
ขอบังคับสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 

(แกไขคร้ังท่ี 1 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561) 

ขอ 1 ขอบังคับน้ี เรียกวา “ขอบังคับสมาคมกฬีาบริดจแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561” 

ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ไดรับการจดทะเบยีนจากนายทะเบยีนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร 

ขอ 3 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดใหสมาคมเสนอปญหาน้ันในที่ประชุมใหญ

วินิจฉัยและใหถือการวินิจฉัยเปนที่สุด 

ขอ 4 คำจำกัดความ คำในขอบังคับน้ีหมายความวา ดังน้ี 

4.1 สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย 

4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย 

4.3 สมาชิก หมายถึง ภาคีสมาชิกสามัญ ภาคีสมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักด์ิ 

4.4 กกท. หมายถึง การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

 

หมวดที่ 1 

ความทั่วไป 

ขอ 5 ส ม าค ม น้ี มี ช่ื อ ว า  “ส ม าค ม กี ฬ าบ ริ ด จ แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ” ใช อั ก ษ ร ย อ ว า  “ส บ ท .” 

เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “CONTRACT BRIDGE LEAGUE OF THAILAND” ใชอักษรยอวา “CBLT” 

ขอ 6 เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเปนโพดำ ลายกนก มีอักษร “สบท.” ตรงกลางภายในรูปดอกจิก และมี

คำวา “สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย” ลอมรอบดานบน และมีคำวา  “CONTRACT BRIDGE 

LEAGUE OF THAILAND” ลอมรอบดานลาง 

รูปของเครื่องหมายสมาคม 
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ขอ 7 สำนักงานของสมาคมต้ังอยู ณ ช้ัน 20 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย 

เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

เปดทำการ วันจันทร ถึง ศุกร ต้ังแตเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. 

หองฝกซอมและหองแขงขัน ที่ต้ัง โซน E5 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแหงประเทศไทย 

โทรศัพท    02 136 2134 

ขอ 8 วัตถุประสงคของสมาคม 

8.1 เพื่อทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร และดำเนินกิจกรรมกีฬา

บริดจภายในประเทศ 

8.2 เพื่ อสงเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแขงขันและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้ ง

ภายในประเทศและตางประเทศ  โดยกำกับ ควบคุม และรับรองการจัดการแขงขันใหมีมาตรฐาน 

เปนไปตามที่สมาคมกำหนดในแตละระดับ สอดคลองกับกฎระเบียบของสหพันธบริดจโลก และ

สมาพันธบรดิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 

8.3 เพื่อพัฒนาการเลนกีฬาบริดจของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนา สงเสริม สนับสนุนบุคลากร ใน

ระดับตางๆ ใหมีมาตรฐาน มีความรู ความสามารถเพิ่มข้ึน 

8.4 เพื่อรวมมือกับการกีฬาแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของกับการกีฬาตลอดจน

ดำเนินการประสานงานติดตอรวมมือกับองคกรและประเทศตางๆ ในนามประเทศไทยในดาน

กีฬาบริดจ 

8.5 เพื่อสงเสริมใหมีภาคีสมาชิกมาจากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 

8.6 เพื่อสนับสนุนสงเสริมและชวยเหลือภาคีสมาชิกในดานตางๆ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่สมาคม

กำหนด 

8.7 เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขดวยความเปน

กลางและไมใหการสนับสนุนดานการเงินหรือทรัพยสินแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
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หมวดที่ 2 

สมาชิก 

ขอ 9 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท ดังน้ี คือ 

9.1 ภาคีสมาชิก 

(1) ภาคีสมาชิกสามัญ  ไดแก  สถาบันนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย สโมสร หรือ

ชมรมของสถาบันนิติบุคคลที่ชำระคาบำรุงสมาคม โดยชำระเพียงครั้งเดียว และมีสิทธ์ิ

ออกเสียง 

(2)   ภาคีสมาชิกสมทบ ไดแก สถาบันนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย สโมสร หรือ

ชมรมของสถาบันนิติบุคคล ภาคีสมาชิกตองชำระคาบำรุงสมาคมเปนรายป แตไมมีสิทธ์ิ

ออกเสียง  

9.2   สมาชิกสามัญ   

(1) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาบริดจ ที่ชำระคาบำรุงสมาคมเพียงครั้งเดียว

และมีสิทธ์ิออกเสียง 

(2) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาบริดจ ที่ชำระคาบำรุงสมาคมเปนรายป  

แตไมมีสิทธ์ิออกเสียง 

9.3 สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแก  เปนบุคคลผูทรงเกียรติ หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแก

สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม โดยไมตองชำระคาบำรุงสมาคม

และไมมีสิทธ์ิออกเสียง 

ขอ 10 คุณสมบัติของภาคีสมาชิกประกอบดวย 

10.1 มีการสอนหรือการเลนกีฬาบริดจเปนประจำ 

10.2 มีสถานที่เลนหรือฝกซอม 

10.3 มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบการดำเนินการของภาคี 

10.4 มีกิจกรรมการเขารวมการแขงขันที่สมาคมเปนผูจัดการแขงขันหรือรับรองเปนประจำ 

ขอ 11 คุณสมบัติของสามัญสมาชิก ประกอบดวย 

11.1 เปนผูเลื่อมใสในระบอบการปกครองของไทย 

11.2 ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

11.3 ไมเปนผูที่คณะกรรมการสมาคมมีมติใหออกจากกรรมการ อันเน่ืองมาจากไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับ หรือกระทำการใด ๆ ที่นำความเสื่อมเสียมาสูสมาคม 
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ขอ 12 คาบำรุงรายป และคาบำรุงสมาคม 

12.1 ภาคีสมาชิกสามัญ  คาบำรุงสมาคม    8,000 บาท และไมเรียกเก็บคาบำรุงรายป 

12.2 ภาคีสมาชิกสมทบ  คาบำรุงรายปปละ     800 บาท 

12.3 สมาชิกสามัญ  คาบำรุงสมาคม    2,000 บาท และไมเรียกเก็บคาบำรุงรายป 

12.4 สมาชิกสมทบสามัญ  คาบำรุงรายปปละ     200 บาท 

12.5 สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไมตองเสียคาบำรุงสมาคม 

ขอ 13 การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมย่ืนใบสมัครตาม

แบบของสมาคมตอเลขาธิการ และใหเลขาธิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการ

ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการ

พิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใด ใหเลขาธิการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบภายในสิบหาวัน 

ขอ 14 ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหผูสมัครน้ันชำระเงินคาบำรุงรายป

หรือคาบำรุงสมาคมใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงโดยไปรษณียตอบรับจากเลขาธิการ 

และสมาชิกภาพของผูสมัคร ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ผูสมัครไดชำระเงินคาบำรุงรายปหรือคาบำรุงสมาคม

เปนที่เรียบรอยแลว จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปน้ัน แตถาผูสมัครไมชำระเงินคาบำรุงรายปหรือคา

บำรุงสมาคมภายในกำหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวน้ันเปนอันยกเลิกและใหเลขาธิการประกาศ

รายช่ือสมาชิกในเว็บไซต หรือชองทางอื่นเพื่อใหทราบทั่วกัน 

ขอ 15 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักด์ิ ให เริ่มนับต้ังแตวันที่สมาคมไดรับหนังสือตอบรับจากผูที่

คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของสมาชิก

กิตติมศักด์ิใหสิ้นสุดลงตามวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักด์ิตาย 

ขอ 16 สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญและภาคีสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปน้ี 

16.1 ภาคีสมาชิกสามัญ และ ภาคีสมาชิกสมทบ 

(1) เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามขอ 10 เปนเวลา 2 ปข้ึนไป 

(2) ลาออก โดยย่ืนหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู น้ันไดชำระหน้ีสินที่ ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่

เรียบรอย 

(3) ไมชำระคาบำรุงรายป โดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมไดมีหนังสือทวงถามแลวไม

นอยกวาสองครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน 



 5 

(4) ที่ประชุมใหญของสมาคม ไดพิจารณาลงมติใหลบช่ือออกจากทะเบียน เพราะภาคี

สมาชิกน้ันจงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความเสื่อมเสีย

มาสูสมาคม มติที่ประชุมใหญของสมาคมใหลบช่ือออกจากทะเบียน หรือใหพนจาก

สมาชิกภาพ ใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ ภาคีสมาชิกที่ถูกลบช่ือออกจากทะเบียน 

หรือใหพนจากสมาชิกภาพ หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหม ใหย่ืนใบสมัคร

ตอเลขาธิการสมาคมได เมื่อพนกำหนด 1 ป นับแตวันที่ถูกถอนช่ือ 

16.2 สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และกิตติมศักด์ิ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนบุคคลลมละลาย  ไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ที่ประชุมใหญมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม 

ขอ 17 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

17.1 สมาชิกทุกประเภทมีสิท ธ์ิเสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับการดำเนินการของสมาคมตอ

คณะกรรมการ 

17.2 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญเทาน้ันที่มีสิทธ์ิในการเลือกต้ังโดยภาคีสมาชิกสามัญมีสิทธ์ิ

ออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญไดภาคีสมาชิกละสี่คะแนนเสียง และสมาชิกสามัญมีสิทธ์ิ

ออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญไดหน่ึงคะแนนเสียงเทาน้ัน 

17.3 ภาคีสมาชิกและสมาชิกสามัญที่ไมเขารวมการประชุมใหญ 3 ครั้งติดตอกัน ใหย่ืนเรื่องตอ

เลขาธิการสมาคมและจะใชสิทธ์ิในการเลือกต้ังไดในปถัดไป ใหเขารวมการประชุมใหญสามัญ

ประจำปของสมาคม และจะใชสิทธ์ิไดในปถัดไป 

17.4 ภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญที่เปนสมาชิกไมครบหน่ึงป มีสิทธ์ิในการออกเสียงลงมติ

ตาง ๆ ยกเวนวาระการเลือกต้ังนายกสมาคม 

17.5 ภาคีสมาชิกสามญัและสมาชิกสามัญเทาน้ันทีม่ีสทิธ์ิเขาช่ือรวมกันจำนวนไมนอยกวาหน่ึงในหา

ของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามญัทั้งหมดรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร

และบญัชีทรัพยสินของสมาคม และรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได 

17.6 สมาชิกทุกประเภทมีสิท ธ์ิเขาใชสถานที่และอุปกรณของสมาคมโดยเทาเทียมกัน ตาม

หลักเกณฑที่สมาคมกำหนด 

17.7 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธ์ิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีข้ึน ตามหลักเกณฑที่สมาคม

กำหนด 

17.8 สมาชิกทุกประเภทมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับสมาคมโดยเครงครัด 
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17.9 ภาคีสมาชิกสมทบ และ สมาชิกสมทบมีหนาที่ชำระคาบำรุงรายป ภายในวันที ่15 มกราคม ของทุกป 

17.10 มีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของภาคีสมาชิก การยายสถานที่ทำการของ

ภาคีสมาชิกใหสมาคมทราบภายในหน่ึงเดือนนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

17.11 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม 

17.12 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการตางๆ ของสมาคม 

17.13 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีข้ึน 

17.14 มีหนาที่ชวยเผยแพรช่ือเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

 

หมวดที่ 3 

การดำเนินการสมาคม 

ขอ 18 ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทำหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอยางนอยเกาคนแตไมเกิน

สิบเกาคน ในจำนวนน้ีใหมีกรรมการที่มาจากภาคีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญของสมาคม จำนวน

ไมนอยกวาสองในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 

18.1 การเลือกนายกสมาคมใหกระทำโดยที่ประชุมใหญเลือกต้ัง โดยวิธีการเสนอช่ือจากตัวแทนภาคี

สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญเทาน้ัน และหากมีผูเสนอช่ือมากกวา 1 คน ใหลงคะแนนเสียง

โดยวิธีลับ การเสนอช่ือผูที่จะเปนนายกสมาคม ตองมีภาคีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสามัญให

การรับรองไมนอยกวา 5 คน 

18.2 สำหรับกรรมการสมาคม ใหนายกสมาคมไปแตงต้ังกรรมการใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ตอไป 

กรรมการสมาคม มีตำแหนงและหนาที่ โดยสังเขป ดังน้ี 

(1) นายกสมาคมเปนมีอำนาจกระทำการแทนสมาคม อีกทั้งยังเปนหัวหนาในการบริหาร

กิจการของสมาคม เปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทำหนาที่เปนประธานในที่

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม 

(2) อุปนายกทำหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาที่

นายกสมาคมไดมอบหมายและทำหนาทีแ่ทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะ

ปฏิบัติหนาที่ได แตการทำหนาที่แทนนายก ใหอุปนายกตามลำดับตำแหนงเปนผูกระทำการแทน 

(3) เลขาธิการ ทำหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนาเจาหนาที่ของ

สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหนาที่เปน

เลขาธิการในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

(4)  เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทำบัญชีรายรับ รายจาย 

บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคม ไวเพื่อตรวจสอบ 
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(5) ปฏิคม มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่

ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

(6) นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ

เหรัญญิกในการเรียกเกบ็เงินคาบำรุงสมาคมจากสมาชิก 

(7) ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคม ใหสมาชิกและ

บุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย              

(8) กรรมการตำแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดใหมีข้ึน  

โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจำนวนที่ขอบังคับไดกำหนด

ไว  แตถาคณะกรรมการมิไดกำหนดตำแหนงก็ถือวาเปน กรรมการกลาง 

ขอ 19 กรรมการสมาคม ประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

19.1 มีสัญชาติไทย 

19.2 มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา หรือการ

สงเสริมการกีฬาภายในขอบวัตถุประสงคของสมาคม 

19.3 ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายจากการทุจริต 

19.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

19.5 ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

19.6 ไมเปนผูที่คณะกรรมการสมาคมมีมติใหออกจากกรรมการอันเน่ืองมาจากไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับ หรือกระทำการใดๆ ที่นำความเสื่อมเสียมาสูสมาคม หรือไมเคยถูกนายทะเบียนกลาง

สมาคมกีฬาสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการสมาคมตามมาตรา 86 (4) เวนแตจะพนกำหนด 5 

ป นับต้ังแตวันที่ถูกสั่งใหพนจากตำแหนง 

ขอ 20 นายกสมาคมและกรรมการสมาคม มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายกสมาคมไดรับ

การเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ 

20.1 การดำรงตำแหนงนายกสมาคมและกรรมการสมาคมกระทำไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

20.2 ในกรณีที่นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมจะดำรงตำแหนงเกินกวาสองวาระจะกระทำไดก็

ตอเมื่อไดรับมติแตงต้ังใหดำรงตำแหนงนายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมจากที่ประชุมใหญ

ประจำปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมที่มีสิทธ์ิ

ออกเสียงเลือกต้ัง แตทั้งน้ี นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมผูน้ันจะดำรงตำแหนงนายกของ

สมาคมติดตอกันเกินสามวาระมิได 
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ขอ 21 การแตงต้ังกรรมการสมาคมข้ึนใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม ใหสมาคมนำไปจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการ

แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยูในตำแหนงครบกำหนดตามวาระ

แลว แตคณะกรรมการชุดใหม ยังไม ได รับอนุญ าตใหจดทะเบียนจากสมาคมกีฬาประจำ

กรุงเทพมหานคร ก็ใหคณะกรรมการชุดเดิม ปฏิบัติหนาที่กรรมการสมาคมกีฬาตอไปจนกวา

คณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากนายทะเบียนเปนที่เรียบรอย และก็ใหทำการ

สงและรับมอบงานกัน ระหวางคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน

สามสิบวัน นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากนายทะเบียน 

ขอ 22 หากตำแหนงนายกสมาคมวางลง ใหกรรมการพนจากตำแหนงทั้งคณะและใหสมาคมจัดการประชุม

ใหญ เพื่อเลือกต้ังนายกสมาคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตำแหนงนายกสมาคมวางลง  

ขอ 23 ตำแหนงกรรมการสมาคม ยกเวนนายกสมาคมวางลงกอนครบกำหนดวาระ ใหนายกสมาคมแตงต้ัง

บุคคลหรือสมาชิกใหดำรงตำแหนงแทน โดยผูดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงไดเทากับวาระของผูที่

ตนแทน 

ขอ 24 กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปน้ี คือ 

24.1 ตาย 

24.2 ลาออก โดยย่ืนหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอนายกสมาคม 

24.3 ขาดจากคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ 

24.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตำแหนงดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของภาคีสมาชิกสามัญและ

สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม 

24.5 ตำแหนงนายกสมาคมวางลง 

ขอ 25 อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการสมาคม 

25.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติน้ันจะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับน้ี 

25.2 มีอำนาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม 

25.3 มีอำนาจแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได  แตกรรมการที่ปรึกษา หรือ

อนุกรรมการจะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงต้ัง 

25.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ 

25.5 มีอำนาจลงโทษภาคีสมาชิกและสมาชิกสามัญ ที่ไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคม 

หรือกระทำการอยางหน่ึงอยางใดเปนการเสียหายแกสมาคมตามความอันสมควรแกกรณี 
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25.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ 

ตามที่ขอบังคับไดกำหนดไว 

25.7 มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม 

25.8 มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่ภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญ จำนวนไม

นอยกวาหน่ึงในหาของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญทั้งหมด ไดเขาช่ือรองขอใหจัด

ประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซึ่งการน้ีจะตองจดัใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต

วันที่ไดรับหนังสือรองขอ ถาคณะกรรมการสมาคมไมเรียกประชุมภายในระยะเวลา สมาชิกที่

เปนผูรองขอใหเรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได 

25.9 มีหนาที่จัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดำเนินกิจกรรม

ตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิก

รองขอ 

25.10 จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับ

ทราบและสงรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญทุกครั้งใหนายทะเบียน

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันประชุม 

25.11 มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองแจงบัญชีรายช่ือและจำนวนสมาชิกของสมาคม เพียงสิ้นวันที่ 

31 ธันวาคมของทุกป ใหนายทะเบียนทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป หากมีการรับ

สมาชิกใหม หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายช่ือและจำนวนสมาชิกใหแจงนายทะเบียนทราบ ภายใน

เกาสิบวันนับแตวันที่รับสมาชิกใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

25.12 มีหนาที่จัดทำรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมเสนอตอที่ประชุมใหญใน

คราวที่เสนองบดุลและใหสงสำเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบยีนภายในกำหนดสามสิบวัน

นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

25.13 แจงรายช่ือคณะกรรมการบริหารสมาคมใหนายทะเบียนทราบ ไมเกินหน่ึงเดือน นับแตมีการแตงต้ัง 

25.14 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ขอ 26 กรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ

สมาคม 

ขอ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมคราวน้ันเลือกต้ังกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหน่ึงทำ

หนาที่เปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 
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ขอ 28 การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมดจึง

จะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถา

คะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูช้ีขาด 

 

หมวดที่ 4 

การประชุมใหญ 

ขอ 29 การประชุมใหญของสมาคม มี 2 ชนิด คือ 

29.1 ประชุมใหญสามัญ 

29.2 ประชุมใหญวิสามัญ 

ขอ 30 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป ปละหน่ึงครั้ง ไมเกินเดือนเมษายน 

ของ ทุกป 

ขอ 31 การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีข้ึนไดก็โดยที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมข้ึีน หรอืเกิดข้ึนดวยการ

เขาช่ือรวมกันของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญ ไมนอยกวาหน่ึงในหาของภาคีสมาชิกสามัญ

และสมาชิกสามัญทั้งหมดรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีข้ึน 

ขอ 32 ในกรณีคณะกรรมการ ไดรับการรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหเรียกประชุมภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับการรองขอ ถาคณะกรรมการสมาคมไมเรยีกประชุม ภายในระยะเวลาที่

กำหนด การเรียกประชุมตามกำหนดน้ี ภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญที่เปนผูรองขอใหเรียก

ประชุมจะเรียกประชุมเองกไ็ด 

ขอ 33 การแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหเลขาธิการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบเปน

ลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน ไมนอยกวาเจ็ดวัน และประกาศแจงกำหนด

นัดประชุมในเว็บไซตของสมาคมหรือชองทางอื่นเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

ขอ 34 การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปน้ี 

34.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

34.2 รับรองรายงานการประชุมใหญประจำปครั้งที่แลว 

34.3 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป 

34.4 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

34.5 เลือกต้ังนายกสมาคมเมื่อครบกำหนดวาระ หรือตำแหนงนายกสมาคมวางลง 
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34.6 แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีประจำป 

34.7 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ขอ 35 ในการประชุมใหญสามัญหรือการประชุมใหญวิสามัญ จะตองมีภาคีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไม

นอยกวา 5 ภาคีสมาชิกสามัญ และมีสมาชิกสามัญไมนอยกวา 25 คน จึงจะถือวาครบองคประชุม  

แตถาเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก เขารวมประชุมไมครบองคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไป

อีกพอสมควร แตเมื่อครบกำหนดเวลาขยายออกไปแลว ยังมีสมาชิก เขารวมประชุมไมครบองคประชุม 

ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวน้ันไป และใหจัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด

ประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังน้ี มีภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญเขารวมประชุม

จำนวนเทาใดก็ตาม ก็ใหถือวา ครบองคประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญทีเ่กิดข้ึน จากการ

รองขอของสมาชิก ก็ใหถือวาเปนการยกเลิก 

ขอ 36 การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมี

คะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูช้ีขาด 

ขอ 37 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญจะมอบอำนาจใหสมาชิกอื่นหรือผูแทนเขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนตนก็ได โดยมีหนังสือมอบอำนาจเปนลายลักษณอักษร พรอมสำเนาบัตรของผูมอบ

อำนาจและผูรับมอบอำนาจ โดยผูรับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจไดไมเกิน 1 คน หรือ 1 ภาคีสมาชิก

สามัญ 

ขอ 38 ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือไมสามารถ

จะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทำการเลอืกต้ังกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหน่ึงใหทำหนาที่

เปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวดที่ 5 

การเงินและทรพัยสิน 

ขอ 39 การเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ

สมาคมถามีใหนำฝากไวในธนาคารในนามของ “สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย” ณ ธนาคารที่มี

หลักฐานมั่นคง หรือสถาบันการเงินโดยมีธนาคารที่มีหลักฐานมั่นคงรับรอง หรือลงทุนในพันธบัตร

รัฐบาล ตามที่คณะกรรมการสมาคม จะเห็นสมควร โดยรายรับ รายจายทั้งหมดตองผานบัญชีของ

สมาคมเทาน้ัน 

ขอ 40 การลงนามในต๋ัวเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหทำการแทนนายกสมาคมลงนามรวมกับเหรัญญิก พรอมกับประทับตราของสมาคมถึงจะถือวาใชได 
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ขอ 41 ใหนายกสมาคมมีอำนาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ถา

เกินกวาน้ันจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ขอ 42 ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวา

จำนวนน้ี จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให 

ขอ 43 ใหกรรมการสมาคมที่ไดรับมอบหมายมีอำนาจในการสั่งจายเงินตามงบประมาณของโครงการที่ไดรับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม 

ขอ 44 เหรัญญิก จะตองทำบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการตามปปฏิทิน 

บัญชีงบดุลน้ีตองใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน

กำหนด หน่ึงรอยย่ีสิบวัน นับแตวันสิ้นปการบัญชี 

ขอ 45 ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต 

ขอ 46 ผูสอบบัญชีมีอำนาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและ

สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของ

สมาคมได 

ขอ 47 คณะกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ 

ขอ 48 ในกรณีผูสอบบัญชีตองพนจากหนาที่ ไมวาดวยเหตุใดระหวางการสอบบัญชียังไมเสร็จสิ้น ให

คณะกรรมการมีอำนาจแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหมเขาทำการแทนได 

 

หมวดที่ 6 

การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

ขอ 49 ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญ และองคประชุมใหญจะตองมี

ภาคีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา 5 ภาคีสมาชิกสามัญ และสมาชิกสามัญไมนอยกวา  

25 คน มติของที่ประชุมใหญในการใหแกไขหรอืเพิ่มเติมขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และสมาคมตองนำขอบังคับที่

ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานครภายในสิบสี่วัน นับ

แตวันที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนไดจดทะเบียนแลวใหมีผลบังคับใชได 

ขอ 50 การเลิกสมาคมจะเลิกไดโดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคม

จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของภาคีสมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุ

ตามที่กำหนดไวตามกฎหมาย 
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ขอ 51 เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู หลังจากที่ไดดำเนินการ

ชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ

กุศลสาธารณประโยชน ตามมติที่ประชุมใหญ 
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