
 

 

ข"อบังคับสมาคมกีฬาป/นจักสีลัตแห6งประเทศไทย 
--------------------------------------------------- 

ข"อ 1 ข"อบังคับน้ี เรียกว2า "ข"อบังคับสมาคมกีฬาป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย พ.ศ. 2558”  

ข"อ 2 ข"อบังคับน้ีให"ใช"บังคับต้ังแต2วันท่ีได"รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคม  

ข"อ 3 ในกรณีที่มีป9ญหาเกี่ยวกับการตีความในข"อบังคับข"อใดให"สมาคมเสนอป9ญหานั้นให"ที่ประชุมใหญ2วินิจฉัย  

และให"ถือการวินิจฉัยเปUนท่ีสุด  

ข"อ 4 คำจำกัดความ คำในข"อบังคับน้ีหมายความว2า ดังน้ี  

4.1 สมาคม หมายถึง สมาคมป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย  

4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย  

4.3 สโมสรสมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ  

4.4 คณะกรรมการพิเศษ หมายถึง กรรมการที ่ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ\ กรรมการกิตติมศักด์ิ และ  

คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมแต2งต้ัง 

 

หมวดท่ี 1 

ความท่ัวไป 

ข"อ 5 สมาคมน้ีมีช่ือว2า "สมาคมกีฬาป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย " ใช"อักษรย2อว2า “ สปสท.” 

เรียกเปUนภาษาอังกฤษว2า “PENCAK SILAT ASSOCIATION OF THAILAND” ใช"อักษรย2อว2า “PSAT”  

ข"อ 6 เครื่องหมายสมาคม ลักษณะเครื่องหมายของสมาคมกีฬาป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย มีสัญลักษณ\รูปนักกีฬา       

ป9นจักสีลัตอยู2ในวงรีสีเขียว ขนาบด"วยช2อชัยพฤกษ\สีเหลืองทอง ด"านบนเปUนธงชาติไทย ด"านล2างเปUนห2วง  

ห"าสี และ อักษรย2อ PSAT บรรจุอยู2ในกรอบแปดเหลี่ยมเส"นสีน้ำเงิน รองรับด"วยแถบนาม สมาคมกีฬา       

ป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย ตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษสีดํา รูปของเคร่ืองหมายสมาคม 
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ข"อ 7 ท่ีต้ังสำนักงาน  

7.1 สำหนักงานใหญ2ของ สมาคมกีฬาป9นจักสีล ัตแห2งประเทศไทย ตั ้งอยู 2ห "อง 6 ชั ้น 15 อาคาร                 

เฉล ิมพระเก ียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห2งประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง                

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปt กรุงเทพมหานคร 10240 

7.2 สำนักงานสมาคมกีฬาป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย ส2วนภูมิภาค ต้ังอยู2 129 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง         

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

ข"อ 8 วัตถุประสงค\ของสมาคม  

8.1 เพื่อทำหน"าที่ส2งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร2 และดําเนินกิจกรรมกีฬาป9นจัก

สีลัตภายในประเทศ  

8.2 เพื ่อส2งเสริม สนับสนุน ดําเนินการจัดการแข2งขันภายในประเทศ โดยกำกับ ควบคุมและรับรอง        

การจัดการแข2งขันให"มีมาตรฐาน เปUนไปตามที่สมาคมกำหนดในแต2ละระดับ สอดคล"องกับกฎระเบียบ        

ของสหพันธ\ป9นจักสีลัต  

8.3 เพื ่อพัฒนาการเล2นกีฬาป9นจักสีลัตของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนา ส2งเสริมสนับสนุนบุคลากร         

ในระดับต2าง ๆ ให"มีมาตรฐาน มีความรู" ความสามารถเพ่ิมข้ึน  

8.4 เพื่อร2วมมือกับการกีฬาแห2งประเทศไทยและหน2วยงานอื่นที่เกี่ยวข"องกับการกีฬาตลอดจนดําเนินการ

ประสานงานติดต2อร2วมมือกับองค\กรและประเทศต2าง ๆ ในนามประเทศไทยในด"านกีฬาป9นจักสีลัต  

8.5 เพ่ือส2งเสริมให"มีสโมสรสมาชิกมาจากจังหวัดต2าง ๆ ท่ัวประเทศ  

8.6 เพื ่อสนับสนุนส2งเสริมและช2วยเหลือสโมสรสมาชิกในด"านต2าง ๆ ตามระเบียบหรือข"อบังคับ                   

ท่ีสมาคมกำหนด  

8.7 เพื่อส2งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย\เปUนประมุขด"วยความเปUนกลาง

และไม2ให"การสนับสนุนด"านการเงินหรือทรัพย\สินแก2นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

 

หมวดท่ี 2  

สมาชิก 
ข"อ 9 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท ดังน้ี คือ 

9.1 สมาชิกสามัญ เปUนสมาคมกีฬาจังหวัด หรือชมรมกีฬาป9นจักสีลัต ตัวแทนของจังหวัดโดยสมาคมกีฬา

จังหวัดให"การรับรอง หน2วยงานราชการที่เปUนนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ หน2วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือสโมสรของนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษาและโดยความเห็นชอบของ

กรรมการบริหารสมาคมฯ  

9.2 สมาชิกวิสามัญ เปUนชมรม สโมสรท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติ นอกเหนือจาก  ข"อ 9.1 หรือข"อ 10  
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9.3 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ เปUนบุคคลผู "ทรงเกียรติ หรือผู "ทรงคุณวุฒิ หรือผู "ม ีอุปการคุณแก2สมาคมซ่ึง

คณะกรรมการลงมติให"เชิญเข"าเปUนสมาชิกของสมาคม เมื่อสมาคมรับสมัครสมาชิกตามข"อ 9.1 และ 9.2 

เปUนสมาชิกแล"ว ให"เรียกว2า “สโมสรสมาชิก”  

ข"อ 10 คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกประกอบด"วย 

10.1 มีการสอนหรือการเล2นกีฬาป9นจักสีลัตเปUนประจำ 

10.2 มีสถานท่ีเล2นหรือฝ�กซ"อม  

10.3 มีผู"ฝ�กสอนรับผิดชอบในการสอน  

10.4 มีผู"รับผิดชอบสโมสร  

10.5 มีนักกีฬาหรือสมาชิกไม2น"อยกว2า 10 คน  

10.6 มีกิจกรรมการเข"าร2วมการแข2งขันท่ีสมาคมเปUนผู"จัดการแข2งขันหรือรับรองเปUนประจำ 

ข"อ 11 ค2าลงทะเบียน และค2าบำรุงสมาคม  

11.1 สโมสรสมาชิกสามัญ จะต"องเสียค2าลงทะเบียนคร้ังแรก 1,000บาท และค2าบำรุงประจำป� ๆ ละ 500 บาท  

11.2 สโมสรสมาชิกวิสามัญ จะต"องเสียค2าลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาทและค2าบำรุงประจำป� ๆ ละ 300 บาท 

11.3 สมาชิกกิตติมศักด์ิ มิต"องเสียค2าลงทะเบียนและค2าบำรุงสมาคมแต2อย2างใดท้ังส้ิน  

ข"อ 12 การสมัครเข"าเปUนสมาชิกของสมาคม ให"ผู"ประสงค\จะสมัครเข"าเปUนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ

ของสมาคมต2อเลขาธิการ และให"เลขาธิการเสนอต2อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรก ที่มีการประชุม 

เพื่อพิจารณาอนุมัติว2าจะรับหรือไม2รับเข"าเปUนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการ      

สมัครแล"ว ผลเปUนประการใด ให"เลขาธิการเปUนผู"แจ"งให"ผู"สมัครทราบภายในสิบห"าวัน  

ข"อ 13 ถ"าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให"รับผู"สมัครเข"าเปUนสมาชิก ก็ให"ผู"สมัครนั้นชำระเงินค2าลงทะเบียนและค2า

บำรุงประจำป�ให"เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต2วันที่ได"รับแจ"งโดยไปรษณีย\ตอบรับ จากเลขาธิการ และ

สมาชิกภาพของผู"สมัคร ให"เริ่มนับตั้งแต2วันที่ผู"สมัครได"ชำระเงินค2าลงทะเบียน และค2าบำรุงสมาคมเปUนท่ี

เรียบร"อยแล"ว แต2ถ"าผู"สมัครไม2ชำระเงินค2าลงทะเบียนและค2าบำรุงสมาคม ภายในกำหนดก็ให"ถือว2าการ

สมัครคราวนั้นเปUนอันยกเลิกและให"เลขาธิการประกาศรายชื่อสโมสรสมาชิกในเว็บไซต\ หรือช2องทางอ่ืน

เพ่ือให"ทราบโดยท่ัวกัน  

ข"อ 14 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให"เริ่มนับตั้งแต2วันที่สมาคมได"รับหนังสือตอบรับจากผู"ที่คณะกรรมการ

ได"พิจารณาลงมติให"เชิญเข"าเปUนสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให"สิ้นสุดลงตาม

วาระการดํารงตำแหน2งของคณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักด์ิถึงแก2กรรม  

ข"อ 15 สมาชิกภาพของสโมสรสมาชิกให"ส้ินสุดลงด"วยเหตุดังต2อไปน้ี 

15.1 เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข"อ 10 เปUนเวลา 2 ป�ข้ึนไป  
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15.2 ลาออก โดยย่ืนหนังสือเปUนลายลักษณ\อักษรต2อคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ

สมาชิกผู"น้ันได"ชำระหน้ีสินท่ียังติดค"างอยู2กับสมาคมเปUนท่ีเรียบร"อย  

15.3 ขาดสถานภาพตามข"อ 9  

15.4 ไม2ชำระค2าบำรุงประจำป� โดยไม2มีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได"มีหนังสือทวงถามแล"วไม2น"อยกว2า         

สองคร้ัง แต2ละคร้ังห2างกันไม2น"อยกว2าสามสิบวัน 

15.5 ไม2ส2งทีม/นักกีฬาป9นจักสีลัตเข"าร2วมการแข2งขันท่ีสมาคมฯ จัดข้ึน หรือรับรอง เปUนเวลาสองป�ติดต2อกัน 

15.6 ที่ประชุมใหญ2ของสมาคม ได"พิจารณาลงมติให"ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสโมสรสมาชิกนั้น จงใจ

ไม2ปฏิบัติตามข"อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความเส่ือมเสียมาสู2สมาคม มติท่ีประชุมใหญ2ของ

สมาคมให"ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให"พ"นจากสมาชิกภาพให"ใช"เสียงข"างมาก เปUนเกณฑ\ สโมสร

สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให"พ"นจากสมาชิกภาพ หากประสงค\จะสมัครเข"าเปUนสมาชิก

ใหม2 ให"ย่ืนใบสมัครต2อเลขาธิการสมาคมได" เม่ือพ"นกำหนด 2 ป� นับแต2วันท่ีถูกถอนช่ือ 

ข"อ 16 สิทธิและหน"าท่ีของสโมสรสมาชิกและสมาชิกกิตติมศักด์ิ 

16.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของสมาคมต2อคณะกรรมการ  

16.2 สโมสรสมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได"รับการเลือกตั้ง หรือแต2งตั้งเปUนกรรมการสมาคม และ

มีสิทธิออกเสียงลงมติต2าง ๆ ในท่ีประชุมได"คนละหน่ึงคะแนนเสียง  

16.3 สโมสรสมาชิกสามัญที่เปUนสมาชิกไม2ครบสองป� มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต2าง ๆ ยกเว"นวาระการ

เลือกต้ังนายกสมาคม  

16.4 มีสิทธิเข"าชื ่อร2วมกันอย2างน"อยหนึ ่งในสามของสโมสรสมาชิกทั ้งหมดร"องขอต2อคณะกรรมการ            

เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย\สินของสมาคม และร"องขอต2อคณะกรรมการให"จัดประชุมใหญ2

วิสามัญได"  

16.5 มีสิทธิเข"าใช"สถานท่ีและอุปกรณ\ของสมาคมโดยเท2าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ\ท่ีสมาคมกำหนด  

16.6 มีสิทธิได"รับสวัสดิการต2าง ๆ ท่ีสมาคมได"จัดให"มีข้ึน ตามหลักเกณฑ\ท่ีสมาคมกำหนด  

16.7 มีหน"าท่ีจะต"องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข"อบังคับของสมาคมโดยเคร2งครัด  

16.8 มีหน"าท่ีชำระค2าบำรุงประจำป�ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป� สโมสรสมาชิกสามัญที่ไม2ชำระ      

ค2าบำรุงประจำป� มีสิทธิเข"าร2วมประชุมใหญ2ของสมาคม แต2ไม2มีสิทธิออกเสียงลงมติ  

16.9 มีหน"าที ่แจ"งการเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสโมสรสมาชิก การย"ายสถานท่ีทำการ          

ให"สมาคมทราบภายในหน่ึงเดือนนับแต2วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

16.10 มีหน"าท่ีประพฤติตนให"สมกับเกียรติท่ีเปUนสมาชิกของสมาคม  

16.11 มีหน"าท่ีให"ความร2วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต2าง ๆ ของสมาคม  

16.12 มีหน"าท่ีร2วมกิจกรรมท่ีสมาคมได"จัดให"มีข้ึน 

16.13 มีหน"าท่ีช2วยเผยแพร2ช่ือเสียงของสมาคมให"เปUนท่ีรู"จักอย2างแพร2หลาย 
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หมวดท่ี 3 

การดําเนินกิจการสมาคม 

ข"อ 17 ให"มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทำหน"าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย2างน"อยเก"าคนแต2ไม2เกินสิบเก"า

คนในจำนวนนี้ให"มีกรรมการที่มาจากสโมสรสมาชิกสามัญของสมาคมจำนวนไม2น"อยกว2าสองในสาม ของ

จำนวนคณะกรรมการท้ังหมดการเลือกนายกสมาคมให"กระทำโดยท่ีประชุมใหญ2เลือกต้ัง โดยวิธีการเสนอช่ือ

โดยสโมสรสมาชิก สามัญ และหากมีผู"เสนอชื่อมากกว2าหน่ึงคน ให"ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู"ท่ี

จะเปUนนายก สมาคมต"องมีสโมสรสมาชิกสามัญให"การรับรองไม2น"อยกว2าสามสโมสร ผู"มีสิทธิลงคะแนน คือ 

สโมสร สมาชิกสามัญเท2านั้น และให"นายกสมาคมที่ได"รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ2 แต2งตั้งกรรมการให"ดํารง

ตำแหน2งต2าง ๆ ต2อไปตามความเหมาะสม ภายในสามสิบวัน 

ข"อ 18 กรรมการของสมาคม ประกอบด"วยคุณสมบัติและไม2มีลักษณะต"องห"ามดังต2อไปน้ี 

18.1 มีสัญชาติไทย  

18.2 มีคุณสมบัติหรือประสบการณ\เหมาะสมกับการดําเนินกิจการเก่ียวกับกีฬา หรือการส2งเสริมกีฬาภายใน

ขอบวัตถุประสงค\ของสมาคม  

18.3 ไม2เปUนหรือเคยเปUนบุคคลล"มละลาย  

18.4 ไม2เปUนคนไร"ความสามารถหรือเสมือนไร"ความสามารถ  

18.5 ไม2เคยรับโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให"จำคุก เว"นแต2เปUนโทษสำหรับความผิดที่ได"กระทำ        

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

18.6 ไม2เปUนผู"ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให"ออกจากกรรมการหรือคณะกรรมการ กกท. โดยมีมติให"

พ"นจากตำแหน2งกรรมการของสมาคม อันเนื่องมาจากไม2ปฏิบัติตามข"อบังคับ หรือกระทำการใดๆ ท่ีนำ

ความเส่ือมเสียมาสู2สมาคม  

18.7 ไม2ดํารงตำแหน2งกรรมการของสมาคมเกินกว2าสองแห2ง สำหรับตำแหน2งนายกสมาคมหรือ เลขาธิการ

สมาคมให"ดํารงตำแหน2งได"ไม2เกินหน่ึงแห2ง 

ข"อ 19 กรรมการของสมาคมที่ได"รับการแต2งตั้งจากนายกสมาคม มีวาระการดํารงตำแหน2งคราวละสองป� นับแต2

วันที่นายกสมาคมได"รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ2 และอาจได"รับแต2งตั้งอีกได"การดํารงตำแหน2ง

กรรมการของสมาคมเกินสองวาระติดต2อกันจะกระทำได"ก็ต2อเมื่อกรรมการ ผู"นั้น ได"รับแต2งตั้งให"ดํารง

ตำแหน2งกรรมการของสมาคมต2อไปด"วยคะแนนเสียงไม2น"อยกว2าสามในสี่ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของ

สมาคม แต2ทั้งนี้กรรมการผู"นั้นจะดํารงตำแหน2งกรรมการของสมาคม ติดต2อกันเกินสี่วาระมิได"ความใน

วรรคสองมิให"ใช"บังคับสำหรับกรณีที ่กรรมการของสมาคมดํารงตำแหน2งในสมาคม หรือองค\กรกีฬา
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ระหว2างประเทศที่คณะกรรมการ กกท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ตราบเท2าที่ยังดํารงตำแหน2ง ในสมาคมหรือ

องค\กรกีฬาระหว2างประเทศดังกล2าว 

ข"อ 20 การแต2งต้ังกรรมการของสมาคมข้ึนใหม2ท้ังชุดหรือการเปล่ียนแปลงกรรมการของสมาคม ให"สมาคมนำไปจด

ทะเบียนต2อนายทะเบียนแห2งท"องที่ท่ีสำนักงานใหญ2ของสมาคมตั้งอยู2ภายในสามสิบวัน นับแต2วันที่ มีการ

แต2งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยู2ในตำแหน2งครบกำหนด ตามวาระ

แล"ว แต2คณะกรรมการชุดใหม2ยังไม2ได"รับอนุญาตให"จดทะเบียนจากทางราชการก็ให" คณะกรรมการที่ครบ

กำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก2อนจนกว2าคณะกรรมการชุดใหม2จะได"รับ อนุญาตให"จดทะเบียน        

จากทางราชการเปUนที่เรียบร"อย และก็ให"ทำการส2งและรับมอบงานกัน ระหว2าง คณะกรรมการชุดเก2าและ

คณะกรรมการชุดใหม2ให"เปUนที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต2วันที่คณะกรรมการชุดใหม2ได"รับอนุญาต

ให"จดทะเบียนจากทางราชการ  

ข"อ 21 หากตำแหน2งนายกสมาคมว2างลง ให"คณะกรรมการพ"นจากตำแหน2งทั้งคณะ และให"คณะกรรมการจัดให"มี

การประชุมใหญ2เพ่ือเลือกต้ังนายกสมาคมภายในสามสิบวัน  

ข"อ 22 ตำแหน2งกรรมการสมาคม ยกเว"นนายกสมาคมว2างลงก2อนครบกำหนดวาระ ให"นายกสมาคมแต2งตั้งบุคคล

หรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข"าดํารงตำแหน2งแทนตำแหน2งที่ว2างลงนั้น เว"นแต2บุคคลนั้นถูกมีมติให"ออกโดยท่ี

ประชุมใหญ2 และให"ผู"ดํารงตำแหน2งแทนอยู2ในตำแหน2งได"เท2ากับวาระของผู"ท่ีตนแทนเท2าน้ัน  

ข"อ 23 กรรมการอาจจะพ"นจากตำแหน2ง ซ่ึงมิใช2เปUนการออกตามวาระด"วยเหตุผลต2อไปน้ี คือ 

23.1 ตาย  

23.2 ลาออก โดยย่ืนหนังสือเปUนลายลักษณ\อักษรต2อนายกสมาคม  

23.3 ขาดจากคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ 

23.4 ท่ีประชุมใหญ2ลงมติให"ออกจากตำแหน2งด"วยคะแนนเสียงสามในส่ีของสโมสรสมาชิกสามัญท่ีเข"าร2วมประชุม  

23.5 ตำแหน2งนายกสมาคมว2างลง คณะกรรมการพ"นจากตำแหน2งท้ังคณะ 

ข"อ 24 อำนาจและหน"าท่ีของคณะกรรมการ  

24.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต2างๆ เพื่อให"สมาชิกได"ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต"องไม2ขัดต2อ

ข"อบังคับฉบับน้ี  

24.2 มีอำนาจแต2งต้ังและถอดถอนเจ"าหน"าท่ีของสมาคม  

24.3 มีอำนาจแต2งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได" แต2กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะ

สามารถอยู2ในตำแหน2งได"ไม2เกินวาระของคณะกรรมการท่ีแต2งต้ัง  

24.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ2สามัญประจำป� และประชุมใหญ2วิสามัญ  

24.5 มีอำนาจลงโทษสโมสรสมาชิกที่ไม2ปฏิบัติตามข"อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือกระทำการอย2าง

หน่ึงอย2างใดเปUนการเสียหายแก2สมาคมตามความอันสมควรแก2กรณี 
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24.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให"เปUนไปตามวัตถุประสงค\ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามท่ี

ข"อบังคับได"กำหนดไว"  

24.7 มีหน"าท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงิน และทรัพย\สินท้ังหมดของสมาคม  

24.8 มีหน"าที่จัดให"มีการประชุมใหญ2วิสามัญ ตามที่สโมสรสมาชิกสามัญ จำนวนหนึ่งในสามของสโมสร

สมาชิกสามัญทั้งหมด ได"เข"าชื่อร"องขอให"จัดประชุมใหญ2วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต"อง จัดให"มีการประชุม

ใหญ2วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต2วันที่ได"รับหนังสือร"องขอ ถ"าคณะกรรมการของสมาคมไม2เรียก

ประชุมภายในระยะเวลา สมาชิกท่ีเปUนผู"ร"องขอให"เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได"  

24.9 มีหน"าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต2าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย\สินและการดําเนินกิจกรรมต2างๆ 

ของสมาคมให"ถูกต"องตามหลักวิชาการและสามารถจะให"สมาชิกตรวจดูได"เม่ือสมาชิกร"องขอ  

24.10 จัดทำบันทึกการประชุมต2าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว"เปUนหลักฐานและจัดส2งให"สมาชิกได"รับทราบ

และส2งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ2ทุกครั้งให" กกท. ทราบ ภายในสิบห"าวัน

นับแต2วันประชุม  

24.11 มีหน"าที่ตรวจสอบความถูกต"องแจ"งบัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกของสมาคม เพียงสิ้นวันที่ 31 

ธันวาคม ของทุกป� ให" กกท. ทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคมของป�ถัดไป หากมีการ รับสมาชิกใหม2 

หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกให"แจ"ง กกท.ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต2วันที่รับ

สมาชิกใหม2 หรือมีการเปล่ียนแปลง  

24.12 แจ"งรายช่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมให" กกท.ทราบ ไม2เกินหน่ึงเดือน นับแต2มีการแต2งต้ัง  

24.13 มีหน"าที่ต"องปฏิบัติตามข"อบังคับสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแห2งประเทศไทย พ.ศ. 2528

ประมวลกฎหมายแพ2งและพาณิชย\ในส2วนท่ีเก่ียวกับสมาคม และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"อง  

ข"อ 25 กรรมการจะต"องประชุมกันอย2างน"อยเดือนละหน่ึงคร้ังเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารกิจการของสมาคม 

ข"อ 26 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ"านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม2อยู2ในที่ประชุมหรือไม2สามารถปฏิบัติ

หน"าที่ได" ก็ให"กรรมการที่เข"าประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให"กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน"าท่ี           

เปUนประธานในการประชุมคราวน้ัน 

ข"อ 27 การประชุมคณะกรรมการ จะต"องมีกรรมการเข"าร2วมประชุมไม2น"อยกว2ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะ

ถือว2าครบองค\ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให"ถือคะแนนเสียงข"างมากเปUนเกณฑ\ แต2ถ"าคะแนน

เสียงเท2ากันก็ให"ประธานในการประชุมเปUนผู"ช้ีขาด 

 

หมวดท่ี 4 

การประชุมใหญ: 
ข"อ 28 การประชุมใหญ2ของสมาคม มี 2 ชนิด คือ 



 8 

28.1 ประชุมใหญ2สามัญ 

28.2 ประชุมใหญ2วิสามัญ ข"อ 29 คณะกรรมการจะต"องจัดให"มีการประชุมใหญ2สามัญประจำป�ๆ ละหน่ึงคร้ัง 

ไม2เกินเดือนเมษายนของทุก ๆ ป� 

ข"อ 30 การประชุมใหญ2วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได"ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให"มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด"วยการ

เข"าชื่อร2วมกันของสโมสรสมาชิกสามัญ ไม2น"อยกว2าหนึ่งในสามของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมดร"องขอต2อ

คณะกรรมการให"จัดให"มีข้ึน  

ข"อ 31 ในกรณีคณะกรรมการ ได"รับการร"องขอให"เรียกประชุมใหญ2วิสามัญ ให"เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต2

วันที่คณะกรรมการได"รับการร"องขอ ถ"าคณะกรรมการของสมาคมไม2เรียกประชุม ภายในระยะเวลา ท่ี

กำหนด การเรียกประชุมตามกำหนดนี้ สโมสรสมาชิกสามัญที่เปUนผู"ร"องขอให"เรียกประชุมจะเรียกประชุม

เองก็ได"  

ข"อ 32 การแจ"งกำหนดนัดประชุมใหญ2ให"เลขาธิการเปUนผู"แจ"งกำหนดนัดประชุมใหญ2ให"สโมสรสมาชิกได"ทราบเปUน

ลายลักษณ\อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให"ชัดเจน ไม2น"อยกว2าสิบห"าวัน และประกาศแจ"งกำหนดนัด

ประชุมในเว็บไซต\หรือช2องทางอ่ืนเพ่ือให"ทราบโดยท่ัวกัน  

ข"อ 33 การประชุมใหญ2สามัญประจำป� จะต"องมีวาระการประชุมอย2างน"อยดังต2อไปน้ี 

33.1 ประธานแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ  

33.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ2สามัญประจำป�คร้ังท่ีแล"ว  

33.3 แถลงกิจการท่ีผ2านมาในรอบป�  

33.4 แถลงบัญชีรายรับ รายจ2าย และบัญซ่ึงบดุลของป�ท่ีผ2านมาให"สโมสรสมาชิกสามัญรับรอง  

33.5 เลือกต้ังนายกสมาคมเม่ือครบกำหนดวาระ หรือตำแหน2งนายกสมาคมว2างลง  

33.6 แต2งต้ังผู"ตรวจสอบบัญชีประจำป� 

33.7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ"ามี)  

ข"อ 34 ในการประชุมใหญ2สามัญ หรือการประชุมใหญ2วิสามัญจะต"องมีสโมสรสมาชิกสามัญเข"าร2วมประชุมไม2น"อย

กว2าก่ึงหน่ึงของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือว2าครบองค\ประชุม แต2ถ"าเม่ือถึง กำหนดเวลาประชุมยัง

มีสโมสรสมาชิกสามัญเข"าร2วมประชุมไม2ครบองค\ประชุมก็ให"ขยายเวลา ออกไปอีกพอสมควร แต2เมื่อครบ

กำหนดเวลาขยายออกไปแล"ว ยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเข"าร2วมประชุม ไม2ครบองค\ประชุม ก็ให"เลื่อนการ

ประชุมคราวนั้นไป และให"จัดประชุมใหญ2อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแต2วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับ

การประชุมในครั้งหลังนี้ มีสโมสรสมาชิกสามัญจำนวนเท2าใดก็ได"เปUนองค\ประชุมยกเว"นถ"าเปUนการประชุม

ใหญ2วิสามัญที่เกิดขึ้น จากการร"องขอของสโมสรสมาชิกสามัญ ก็ไม2ต"องจัดประชุมใหญ2 ให"ถือว2าการประชุม

เปUนอันยกเลิก 
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ข"อ 35 การลงมติต2าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ2 ให"ถือคะแนนเสียงข"างมากเปUนเกณฑ\ แต2ถ"าคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนน

เสียงเท2ากัน ก็ให"ประธานในการประชุมเปUนผู"ช้ีขาด  

ข"อ 36 สโมสรสมาชิกสามัญจะมอบอำนาจให"สโมสรสมาชิกสามัญอื่นเข"าร2วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได" โดยมีหนังสือมอบอำนาจเปUนลายลักษณ\อักษร พร"อมสำเนาบัตรของผู"มอบอำนาจและผู"รับมอบ

อำนาจ โดยผู"รับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจเกินหน่ึงแห2งไม2ได"  

ข"อ 37 ในการประชุมใหญ2ของสมาคม ถ"านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม2มาร2วมประชุมหรือไม2สามารถ     

จะปฏิบัติหน"าท่ีได" ก็ให"ท่ีประชุมใหญ2ทำการเลือกต้ังกรรมการท่ีมาร2วมประชุมคนใดคนหน่ึง ให"ทำหน"าท่ีเปUน

ประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวดท่ี 5 

การเงินและทรัพย@สิน 
ข"อ 38 การเงินและทรัพย\สินท้ังหมดของสมาคมให"อยู2ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม 

ถ"ามีให"นำฝากไว"ใน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยรายรับ รายจ2ายท้ังหมดต"องผ2านบัญชีของสมาคม 

เท2าน้ัน 

ข"อ 39 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต"องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู"ที่ได"รับมอบหมายให"

ทำการแทนนายกสมาคมลงนามร2วมกับเหรัญญิก พร"อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว2าใช"ได"  

ข"อ 40 ให"นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ2ายเงินของสมาคมได"ครั้งละไม2เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ"วน)ถ"าเกิน

กว2าน้ันจะต"องได"รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

ข"อ 41 ให"เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม2เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ"วน) ถ"าเกินกว2า

จำนวนน้ี จะต"องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอำนวยให"  

ข"อ 42 เหรัญญิก จะต"องทำบัญชีรายรับ รายจ2าย และบัญชีงบดุล ให"ถูกต"องตามหลักวิชาการตามป�ปฏิทินบัญชี      

ซ่ึงงบดุลน้ีต"องให"ผู"สอบบัญชีรับรองก2อนท่ีจะเสนอท่ีประชุมใหญ2เพ่ือพิจารณาให"การรับรอง  

ข"อ 43 ผู"สอบบัญชี จะต"องมิใช2กรรมการหรือเจ"าหน"าท่ีของสมาคม และจะต"องเปUนผู"สอบบัญชีท่ีได"รับอนุญาต  

ข"อ 44 ผู"สอบบัญชีมีอำนาจหน"าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย\สินจากคณะกรรมการและสามารถ

จะเชิญกรรมการ หรือเจ"าหน"าท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถาม เก่ียวกับบัญชีและทรัพย\สิน ของสมาคมได" 

ข"อ 45 คณะกรรมการและเจ"าหน"าท่ีของสมาคมจะต"องให"ความร2วมมือกับผู"สอบบัญชี เม่ือได"รับการร"องขอ  

ข"อ 46 ในกรณีผู"สอบบัญชีต"องพ"นจากหน"าท่ีไม2ว2าด"วยเหตุใดระหว2างการสอบบัญชียังไม2เสร็จส้ินให"คณะกรรมการมี

อำนาจแต2งต้ังผู"สอบบัญชีคนใหม2เข"าทำการแทนได" 
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หมวดท่ี 6 

การเปล่ียนแปลงแกBไขขBอบังคับและการเลิกสมาคม 
ข"อ 47 ข"อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก"ไขได"โดยมติของที่ประชุมใหญ2 และองค\ประชุมใหญ2จะต"องมีสโมสร

สมาชิกสามัญเข"าร2วมประชุมไม2น"อยกว2าครึ่งหนึ่งของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ2ใน

การให"เปลี่ยนแปลงแก"ไขข"อบังคับ จะต"องมีคะแนนเสียงไม2น"อยกว2าสองในสามของสโมสรสมาชิกสามัญท่ี

เข"าร2วมประชุมทั้งหมด และสมาคมต"องนำข"อบังคับที่ได"แก"ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต2อนายทะเบียนแห2ง

ท"องท่ีท่ีสำนักงานใหญ2ของสมาคมต้ังอยู2ภายในสิบส่ีวัน นับแต2วันท่ีได"ลงมติ  

ข"อ 48 การเลิกสมาคมจะเลิกได"โดยมติของท่ีประชุมใหญ2ของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญ2ท่ีให"เลิกสมาคมจะต"องมี

คะแนนเสียงไม2น"อยกว2าสามในส่ีของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือมีเหตุตามท่ีกำหนดไว"ตากฎหมาย  

ข"อ 49 เม่ือสมาคมต"องเลิก ไม2ว2าด"วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย\สินของสมาคมท่ีเหลืออยู2 หลังจากท่ีได"ดําเนินการชำระ

บัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเปUนที่เรียบร"อยแล"ว ให"ตกเปUนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห2งชาติ หรือนิติ

บุคคล ท่ีมีวัตถุประสงค\เพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน\ 

 

หมวดท่ี 7 

บทเฉพาะกาล 
ข"อ 50 ข"อบังคับฉบับนี ้ให"เริ ่มใช"บังคับได" นับแต2วันที ่สมาคมป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย ได"รับอนุญาตให"               

จดทะเบียนแก"ไขข"อบังคับ 

 

 

 

 

 

ผู"ช2วยศาสตราจารย\ จงรัก เข้ียวแก"ว 

เลขาธิการสมาคมกีฬาป9นจักสีลัตแห2งประเทศไทย 

ผู"จัดทำข"อบังคับ 

 

 

 

 


