๑ข้อบังคับ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พุทธศักราช ๒๕๖๐
-----------------------------------------------เพื่อให้การดำเนินกิจการของ "สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
ทั้งทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากีฬาจักรยาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
กับกฎระเบียบของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) " สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ " โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้วางข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐"
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ได้จด
ทะเบียนไว้และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคม เสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่
วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ คำจำกัดความ คำในข้อบังคับนี้หมายความว่าดังนี้.๔.๑ "สมาคม" หมายถึง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๒ "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๓ "สมาชิก" และ "สโมสรสมาชิก" หมายถึง สมาชิกและสโมสรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๒ ของข้อบังคับนี้
๔.๔ "นายกสมาคม" หมายถึง นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๕ "เลขาธิการ" หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๕ สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ใช้อักษรย่อว่า "ส.จ.ท."
ภาษาอังกฤษใช้ "THAI CYCLING ASSOCIATION" ใช้อักษรย่อว่า "TCA"

ข้อ ๖ เครื่องหมายและตราประทับของสมาคมมีรูปดังนี้

๒-

เครื่องหมายแบบภาษาไทย

เครื่องหมายแบบภาษาอังกฤษ

ข้อ ๗ สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
จะเปิดทำการตามวันและเวลาราชการ และวันหยุดราชการ หากมีกิจพิเศษตามความจำเป็น
ข้อ ๘ วัตถุประสงค์ของสมาคม
๘.๑ เพื่อดำเนินการให้สมาคมเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจักรยานทั้งปวงและ
ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจักรยานทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพและประเภท
อาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามธรรมนู ญ ข้ อ บั ง คั บ กฎ กติ ก าของสหพั น ธ์ จ ั ก รยาน
นานาชาติ (Union Cycliste Internationale : UCI)
๘.๒ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬา
จักรยาน ภายในประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อบังคับและกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
(ยูซีไอ) ทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพ ประเภทอาชีพ และกีฬาเพื่อมวลชน
๘.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศทั้งประเภทสมัครเล่นและ
อาชีพ โดยกำกับ ควบคุมและรับรองการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่สมาคม
กำหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)
๘.๔ เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาจักรยานของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐาน ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๘.๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาจักรยาน ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีวัฒนธรรมทางการกีฬาที่ดี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๘.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ความสมัครสมานสามัคคี มีมิตรภาพที่ดีระหว่างมวลสมาชิกของสมาคม
และนักกีฬาจักรยานของทีมต่างๆ
๘.๗ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาจักรยานทุกประเภท ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานที่
แข่งขัน อุปกรณ์กีฬาจักรยาน การพัฒนาฝึกซ้อมกีฬาจักรยานทุกประเภท โดยมุ่งยกระดับ
มาตรฐานกีฬาจักรยานให้สูงขึ้นเทียบเท่าระดับนานาชาติ
๘.๘ เพื่อ ส่ง เสริม ให้ม ีส โมสรสมาชิก จากจัง หวัด ต่า งๆ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิถ ูก ต้อ งตามกฎระเบีย บที่
กำหนดให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อขยายการพัฒนากีฬาจักรยานให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๘.๙ เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนดำเนินการประสานงานติดต่อ
กับองค์กรและประเทศต่างๆ ในนามประเทศไทยทางด้านกีฬาจักรยาน

๓๘.๑๐ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่
ดำเนินการใดๆ อันอาจเกิดความเสื่อมเสียต่อวงการกีฬาจักรยาน ความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงของประเทศชาติ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกกรณี
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิตบิ คุ คลหรือสโมสรของนิตบิ คุ คล หรือสถาบันการศึกษา สโมสรหรือ
ชมรมกีฬาจักรยาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาชิกสามัญจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม โดยสมาชิกสามัญจะต้องมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับกีฬาจักรยานหรือส่งเสริมกีฬา
จักรยานจึงจะได้รับการรับรองจากสมาคมให้เป็นสมาชิก
สำหรับชมรมหรือสโมสรที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้การ
รับรองจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สมาคมกำหนดไว้ด้วย
๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นชมรม สโมสรโดยทั่วไปที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ ๙.๑ หรือข้อ ๑๐
ตามที่สมาคมจะให้การรับรองเป็นสมาชิก
๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมซึ่ง
คณะกรรมการมีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนสมาชิกทุกประการ
ยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าสมาชิก สมาชิกกิตติมศักดิ์จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่ออกโดยสมาคมและ
สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการหรือ
ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก ประกอบด้วย
๑๐.๑ มีการเล่นและการฝึกหรือการสอนกีฬาจักรยานเป็นประจำ
๑๐.๒ มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อมกีฬาจักรยาน ประเภทใด ประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท
หากสถานที่ฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ได้เป็นของสโมสรสมาชิกเองจะต้องได้รับการยินยอมอนุญาต
จากเจ้าของสถานที่ให้ใช้ฝึกซ้อมได้
๑๐.๓ มีผู้รับผิดชอบสโมสร
๑๐.๔ มีผู้รับผิดชอบการฝึกและการสอน
๑๐.๕ มีนักกีฬาจักรยานที่สโมสรสมาชิกขึ้นทะเบียนไว้ไม่ต่ำกว่า ๓ คน
๑๐.๖ สโมสรสมาชิก จะต้องมีสมาชิกของสโมสรนอกเหนือจากนักกีฬาไม่ต่ำกว่า ๕ คน
๑๐.๗ มีกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็น
ประจำ
ข้อ ๑๑ ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

๔๑๑.๑ สโมสรสมาชิกสามัญ จะต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๕๐๐ บาท
ค่าบำรุงประจำปีๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ สโมสรสมาชิกวิสามัญ จะต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๑,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงประจำปีๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท
๑๑.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม แต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัคร
ตามแบบฟอร์มของสมาคม โดยมีคณะกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์คนใดคน
หนึ่งให้การรับรอง เสนอต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในคราวแรกที่
มีก ารประชุม เพื่อ พิจ ารณาว่าจะอนุม ัต ิว่าจะรับ หรือ ไม่รับ เข้าเป็น สมาชิก และเมื่อ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน
ให้สมาคมจัดให้มีทะเบียนสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับเป็นสมาชิกแล้ว ตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬ ากำหนด เก็บ รัก ษาทะเบีย นพร้อ มหลัก ฐานเอกสารที่ใช้ป ระกอบการลงทะเบีย นไว้ท ี่
สำนักงานของสมาคมและให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและ
ค่าบำรุงประจำปีให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไปรษณีย์ตอบรับจากเลขาธิการ
และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้รับสมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนดก็ให้ถือว่า
การสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสโมสรสมาชิกในเว็บไซต์หรือ
ช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสโมสรสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๔.๑ เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลา ๒ ปีขึ้นไป
๑๔.๒ ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
๑๔.๓ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๔.๔ ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นายทะเบียนประกาศชื่อผู้ขาด
สมาชิกภาพและจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนและให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกนั้น
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
๑๔.๕ ไม่ส่งทีม/นักกีฬาจักรยาน เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดขึ้นหรือรับรองเป็นเวลาสองปี
ติดต่อกัน
๑๔.๖ จัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศโดยมิได้รับอนุญาตจากสมาคม
๑๔.๗ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสโมสรสมาชิกนั้น จงใจไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม การพ้นจาก

๕สมาชิกภาพโดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนี้ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูก
ลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการได้เมื่อพ้นกำหนดสองปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
ข้อ ๑๕ สมาชิกของสมาคมมีหน้าที่ ดังนี้
๑๕.๑ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๕.๒ จะต้องชำระค่าบำรุงประจำปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สโมสรสมาชิกที่ไม่ชำระ
ค่าบำรุงประจำปีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเสนอ
ญัตติ และ/หรือ ออกเสียงลงมติใดๆ
๑๕.๓ จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสโมสรสมาชิกการย้ายที่ทำการให้
สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๑๕.๔ จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๕.๕ จะต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๕.๖ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
๑๕.๗ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้เป็นที่แพร่หลาย
ข้อ ๑๖ สมาชิกของสมาคมมีสิทธิดังนี้
๑๖.๑ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี โดยสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิเสนอญัตติและออกเสียง
ลงมติ รวมทั้งมีสิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคม หรือการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สมาคม
๑๖.๓ สโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ยกเว้นการ
เลือกตั้งนายกสมาคม
๑๖.๔ สโมสรสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมดมีสิทธิยื่น
คำขอเป็นหนังสือต่อสมาคมเพื่อตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้
๑๖.๕ มีสิทธิใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๑๖.๖ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นและได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมตาม
สมควรตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
๑๖.๗ ประธานหรือนายกสโมสรสมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ถ้าหากเป็น
ผู้แทนสโมสรสมาชิก ต้องมีหนังสือจากประธานหรือนายกสโมสรรับรอง
๑๖.๘ สโมสรสมาชิกสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีได้ ๒ คน แต่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ได้เพียงเสียงเดียว
หมวดที่ ๓
การดำเนินกิจการของสมาคม

๖ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย ๙ คน
แต่ไม่เกิน ๑๙ คน ในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการที่มาจากสโมสรสมาชิกสามัญของสมาคมไม่น้อยกว่า สอง
ในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
ให้เลือกตั้งนายกสมาคมเพียงคนเดียวในที่ประชุมใหญ่ โดยวิธีการเสนอชื่อโดยสโมสรสมาชิก
สามัญ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อนายกสมาคมที่มิได้อยู่ในที่ประชุม จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลง
ลายมือชื่อของผู้นั้นว่ายินดีรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หากมีผู้เสนอชื่อมากกว่า ๑ คน ให้ลงคะแนน
เสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกสมาคมต้องมีสโมสรสมาชิกสามัญให้การรับรองอย่างน้อย
๓ สโมสรสมาชิก ผู้มีสิทธิลงคะแนน คือ สโมสรสมาชิกสามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมไปแต่งตั้ง
กรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนดตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน ซึ่ง
ตำแหน่งต่างๆ ที่แต่งตั้งจะทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ .๑๗.๑ นายกสมาคม ทำหน้าที่บริหารและดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมเป็นตัวแทนของสมาคมใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้กำหนดนโยบาย
การปฏิบัติและการดำเนินกิจการต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๑๗.๒ อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารและดำเนินกิจการของสมาคม ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๗.๓ เลขาธิการ ทำหน้าที่อำนวยการในการบริหารงานและดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตาม
นโยบายและคำสั่งของนายกสมาคม รับผิดชอบงานธุรการทั้งปวงของสมาคม ทำหน้าที่ด้าน
งานเลขานุการของสมาคมและทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม ตลอดจนการทำหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สมาคม
๑๗.๔ นายทะเบีย น ทำหน้าที่เกี่ย วกับงานทะเบีย นสมาชิกทะเบียนประวัตินักกีฬ า ตรวจสอบ
คุณสมบัติของสมาชิกและนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๕ เหรัญญิก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี บัญชีทรัพย์สินของสมาคม จัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ
๑๗.๖ ปฏิคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองและต้อนรับของสมาคม จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง
การเตรียมสถานที่ประชุมของสมาคม
๑๗.๗ ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวมทั้งการดำเนินการ
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมแก่สมาชิก บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชนส่วนต่างๆ
ให้เป็นที่แพร่หลาย
๑๗.๘ กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมกำหนดตามความเหมาะสมโดยรวมแล้วจะต้องมี
จำนวนไม่เกินตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ .๑๘.๑ มีสัญชาติไทย

๗๑๘.๒ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมกีฬาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม
๑๘.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑๘.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๘.๕ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๘.๖ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา ๘๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นแต่จะพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
๑๘.๗ ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการของสมาคม มีมติให้ออกจากกรรมการ อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือกระทำการใดๆ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ ๑๙ กรรมการของสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่
วันที่นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้
สมาคมนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบ
กำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุด
ใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย และก็ให้ทำการส่งและรับมอบงาน
กั น ระหว่ า งคณะกรรมการชุ ด เดิ ม และคณะกรรมการชุ ด ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ที ่ เ สร็ จ สิ ้ น ภายในสามสิ บ วั น
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้ อ ๒๑ การเลื อ กตั ้ ง นายกสมาคมเพี ย งคนเดี ย วตามข้ อ ๑๗ นั ้ น หากตำแหน่ ง นายกสมาคมว่ า งลงให้
คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้ง
นายกสมาคมภายในสามสิบวัน
ข้อ ๒๒ กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ทำเป็นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งต่อ
นายกสมาคม และให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อหนังสือขอลาออกไปถึงนายกสมาคมแล้ว กรณีนายกสมาคม
ขอลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งการลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อที่
ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบแล้ว
ข้อ ๒๓ ตำแหน่งคณะกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมหากว่างลงก่อนครบวาระให้นายกสมาคมแต่งตั้ง
บุคคลหรือสมาชิกที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น เว้นแต่บุคคลที่ถูกมีมติให้
ออกโดยที่ประชุมใหญ่จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งและให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๒๔ กรรมการอาจพ้นตำแหน่ง ซึ่งมิใช่ออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๒๔.๑ ตาย
๒๔.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม

๘๒๔.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
๒๔.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุม
๒๔.๕ ขาดการประชุม ๓ ครั้งติด ต่อ กัน โดยไม่ม ีเหตุผ ลอัน สมควรหรือ รวม ๕ ครั้ง ในวาระของ
คณะกรรมการชุดนั้นโดยให้เลขาธิการแจ้งให้กรรมการผู้นั้นทราบการพ้นจากตำแหน่งด้วย
๒๔.๖ ตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง
ข้อ ๒๕ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒๕.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัด
ต่อข้อบังคับฉบับนี้
๒๕.๒ มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๒๕.๓ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
๒๕.๔ มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมใหญ่วิสามัญได้
๒๕.๕ มีอำนาจลงโทษสโมสรสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบของสมาคมหรือกระทำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามสมควรแก่กรณี
๒๕.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ
ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้
๒๕.๗ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เฉพาะ
เรื่องหรือปฏิบัติเป็นการประจำจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสมาคม เพื่อดำเนินการ
บริหารจัดการเรื่องดังกล่าวนั้นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยให้
ยุบ เลิก เพื่อกิจการนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ยกเว้นการปฏิบัติที่เป็นการประจำ ให้คณะกรรมการ
อนุกรรมการหรือคณะทำงานนั้นๆ จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
๒๕.๘ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๒๕.๙ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สโมสรสมาชิกสามัญ จำนวนอย่างน้อยหนึ่งใน
สามของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการ
นี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมใหญ่ตามระยะเวลา สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
๒๕.๑๐ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน รวมทั้งบัญชีงบดุลของ
สมาคม และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถให้
สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อสมาชิกร้องขอ
๒๕.๑๑ มีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการของสมาคมกีฬาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกำหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

๙๒๕.๑๒ จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับ
ทราบ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
๒๕.๑๓ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งบัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกของสมาคม เพียงสิ้นวันที่
๓๑ ธันวาคมของทุกปี ให้นายทะเบียนทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป หากมีการ
รับสมาชิกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิก ให้แจ้งนายทะเบียนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
๒๕.๑๔ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๖ กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
ของสมาคม
ข้อ ๒๗ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำ
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
ข้อ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๙ ประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ
๒๙.๑ การประชุมใหญ่สามัญ
๒๙.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๓๐ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละหนึ่งครั้งไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี
ข้อ ๓๑ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสโมสรสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอ
ต่อคณะกรรมการจัดให้มีขึ้น
ข้อ ๓๒ ในการที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญให้เรียกประชุมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด
นี้ สโมสรสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
ข้อ ๓๓ การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สโมสรสมาชิกทราบ
เป็นลายลักษณ์โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และประกาศแจ้งกำหนด
นัดประชุมในเว็บไซด์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่ประจำปี ควรมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
๓๔.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑๐ ๓๔.๒
๓๔.๓
๓๔.๔
๓๔.๕

ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๖
ข้อ ๓๗
ข้อ ๓๘

รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่แล้ว
แถลงผลงานที่ผ่านมาในรอบปี
แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
เลือกตั้งนายกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑ เมื่อครบกำหนดวาระหรือตำแหน่ง
นายกสมาคมว่างลง
๓๔.๖ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
๓๔.๗ เรื่องอื่น (ถ้ามี)
ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือ การประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่น ้อ ยกว่า ครึ่ง หนึ่ง ของสโมสรสมาชิก สามัญ ทั้ง หมด จึง จะถือ ว่า ครบองค์ป ระชุม แต่ถ ้า เมื่อ ถึง
กำหนดเวลาประชุมยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้ขยายเวลาออกไป
อีกพอสมควร แต่เมื่อครบกำหนดเวลาขยายออกไปแล้ว ยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกสำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้มีสโมสรสมาชิกสามัญจำนวนเท่าใดก็ได้
เป็นองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้น จากการร้องขอของสโมสรสมาชิก
สามัญก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียง
เท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
สโมสรสมาชิกสามัญจะมอบอำนาจให้สโมสรสมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ และ
ผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจเกินหนึ่งแห่งไม่ได้
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ ๓๙ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ
สมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้กับธนาคารที่คณะกรรมการกำหนด โดยรายรับและรายจ่ายทั้งหมดต้องผ่าน
บัญชีของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๔๐ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทำการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเลขาธิการหรือเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึง
จะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๔๑ ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน หากวงเงินที่สั่งจ่ายเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียก่อน

๑๑ ข้อ ๔๒ ให้เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกิน
กว่าจำนวนนี้จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้
ข้อ ๔๓ เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชีพร้อมใบสำคัญ
และหลักฐานให้ถูกต้องตามปีปฏิทิน บัญชีงบดุลจะต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การรับรอง ภายในกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้น
ปีการบัญชี
ข้อ ๔๔ ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๔๕ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถ
เชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๔๖ ในกรณีทีผ่ ู้สอบบัญชีพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียังไม่เสร็จสิ้นให้คณะกรรมการ
มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าทำการแทนได้
หมวดที่ ๖
นักกีฬา ต้นสังกัดบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๗ การขึ้นทะเบียน หรือ โอนย้ายสังกัดนักกีฬาของ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก
๔๗.๑ สโมสรสมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้การรับรองไว้แล้ว จะสามารถมี
นักกีฬาในสังกัดได้ทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพ และประเภทอาชีพ
๔๗.๒ สโมสรสมาชิกซึ่งเป็นต้นสังกัดจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ/หรือ ผู้ฝึกสอน ให้
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพ และประเภทอาชีพ เพื่อ
ขอให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ออกใบอนุญาต (License) ความเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ/
หรื อ ผู ้ ฝ ึ ก สอน ให้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ี ฬ าจั ก รยานฯ กำหนดและให้ ต ้ น สั ง กั ด แจ้ ง การ
เปลี ่ ย นแปลงรายชื ่ อ นั ก กี ฬ าในสั ง กั ด ให้ ส มาคมกี ฬ าจั ก รยานฯ ทราบทุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
๔๗.๓ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสโมสรสมาชิกอย่างถูกต้องของ
สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะต้องจัดทำทะเบียนนักกีฬาในสังกัดของตน และแจ้งให้สมาคมกีฬา
จักรยานฯ ทราบอย่างละเอียด ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๔๗.๔ นักกีฬาที่มีชื่อขึ้นทะเบียนในสังกัด ชมรม สมาคม หรือ สโมสรใด จักต้องอยู่ในสังกัดของชมรม
สมาคมหรือสโมสรนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากต้องการย้ายสังกัดจะต้องแจ้งต้น
สังกัด และต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องแจ้งให้สมาคม
กีฬาจักรยานฯ ทราบ ภายในสิบห้าวัน
๔๗.๕ ชมรม สมาคมหรือสโมสรสมาชิกที่นักกีฬาสังกัดอยู่เดิม มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากชมรม
สมาคม หรือสโมสรสมาชิกที่นักกีฬาเข้าสังกัดใหม่ได้ตามความเหมาะสม ตามข้อตกลงของทั้ง
๒ ฝ่าย

๑๒ ๔๗.๖ การย้ายสังกัดจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยพิจารณาจากหลักฐานการดำเนินการในข้อ ๔๗.๓, ๔๗.๔, ๔๗.๕ และในกรณีที่นักกีฬาทำ
คะแนนสะสมไว้กับต้นสังกัดเดิม คะแนนดังกล่าวจะถูกลบออกโดยปริยาย สำหรับการรายงาน
เมื่อ ย้ายสังกัด แล้วให้ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก ต้น สังกัด ใหม่ข องนัก กีฬ าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานขออนุญาตต่อสมาคมกีฬาจักรยานฯ
๔๗.๗ นักกีฬาที่ย้ายสังกัดใหม่ จะต้องทำใบอนุญาต (License) ตามสังกัดใหม่จึงจะมีสิทธิเข้าแข่งขัน
ในรายการที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดหรือรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้การรับรอง
ทั้งในและต่างประเทศได้
๔๗.๘ นักกีฬาที่จะลงแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ทีส่ มาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นผู้ดำเนินการ
จัดแข่งขันทุกประเภท และรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้การรับรองจะต้องแข่งขัน
ภายใต้สโมสรที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬาจักรยานฯ เท่านั้น และนักกีฬาคนหนึ่งจะ
ลงแข่งขันได้เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อม
สังกัดให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า หากผู้จัดละเลยไม่ปฏิบัติจะถูกระงับการจัดแข่งขันในครั้งต่อไป
๔๗.๙ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะไม่ต่อใบอนุญาต
(License) ให้กับนักกีฬานั้น เป็นเวลา ๑ ปี
ข้อ ๔๘ การพิจารณานักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
๔๘.๑ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นักกีฬาทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้เป็น
ทีมชาติ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนใน
นามทีมชาติไทย ดังนั้น ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก ต้องให้ความร่วมมือในการส่ง
นักกีฬาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ให้กับสมาคมกีฬาจักรยานฯ เพื่อ
ทำการฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔๘.๒ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกไป
แข่งขันยังต่างประเทศ ได้รับสิทธิตามที่คณะกรรมการคัดเลือกตัวของการกีฬาแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดทุกประการ
๔๘.๓ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติ มีสิทธิแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในนามของสโมสรที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยขอให้อยู่ในการพิจารณา
ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ
๔๘.๓.๑ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยหากมีความประสงค์จะจด
ทะเบี ย นเป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ ใน UCI Continental Team จะต้ อ งได้ ร ั บ ความ
เห็นชอบในรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลงจากทีมที่จะไปจดทะเบียนเสียก่อน
ว่าจะมีผลกระทบกับสถานภาพของการเป็นทีมชาติมากน้อยเพียงใด และรักษาไว้
ซึ่งสิทธิของความเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
๔๘.๓.๒ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ต้นสังกัดของนักกีฬานั้นๆ
จะต้องเป็นผู้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจดทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพ

๑๓ UCI Continental Team ในเบื ้ อ งต้ น ก่ อ นแล้ ว จึ ง นำเรื ่ อ งมาร่ ว มพิ จ ารณากั บ
สมาคมกีฬาจักรยานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
๔๘.๓.๓ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติที่มีความประสงค์จะมีผู้จัดการส่วนตัว ต้องแจ้งให้
สมาคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๔๘.๓.๔ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติ หากมีความประสงค์จะรับงานโฆษณา, ถ่ายแบบ,
แสดงละคร, แสดงภาพยนตร์ ห รื อ ดำเนิ น การในด้ า นธุ ร กิ จ จะต้ อ งผ่ า นความ
เห็นชอบจากสมาคมก่อนในเบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน
๔๘.๓.๕ หากมีการนำชุดแข่งขันในนามทีมชาติไทยไปใช้ประกอบโฆษณา, ประชาสัมพันธ์
ใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมและจะต้องไม่
ดัดแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญลักษณ์หรือข้อความใดบนชุดแต่งกายทีมชาติไทยโดย
เด็ดขาด
๔๘.๓.๖ การพิจารณาส่งนักกีฬาสัญชาติไทย ที่พำนักอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในนามประเทศไทย หากนักกีฬาที่พำนักอยู่ต่างประเทศ จะเข้าร่วมการแข่งขันใน
นามประเทศไทย จะต้องมีหลักฐานยืนยันการมีสัญชาติไทย และหลักฐานยืนยัน
สัญชาติของบิดาหรือมารดา
๔๘.๓.๗ นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และปฏิบัติตนภายใต้การควบคุม กำกับดูแล
ของคณะกรรมการ
๔๘.๓.๘ นักกีฬาที่จะขอรับการสนับสนุนจากองค์กรหรือคณะบุคคล การรับเป็นผู้รับรอง
ผลิตภัณฑ์ ( PRODUCT ENDORSEMENT ) หรือการออกแบบเครื่องแต่งกายใน
การฝึกซ้อมและการแข่งขันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
๔๘.๓.๙ หากนักกีฬาฝ่าฝืนระเบียบนี้ คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะส่งหรือไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
๔๘.๔ ชมรม สมาคม สโมสรสมาชิกต้นสังกัด หรือนักกีฬา ที่ไม่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการตาม
ข้อ ๔๘.๑ โดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกพิจารณาโทษ ดังนี้
๔๘.๔.๑ นักกีฬา จะไม่ได้รับการพิจารณาต่อใบอนุญาต(License) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
๔๘.๔.๒ กรณีชมรม สมาคมหรือสโมสร ต้นสังกัดของนักกีฬา ที่ถูกพิจารณาขาดความเป็น
สมาชิกภาพแล้ว และจะขอขึ้นทะเบียนคืนสภาพเป็นสมาชิกภาพใหม่ ต้องเสียค่า
สมาชิกเป็น ๒ เท่า
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสินจักรยาน (Cycling Commissaire Club)
คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสิน ประกอบด้วย บุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่ ซึ่งนายกสมาคมเป็นผู้คัดเลือก
และแต่งตั้ง จำนวน ๓ นาย นอกจากนี้ ประกอบด้วยผู้ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินประจำ
ชาติ (National Commissaire) หรือผู้ที่ได้รับเอกสารรับรองผ่านการอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินของสมาคม
ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติภารกิจผู้ตัดสินอยู่ในส่วนภูมิภาคและในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานของสมาคม มีหน้าที่
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๕๐.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันจักรยาน ตามคำสั่งของคณะกรรมการผู้จัดการสมาคม
(Management Committee)
๕๐.๒ จัดทำระเบียบการแข่งขันจักรยาน ที่สมาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดทำระเบียบการ
แข่งขันจักรยานในกีฬาแห่งชาติ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และอื่นๆ ที่องค์กรต่างๆ จัดการ
แข่งขัน
๕๐.๓ เผยแพร่กติกาการแข่งขันจักรยาน ที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือออกระเบียบขึ้นใหม่
๕๐.๔ เปิดการอบรมกติกาจักรยานตามภาคต่างๆของประเทศไทย โดยให้ความรู้จนมีความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินได้
คณะกรรมการชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน (Cycling Coach Club)
คณะกรรมการชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประกอบด้วย บุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถนำ
หลักวิชาการที่นำมาประยุกต์ในการฝึกซ้อมกีฬาจักรยาน รวมทั้ง นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเสริม
ในการฝึกซ้อ ม โดยนายกสมาคมเป็นผู้พ ิจ ารณาคัดเลือก จำนวน ๓ นาย และพิจารณาจากผู้ท ี่มี
ประสบการณ์ทางการกีฬาอีก ๒ นาย รวมเป็น ๕ นาย
คณะกรรมการชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน มีหน้าที่
๕๒.๑ สรรหาผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน มีความรู้ทั้งในทางด้านทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่จะฝึกซ้อมนักจักรยานให้มีศักยภาพสูง
๕๒.๒ ค้นคว้าหาวิธีการฝึกซ้อมที่ทันสมัย มาฝึกซ้อมนักจักรยานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งความอดทน
และความเร็ว
๕๒.๓ เป็นผู้อบรมผู้ฝึกสอนตามภาคต่างๆให้มีความรูเ้ รื่องการฝึกซ้อมที่ถูกวิธีอันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ และระดับนานาชาติต่อไป
คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ที่นำมาใช้ในการพิจารณา
จัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันต่างๆ ตลอดจนเครื่องแต่งกายที่นำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน
นายกสมาคมแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม จำนวน ๕ นาย ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการชุดนี้
คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา และค้นคว้าวิธีฝึกซ้อมและจัดหาเครื่องมือที่
ทันสมัย รวมทั้งอุปกรณ์จักรยานและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับกีฬาจักรยาน
คณะกรรมการดูแล ควบคุมความประพฤตินักกีฬาจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีม
คณะกรรมการดูแลควบคุมความประพฤติของนักจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีม ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ประพฤติตัวเป็นอันธพาล ก้าวร้าว ใช้คำพูด หยาบคาย ประชดประชัน เสียดสีใส่ความ อันเป็นเท็จ
เผยแพร่ต่อบุคคลที่ ๓ ด้วยวิธีใดก็ตามต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, กรรมการผู้ตัดสิน,เจ้าหน้าที่
สมาคม หรือผู้ร่วมการแข่งขัน รวมทั้งผู้ชมทั้งในสนามและนอกสนาม คณะกรรมการที่จะพิจารณาโทษ
ประกอบด้วย เลขาธิการสมาคมเป็นประธาน กรรมการผู้แทนสมาคมในการแข่งขันที่อยู่ในเหตุการณ์
และนายกแต่งตั้งผู้เหมาะสมอีก ๓ นาย รวม ๕ นาย
คณะกรรมการดูแล ควบคุมความประพฤตินักกีฬาจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีม มีหน้าที่
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๕๖.๑ ควบคุมดูแลสอดส่องความประพฤติ และพฤติการณ์ต่างๆ ของนักจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีม
ที่ส่อไปทางทำลายเกียรติภูมิของกีฬาจักรยาน
๕๖.๒ พิจารณาโทษโดยการตักเตือนโดยตรง ตักเตือนด้วยการแจ้งมวลสมาชิกหรือประกาศปรับตาม
Penalty Scale ของยูซีไอ ยึดใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่ออกโดยสมาคมกีฬา
จักรยานฯ ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
๕๖.๓ รายงานให้คณะกรรมการจัดการการแข่งขันในแต่ละสนามที่มีการแข่งขันทราบการปฏิบัติ
คณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์
คณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์ ประกอบด้วย อุปนายกฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ
ประธานชมรมผู้ตัดสิน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน และนายกสมาคมแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมที่มี
ความรู้ทางกฎหมาย ๒ นาย รวม ๕ นาย
คณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์ มีหน้าที่
๕๘.๑ การจะรับและพิจาณาอุทธรณ์จะพิจารณาเฉพาะสโมสรสมาชิกและนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดของสโมสรสมาชิกที่ยื่นพิจารณาโทษและอุทธรณ์เท่านั้น
๕๘.๒ พิจารณาการอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของคณะกรรมการดูแลควบคุมความประพฤติของนักกีฬา
จักรยานและเจ้าหน้าที่ทีม
ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์
๕๙.๑ ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องชำระค่าใช้จ่าย ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ดังต่อไปนี้
๕๙.๑.๑ ค่าพาหนะของกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์คนละ ๓๐๐ บาท ที่มาปฏิบัติหน้าที่
๕๙.๑.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์คนละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
๕๙.๑.๓ ค่าใช้จ ่ายตามข้อ ๕๙.๑.๑ และข้อ ๕๙.๑.๒ ต้อ งชำระพร้อ มกับ การยื่น หนังสือ
อุทธรณ์มิฉะนั้นจะไม่รับหนังสืออุทธรณ์
๕๙.๒ คำตัดสินของคณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์ถือว่าสิ้นสุด
คณะกรรมการผู้จัดการสมาคม (Management Committee) มีหน้าที่
๖๐.๑ กำหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานทุกประเภท ตลอดจนการแข่งขันจักรยานในกีฬา
แห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
๖๐.๒ พิจารณาการขออนุญาตจัดการแข่งขันที่ทางหน่วยงานต่างๆ บริษัท ห้างร้านและองค์กร
ขอจัดการแข่งขันพร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการดูแล และควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกา
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)
๖๐.๓ พิจารณากำหนดสถานที่ วันและเวลา ตลอดจนระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
๖๐.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ต่างๆที่ทางสมาคมได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๕๘
๖๐.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคม และวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันอื่นๆที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน รวมถึงการแข่งขันอื่นๆ ที่หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่สมาคมให้การรับรอง

๑๖ ๖๐.๖ พิจารณากำหนดวัน เวลา การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
๖๐.๗ พิจารณาและประกาศการลงโทษนักกีฬาจักรยานและเจ้าหน้าที่ทีมที่ประพฤติตัวเป็นอันธพาล
ก้าวร้าวผู้ตัดสินต่อหน้าสาธารณชน และอื่นๆ ที่ทำให้กีฬาจักรยานเสื่อมเสีย ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖
๖๐.๘ จัดทำปฏิทินประจำปี กิจกรรมของสมาคม และการแข่งขันจักรยานทุกประเภทที่จัดโดย
สมาคม สโมสรสมาชิก บริษัท ห้างร้านและเอกชนทั่วไป โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
(หนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน์, เว็บไซค์, Social Media)
ข้อ ๖๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันมี จำนวน ๔ นาย นายกสมาคมเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า
บริหารกิจกรรมการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้นทุกประเภท
ข้อ ๖๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่จัดทำปฏิทินการแข่งขันจักรยานทั้งทุกประเภทที่ทางสมาคม
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รวมทั้งการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
ข้อ ๖๓ คณะกรรมการในข้อ ๕๐ , ๕๖ , ๕๘ , ๖๐ และ ๖๑ ให้ทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในระยะเวลา
๒ เดือนที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการจัดกิจกรรมสมาคมทราบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคม
ข้อ ๖๔ เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จะทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อคณะกรรมการ
จัดการกิจกรรมของสมาคม ซึ่งคณะกรรมการจัดการกิจกรรมจะได้รวบรวมรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมทุกเดือน
ข้อ ๖๕ สโมสรสมาชิก หรือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ชมรมใด ประสงค์จะจัดการแข่งขัน กีฬาจักรยาน
ประเภทใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖๕.๑ การจัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศทุกประเภท ผู้จัดการแข่งขันต้องขออนุญาตจัดการ
แข่งขันต่อสมาคมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยสามสิบวัน โดยสมาคมจะจัดส่งผู้แทนเพื่อไป
ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน และออกใบอนุญาตจัดการแข่งขัน เพื่อแจ้งให้
นักกีฬาได้ทราบทางเว็บไซด์ของสมาคม ว่าได้ให้การรับรองหรือไม่รับรองการจัดการแข่งขัน
และจะไปปิดประกาศในสถานที่แข่งขันในกรณีที่ได้ให้การรับรองแล้ว หากไม่มีการปิดประกาศ
รายการนั้นถือว่าไม่รับรอง
๖๕.๒ หากการจัดการแข่งขันมิได้ขออนุญาตจัดการแข่งขันจากสมาคม แต่นักกีฬาจักรยานได้ไปเข้า
ร่วมการแข่งขัน นักกีฬาผู้นั้นจะถูกลงโทษ ดังนี้
๖๕.๒.๑ สมาคมจะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๖๕.๒.๒ ห้ามลงแข่งขันในรายการที่สมาคมจัดแข่งขันและให้การรับรองผลการแข่งขันทุก
รายการ รวมทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
๖๕.๓ การแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกา การแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
หรือ ยูซีไอ ฉบับล่าสุด

๑๗ ข้อ ๖๖ การออกใบอนุญ าตของสหพัน ธ์จ ัก รยานนานาชาติ ซึ่ง ออกโดยสมาคมกีฬ าจัก รยานฯ จะต้อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
๖๖.๑ นักกีฬาจักรยานที่ไม่มีใบอนุญาตของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน นักจักรยานที่ไม่มีใบอนุญาตจะถูกปรับตามกติกาของ UCI
ข้อ ๑.๑.๐๒๙ ข้อย่อย ๒ เป็นเงิน ๕๐ ถึง ๑๐๐ ฟรังค์สวิตส์ ( ประมาณ ๑,๕๕๐ – ๓,๐๙๙ บาท )
๖๖.๒ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่นักกีฬาจักรยาน
ภายในประเทศ สมาคมจะพิจารณาจากนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันตามปฏิทินการแข่งขัน
ประจำปี ข องสมาคม และรายการที ่ ส มาคมให้ ก ารรั บ รองการจั ด แข่ ง ขั น โดยจะมี อ ั ต รา
ค่าใบอนุญาต (License) จำนวน ๑๐๐ บาท
๖๖.๓ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่นักกีฬาชาวต่างชาติ
จะออกให้ก็ต่อเมื่อได้ทำการประสานกับสมาคมกีฬาจักรยานของประเทศนั้นๆเสียก่อน และ
เมื ่ อ ได้ ร ั บ การยื น ยั น จากต้ น สั ง กั ด ของนั ก กี ฬ าเรี ย บร้ อ ยแล้ ว สมาคมจึ ง จะสามารถออก
ใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้กับนักกีฬาต่างประเทศนั้นๆ ได้ โดย
จะมีอัตราค่าใบอนุญาต (License) จำนวน ๕๐๐ บาท
๖๖.๔ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่นักกีฬาต่างชาติที่
อยู่ในประเทศไทย จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี
โดยจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐานสำเนาทะเบี ย นบ้ า น ทะเบี ย นสมรส และหลั ก ฐานอื ่ น (ถ้ า มี )
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการถื อ เป็ น ที ่ ส ิ ้ น สุ ด โดยจะมี อ ั ต ราค่ า ใบอนุ ญ าต (License)
จำนวน ๕๐๐ บาท
๖๖.๕ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ สำหรับกรณีนักกีฬา
ต่างชาติไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ ๖๖.๓ และ ๖๖.๔ สมาคมจะออกใบอนุญาตแบบชั่วคราว (One
Day License) ซึ่งนักกีฬาผู้นั้นจะต้องเสียค่าใบอนุญาตในอัตรา ๑๐๐ บาท และใบอนุญาตนี้
จะมีอายุการใช้งานหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันรายการนั้นเท่านั้น
๖๖.๖ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬา
จักรยานได้นั้น สมาคมจะพิจารณาจากผู้ฝึกสอนที่ได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน
ขั้นพื้นฐานของสมาคมและทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรสมาชิก และสมาคมกีฬาจังหวัด
ต่างๆ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรสมาชิก และสมาคม
กีฬาจังหวัดต่างๆ โดยจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีอัตราค่าใบอนุญาต
(License) จำนวน ๑๐๐ บาท
๖๖.๗ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่ผู้ตัดสินกีฬา
จัก รยานได้น ั้น สมาคมจะพิจ ารณาจากผู้ต ัด สิน ที่ไ ด้เคยผ่า นการอบรมหลัก สูต รผู้ต ัด สิน
ขั ้ น พื ้ น ฐานของสมาคม และทำหน้ า ที ่ เ ป็ น ผู ้ ต ั ด สิ น ของสมาคมอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งจึ ง จะออก
ใบอนุญาต (License) ให้ได้ โดยจะมีอัตราค่าใบอนุญาต (License) จำนวน ๑๐๐ บาท
ข้อ ๖๗ การแข่งขันกับต่างประเทศ มี ๓ แบบ คือ
๖๗.๑ การแข่งขันในนามประเทศ

๑๘ การแข่งขันในนามประเทศ สมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณานักกีฬาที่สังกัดสโมสร
สมาชิกที่มีผลงานและผ่านคุณสมบัติของการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
๖๗.๒ การแข่งขันในนามชุดผสม
การที่จะเดินทางไปแข่งขันได้นั้นจะต้องมีหนังสือเชิญจากเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันเสียก่อนจึง
จะขออนุญาตเดินทางไปแข่งขัน และหากชมรมหรือสโมสรสมาชิกมีความประสงค์จะส่งทีมเข้า
แข่งขันโดยมีความจำเป็นที่จะนำนักกีฬาในสังกัดอื่นร่วมเดินทางไปแข่งขันด้วย จะต้องมี
หนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัดของนักกีฬาคนนั้นเสียก่อนว่า อนุญาตให้
นักกีฬาในสังกัดร่วมเดินทางเข้าร่วมแข่งขันได้ หากไม่มีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัด สมาคมมี
สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้เดินทางไปแข่งขัน คำวินิจฉัยของสมาคมให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๖๗.๓ การแข่งขันในนามของสโมสรสมาชิก
การที่จะเดินทางไปแข่งขันได้นั้นจะต้องมีหนังสือเชิญจากเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันเสียก่อนจึง
จะขออนุญาตเดินทางไปแข่งขัน โดยนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่สังกัดใน
สโมสรสมาชิกของตนเองเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้
๖๗.๓.๑ นักกีฬาจักรยานหรือสโมสรสมาชิกใด ประสงค์จะเข้าแข่งขันจักรยานยังต่างประเทศ
ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงินประกันสำหรับใช้ในกรณีที่นักกีฬา
จั ก รยานหรื อ สโมสรสมาชิ ก ใดไปกระทำผิ ด ตามกฎ กติ ก า จะประกาศปรั บ ตาม
Penalty Scale ของ ยูซีไอ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยยื่นต่อนายกสมาคมก่อนทำ
การแข่งขันดังกล่าว อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนักกีฬา
จักรยานหรือสโมสรสมาชิกต้องรายงานผลการแข่งขันมายังสมาคม ภายในเจ็ดวัน
๖๗.๓.๒ บทลงโทษ นักจักรยานหรือสโมสรสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ ๖๗ ถือเป็น
ความผิดที่ร้ายแรง คณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยาน อาจตักเตือนในความผิดครั้ง
แรก ให้พักการแข่งขันชั่วคราว หรือตลอดไป หรือปลดออกจากสมาชิกภาพ ขึ้นอยู่
กั บ ดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการจั ด การกี ฬ าจั ก รยาน ทั ้ ง นี ้ คำตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยานถือเป็นที่สิ้นสุด
๖๗.๔ การเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคม โดยขออนุญาตก่อน
เดินทางไปแข่งขัน กำหนดเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะมีบทลงโทษ
ดังนี้
๖๗.๔.๑ สมาคมจะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้นเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
เดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ
๖๗.๔.๒ ห้ามลงแข่งขันในรายการที่สมาคมจัดแข่งขันและให้การรับรองผลการแข่งขันทุก
รายการ เป็นเวลา ๑ ปี
๖๗.๔.๓ ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน เป็นเวลา ๑ ปี
ข้อ ๖๘ สมาคมมีสิทธิตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษแก่ผู้ถือ License ของสมาคมทุก
ประเภท ในกรณีที่มีการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมทางวินัยและ/หรือกระทำการใดอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อกีฬาจักรยานและ/หรือสมาคม

๑๙ -

หมวดที่ ๗
กีฬาจักรยานอาชีพ
ข้อ ๖๙ การขอขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI Team) ซึง่ ประกอบด้วย UCI Continental Team / UCI Women’s
Team / UCI’s Pro Continental Team และ/หรือ UCI’s World Team จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็น
สโมสรสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๗๐ สโมสรสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพ จะต้องยื่นเอกสารแสดง
ความจำนงการขึ้นทะเบียนมายังสมาคม ภายในวันที่ ๑ กันยายนก่อนปีที่จะขึ้นทะเบียนโดยจะต้อง
แนบเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนดังนี้
๗๐.๑ หนังสือแสดงความจำนง ตามแบบฟอร์มของสมาคม
๗๐.๒ รายชื่อนักกีฬา จำนวน ๘ - ๑๒ คน และจะต้องมีสัดส่วนนักกีฬาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ทั้งนี้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๙ ปี
๗๐.๓ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำทีม
๗๐.๔ สัญญาจ้างนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ตามข้อ ๗๐.๒ และ ๗๐.๓
๗๐.๕ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Letter of guarantee / Bank guarantee) ให้แก่สมาคม
มูลค่า ๒๐,๐๐๐ ยูโร มีระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ในปีปฏิทินที่ทีม
จะขอขึ้นทะเบียน
๗๐.๖ กรมธรรม์ประกันภัยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมี
สาระสำคัญตามกรอบดังต่อไปนี้
๗๐.๖.๑ คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่ ๓
๗๐.๖.๒ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากกรณีอุบัติเหตุทั้งหมด
๗๐.๖.๓ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
๗๐.๖.๔ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ
๗๐.๖.๕ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่งตัวกลับประเทศไทย โดยไม่จำกัดวงเงิน
๗๐.๗ สโมสรสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนประจำปีให้แก่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ
ตามระเบีย บการเงิน ประจำปีข องสหพัน ธ์จ ัก รยานนานาชาติ ภายในเวลาไม่เกิน วัน ที่ ๒๕
พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้าการขึ้นทะเบียน
๗๐.๘ รายนามสินค้า และ/หรือ บริษัทคู่สัญญาสนับสนุนทั้งหมด อาทิ รถจักรยานพร้อมอุปกรณ์
เครื่องแต่งกาย ผู้สนับสนุนทางการเงิน

๒๐ โดยการขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) นั้น มี
วาระปีต่อปี หากสโมสรสมาชิกประสงค์จะขึ้นทะเบียนต่อเนื่องในปีถัดไป สโมสรสมาชิกก็
จะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารและจัดการด้านการเงินตามความในข้อ ๗๐ เป็นรายปี ทั้งนี้
สมาคมสามารถสงวนสิทธิ์การเรียกเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับเอกสาร
ข้างต้นในการดำเนินการเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ การพิจารณาของ
สมาคมถือเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ ๗๑ เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานะทีมกีฬาจักรยานอาชีพ จะมีผลก็ต่อเมื่อสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
ประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) อย่างเป็นทางการ
ข้อ ๗๒ สโมสรสมาชิก จะต้องดำเนินการจดแจ้งสถานะทีมอาชีพต่อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
กีฬ าอาชีพ พุท ธศัก ราช ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ส หพัน ธ์จัก รยาน
นานาชาติ (UCI) รับรองสถานะ
หมวดที่ ๘
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๗๓ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมี
สโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่
ประชุมใหญ่ในการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สโมสรสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และสมาคมต้องนำข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไป จด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ข้อ ๗๔ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่เลิกสมาคมจะต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุตามที่กำหนดไว้ตาม
กฎหมาย
ข้อ ๗๕ เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ดำเนินการ
ชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
(ลงชื่อ) พลเอก

ผู้จัดทำข้อบังคับ

( เดชา เหมกระศรี )
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

