมดและองคประชุมจะตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ 45 หากสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตามเมื่อชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลวหากมีเงินสดและ /
หรือทรัพยสินเหลืออยูเทาใดก็ใหตกเปนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใหเปนประโยชนในดานการสงเสริมกีฬาของ
จังหวัดนครราชสีมา
ใหไว ณ วันที่
(ลงชื่อ)

กรกฎาคม 2558
แกไข 2 ต.ค.58เวลา 16.00 น.

