ข้อบังคับสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
ข้อ 3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคมเสนอปัญหานั้นในที่ประชุมใหญ่
วินิจฉัยและให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ 4 คําจํากัดความ คําในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
4.1 สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง นายกสมาคมและกรรมการสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
4.3 ภาคีสมาชิกสามัญ หมายถึง สถาบันนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย สโมสร หรือชมรม
ของสถาบันนิติบุคคล ที่ชําระค่าบํารุงสมาคม และมีสิทธิ์ออกเสียง
4.4 ภาคีสมาชิกสมทบ หมายถึง สถาบันนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย สโมสร หรือชมรม
ของสถาบันนิติบุคคล ที่ชําระค่าบํารุงสมาคมรายปี แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
4.5 สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ชําระค่าบํารุงสมาคมและมีสิทธิ์ออกเสียง
4.6 สมาชิกสมทบ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ชําระค่าบํารุงสมาคมรายปี แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
4.7 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก
4.8 กกท. หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 5 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สบท.”
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “CONTRACT BRIDGE LEAGUE OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า “CBLT”
ข้อ 6 เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นโพดํา ลายกนก มีอักษร “สบท.” ตรงกลางภายในรูปดอกจิก และมี
คําว่า“สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย” ล้อมรอบด้านบน และมีคําว่า “CONTRACT BRIDGE
LEAGUE OF THAILAND” ล้อมรอบด้านล่าง
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รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 7 สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เปิดทําการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
ห้องฝึกซ้อมและห้องแข่งขัน ที่ตั้ง โซน E5 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 136 2134
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของสมาคม
8.1 เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดําเนินกิจกรรมกีฬา
บริดจ์ภายในประเทศ
8.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศ โดยกํากับ ควบคุม และรับรอง
การจั ดการแข่ง ขั นให้มี ม าตรฐาน เป็ น ไปตามที่ส มาคมกํ าหนดในแต่ ละระดั บ สอดคล้ องกั บ
กฎระเบียบของสหพันธ์บริดจ์โลก และสมาพันธ์บริดจ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
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8.3 เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาบริดจ์ของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ใน
ระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
8.4 เพื่ อร่ ว มมื อ กับ การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทยและหน่ วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการกี ฬ าตลอดจน
ดําเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่างๆ ในนามประเทศไทยในด้าน
กีฬาบริดจ์
8.5 เพื่อส่งเสริมให้มีภาคีสมาชิกมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
8.6 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือภาคีสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคม
กําหนด
8.7 เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็น
กลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท ดังนี้ คือ
9.1 ภาคีสมาชิก
(1) ภาคีสมาชิกสามัญ ได้แก่ สถาบันนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย สโมสร หรือ
ชมรมของสถาบันนิติบุคคลที่ชําระค่าบํารุง สมาคม โดยชําระเพียงครั้งเดียว และมีสิทธิ์
ออกเสียง
(2) ภาคีสมาชิกสมทบ ได้แก่ สถาบันนิติบุคคลที่ตั้ง ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย สโมสร หรือ
ชมรมของสถาบันนิติบุคคล ภาคีสมาชิกต้องชําระค่าบํารุง สมาคมเป็นรายปี แต่ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียง
9.2 สามัญสมาชิก
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ ชําระค่าบํารุงสมาคมโดยชําระเพียงครั้งเดียวและมี
สิทธิ์ออกเสียง
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ชําระค่าบํารุงสมาคมเป็นรายปี แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
9.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ 10 คุณสมบัติของภาคีสมาชิกประกอบด้วย
10.1 มีการสอนหรือการเล่นกีฬาบริดจ์เป็นประจํา
10.2 มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อม
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10.3 มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดําเนินการของภาคี
10.4 มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจํา
ข้อ 11 คุณสมบัติของสามัญสมาชิก ประกอบด้วย
11.1 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบการปกครองของไทย
11.2 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
11.3 ไม่ เ ป็น ผู้ ที่ คณะกรรมการสมาคมมี ม ติใ ห้ อ อกจากกรรมการ อั นเนื่ องมาจากไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้อบังคับ หรือกระทําการใดๆ ที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
11.4 เป็นนักกีฬาบริดจ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมหรือภาคีสมาชิกภายในระยะเวลา 1 ปี

ข้อ 12 ค่าบํารุงรายปี และค่าบํารุงสมาคม
12.1 ภาคีสมาชิกสมทบ

ค่าบํารุงรายปีปีละ 800 บาท

12.2 ภาคีสมาชิกสามัญ

ค่าบํารุงสมาคม 8,000 บาท และไม่เรียกเก็บค่าบํารุงรายปี

12.3 สมาชิกสมทบสามัญ

ค่าบํารุงรายปีปีละ 200 บาท

12.4 สมาชิกสามัญ

ค่าบํารุงสมาคม 2,000 บาท และไม่เรียกเก็บค่าบํารุงรายปี

12.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่ต้องเสียค่าบํารุงสมาคม

ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตาม
แบบของสมาคมต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการ
ประชุม เพื่ อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้ าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ 14 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงรายปีให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับจากเลขาธิการ
และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมภายในกําหนด ก็ให้ถือ
ว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิกและให้เลขาธิการประกาศรายชื่อ สมาชิกสามัญสมาชิกสมทบหรือ
ภาคีสมาชิกสามัญ หรือ ภาคีสมาชิกสมทบในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบทั่วกัน
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ข้อ 15 สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ให้ เ ริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส มาคมได้ รั บ หนั ง สื อ ตอบรั บ จากผู้ ที่
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาลงมติ ใ ห้ เ ชิ ญ เข้ า เป็ นสมาชิ ก ของสมาคม โดยสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงตามวาระการดํารงตําแหน่ง ของคณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ถึง แก่
กรรม
ข้อ 16 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญและภาคีสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
16.1 ภาคีสมาชิกสามัญ และ ภาคีสมาชิกสมทบ
(1) เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
(2) ลาออก โดยยื่นหนัง สือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ และสมาชิ ก ผู้ นั้ น ได้ ชํ า ระหนี้ สิ น ที่ ยั ง ติ ด ค้ า งอยู่ กั บ สมาคมเป็ น ที่
เรียบร้อย
(3) ขาดสถานภาพตามข้อ 9
(4) ไม่ชําระค่าบํารุงรายปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่ง สมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่
น้อยกว่าสองครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(5) ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะภาคี
สมาชิกนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนําความเสื่อมเสีย
มาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจาก
สมาชิกภาพ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ภาคี สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน
หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่ นใบสมัคร
ต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
16.2 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 17 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฯ
17.1 สมาชิ ก ทุ ก ประเภทมี สิ ท ธิ์ เ สนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของสมาคมต่ อ
คณะกรรมการ
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17.2 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งโดยภาคีสมาชิกสามัญ มีสิทธิ์
ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้ภาคีสมาชิกละสี่คะแนนเสียง และสมาชิกสามัญมีสิทธิ์
ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้หนึ่งคะแนนเสียงเท่านั้น
17.3 ภาคี ส มาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก สามั ญ ที่ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ให้ปรับลดสถานะภาคีหรือสมาชิกนั้นๆ เป็นสมทบแทน หากประสงค์
จะปรับสถานะเป็นภาคีหรือสมาชิกสามัญใหม่ ให้ยื่นเรื่องต่อเลขาธิการสมาคม และจะใช้สิทธิ์
ในการเลือกตั้งได้ในปีถัดไป
17.4 ภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญ ที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่ง ปี มีสิทธิ์ ในการออกเสียงลงมติ
ต่างๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
17.5 ภาคีสมาชิ กสามัญและสมาชิก สามัญ เท่า นั้นที่ มีสิทธิ์ เข้าชื่อร่ วมกันอย่า งน้อยหนึ่ง ในห้า ของ
สมาชิก ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้ง หมดร้องขอต่ อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญ ชี
ทรัพย์สินของสมาคม และร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
17.6 สมาชิ ก ทุ ก ประเภทมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ใช้ ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ข องสมาคมโดยเท่ า เที ย มกั น ตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
17.7 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
กําหนด
17.8 สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับสมาคมโดยเคร่งครัด
17.9 ภาคีสมาชิกสมทบ และ สมาชิกสมทบมีหน้าที่ชําระค่าบํารุงรายปี ภายในวันที่15 มกราคม ของ
ทุกปี
17.10 มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของภาคีสมาชิก การย้ายสถานที่ทําการของ
ภาคีสมาชิกให้สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
17.11 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
17.12 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
17.13 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
17.14 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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หนวดที่ 3
การดาเนินการสมาคม
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่เกิน
สิบเก้าคน โดยไม่นับรวมนายกสมาคมในจํานวนนี้ และคณะกรรมการสมาคมให้มีกรรมการที่มาจาก
สมาชิกสามัญของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
18.1 สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคม
18.2 การเลือกนายกสมาคมให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีการเสนอชื่อจากตัวแทนภาคี
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญเท่านั้น และหากมีผู้เสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้ลงคะแนนเสียง
โดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกสมาคม ต้องมีภาคีสมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อย
กว่าสามภาคีสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญจํานวน 10 คน
18.3 การเลือกกรรมการสมาคมให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีการเสนอชื่อจากตัวแทน
ภาคีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญเท่านั้น และหากมีผู้เสนอชื่อมากกว่า 9 คน ให้ลงคะแนน
เสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการบริหารสมาคม ต้องมีภ าคีสมาชิกสามัญให้การ
รับรองไม่น้อยกว่าสามภาคีสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญจํานวน 10 คน
ข้อ 19 นายกสมาคมและกรรมการสมาคม ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
19.1 มีสัญชาติไทย
19.2 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
19.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายจากการทุจริต
19.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
19.5 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ไ ด้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
19.6 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ค ณะกรรมการสมาคมมี ม ติ ใ ห้ อ อกจากกรรมการอั น เนื่ อ งมาจากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อบังคับ หรือกระทําการใดๆ ที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม หรือไม่เคยถูกนายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬาสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมตามมาตรา 86 (4) เว้นแต่จะพ้นกําหนด 5
ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
19.7 ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมเกินกว่าสองแห่ง สําหรับตําแหน่งนายกสมาคมหรือเลขาธิการ
สมาคมให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง
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ข้อ 20 นายกสมาคมและกรรมการสมาคม มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่นายกสมาคมและ
กรรมการสมาคมได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
20.1 การดํารงตําแหน่งนายกสมาคมและกรรมการสมาคมกระทําได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
20.2 ในกรณีที่นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมจะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระจะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อได้รับมติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมจากที่ประชุมใหญ่
ประจําปีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้ง หมดของสมาคมที่มีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมผู้นั้นจะดํารงตําแหน่งนายกของ
สมาคมติดต่อกันเกินสามวาระมิได้
ข้อ 21 การแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม ให้สมาคมนําไปจด
ทะเบียนต่อ กกท. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม และ
เมื่อ คณะกรรมการอยู่ ในตํ าแหน่ง ครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่ คณะกรรมการชุ ดใหม่ยัง ไม่ไ ด้รั บ
อนุญาตให้จดทะเบียนจาก กกท. ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สมาคมกี ฬ าต่ อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการชุ ดใหม่ จะได้ รั บ อนุญ าตให้ จ ดทะเบีย นจาก กกท. เป็ น ที่
เรียบร้อย และก็ให้ทําการส่งและรับมอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุด
ใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
จาก กกท.
ข้อ 22 หากตํ า แหน่ ง นายกสมาคมว่ า งลง ให้ อุ ป นายกสมาคมทํ า หน้ า ที่ รั ก ษาการแทนจนครบวาระของ
คณะกรรมการสมาคมตามที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 23 ตําแหน่งกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกําหนดวาระ ให้เสนอแต่งตั้งกรรมการ
แทนต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งเพิ่มและให้ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่
ตนแทน
ข้อ 24 กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
24.1 ตาย
24.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
24.3 ขาดจากคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
24.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของภาคีสมาชิกสามัญและ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
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ข้อ 25 อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
25.1 มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
25.2 มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
25.3 มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษา หรื อ อนุ ก รรมการได้ แต่ ก รรมการที่ ป รึ ก ษา หรื อ
อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
25.4 มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
25.5 มีอํานาจลงโทษภาคีสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณี
25.6 มีอํานาจบริห ารกิจการของสมาคม เพื่อ ให้เ ป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ต ลอดจนมีอํ านาจอื่น ๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
25.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
25.8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิส ามัญ ตามที่ภาคีสมาชิกสามัญ จํานวนหนึ่งในสามของภาคี
สมาชิกสามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการสมาคม
ไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลา สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
25.9 มีหน้าที่จัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิก
ร้องขอ
25.10 จัดทําบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบและส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่ทุกครั้งให้ กกท. ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
25.11 มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแจ้ง บัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิกของสมาคม เพียงสิ้น วันที่
31 ธันวาคมของทุ กปี ให้ กกท. ทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถั ดไป หากมีการรั บ
สมาชิกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิกให้แจ้ง กกท. ทราบ ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
25.12 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมให้ กกท. ทราบ ไม่เกินหนึ่งเดือน นับแต่มีการแต่งตั้ง
25.13 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 26 กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ
สมาคม
ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทํา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 28 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 29 การประชุมใหญ่ของสมาคม มี 2 ชนิด คือ
29.1 ประชุมใหญ่สามัญ
29.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของ
ทุกปี
ข้อ 31 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้ นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของภาคี สมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในห้า ของภาคี สมาชิกสามัญ
และสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 32 ในกรณีคณะกรรมการ ได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการสมาคมไม่เรียกประชุม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด การเรียกประชุมตามกําหนดนี้ ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ ที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
ข้อ 33 การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้ แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้ สมาชิกได้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกําหนด
นัดประชุมในเว็บไซต์ของสมาคมหรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ 34 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
34.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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34.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจําปีครั้งที่แล้ว
34.3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
34.4 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ภาคีสมาชิกสามัญรับรอง
34.5 เลือกตั้งคณะกรรมการเมื่อครบกําหนดวาระ
34.6 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี
34.7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่สามัญ จะต้องมีภาคีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 ภาคีสมาชิกสามัญ
และมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 25 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยัง
มี ส มาชิ ก ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ก็ ใ ห้ ข ยายเวลาออกไปอี ก พอสมควร แต่ เ มื่ อ ครบ
กําหนดเวลาขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุม
คราวนั้นไป และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สํา หรับการ
ประชุมในครั้งหลังนี้ มีภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม เท่าไหร่ก็ตาม ก็ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้น จากการร้องขอของสมาชิกฯ ให้เป็นไป
ตาม ข้อ 30
ข้อ 36 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 37 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญ จะมอบอํานาจให้สมาชิก อื่นหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสําเนาบัตรของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดยผู้ รับมอบอํานาจจากภาคีสมาชิกสามัญอาจเกินหนึ่งภาคีสามัญได้แต่
ผู้รับมอบอํานาจจากสมาชิกสามัญให้มอบอํานาจได้ไม่เกิน 1 คน
ข้อ 38 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทําหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 39 การเงินและทรั พย์ สิน ทั้งหมดของสมาคมให้ อยู่ใ นความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ
สมาคมถ้ามีให้นําฝากไว้ในธนาคารในนามของ “สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย” ณ ธนาคารที่มี
หลักฐานมั่นคง หรือสถาบันการเงินโดยมี ธนาคารที่มีหลักฐานมั่นคงรับรอง หรือลงทุนในพันธบัตร
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รัฐบาล ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ จะเห็นสมควร โดยรายรับ รายจ่ายทั้งหมดต้องผ่านบัญชีของ
สมาคมเท่านั้น
ข้อ 40 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทําการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมถึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ 41 ให้นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้า
เกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ 42 ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จํานวนนี้ จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้
ข้อ 43 ให้กรรมการสมาคมที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจในการสั่งจ่ายเงินตามงบประมาณของโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม
ข้อ 44 เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญ ชีง บดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามปีปฏิทิน
บัญชีงบดุลนี้ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับรองก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้การรับรองภายใน
กําหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชี
ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของ
สมาคมได้
ข้อ 47 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ 48 ในกรณี ผู้ สอบบั ญ ชี ต้ อ งพ้ น จากหน้ า ที่ ไ ม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดระหว่ า งการสอบบั ญ ชี ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น ให้
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าทําการแทนได้

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ 49 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมี
ภาคีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 25
คน มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และสมาคมต้องนําข้อบังคับที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลบังคับใช้ได้
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ข้อ 50 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคม
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญ ทั้งหมด หรือมีเหตุ
ตามที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย
ข้อ 51 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เ หลืออยู่ หลังจากที่ได้ดําเนินการ
ชํา ระบัญ ชีต ามที่ กฎหมายกํา หนดเป็ นที่ เรี ยบร้อ ยแล้ ว ให้ ตกเป็ น ของกองทุน พัฒ นาการกีฬ าแห่ ง
ประเทศชาติหรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52 ให้นายทะเบียนแก้ไขสมาชิกตลอดชีพของเดิมเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญ นับตั้งแต่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้
ข้อ 53 ให้นายทะเบียนแก้ไขภาคีสมาชิก ตลอดชีพของเดิมเปลี่ยนเป็นภาคีสมาชิกสามัญ นับตั้งแต่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้
ข้อ 54 ให้นายทะเบียนแก้ไขสมาชิกรายปีของเดิมเปลี่ยนเป็นสมาชิกสมทบ นับตั้งแต่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้
ข้อ 55 ให้นายทะเบียนแก้ไขภาคีสมาชิกรายปีของเดิมเปลี่ยนเป็นภาคีสมาชิกสมทบ นับตั้ง แต่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้
ข้อ 56 ให้สมาชิกสมทบที่ชําระค่าบํารุงรายปีเป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน ให้เลื่อนสถานะเป็นสมาชิกสามัญ
โดยให้ สมาชิ ก ที่ จ่ ายรายปี เดิ ม ยื่ น เอกสารหลัก ฐานต่ อเลขาธิ การสมาคมฯ เพื่ อเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริหารและรับรองสถานะ โดยให้ดําเนินการเฉพาะปีที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้เท่านั้น

