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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประธานกรรมการ อาคารสานักงานใหญ่
ชั้น ๒๔ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
******************************
สมาชิกที่มาประชุม
๑. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
๒. นายวราห์ สุจริตกุล
๓. นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
๔. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
๕. นายติง อังคสิทธิ์
๖. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
๗. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
๘. นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ
๙. นายเสริมชัย ปัทมดิลก
๑๐. นายสืบ ธาราสิริ
๑๑. นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ
๑๒. นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรตั น์
๑๓. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
๑๔. นายฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ
สมาชิกที่ไม่มาประชุมแต่มอบอานาจ
๑. นายภูวดล สําเภาเงิน
(มอบอํานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
๒. นายหรินารถ ศิริวรรณ
(มอบอํานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
๓. นางสาวธิวา ฮวดเส็ง
(มอบอํานาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ)
๔. นางสาวอัชฌา ล้ําเลิศปัญญา
(มอบอํานาจให้ นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ)

นายกสมาคม/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
ประชาสัมพันธ์/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
รองเลขาธิการ/สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

เหรัญญิก/สมาชิกสามัญ
กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
นายทะเบียน/สมาชิกสามัญ
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๕. นายธีรนนท์ ล้ําเลิศปัญญา
(มอบอํานาจให้ นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์)
๖. นางสาวสุปิยา งามฮุย
(มอบอํานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
๗. นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์
(มอบอํานาจให้ นายจิติศักดิ์ นิติพสิ านนท์)
สมาชิกที่ไม่มาประชุม
๑. นายพิชญ์ การุณกรสกุล
๒. นายฉัตรเดช เดชกุญชร
(ไม่ได้ชําระค่าบํารุงสมาชิก)
๓. นายสัคคยศ ชลวิจารณ์
(ไม่ได้ชําระค่าบํารุงสมาชิก)
๔. นายชยุต ตุลยนิติกลุ
(ไม่ได้ชําระค่าบํารุงสมาชิก)
๕. นางสาวพูพอน วิเชียรสิงห์
(ไม่ได้ชําระค่าบํารุงสมาชิก)

สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
อุปนายกและเลขาธิการ/สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร

หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา

๒. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม

กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

๓. ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐดิษฐ์ ตันติดํารงค์ฤทธิ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสืบ ธาราสิริ รองเลขาธิการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าแต่เดิมตามทะเบียนสมาชิกของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมฯมีสมาชิกสามัญจํานวน ๕๖ ราย แต่มีการคัดรายชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสามัญจํานวน ๓๐ คน กับอีก ๒
สโมสร
เนื่องจากตรวจสอบกับนายทะเบียนและเหรัญญิกของสมาคมฯแล้วพบว่าไม่มีการชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปี
ตั้งแต่เริม่ ต้น จึงถือว่าบุคคล/องค์กรดังกล่าวไม่เคยเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ จึงเหลือสมาชิกสามัญ ๒๔ ราย ที่มสี ิทธิเข้าประชุมสามัญ
ประจําปีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๖) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ
ได้เห็นชอบสมาชิกใหม่จํานวน ๓ คน แต่มีเพียง ๒ คนที่ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นายจิตศิ ักดิ์
นิติพิสานนท์ และ นายฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ ส่วนเด็กหญิงโซเฟีย ลลิดายังไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปี จึงทําให้
จํานวนสมาชิกสามัญเพิ่มเป็น ๒๖ คน และในจํานวนสมาชิกสามัญ ๒๖ คนนี้ มีสมาชิก ๖ คน ที่ไม่มสี ทิ ธิ์ออกเสียงเนื่องจากไม่ได้ชําระ
ค่าบํารุงประจําปี ๒๕๖๑ ซึ่งสมาคมฯได้แจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อย่างไรก็ดี นายเสริมชัย ปัทมดิลก ได้ชําระค่าบํารุงประจําปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ก่อนการประชุม จึงถือว่าจํานวนสมาชิกที่ไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงลดลงเหลือ ๕ คน
นายสืบ ธาราสิริ ได้กล่าวสรุปองค์ประชุม ในการประชุมสามัญประจําปีดังนี้
 สมาชิกสามัญผู้มสี ิทธิ์ออกเสียงและมาประชุมด้วยตนเอง ๑๔ คน
 สมาชิกสามัญผู้มอบอํานาจให้กับสมาชิกอื่นมาประชุมแทน ๗ คน
 สมาชิกสามัญขาดประชุม ๕ คน
 สมาชิกสามัญทีม่ สี ิทธิ์ออกเสียง ๒๑ คน
 สมาชิกสามัญทีไ่ ม่มสี ิทธิ์ออกเสียง ๕ คนเนื่องจากไม่ได้ชําระค่าบํารุงประจําปี ๒๕๖๑
 สมาชิกที่มาประชุมหรือมอบอํานาจที่มีสิทธิออกเสียง ๒๐ คน
 สมาชิกที่มาประชุมหรือมอบอํานาจที่ไม่มสี ิทธิออกเสียง ๑ คน
สรุปว่ามีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง

ประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกสมาคม (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าในวันนี้มีสมาชิกสามัญมาประชุมเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดตามที่รองเลขาธิการได้ชี้แจงไปแล้ว
ถือครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๔ จึงขอเปิดประชุม
นายกสมาคมฯกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจําปีอันเนื่องมาจากการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๕๘๒๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง “ขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ และ
ขอให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีขึ้นใหม่” อันเนื่องมาจากการมอบอํานาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ และองค์ประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ๓๔ จึงให้
สมาคมฯให้จัดประชุมใหม่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รบั หนังสือ
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นายกสมาคมฯกล่าวต่อไปว่าสมาคมฯได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับทุกประการและที่จริงมีหลักฐานการมอบอํานาจครบถ้วน แต่
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ๒๕๖๑ ขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องประธาน อาคารสํานักงานใหญ่ บริษัท ปตท จํากัด
มหาชน ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีขนั้ ตอนในการเตรียมการประชุมดังนี้
๑. เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับหนังสือจาก กกท.เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกสมาคมฯจึงขอให้รองเลขาธิการหา
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปีที่สมาชิกจะสามารถมาประชุมด้วยตนเองมากที่สุดโดยต้องจัดภายในวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ตามคําสั่งของ กกท.
๒. รองเลขาธิการได้สอบถามวันที่ๆกรรมการ/สมาชิกสะดวกใน line group ในที่สุดพบว่าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นวันที่จะมีสมาชิกมาประชุมด้วยตนเองมากที่สดุ
๓. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรรมการสมาคมประชุมกันใน LINE Group ในที่ประชุม LINE Group มีมติที่จะ
ให้จัดประชุมใหญ่สามัญขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลาบ่ายโมงตรง สมาคมจึงได้ทําการประกาศการประชุม
ขึ้นหน้าเว็บไซด์และ Facebook Page Ski and Snowboard Association of Thailand ตั้งแต่วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยใน Facebook มีผู้เห็นประกาศแล้วมากกว่า สองพันคน
๔. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกสมาคมฯ ได้ออกหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการไปสู่สมาชิก โดยระบุวัน
เวลา และสถานที่อย่างชัดเจน รวมทั้งหัวข้อระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ รวมทั้งมีหนังสือเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจําปีด้วย
๕. ในการประชุมสมาคมประจําเดือนเมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านสวนกุหลาบ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน
ที่ประชุมมีมติยืนยันผลการประชุมจาก Group Line อีกครั้งโดยไม่มกี รรมการท่านใดคัดค้าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี
เลขาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย จึงถือเป็นการยืนยันในขั้นที่สอง ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมได้มมี ติมอบหมายให้นายสืบ ธาราสิริ
รองเลขาธิการ รับไปดําเนินการจัดการประชุมดังกล่าว
นายสืบ ธาราสิริ รองเลขาธิการฯ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงในวาระต่างๆดังนี้
๑. ฝ่ายเลขานุการได้แจกบัตรการออกเสียงประกอบด้วยบัตร ๓ ใบ มีขอ้ ความว่า “YES”, “NO”, และ “NO VOTE”
และบัตรคะแนนเสียงซึ่งมีช่องให้กาเครื่องหมายสําหรับแต่ละวาระ “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง”
๒. เมื่อนายกสมาคมฯขอให้ลงคะแนนออกเสียง ขอให้สมาชิกแต่ละคนชูบัตรการออกเสียง “YES” ถ้าเห็นด้วย,
“NO” ถ้าไม่เห็นด้วย”, และ “NO VOTE ถ้า งดออกเสียง เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการนับคะแนนเสียง
๓. นอกจากนั้นขอให้สมาชิกแต่ละคนทําเครื่องหมายการลงคะแนนลงบนบัตรคะแนนเสียง และลงนามกํากับสําหรับ
แต่ละวาระที่มีการออกเสียง
เมื่อเสร็จการประชุมฝ่ายแลขานุการจะรวบรวมบัตรคะแนนเสียงเพื่อเก็บเป็น
หลักฐานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๔ จาก ๑๕
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ระเบียบวาระที่ ๒: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายกสมาคมฯกล่าวว่า รองเลขาธิการ ได้เวียนรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดขึน้ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ให้สมาชิกแล้ว จึงขอให้สมาชิกพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โดยชูบัตร “YES” และกา “เห็นด้วย” บนบัตรคะแนนเสียง หากเห็นชอบกับรายงานการประชุม
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและโนว์

บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๐
นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ผลการดําเนินงานของสมาคมและกิจการในรอบปี ๒๕๖๐ ปรากฏอยู่ในเอกสารระเบียบวาระ
การประชุมซึ่งแจกไปแล้ว จึงขอให้สมาชิกพิจารณารายงานในเอกสารดังกล่าวและสอบถามหรือแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีสมาชิกออกความเห็น นายกสมาคมฯจึงขอให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยชูบัตร “YES” และกา “เห็นด้วย” บน
บัตรคะแนนเสียง หากเห็นชอบกับการแถลงกิจการทีผ่ ่านมาในรอบปี ๒๕๖๐
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ การแถลงกิจการทีผ่ ่านมาในรอบปี ๒๕๖๐

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๕ จาก ๑๕
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ระเบียบวาระที่ ๔: แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ๒๕๖๐
นายกสมาคมฯ กล่าวว่า รายงานงบการเงินของสมาคมเป็นงบรวมตัง้ แต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ ตามรายงานผูต้ รวจสอบบัญชีจาก สํานักงานสอบบัญชีนาวี โดย นายนาวี ยันตะระกะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
๑๒๒๐๕ ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
-

-

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๑๒,๓๘๐,๕๔๑.๕๓ บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยสีส่ ิบเอ็ดบาท ห้าสิบสามสตางค์)
ประกอบด้วย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
๑๒,๒๓๘,๒๑๖.๙๘
บาท
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
๑๔๒,๓๒๔.๕๕
บาท
รวมหนี้สินและส่วนของทุนสมาคมทั้งสิ้น
๑๒,๓๘๐,๕๔๑.๕๓
บาท
งบแสดงรายได้ – รายจ่าย สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายได้รวม
๒๑,๓๗๗,๐๘๒.๗๙ บาท
รายจ่ายรวม
๑๓,๓๓๑,๑๑๕.๑๐
บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น
๘,๐๔๕,๗๐๘.๙๙
บาท

นายกสมาคมฯสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกแสดงความเห็น นายกสมาคมฯจึงขอให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยชูบัตร “YES” และกา “เห็นด้วย” บน
บัตรคะแนนเสียง หากเห็นชอบกับงบดุลฯ
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและรับรอง งบดุล งบรายได้ – รายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๐ ของสมาคม
กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี ๒๕๖๑
นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ในระเบียบวาระนี้ เหรัญญิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ เสนอให้ นายนาวี
ยันตะระกะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน ๑๒๒๐๕ สํานักงานสอบบัญชีนาวี เป็นผูส้ อบบัญชีงบการเงินสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๑ โดยคิดค่าธรรมเนียมตรวจสอบ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เท่ากับปี ๒๕๖๐
นายกสมาคมฯสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๖ จาก ๑๕
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เมื่อไม่มีสมาชิกแสดงความเห็น นายกสมาคมฯจึงขอให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยชูบัตร “YES” และกา “เห็นด้วย”
บนบัตรคะแนนเสียง หากเห็นชอบกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
มติที่ประชุม
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายนาวี ยันตะระกะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๒๒๐๕
สํานักงานสอบบัญชีนาวี เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๑ โดยคิด
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๖: เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม
รองเลขาธิการชี้แจงว่าการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทํางานของสมาคมฯเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและได้นําความเห็นของผู้แทน กกท. ที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มารวมด้วยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่า ในข้อ ๖ เนื่องจากชื่อย่อของสมาคม SSAT ไม่มีจุด “.” ตราสัญลักษณ์ก็ไม่
ควรมีจุดด้วยเช่นกัน
นายกสมาคมฯสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มสี มาชิกแสดง
ความเห็น จึงสรุปผลการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯเป็นดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับเดิม
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๕๙
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๖๑
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ถื อ การ ไทยทุกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้ข้อบังคับนี้แทนในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
วินิจฉัยเป็นที่สุด
การตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่
วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ คําจํากัดความ คําในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย
๔.๒ คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “สมาคม”หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ประเทศไทย
๔.๒ “คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๗ จาก ๑๕
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๔.๓ สมาชิกหมายถึงสมาชิกสามัญสมาชิกกิตติมศักดิ์
๔.๓ “สมาชิก”หมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิก
๔.๔ คณะกรรมการพิเศษ หมายถึง กรรมการที่
กิตติมศักดิ์
ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และ
๔.๔ “กรรมการพิเศษ”หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง
อุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
๔.๕นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา นายทะเบียนสมาคม
สมาคมแต่งตั้ง
กีฬาประจํากรุงเทพมหานครหมายถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่ง
๔.๕ “นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา”และ “นายทะเบียน
ประเทศไทย
สมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร”หมายถึงผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
ประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.บ.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ไทย" ใช้อักษรย่อว่า “สสสท”เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า“SKI AND
“THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION” ใช้อักษร SNOWBOARD ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า
“SSAT”
ย่อว่า T.S.S.A.
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏ ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏลาย
ลายกนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์ กนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดํา
บอร์ด สีดําหมายถึงความมั่นคง
มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึง หมายถึงความมั่นคง
มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึงความยิง่ ใหญ่
ความยิ่งใหญ่
และแฝงความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกี
และแฝงความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่
ประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง
ด้านล่าง

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION
ข้อ ๗ สํานั กงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๑๐/๑๑ ถนน
ลาดพร้าว ซอย ๑๐๗ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
เปิดทําการวันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือ
ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดย

ข้อ ๗ สํานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๖ อาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้ น ๑๙ ถนนรามคํ า แหง หั ว หมาก
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศั พท์ ๐๒๑๓๐๗๒๐๓ Email
info@ssat.or.th เปิ ดทํ าการวั นจั นทร์ – วั นศุ กร์ ตั้ งแต่ เวลา๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น .ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือชมรม
กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดยสมาคมกีฬาแห่ง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๘ จาก ๑๕
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สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การรับรอง หน่วยงาน
ราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ
หน่ ว ยงานราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นิ ติ บุ ค คล หรื อ
สโมสรของนิ ติ บุ ค คล หรื อ สถาบันการศึกษา ชมรม
หรือสโมสรกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจกีฬาสกี และสโนว์บอร์ด

จังหวัดให้การรับรอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือ
บุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ที่ชําระค่าสมาชิก
ตามข้อ ๑๑.๑
๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ด หรือชมรม/สโมสรทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากข้อ ๑๐

๙.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และ
รวมไปถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้ง
แรก ๘๐๐ บาท
และค่าบํารุงประจําปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
ต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการใน
คราวแรกที่มีการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่
รับเข้าเป็น สมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
การสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ก็ให้ผ้สู มัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปี
ให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับ
จาก เลขาธิการและสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
ภายในกําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิกและให้
เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการ ได้พิจารณาลงมติ

๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลง
มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และรวมไปถึงนักกีฬาที่ผา่ น
การแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๓๐๐
บาท
และค่าบํารุงประจําปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกวิสามัญและ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการประชุม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็น สมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามัญของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณา การสมัครแล้ว ผล
เป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปีให้
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของเลขาธิการ info@ssat.or.th และสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคม
ภายในกําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิกและให้เลขาธิการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ทราบโดยทั่ว
กัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมมีมติ
อนุมัติ ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๙ จาก ๑๕
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ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของสมาชิก
กิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงตามวาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
เป็นเวลาสองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ
สมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคม
เป็นที่เรียบร้อย
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๕.๕ ไม่ชาํ ระค่าบํารุงประจําปี โดยไม่มเี หตุอันสมควร
ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
...
ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออก
เสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิใน
การออกเสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายก
สมาคม
๑๖.๕ สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่มสี ิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มี
สิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สมาคมได้
๑๖.๖ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอ
เป็นหนังสือ
๑๖.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้

ได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็น
สมาชิกของสมาคม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๕.๑ เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ๑๐เป็นเวลา
สองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๕.๕ ไม่ชําระค่าบํารุงประจําปี (ในกรณีของสมาชิก
สามัญ) โดยไม่มเี หตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได้ส่ง Email ทวง
ถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า
สามสิบวันหรือขาดการติดต่อกับสมาคมเกินกว่า ๑ ปี นับ
จากวันที่อายุสมาชิกสิ้นสุดลง
...

ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ
ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออก
เสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม
๑๖.๕ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มสี ิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสมาคมได้
๑๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอเป็น
หนังสือ
๑๖.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม
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๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดย
เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ มีหน้าที่ชําระค่าบํารุงประจําปีภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ของทุกปี สมาชิกสามัญทีไ่ ม่ชําระค่าบํารุง
ประจําปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติทั้งนี้ ค่าบํารุงประจําปีอาจเรียกเก็บ
หรือไม่กไ็ ด้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของสมาคมและนายก
สมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกทุกรายจะต้องได้รับสิทธิ
เหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทําการ ให้สมาคม
ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคม ประกอบด้วยคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑๘.๑
มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับ
การดําเนินกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อนายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
ข้อ ๒๕ กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อ
ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการบริหารกิจการของสมาคม

กันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับ
ของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ สมาชิกสามัญมีหน้าที่ชําระค่าบํารุงประจําปีภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของทุกปี สมาชิกสามัญที่ไม่ชําระค่าบํารุงประจําปี
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ทั้งนี้ ค่าบํารุงประจําปีอาจเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพของสมาคมและนายกสมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิก
สามัญทุกรายจะต้องได้รับสิทธิเหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของ
สมาชิก การย้ายสถานที่ทําการ ให้สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๘กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ๒๓
กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
นายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๕ กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละสิบสองครั้งเพื่อ
ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการบริหารกิจการของสมาคม

นายกสมาคมฯจึงขอให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยชูบัตร “YES” และกา “เห็นด้วย” บนบัตรคะแนนเสียง หาก
เห็นชอบกับการแก้ไขข้อบังคับ
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
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มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามผลการพิจารณาในที่ประชุม โดยมอบหมายให้
นาย สืบ ธาราสิริ เป็นผู้ดําเนินการประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗: เรื่องอื่นๆ
นายกสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ ๗: เรื่องอื่นๆ นายกสมาคมฯขอเสนอต่อที่ประชุมให้ นายภูมิชาย
วิเชียรสิงห์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมฯ เพื่อให้การบริหารงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อ ๒๓ ของ ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ระบุว่า
“ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
๒๓.๕ ออกตามวาระ
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ (ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ)
๒๓.๗ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จํานวนสามครั้งติดต่อกัน”
นายกสมาคมฯ จึงขอเสนอให้ นายภูมชิ าย วิเชียรสิงห์ พ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคมฯ โดยขอมติจากที่
ประชุมใหญ่ให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุม ตามข้อ ๒๓.๔ ของข้อบังคับ
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการขอมติที่ประชุม บังคับใช้ ข้อบังคับข้อที่
๒๓.๔ นั้น จําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานมีเหตุผลที่ชัดเจนในการปลดกรรมการออกเพื่อที่จะสามารถชี้แจงต่อผู้ที่ถูกปลดได้ และเพื่อ
ป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้ที่ถูกปลดด้วยเช่นกัน หากถูกร้องเรียนอาจจะทําให้การทํางานของสมาคมติดขัดได้ ประกอบกับการ
ปลดในลักษณะนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ถูกปลดนั้น ไม่สามารถที่จะทํางานในวงการกีฬาภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปอีก ๕ ปี จึง
ขอให้สมาคมได้พิจารณาให้รอบคอบ
นายกสมาคมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสมาคมต้องการที่จะรักษาภาพลักษณ์ของ นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ จึงไม่
ต้องการที่จะชี้แจงเหตุผลในที่ประชุม และตาม ข้อบังคับข้อที่ ๒๓.๔ นั้นไม่มีความจําเป็นต้องชี้แจงถึงเหตุผล แต่หากผู้แทน กกท.
ต้องการให้ชี้แจง ก็ขอชี้แจงเพียงสั้นๆว่า ในขณะนี้สมาคมฯไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ ตราบใดที่นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์
ยังดํารงตําแหน่งอุปนายกและเลขาธิการอยู่ เพราะนายภูมิชายไม่สามารถทํางานกับกรรมการอื่นรวมทั้งทีมนักกีฬาได้ และจาก
การที่นายภูมิชาย ได้ไปร้องเรียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทํางานของสมาคม ทั้งๆ ที่ตนเองก็เป็นอุปนายกและ
เลขาธิการ ส่งผลให้นายกสมาคมฯและกรรมการอื่นขาดความไว้วางใจนายภูมิชาย หากผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยยัง
ต้องการเหตุผลทีล่ ะเอียดกว่านี้กข็ อให้สมาชิกท่านอื่นได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม
นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ ได้กล่าวว่า นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ เป็นผู้ที่ไม่ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น ใน
เรื่องงาน เพราะเวลาทํางานย่อมมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน
นายติง อังคสิทธิ์ กล่าวว่า เห็นด้วยเนื่องจากการทํางานที่ผ่านๆ มาค่อนข้างติดขัดปัญหาหลายๆ อย่าง และถ้านาย
ภูมิชาย ยังคงอยู่ในตําแหน่งในสมาคมก็ทําให้สมาคมทํางานต่อไปไม่ได้
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูด และมีความลําบากในการทํางานกับนายภูมชิ าย เช่นกัน
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นายธรรมศักดิ์ วิบลู สันติ กล่าวว่า ในช่วงที่มีการยื่นเอกสารจัดตั้งสมาคมนั้น นางสาวภนิศา ภูส่ อาดซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทนั้น ได้ช่วยเหลืองานในส่วนนี้เป็นอย่างมาก สุดท้ายกลายเป็นว่างานนี้ไม่ปรากฎว่ามีชื่อของนางสาวภนิศา ภู่สอาด ใน
ขั้นตอนใดๆ แต่ปรากฎเป็นชื่อของนายภูมิชาย ทั้งหมด
น.อ. วีรภัทร์ ชยาเมธิสรุ ัตน์ ได้กล่าวว่านายภูมิชาย ไม่เข้าใจการพัฒนานักกีฬาเยาวชน จิตวิทยาเด็ก และการสร้าง
นักกีฬาเยาวชน หากนายภูมิชายยังอยู่ในตําแหน่ง จะเป็นปัญหากับทีมสนับสนุนและนักกีฬา ซึ่งมีการทํางานร่วมกันกับทางเมือง
Oze ประเทศญี่ปุ่น จึงเห็นด้วยที่จะปลดนายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ ออกจากกรรมการสมาคม
นายบุญจันทร์ จันเหลือง หัวหน้าทีมสกีครอสคันทรี ได้ให้ข้อมูลผ่านระบบเสียงทางไกลจากอิตาลีดังนี้
- นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ สร้างปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการทํางาน หลายต่อหลายครั้งที่ทางทีมกําลัง
แก้ปัญหาการแข่งขันอยู่ในช่วงการแข่งขันก็มีการโทรเข้ามาว่าจะขอข้อมูล ซึ่งต้องการข้อมูลเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ ซึ่ง
ในขณะนั้นเป็นช่วงที่กําลังทําการแข่งขัน และหลายครั้งก็พบว่าข้อมูลนั้นๆ จริงๆ ไม่ได้เร่งรีบ ซึ่งมาตอบใน
ภายหลังก็สามารถทําได้ แต่เพราะถูกรบกวน ทําให้ผลการแข่งขันออกมาไม่ดี
- ช่วงเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว คุณภูมชิ ายได้เปลี่ยนบัตร AD Card จากของ Ski Man ไปเป็นบัตรของตัวเอง
เพื่อที่จะได้ไปเดินในขบวนในพิธีเปิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมในช่วงแข่งขันเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลให้ Ski
Man ซึ่งไม่มี AD Card ไม่สามารถเข้าไปใส่ Wax ได้ ทําให้นักกีฬาเสียขวัญเป็นอย่างมากเพราะขาดทีม
สนับสนุน นายสืบ ธาราสิริได้กล่าวเสริมประเด็นนี้ว่า ในการแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวทีผ่ ่านมา ก็ยังคง
มีความพยายามดังกล่าวเช่นเดิม แต่ว่าในครั้งนี้ นายสืบ ธาราสิริ เป็นผู้แจ้งรายชื่อเข้าไปทีค่ ณะกรรมการโอ
ลิมปิคแห่งประเทศไทยเนื่องจากได้รับมอบหมายจากสมาคม จึงได้ทราบว่ามีการแจ้งรายชื่อเข้ามาก่อนหน้า
แล้วโดยนายภูมิชาย ซึ่งชื่อของ Ski Man ถูกตัดออกไปเช่นกัน และพอนายสืบ ธาราสิริ แจ้งเรื่องนี้ต่อ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ก็ถูกคุณภูมิชาย ตําหนิว่าทํางานซ้ําซ้อน และทํางานผิดหน้าที่ใน
เวลาต่อมา
- ช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวนายภูมิชาย มีการขอให้นายบุญจันทร์ แจ้งกับนายกสมาคมฯว่านายบุญจันทร์ไม่
สามารถทํางานได้ โดยให้ส่งชื่อนายภูมิชายเข้าไปประชุมแทน ซึ่งเป็นการแสดงความคิดทีไ่ ม่เข้าใจการทํางาน
กีฬาเป็นอย่างมาก แต่สดุ ท้ายนายภูมิชายก็พูดความต้องการตรงๆ ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต อยากขอโอกาสเข้าไป
เดินในขบวนพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ แต่นายบุญจันทร์ก็ไม่สามารถให้ได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการทํางาน
ในช่วงเกมส์
- การประสานงานก็ชอบสั่งงาน ๓ – ๔ คนไปทํางานเดียวกันซึ่งเกิดความซ้ําซ้อนและความสับสนเป็นอย่าง
มาก
- หลังจากจบเอเชี่ยนเกมส์ ทางนายภูมิชาย มีการติดต่อไปหา โค้ช Ferran โดยตรง ซึ่งไม่ผ่านมติของที่ประชุม
ไม่แจ้งนายกสมาคมฯ และไม่แจ้งนายบุญจันทร์ ทําให้เกิดความสับสนอย่างมาก
นายสืบ ธาราสิริ ได้กล่าวว่าในช่วงไปแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวได้มีรายการ Olympic Channel ติดต่อเข้ามา นายภูมิ
ชายก็ให้หัวหน้าทีม Alpine ติดต่อไป จากนั้นก็ให้นายบุญจันทร์ตดิ ต่อไป และสุดท้ายก็ให้ตนเองติดต่อเข้าไป และเมื่อนายสืบทํา
การประสานเข้าไป ทาง Olympic Channel ก็เกิดความสับสน เพราะมีการประสานงานไปแล้ว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การ
ทํางานที่ไม่เป็นมืออาชีพของสมาคมฯ เรื่องนีเ้ ป็นตัวอย่างหนึ่งของการประสานงานกับองค์กรภายนอกซึ่งทําให้เกิดความสับสน
และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก เช่น การประสานกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย หรือการประสานกับทีมนักกีฬา
นายกสมาคมฯ กล่าวเสริมว่าตัวอย่างอื่นของการประสานงานทีไ่ ม่ราบรื่นก็มเี รื่องการทํางานกับเมืองฮิกาชิคาวะใน
การจัด Boot Camp ซึ่งนายกสมาคมฯได้ไปพบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและต้องขอโทษ และเรื่องการประสานงานกับ
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เลขาธิการของสหพันธ์กีฬาสกีโลก (FIS) ซึ่งบ่นถึงวิธีการติดต่อประสานงานของนายภูมิชาย โดยนายกสมาคมฯต้องขอโทษ
เลขาธิการ FIS และรับรองว่าปัญหาลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ในโอกาสทีเ่ ลขาธิการ FIS มาประชุม Sport Accord ที่กรุงเทพ
เมื่อเดือนเมายนที่ผา่ นมา
นายกสมาคมฯกล่าวเสริมว่า นายภูมิชายได้สร้างปัญหาแม้กระทั่งในการประชุม Sport Accord ทางการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยมีหนังสือเชิญนายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม นายกสมาคมฯเห็นว่านายภูมิชาย อยู่เชียงใหม่จึงได้มอบหมายให้นายสืบ
ไปประชุมแทน แต่พอนายสืบ จะไปลงทะเบียน ทางการกีฬาแห่งประเทสไทยแจ้งว่าได้รับคําสั่งจากผูใ้ หญ่ว่าต้องเป็นนายภูมิชาย
เท่านั้น นายกสมาคมฯจึงต้องเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อยืนยันให้นายสืบเข้าประชุมแทน
นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร สอบถามถึงวาระนี้ว่าได้มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมหรือไม่
นายกสมาคมฯชี้แจงว่า ไม่ได้มีการพูดคุย เพราะว่าข้อบังคับไม่ได้บอกว่าต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เอา
มาพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
นางสาวกมลวรรณ สุทธิบตุ ร ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวสอบถามในที่ประชุมว่า ทางสมาคมฯ ได้ส่ง
รายชื่อสมาชิกสามัญให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น ๓ ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยนายภูมิ
ชาย มีรายชื่อสมาชิกสามัญจํานวน ๒๒ คน ชุดที่ ๒ วันที่ ๒๑ พฤษภามคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสามัญจํานวน ๒๔ คน และชุดที่ ๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสามัญจํานวน ๒๖ คน ขอให้สมาคมฯ ช่วยชี้แจงถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น
นายสืบ ธาราสิริ ชี้แจงว่า รายชื่อสมาชิกสามัญชุดที่ ๑ สมาชิกจํานวน ๒๒ คน นั้นขาดรายชื่อสมาชิกสามัญ ๒ คนคือ
นายวราห์ สุจริตกุล และ นางสาวธิวา ฮวดเส็ง อันเนื่องมาจากสมาชิกทั้งสองท่านไม่ได้ชําระค่าสมาชิกประจําปี นายทะเบียนจึง
ไม่ได้ส่งรายชื่อไป แต่หลังจากที่มกี ารส่งจดหมายทวงถาม ทั้งสองท่านก็ได้ทําการชําระค่าสมาชิกครบถ้วน จึงได้ส่งรายชื่อสมาชิก
สามัญชุดที่ ๒ ให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นมีการพิจารณารายชื่อสมาชิกสามัญเพิ่มอีก ๒ คนตามที่เรียนไป
แล้วในข้างต้น ทางสมาคมจึงได้จัดทํารายชื่อสมาชิกสามัญชุดที่ ๓ พร้อมคํารับรองจากนายทะเบียนและเหรัญญิก ซึ่ง
ประกอบด้วยรายชื่อสมาชิกสามัญทั้งสิ้น ๒๖ คน ซึ่งถือเป็นรายชื่อสมาชิกสามัญอย่างเป็นทางการของการประชุมสามัญประจําปี
ในครั้งนี้
นายกสมาคมฯถามผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าที่สมาชิกชี้แจงเรื่องปัญหาของนายภูมิชายนั้นเพียงพอหรือไม่
ต้องการความเห็นจากนายหรินาถ หัวหน้าทีม Alpine หรือไม่ นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร กล่าวว่าพอแล้ว นายกสมาคมฯจึง
ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสามัญในที่ประชุมมีความเห็นเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกแสดงความเห็นเพิม่ เติม นายกสมาคมฯจึงขอให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยชูบัตร “YES” และกา “เห็น
ด้วย” บนบัตรคะแนนเสียง หาก เห็นชอบให้นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมฯ
ผลการลงคะแนน เป็นดังนี้
 เห็นด้วย ๒๐ คน
 ไม่เห็นด้วย ๐ คน
 งดออกเสียง ๐ คน
มติที่ประชุม
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมฯตามข้อ
๒๓.๔ ของ ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
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นายกฯขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยกันทํางานอย่างเข้มแข็งทําให้งานของสมาคมฯมีความก้าวหน้าอย่างมาก
โดยเฉพาะการส่งนักกีฬาไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ซึ่งสามารถส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวได้ถึง ๔ คน พร้อมทําการแข่งขันเสร็จสิ้นอย่าง
เรียบร้อยด้วยดีทุกประการโดยปัจจัยสําคัญของความสําเร็จนี้คือการสนับสนุนจากหลายองค์กรในภาครัฐและเอกชน จึงขอถือ
โอกาสนี้ขอบคุณผูส้ นับสนุนสมาคมฯ ด้วย โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย และผูส้ นับสนุนจากภาคเอกชนอันได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท กัลฟ์, กลุ่มบริษัท
กระทิงแดง, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)/คิโรโระรีสอร์ท ประเทศ
ญี่ปุ่น
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก นายกสมาคมฯในฐานะประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
................................................
(นายสืบ ธาราสิริ)
รองเลขาธิการ
ผู้จดรายงานการประชุม

................................................
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยหน้า ๑๕ จาก ๑๕
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ร้าน อาหาร ทีเฮ้าส์ สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร
******************************
สมาชิกที่มาประชุม
๑. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
๒. นายภูวดล สาเภาเงิน
๓. นายไชยยศ จิรเมธากร
๔. นายติง อังคสิทธิ์
๕. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
๖. นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ
๗. นายสืบ ธาราสิริ
๘. นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ
๙. นางสาวสุปิยา งามฮุย
๑๐. นายเสริมชัย ปัทมดิลก
สมาชิกที่ไม่มาประชุมแต่มอบอานาจ
๑. นายวราห์ สุจริตกุล
๒. นายหรินารถ ศิริวรรณ
๓. นางสาวธิวา ฮวดเส็ง
๔. นางสาวอัชฌา ล้าเลิศปัญญา
๕. นายธีรนนท์ ล้าเลิศปัญญา
๖. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
๗. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
๘. นายพิชญ์ การุณกรสกุล
๙. นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
๑๐. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
๑๑. นายฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ
๑๒. นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรตั น์

หน้า ๑ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑

นายกสมาคม/สมาชิกสามัญ
เหรัญญิก/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
ประชาสัมพันธ์/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
เลขาธิการ/สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
กรรมการ/สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ

อุปนายก/สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายภูวดล สาเภาเงิน)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายภูวดล สาเภาเงิน)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ)
กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)
กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ)
กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
สมาชิกสามัญ (มอบอานาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)
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สมาชิกที่ไม่มาประชุม
๑. นายฉัตรเดช เดชกุญชร
๒. นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์
๓. นายสัคคยศ ชลวิจารณ์
๔. นายชยุต ตุลยนิติกลุ
๕. นางสาวพูพอน วิเชียรสิงห์

สมาชิกสามัญ (ไม่ได้ชาระค่าบารุงสมาชิก)
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญ (ไม่ได้ชาระค่าบารุงสมาชิก)
สมาชิกสามัญ (ไม่ได้ชาระค่าบารุงสมาชิก)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร

หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

๒. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม

พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.

๓. ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐดิษฐ์ ตันติดารงค์ฤทธิ์
๔. นาย รัฐไท ปวนยา
๕. นส. ปวรรัตน์ จักคน

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
นายสืบ ธาราสิริ เลขาธิการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าในขณะนี้ ตามทะเบียนสมาชิกของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย สมาคมฯมีสมาชิกสามัญจานวน ๒๗ ราย เพิ่มขึ้นจากจานวนสมาชิกในการประชุมสามัญประจาปี
๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ คน คือ นายไชยยศ จิรเมธากร และกล่าวสรุปองค์ประชุม ใน
การประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ ดังนี้
 สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมาประชุมด้วยตนเอง ๑๐ คน
 สมาชิกสามัญผู้มอบอานาจให้กับสมาชิกอื่นมาประชุมแทน ๑๒ คน
 สมาชิกสามัญขาดประชุม ๕ คน
 สมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียง ๒๔ คน
 สมาชิกสามัญที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ๓ คนเนื่องจากไม่ได้ชาระค่าบารุงประจาปี ๒๕๖๑
 สมาชิกที่มาประชุมหรือมอบอานาจที่มีสิทธิออกเสียง ๒๒ คน
 สมาชิกที่มาประชุมหรือมอบอานาจที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ๐ คน
สรุปว่ามีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย

หน้า ๒ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑
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ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกสมาคม (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าในวันนี้มีสมาชิกสามัญมาประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดตามที่เลขาธิการได้ชี้แจงไปแล้ว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๔ จึงขอเปิดประชุม
นายกสมาคมชี้แจงเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคม และการจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ของสมาคมต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย สรุปได้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๘๐๔๖ ลงวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยโดยขอให้ลงโทษกรรมการสมาคมและขอให้ถอนชื่อสมาคมออกจาก
ทะเบียน การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงขอให้สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันถัดวันที่ได้รับหนังสือ
สมาคมกีฬากีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ ได้มีหนังสือที่ สสสท.๑๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ เรื่องขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงเรื่องการร้องเรียน
ดังกล่าว
สมาคมกีฬากีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ ได้มีหนังสือที่ ที่ สสสท.๐๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๖๑ เรื่อง ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ถึงผู้ว่าการการ
กีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๙๘๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
๑. สมาคมในฐานะผู้ถูกร้องเรียนมีเหตุผลและแสดงหลักฐานข้อมูลต่างๆสนับสนุนโต้แย้งและสามารถหักล้าง
คากล่าวอ้างของผู้ร้องเรียนได้อย่างชัดเจน การร้องเรียนของผู้ร้องเรียนจึงฟังไม่ขึ้น
๒. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข
ข้อบังคับหลายข้อ โดยข้อ ๒๕ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับว่า “กรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยปีละสิบสอง
ครั้ง” ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ กกท.ฉบับที่ ๖ นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียน
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
นายกสมาคมชี้แจงต่อไปว่า กกท.ได้มีหนังสือ ที่ กก.๕๑๐๗/๑๐๖๕๐ เรื่อง การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งการจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯตามที่สมาคมฯเสนอ ได้แก่ นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการ และ
แต่งตั้ง นายวราห์ สุจริตกุล เป็นอุปนายก, นายสืบ ธาราสิริ เป็นเลขาธิการ และนายไชยยศ จิรเมธากร เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ

หน้า ๓ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑
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ระเบียบวาระที่ ๒: การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
เนื่องจากนายทะเบียนไม่สามารถรับจดทะเบียน ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพราะการแก้ไขข้อ ๒๕ ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ กกท.ฉบับที่ ๖ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๙) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ร้าน อาหาร ทีเฮ้าส์ สาขาพระรามหก เพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสมาคม
โดยเห็นควรให้มีการแก้ไขตามร่างที่ได้นาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยกเว้น
๑. ข้อ ๒๕ ให้คงเดิม
๒. แก้ไขข้อ ๓๒ เกี่ยวกับการเรียกประชุมใหญ่เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นดังนี้
“ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย
เป็นผู้แจ้ง........”
๓. ขอมติที่ประชุมในการจัดหน้ากระดาษ แก้ไขวรรคตอน แก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยไม่กระทบต่อสาระสาคัญ
ของข้อบังคับ
ผู้แทน กกท. เสนอว่าข้อ ๑๔ ควรแก้ "สมาคม" เป็น "คณะกรรมการ" ในบรรทัดแรก จึงสรุปการแก้ไข
ข้อบังคับดังที่ปรากฏในตารางเปรียบเทียบดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับเดิม
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๕๙
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ .๒๕๖๑
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่ วิ นิ จ ฉั ย และให้ ถื อ การ ไทยทุกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้ข้อบังคับนี้แทน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
วินิจฉัยเป็นที่สุด
การตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่
วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ คาจากัดความ คาในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
แห่งประเทศไทย
๔.๒ คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬา
สกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๓ สมาชิกหมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
๔.๔ คณะกรรมการพิเศษ หมายถึง กรรมการที่
หน้า ๔ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “สมาคม”หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ประเทศไทย
๔.๒ “คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๓ “สมาชิก”หมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิก
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ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และ กิตติมศักดิ์
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง
๔.๔ “กรรมการพิเศษ”หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ
๔.๕ นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา นายทะเบียนสมาคม อุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
กีฬาประจากรุงเทพมหานครหมายถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่ง สมาคมแต่งตั้ง
ประเทศไทย
๔.๕ “นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา”และ “นายทะเบียน

ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่ง
ประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.บ.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
“THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION” ใช้อักษร
ย่อว่า T.S.S.A.
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฏ
ลายกนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ด สีดาหมายถึงความมั่นคง
มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึง
ความยิ่งใหญ่
และแฝงความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่
ด้านล่าง

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
THAILAND SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION
ข้อ ๗ สานั กงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๑๐/๑๑ ถนน
ลาดพร้าว ซอย ๑๐๗ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
เปิดทาการวันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือ
ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดย
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การรับรอง หน่วยงาน
หน้า ๕ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑

สมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร”หมายถึงผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศ
ไทย" ใช้อักษรย่อว่า “สสสท”เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า“SKI AND
SNOWBOARD ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า
“SSAT”
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฎลาย
กนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดา
หมายถึงความมั่นคง มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และแฝง
ความเป็นไทยมีชื่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง

ข้อ ๗ สานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๖ อาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้ น ๑๙ ถนนรามค าแหง หั ว หมาก
กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศั พท์ ๐๒๑๓๐๗๒๐๓ Email
info@ssat.or.th เปิ ดท าการวั นจั นทร์ – วั นศุ กร์ ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหรือชมรม
กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัดโดยสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดให้การรับรอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือ
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ราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ
หน่ ว ยงานราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นิ ติ บุ ค คล หรื อ
สโมสรของนิ ติ บุ ค คล หรื อ สถาบันการศึกษา ชมรม
หรือสโมสรกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจกีฬาสกี และสโนว์บอร์ด

บุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ที่ชาระค่าสมาชิก
ตามข้อ ๑๑.๑
๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและส
โนว์บอร์ด หรือชมรม/สโมสรทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากข้อ ๑๐

๙.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และ
รวมไปถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้ง
แรก ๘๐๐ บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียน
และค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม
ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ในคราวแรกที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่
รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
การสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบภายในสิบห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ก็ให้ผ้สู มัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปี
ให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับ
จากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
ภายในกาหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้
เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่
สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติ
ให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกภาพของสมาชิก
หน้า ๖ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑

๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลง
มติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และรวมไปถึงนักกีฬาที่ผา่ น
การแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
ข้อ

๑๑

ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๓๐๐
บาท
และค่าบารุงประจาปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกวิสามัญและ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการ
ใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิ บห้าวัน
ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปีให้
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของเลขาธิการ info@ssat.or.th และสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
ภายในกาหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้
เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
มีมติ อนุ มัติ ส่วนสมาชิ กภาพของสมาชิกกิตติมศั กดิ์ ให้เริ่ มนั บตั้งแต่ วันที่
สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญ
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กิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงตามวาระการดารงตาแหน่งของ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
คณะกรรมการ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุ
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลา
สองปีขึ้นไป
๑๕.๑ เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
เป็นเวลาสองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก
๑๕.๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ
๑๕.๕ ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี (ในกรณีของสมาชิก
สมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคม
สามัญ) โดยไม่มเี หตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได้ส่ง Email ทวง
เป็นที่เรียบร้อย
ถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า
สามสิบวันหรือขาดการติดต่อกับสมาคมเกินกว่า ๑ ปี นับ
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
จากวันที่อายุสมาชิกสิ้นสุดลง
๑๕.๕ ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี โดยไม่มเี หตุอันสมควร
...
ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
...
ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๖ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของ
ของสมาคมต่อคณะกรรมการ
สมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการ
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออก
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ
เสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิใน
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออก
การออกเสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายก
เสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม
สมาคม
๑๖.๕ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มสี ิทธิออกเสียง
๑๖.๕ สมาชิกกิตติมศักดิไ์ ม่มสี ิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มี
เลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รบั การเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น
สิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสมาคมได้
สมาคมได้
๑๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
๑๖.๖ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอเป็น
ตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอ
หนังสือ
เป็นหนังสือ
๑๖.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
๑๖.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
สามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัด
ประชุมใหญ่วิสามัญได้
ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดย
กันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
หน้า ๗ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑
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เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ มีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปีภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ของทุกปี สมาชิกสามัญทีไ่ ม่ชาระค่าบารุง
ประจาปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติทั้งนี้ ค่าบารุงประจาปีอาจเรียกเก็บ
หรือไม่กไ็ ด้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของสมาคมและนายก
สมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกทุกรายจะต้องได้รับสิทธิ
เหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทาการ ให้สมาคม
ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคม ประกอบด้วยคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑๘.๑
มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับ
การดาเนินกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อนายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกาหนด
นัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน
เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้ง
กาหนดนัดประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับ
ของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ สมาชิกสามัญมีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปีภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของทุกปี สมาชิกสามัญที่ไม่ชาระค่าบารุงประจาปี
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ทั้งนี้ ค่าบารุงประจาปีอาจเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพของสมาคมและนายกสมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิก
สามัญทุกรายจะต้องได้รับสิทธิเหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของ
สมาชิก การย้ายสถานที่ทาการ ให้สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดาเนิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ ๒๓
กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตาม
วาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
นายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๘
ข้อ ๓๒ การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือ
ผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย เป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอและตามผลการพิจารณาในที่
ประชุม โดยมอบหมายให้นาย สืบ ธาราสิริ เป็นผู้ดาเนินการประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ดังกล่าวต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป

หน้า ๘ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑
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เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก นายกสมาคมฯในฐานะประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
................................................
(นายสืบ ธาราสิริ)
รองเลขาธิการ
ผู้จดรายงานการประชุม

หน้า ๙ จาก ๙ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี ๒๕๖๑

................................................
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒
-------------------ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นจากนายทะเบี ย นสมาคมกี ฬ าประจํ า
กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกข้อบั งคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ทุกฉบับก่อนหน้านี้ และใช้
ข้อบังคับนี้แทน ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุม
ใหญ่วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๒ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
๔.๓ “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
๔.๔ “กรรมการพิเศษ” หมายถึง กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอุปถัมภ์ กรรมการกิตติมศักดิ์
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้ง
๔.๕ “นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา” และ “นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร”
หมายถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๕ สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า “สสสท” เรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า “SSAT”
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีสัญลักษณ์เป็นคนเล่นสกีสวมมงกุฎลายกนก คนเล่นสกีเป็นสัญลักษณ์แทนการ
เล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด สีดําหมายถึงความมั่นคง มงกุฎลายกนกสีแดงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และแฝงความ
เป็นไทย มีชื่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง

ข้อ ๗ สํานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๘๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๑๙
ถนนรามคําแหง แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒๑๓๐๗๒๐๓ Email
info@ssat.or.th เปิดทําการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๘ วัตถุประสงค์ของสมาคม
๘.๑ เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดําเนินกิจกรรม กีฬาซึ่งอยู่ในความดูแลของ
สหพันธ์สกีนานาชาติ (International Ski Federation or F.I.S) และ สหพันธ์สกีภูเขานานาชาติ
(international ski mountaineering federation) ในนามของชาติหรือประเทศไทย

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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๘.๒ เพื่อพัฒนานักกีฬา พัฒนาบุคลากรกีฬา และ ดําเนินการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานเป็นไป
กฎระเบียบของสหพันธ์กีฬานานาชาติตามข้อ ๘.๑
๘.๓ เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในระดับต่าง ๆ
ให้มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
๘.๔ เพื่อร่ว มมือกับ การกีฬาแห่ งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตลอดจน
ดําเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ ในนามประเทศไทย ในด้านกีฬาสกี
และสโนว์บอร์ด
๘.๕ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคม
กําหนด
๘.๖ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง
และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดตัวแทนของจังหวัด
โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การรับรอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ทีช่ ําระค่าสมาชิกตามข้อ ๑๑.๑
๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด หรือชมรม/สโมสรทั่วไปที่มี
คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ ๑๐
๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และรวมไปถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขัน หรือผู้
ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
- กรณีสมาชิกสามัญที่เป็นบุคคล ต้องเป็นผู้ที่สนใจในกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
- กรณีสมาชิกสามัญที่เป็น สมาคม ชมรม สโมสร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๐.๑ มีสถานทีเ่ ล่นหรือฝึกซ้อม
๑๐.๒ มีผู้ฝึกสอนรับผิดชอบในการสอน
๑๐.๓ มีผู้รับผิดชอบสโมสร
๑๐.๔ มีนักกีฬาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
๑๐.๕ มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจํา
หรือมีความตั้งใจในการดําเนินการ
๑๐.๖ มีการเรียนการสอน หรือการเล่นกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป็นประจําอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

ข้อ

๑๑ ค่าลงทะเบียน และค่าบํารุงสมาคม
๑๑.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๓๐๐ บาท
และค่าบํารุงประจําปี ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๒ สมาชิกวิสามัญ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมแต่
อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวแรกที่มีการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิก
สามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้
เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๓ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงประจําปีให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของเลขาธิการ info@ssat.or.th และสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญให้เริ่มนับตั้งแต่วันที
ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมภายในกําหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้เลขาธิการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น เพื่อให้ ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกวิ สามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ส่วนสมาชิกภาพของ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๕.๑ เลิกกิจการ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลาสองปีขึ้นไป
๑๕.๒ ตาย
๑๕.๓ ลาออก
๑๕.๔ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๕.๕ ไม่ชําระค่าบํารุงประจําปี (ในกรณีของสมาชิกสามัญ) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได้ส่ง
Email ทวงถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือขาดการติดต่อ
กับสมาคมเกินกว่า ๑ ปี นับจากวันที่อายุสมาชิกสิ้นสุดลง
๑๕.๖ สมาชิกไม่เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้นหรือรับรอง
เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
๑๕.๗ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกนั้น
จงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียนหรือให้พ้นจากสมาชิกภาพให้ใช้เสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๑๖

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๖.๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
๑๖.๔ สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ยกเว้นวาระ
การเลือกตั้งนายกสมาคม
๑๖.๕ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่มีสิทธิได้รับการ
เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมได้
๑๖.๖ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้อง
ขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นขอเป็นหนังสือ
๑๖.๗ สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๑๖.๘ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
กําหนด
๑๖.๙ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกําหนด
๑๖.๑๐ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๖.๑๑ สมาชิกสามัญมีหน้าทีช่ ําระค่าบํารุงประจําปีภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของทุกปี สมาชิก
สามัญที่ไม่ชําระค่าบํารุงประจําปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ทั้งนี้ค่าบํารุงประจําปีอาจเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของสมาคมและนายกสมาคม
เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกสามัญทุกรายจะต้องได้รับสิทธิเหมือนกันในปีนั้น ๆ
๑๖.๑๒ มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสมาชิก การย้ายสถานที่ทําการ ให้
สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๑๖.๑๓ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๖.๑๔ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๖.๑๕ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
๑๖.๑๖ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวดที่ ๓
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่
เกินสิบเก้าคน ในจํานวนนี้ให้มีกรรมการที่มาจากสมาชิกของสมาคมจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมด การเลือกนายกสมาคมให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีการเสนอชื่อโดย
สมาชิกสามัญและหากมีผู้เสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคนให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายก
สมาคมต้องมีสมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงทั้งหมด ผู้มีสิทธิลงคะแนนคือ
สมาชิกสามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ แต่งตั้งกรรมการให้ดํารงตําแหน่งต่าง
ๆ ต่อไป ตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน โดยให้คณะกรรมการบริหารมีตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ นายกสมาคม มีหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ใหญ่ของสมาคม
๑๗.๒ อุปนายก มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่
นายกสมาคมมอบหมาย และทําหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทําหน้าที่ของนายกสมาคมให้อุปนายกตามลําดับตําแหน่งเป็นผู้กระทําการ
แทน
๑๗.๓ เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม ในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของ
สมาคม
๑๗.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๑๗.๕ นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก
๑๗.๖ ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
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๑๗.๗ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลทั่วไปได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๑๗.๘ กรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้น
โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินที่ข้อบังคับสมาคมข้อ ๑๗
วรรค ๑ ได้กําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ ๑๘

กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มี คุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการกีฬา หรือ
การส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
๑๘.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑๘.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๘.๔ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๘.๕ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา ๘๖ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นจะพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูก
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการของสมาคมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้สมาคม
นําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งครบกําหนดตามวาระแล้ว แต่
คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกําหนดตาม
วาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนาย
ทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ทําการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนาย
ทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร
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นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
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ข้อ ๒๑ หากตําแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะและให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน
ข้อ ๒๒ ตําแหน่งกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกําหนดวาระให้นายกสมาคมแต่งตั้งบุคคล
หรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงนั้น เว้นแต่บุคคลนั้นถูกมีมติให้ออกโดยที่
ประชุมใหญ่ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๒๓.๑ ตาย
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๒๓.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๘
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้า
ร่วมประชุม
๒๓.๕ ออกตามวาระ
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
(ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ)
๒๓.๗ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จํานวนสามครั้งติดต่อกัน
ข้อ ๒๔ อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒๔.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัด
ต่อข้อบังคับฉบับนี้
๒๔.๒ มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๒๔.๓ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการ จะสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๒๔.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
๒๔.๕ มีอํานาจลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณี

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
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๒๔.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้
๒๔.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๒๔.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคม
ไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลา สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
๒๔.๙ มีหน้ าที่จัดทําเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิ นและการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ
สมาชิกร้องขอ
๒๔.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
ได้รับทราบ

๒๔.๑๑ มีหน้าที่แจ้งการรับสมาชิกใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนต่อนายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬาภายในกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
๒๔.๑๒ มีหน้าที่ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินการของสมาคมกับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
ข้อ ๒๕ กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ
สมาคม
ข้อ ๒๖ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตัง้ กันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม สามารถใช้การประชุมทางไกลที่
แสดงทั้งภาพและเสียง หรือเสียง และให้การลงมติของกรรมการที่ใช้ในการประชุมทางไกลดังกล่าว มีผลบังคับ
ใช้ได้เช่นเดียวกันกับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ
๒๘.๑ ประชุมใหญ่สามัญ
๒๘.๒ ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือน
เมษายนของทุกปี
ข้อ ๓๐ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วย
การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
คณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๓๑ ในกรณีคณะกรรมการได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๓๒ การแจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้นายกสมาคม หรือ เลขาธิการ หรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย เป็นผู้
แจ้งกําหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน และประกาศแจ้งกําหนดนัดประชุมในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๓๓

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีวาระการประชุมโดยสังเขปดังต่อไปนี้
๓๓.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๓๓.๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว
๓๓.๓ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
๓๓.๔ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
๓๓.๕ เลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อครบกําหนดวาระ หรือตําแหน่งนายกสมาคมว่างลง
๓๓.๖ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี
๓๓.๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบกําหนดเวลาขยายออกไป
แล้ว ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป
และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้
ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม กรณี
ไม่ครบให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง ภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมครั้งที่สอง สําหรับการประชุมครั้งหลังมี
สมาชิกสามัญจํานวนเท่าใดก็ได้เป็นองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของ
สมาชิกสามัญก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๓๕ การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๓๖ สมาชิกสามัญจะมอบอํานาจให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสําเนาบัตรของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดย
ผู้รับมอบอํานาจจะรับมอบอํานาจเกินหนึ่งแห่งได้
ข้อ ๓๗ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทําการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทําหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๘ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ
สมาคม ถ้ามีให้นําฝากไว้ในธนาคารที่เชื่อถือได้โดยรายรับรายจ่ายทั้งหมดต้องผ่านบัญชีของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๓๙ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทําการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๔๐ เลขาธิการสมาคมมีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

ข้อ ๔๑ ให้นายกสมาคมมีอํานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท
ถ้วน) และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ แต่ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ
คณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ถ้าจําเป็นจะต้อง
จ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ ๔๒ ให้เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จํานวนนี้จะต้องนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให้

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๔๓ เหรัญญิก จะต้องทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามปีปฏิทิน
บัญชีงบดุลนี้ต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ โดยลงลายมือนายกสมาคม หรือผู้ทําการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทํา
การแทนพร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ ๔๔ ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๔๕ ผู้สอบบัญชีมีอํานาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้
ข้อ ๔๖ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๔๗ ในกรณีผู้ส อบบัญชีต้องพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้ว ยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียังไม่เสร็จสิ้นให้
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าทําการแทนได้
หมวดที่ ๖
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๔๘ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้แก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
และสมาคมต้องนําข้อบังคับที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํา
กรุงเทพมหานคร ภายในสิบสี่วันนับแต่วันทีท่ ี่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้
บังคับได้
ข้อ ๔๙ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคม
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุตามที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๔/๑๕
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ข้อ ๕๐ เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ดําเนินการ
ชําระบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้โอนให้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศลตามมติที่ประชุมใหญ่

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

______________________________
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า ๑๕/๑๕
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บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 8 เมษายน 2562 หน้าที่ 1
ลำดับ

เลขที่
สมำชิก

ชื่อสมำชิก

วัน/เดือน/ปี
ที่เป็นสมำชิก

วันหมดอำยุ

1

662001A

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (นายกสมาคมฯ)

8/9/2559

31/01/2563

2

662004A

นายวราห์ สุจริตกุล

8/9/2559

31/01/2563

3

662005A

นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์

8/9/2559

31/01/2563

4

662006A

นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ

8/9/2559

31/01/2563

5

662007A

นายติง อังคสิทธิ์

8/9/2559

31/01/2563

6

662008A

นายอยุธยา เอนกฤทธิ์

8/9/2559

31/01/2563

7

662009A

นายศรัณยู อรรถญาณสกุล

8/9/2559

31/01/2563

8

662010A

นายสาโรช สุวรรณสุทธิ

8/9/2559

31/01/2563

9

662011A

นายภูวดล สาเภาเงิน

8/9/2559

31/01/2563

10

662012A

นายหรินารถ ศิริวรรณ

8/9/2559

31/01/2563

11

662031A

นายเสริมชัย ปัทมดิลก

19/01/2559

31/03/2563

12

662044A

นายชยุต ตุลยนิติกุล

30/01/2560

31/03/2563

13

662049A

นายสืบ ธาราสิริ

30/01/2560

31/01/2563

14

662050A

นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ

30/01/2560

31/01/2563

15

662051A

นางสาวอัชฌา ลาเลิศปัญญา

30/01/2560

31/01/2563

16

662052A

นายธีรนนท์ ลาเลิศปัญญา

30/01/2560

31/01/2563

17

662053A

นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์

30/01/2560

31/01/2563

18

662056A

นางสาว สุปยิ า งามฮุย

30/01/2560

31/01/2563

หมำยเหตุ

(ลงชื่อ) ....................................................... เลขาธิการ
(นายสืบ ธาราสิริ)
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บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 8 เมษายน 2562 หน้าที่ 2
ลำดับ

เลขที่
สมำชิก

วัน/เดือน/ปี
ที่เป็นสมำชิก

วันหมดอำยุ

19

662057A

นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์

23/03/2561

31/01/2563

20

662059A

นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ

23/03/2561

31/01/2563

21

662060A

นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ

23/03/2561

31/01/2563

22

662061A

นายไชยยศ จิรเมธากร

23/03/2561

31/01/2563

23

662061A

1/03/2562

31/01/2563

1/03/2562

31/01/2563

24

ชื่อสมำชิก

ชมรม Thai Ski and Snowboard Club
(ผู้บริหาร นายติง อังคสิทธิ์ )
ชมรม Thai Snowsport Club of AUSTRALIA
662061A
(ผู้บริหาร นายหรินารถ ศิริวรรณ)

หมำยเหตุ

รวมสมาชิกสามัญทังสิน 22 คน กับ 2 ชมรมกีฬา

(ลงชื่อ) ....................................................... เลขาธิการ
(นายสืบ ธาราสิริ)

