ขอบังคับ
สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ข้อบังคับของ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค�ำน�ำ
ข้อบังคับของ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2558 ซึ่งก�ำหนดไว้ว่า สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องมีข้อบังคับ และจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล โดยข้อบังคับฉบับนี้ ได้ก�ำหนดกฏ ระเบียบ กติกา เพื่อให้นักกีฬา
ทุกประเภท ทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพ และประเภทอาชีพ ต้นสังกัด
บุคคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับจักรยานทั้งปวง และด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานทั้งประเภทสมัครเล่น
ประเภทกึง่ อาชีพ และประเภทอาชีพ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามธรรมนูญ ข้อบังคับ
กฏ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าข้อบังคับ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาจักรยานทุกฝ่าย
ส�ำหรับข้อบังคับฉบับนี้ ได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียน และให้การรับรองโดย
การกีฬาแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป
จึงขอให้ทุกฝ่ายยือถือ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อบังคับ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พุทธศักราช ๒๕๖๒
-----------------------------------------------เพื่อให้การด�าเนินกิจการของ “สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์”ทั้งทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากีฬาจักรยาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหพันธ์จกั รยาน
นานาชาติ (ยูซีไอ) “สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้วางข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ฉบับที่ได้จดทะเบียนไว้และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สมาคม เสนอปัญหานั้น
ให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
ข้อ ๔ ค�าจ�ากัดความ ค�าในข้อบังคับนี้หมายความว่าดังนี้. ๔.๑ “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๒ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๓ “สมาชิก” และ “สโมสรสมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสโมสรสมาชิกที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๒ ของข้อบังคับนี้
๔.๔ “นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๕ “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๕ สมาคมนีม้ ชี อื่ ว่า “สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้อกั ษร
ย่อว่า “ส.จ.ท.” ภาษาอังกฤษใช้ “THAI CYCLING ASSOCIATION” ใช้อกั ษรย่อว่า “TCA”
ข้อ ๖ เครื่องหมายและตราประทับของสมาคมมีรูปดังนี้

เครื่องหมายแบบภาษาไทย
เครื่องหมายแบบภาษาอังกฤษ
ข้อ ๗ ส�านักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่ ๒๘๖ ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ จะเปิดท�าการตามวันและเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
หากมีกิจพิเศษตามความจ�าเป็น
ข้อ ๘ วัตถุประสงค์ของสมาคม
๘.๑ เพื่อด�าเนินการให้สมาคมเป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
จักรยานทัง้ ปวงและด�าเนินกิจกรรมเกีย่ วกับกีฬาจักรยานทัง้ ประเภทสมัครเล่น
ประเภทกึ่งอาชีพและประเภทอาชีพให้สอดคล้องและเป็นไปตามธรรมนูญ
ข้ อ บั ง คั บ กฎ กติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union Cycliste
Internationale : UCI)
๘.๒ เพือ่ ท�าหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน ก�ากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และด�าเนิน
กิจกรรมกีฬาจักรยาน ภายในประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อบังคับและกติกาของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่งอาชีพ
ประเภทอาชีพและกีฬาเพื่อมวลชน
๘.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ด�าเนินการจัดการแข่งขันภายในประเทศทั้งประเภท
สมัครเล่นและอาชีพ โดยก�ากับ ควบคุมและรับรองการจัดการแข่งขันให้มี
มาตรฐาน เป็นไปตามทีส่ มาคมก�าหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)
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๘.๔ เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาจักรยานของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐาน ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๘.๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาจักรยาน ให้มีน�้าใจเป็นนักกีฬา มีวัฒนธรรม
ทางการกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๘.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ความสมัครสมานสามัคคี มีมิตรภาพที่ดีระหว่าง
มวลสมาชิกของสมาคมและนักกีฬาจักรยานของทีมต่างๆ
๘.๗ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาจักรยานทุกประเภท ตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
เกีย่ วกับสถานทีแ่ ข่งขัน อุปกรณ์กฬี าจักรยาน การพัฒนาฝึกซ้อมกีฬาจักรยานทุก
ประเภท โดยมุง่ ยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานให้สงู ขึน้ เทียบเท่าระดับนานาชาติ
๘.๘ เพื่อส่งเสริมให้มีสโมสรสมาชิกจากจังหวัดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
กฎระเบียบที่ก�าหนดให้มีจ�านวนมากขึ้นเพื่อขยายการพัฒนากีฬาจักรยานให้
แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๘.๙ เพือ่ ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกีฬา ตลอดจนด�าเนิน
การประสานงานติดต่อกับองค์กรและประเทศต่างๆ ในนามประเทศไทยทาง
ด้านกีฬาจักรยาน
๘.๑๐ เพือ่ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขไม่ด�าเนินการใดๆ อันอาจเกิดความเสื่อมเสียต่อวงการกีฬาจักรยาน
ความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของประเทศชาติ และไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองทุกกรณี
หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๙ สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๙.๑ สมาชิกสามัญ เป็นหน่วยงานราชการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิตบิ คุ คลหรือสโมสรของนิตบิ คุ คล หรือสถาบัน
การศึกษาสโมสรหรือชมรมกีฬาจักรยาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาชิกสามัญ
จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยสมาชิกสามัญจะต้องมีการด�าเนิน
กิจการเกีย่ วกับกีฬาจักรยานหรือส่งเสริมกีฬาจักรยานจึงจะได้รบั การรับรองจาก
สมาคมให้เป็นสมาชิก
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ส�าหรับชมรมหรือสโมสรที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ให้การรับรองจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สมาคมก�าหนดไว้ด้วย
๙.๒ สมาชิกวิสามัญ เป็นชมรม สโมสรโดยทัว่ ไปทีม่ คี ณ
ุ สมบัตนิ อกเหนือจากข้อ ๙.๑
หรือข้อ ๑๐ ตามที่สมาคมจะให้การรับรองเป็นสมาชิก
๙.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลผูท้ รงเกียรติหรือผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูม้ อี ปุ การคุณ
ต่อสมาคมซึง่ คณะกรรมการมีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมีศกั ดิแ์ ละสิทธิ์
เหมือนสมาชิกทุกประการยกเว้น ไม่ต้องช�าระค่าสมาชิก สมาชิกกิตติมศักดิ์
จะได้รบั สิทธิการเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ตงั้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต (License)
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติที่ออกโดยสมาคมและสมาชิกภาพของสมาชิก
กิต ติม ศัก ดิ์ให้สิ้น สุด ตามวาระการด� ารงต� า แหน่ ง ของคณะกรรมการหรื อ
ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก ประกอบด้วย
๑๐.๑ มีการเล่นและการฝึกหรือการสอนกีฬาจักรยานเป็นประจ�า
๑๐.๒ มีสถานที่เล่นหรือฝึกซ้อมกีฬาจักรยาน ประเภทใด ประเภทหนึ่ง หรือหลาย
ประเภท หากสถานที่ฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ได้เป็นของสโมสรสมาชิกเองจะต้อง
ได้รับการยินยอมอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้ใช้ฝึกซ้อมได้
๑๐.๓ มีผู้รับผิดชอบสโมสร
๑๐.๔ มีผู้รับผิดชอบการฝึกและการสอน
๑๐.๕ มีนักกีฬาจักรยานที่สโมสรสมาชิกขึ้นทะเบียนไว้ไม่ต�่ากว่า ๓ คน
๑๐.๖ สโมสรสมาชิก จะต้องมีสมาชิกของสโมสรนอกเหนือจากนักกีฬาไม่ตา�่ กว่า ๕ คน
๑๐.๗ มีกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดการแข่งขัน
หรือรับรองเป็นประจ�า
ข้อ ๑๑ ค่าลงทะเบียน และค่าบ�ารุงสมาคม
๑๑.๑ สโมสรสมาชิกสามัญ จะต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๕๐๐ บาท
ค่าบ�ารุงประจ�าปีๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ สโมสรสมาชิกวิสามัญ จะต้องเสีย
ค่าลงทะเบียนครั้งแรก
๑,๐๐๐ บาท
ค่าบ�ารุงประจ�าปีๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท
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๑๑.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคมแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๒ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
ต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคม โดยมีคณะกรรมการสมาคมคนใดคนหนึง่
หรือสมาชิกกิตติมศักดิค์ นใดคนหนึง่ ให้การรับรอง เสนอต่อเลขาธิการและให้เลขาธิการ
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ในคราวแรกทีม่ กี ารประชุมเพือ่ พิจารณาว่าจะอนุมตั ิ
ว่าจะรับหรือไม่รบั เข้าเป็นสมาชิกและเมือ่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ผลเป็นประการใด
ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน
ให้สมาคมจัดให้มที ะเบียนสมาชิกทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั เป็นสมาชิกแล้ว ตามแบบทีน่ าย
ทะเบียนกลางสมาคมกีฬาก�าหนด เก็บรักษาทะเบียนพร้อมหลักฐานเอกสารที่ใช้
ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่ส�านักงานของสมาคมและให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
ข้อ ๑๓ เมือ่ คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้รบั ผูส้ มัครเป็นสมาชิกให้ผสู้ มัครนัน้ ช�าระเงินค่า
ลงทะเบียนและค่าบ�ารุงประจ�าปีให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยไปรษณียต์ อบรับจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผูส้ มัคร ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่
ผูร้ บั สมัครได้ชา� ระค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคมเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่ถา้ ผูส้ มัคร
ไม่ชา� ระค่าลงทะเบียนและค่าบ�ารุงสมาคมภายในก�าหนดก็ให้ถอื ว่าการสมัครคราวนัน้
เป็นอันยกเลิก และให้เลขาธิการประกาศรายชือ่ สโมสรสมาชิกในเว็บไซต์หรือช่องทาง
อื่นเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๔ สมาชิกภาพของสโมสรสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๑๔.๑ เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เป็นเวลา ๒ ปีขึ้นไป
๑๔.๒ ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ช�าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับ
สมาคมเป็นที่เรียบร้อย
๑๔.๓ ขาดสถานภาพตามข้อ ๙
๑๔.๔ ไม่ชา� ระค่าบ�ารุงประจ�าปี โดยไม่มเี หตุอนั สมควร ซึง่ สมาคมได้มหี นังสือทวงถาม
แล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นาย
ทะเบียนประกาศชื่อผู้ขาดสมาชิกภาพและจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนและ
ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกนั้นทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
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๑๔.๕ ไม่ส่งทีม/นักกีฬาจักรยาน เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดขึ้นหรือรับรอง
เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน
๑๔.๖ จัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศโดยมิได้รับอนุญาตจากสมาคม
๑๔.๗ ทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคม มีมติให้ลบชือ่ ออกจากทะเบียน เพราะสโมสรสมาชิกนัน้
จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือน�าความเสือ่ มเสียมา
สู่สมาคม การพ้นจากสมาชิกภาพโดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนี้ให้
ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพ้นจาก
สมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อ
เลขาธิการได้เมื่อพ้นก�าหนดสองปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
ข้อ ๑๕ สมาชิกของสมาคมมีหน้าที่ ดังนี้
๑๕.๑ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๕.๒ จะต้องช�าระค่าบ�ารุงประจ�าปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สโมสรสมาชิก
ที่ไม่ช�าระค่าบ�ารุงประจ�าปีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นเสนอญัตติ และ/หรือ ออกเสียงลงมติใดๆ
๑๕.๓ จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสโมสรสมาชิกการย้าย
ที่ท�าการให้สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๑๕.๔ จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๕.๕ จะต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๕.๖ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
๑๕.๗ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้เป็นที่แพร่หลาย
ข้อ ๑๖ สมาชิกของสมาคมมีสิทธิดังนี้
๑๖.๑ มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๑๖.๒ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปี โดยสมาชิกสามัญเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอญัตติ
และออกเสียง ลงมติ รวมทั้งมีสิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคม หรือการได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
๑๖.๓ สโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ
ยกเว้นการเลือกตั้งนายกสมาคม
๑๖.๔ สโมสรสมาชิกสามัญจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสโมสรสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดมีสิทธิ ยื่นค�าขอเป็นหนังสือต่อสมาคมเพื่อตรวจสอบกิจการและ
ทรัพย์สินของสมาคมได้
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๑๖.๕ มีสิทธิใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๑๖.๖ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นและได้รับความช่วยเหลือจาก
สมาคมตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมก�าหนด
๑๖.๗ ประธานหรือนายกสโมสรสมาชิกเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ถ้าหากเป็นผูแ้ ทนสโมสรสมาชิก ต้องมีหนังสือจากประธานหรือนายกสโมสรรับรอง
๑๖.๘ สโมสรสมาชิกสามารถส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปีได้ ๒ คน แต่มสี ทิ ธิลง
คะแนนเสียงได้เพียงเสียงเดียว
หมวดที่ ๓
การด�าเนินกิจการของสมาคม
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ท�าหน้าที่บริหารและด�าเนินกิจการของสมาคม มี
จ�านวนอย่างน้อย ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๙ คน ในจ�านวนนี้ ให้มีกรรมการที่มาจาก
สโมสรสมาชิกสามัญของสมาคมไม่น้อยกว่า สองในสามของจ�านวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด
ให้เลือกตั้งนายกสมาคมเพียงคนเดียวในที่ประชุมใหญ่ โดยวิธีการเสนอชื่อ
โดยสโมสรสมาชิกสามัญ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อนายกสมาคมที่มิได้อยู่ในที่ประชุม
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ของผูน้ นั้ ว่ายินดีรบั เลือกตัง้ เป็นนายกสมาคม
หากมีผเู้ สนอชือ่ มากกว่า ๑ คน ให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธลี บั การเสนอชือ่ ผูท้ จี่ ะเป็นนายก
สมาคมต้องมีสโมสรสมาชิกสามัญให้การรับรองอย่างน้อย ๓ สโมสรสมาชิก ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน คือ สโมสรสมาชิกสามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมไปแต่งตั้งกรรมการ
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ตามจ�านวนที่ก�าหนดตามความเหมาะสมภายในสามสิบวัน
ซึ่งต�าแหน่งต่างๆ ที่แต่งตั้งจะท�าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ .๑๗.๑ นายกสมาคม ท�าหน้าทีบ่ ริหารและด�าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมเป็นตัวแทน
ของสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ท�าหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมต่างๆ
รวมทั้งเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติและการด�าเนินกิจการต่างๆให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสมาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๒ อุปนายก ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารและด�าเนินกิจการ
ของสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และท�าหน้าที่แทน
เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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๑๗.๓ เลขาธิการ ท�าหน้าทีอ่ า� นวยการในการบริหารงานและด�าเนินกิจการของสมาคม
ให้เป็นไปตามนโยบายและค�าสัง่ ของนายกสมาคม รับผิดชอบงานธุรการทัง้ ปวง
ของสมาคม ท�าหน้าทีด่ า้ นงานเลขานุการของสมาคมและท�าหน้าทีเ่ ลขานุการใน
การประชุม ตลอดจนการท�าหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีส่ มาคม
๑๗.๔ นายทะเบียน ท�าหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิกทะเบียนประวัตินักกีฬา
ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกและนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของสมาคมและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๕ เหรัญญิก ท�าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเงินการบัญชี บัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม จัดท�า
บัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อการตรวจสอบ
๑๗.๖ ปฏิคม ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองและต้อนรับของสมาคม จัดเตรียมสถาน
ที่ต่างๆ รวมทั้งการเตรียมสถานที่ประชุมของสมาคม
๑๗.๗ ประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าที่เผยแพร่การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม รวม
ทัง้ การด�าเนินการเพือ่ เผยแพร่ชอื่ เสียงเกียรติคณ
ุ ของสมาคมแก่สมาชิก บุคคล
ทั่วไป และสื่อมวลชนส่วนต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย
๑๗.๘ กรรมการต�าแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมก�าหนดตามความเหมาะสมโดยรวม
แล้วจะต้องมีจ�านวนไม่เกินตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๘ กรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ .๑๘.๑ มีสัญชาติไทย
๑๘.๒ มีคณ
ุ วุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับการด�าเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
กีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม
๑๘.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑๘.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๘.๕ ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุก โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่โทษ ส�าหรับ
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๘.๖ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสัง่ ให้พน้ จากต�าแหน่งกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา
๘๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นแต่จะ
พ้นก�าหนดห้าปีนับแต่วันที่ ถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง
๑๘.๗ ไม่เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการของสมาคม มีมติให้ออกจากกรรมการ อันเนือ่ งมาจาก
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกระท�าการใดๆ ที่น�าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

- 12 -

ข้อ ๑๙ กรรมการของสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ของสมาคม ให้สมาคมน�าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ส�านักงานของ
สมาคมตัง้ อยูภ่ ายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารแต่งตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงกรรมการของ
สมาคม และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในต�าแหน่งครบก�าหนดตามวาระแล้ว แต่คณะ
กรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ให้คณะกรรมการ
ทีค่ รบก�าหนดตามวาระปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการสมาคมต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุด
ใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย และก็ให้ท�าการ
ส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็น
ที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้
จดทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้อ ๒๑ การเลือกตั้งนายกสมาคมเพียงคนเดียวตามข้อ ๑๗ นั้น หากต�าแหน่งนายกสมาคม
ว่างลงให้คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะและให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน
ข้อ ๒๒ กรรมการทีป่ ระสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้ทา� เป็นหนังสือขอลาออกจาก
ต�าแหน่งต่อนายกสมาคม และให้พ้นจากต�าแหน่ง เมื่อหนังสือขอลาออกไปถึงนายก
สมาคมแล้ว กรณีนายกสมาคมขอลาออกจากต�าแหน่ง ให้แจ้งการลาออกต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และให้พ้นจากต�าแหน่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบแล้ว
ข้อ ๒๓ ต�าแหน่งคณะกรรมการสมาคม ยกเว้นนายกสมาคมหากว่างลงก่อนครบวาระให้นายก
สมาคมแต่งตัง้ บุคคลหรือสมาชิกทีเ่ ห็นสมควเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งทีว่ า่ งลงนัน้
เว้นแต่บคุ คลทีถ่ กู มีมติให้ออกโดยทีป่ ระชุมใหญ่จะแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมให้เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ แต่งตัง้ และให้ผดู้ า� รงต�าแหน่งแทนอยูใ่ นต�าแหน่งได้เท่ากับวาระของ
ผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๒๔ กรรมการอาจพ้นต�าแหน่ง ซึ่งมิใช่ออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้
๒๔.๑ ตาย
๒๔.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๒๔.๓ ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
๒๔.๔ ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต�าแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสีข่ องสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุม
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๒๔.๕ ขาดการประชุม ๓ ครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือรวม ๕ ครัง้ ในวาระ
ของคณะกรรมการชุดนั้นโดยให้เลขาธิการแจ้งให้กรรมการผู้นั้นทราบการ
พ้นจากต�าแหน่งด้วย
๒๔.๖ ต�าแหน่งนายกสมาคมว่างลง
ข้อ ๒๕ อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒๕.๑ มีอา� นาจออกระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั นิ นั้
จะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
๒๕.๒ มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
๒๕.๓ มีอา� นาจแต่งตัง้ กรรมการทีป่ รึกษาหรืออนุกรรมการได้แต่กรรมการทีป่ รึกษาหรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยูใ่ นต�าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้
๒๕.๔ มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีและประชุมใหญ่วิสามัญได้
๒๕.๕ มีอา� นาจลงโทษสโมสรสมาชิกทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ หรือระเบียบของสมาคม
หรือกระท�าการอย่างหนึง่ อย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามสมควรแก่กรณี
๒๕.๖ มีอ�านาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจน
มีอ�านาจ อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับก�าหนดไว้
๒๕.๗ มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะท�างาน เพื่อปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่องหรือปฏิบัติเป็นการประจ�าจากบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกสมาคม เพือ่ ด�าเนินการบริหารจัดการเรือ่ งดังกล่าวนัน้ ๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยให้ยุบ เลิก เพื่อกิจการนั้นๆ เสร็จ
สิ้นลง ยกเว้นการปฏิบัติที่เป็นการประจ�า ให้คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือ
คณะท�างานนั้นๆ จะสามารถอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งหรือมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
๒๕.๘ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของ
สมาคม
๒๕.๙ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สโมสรสมาชิกสามัญ จ�านวน
อย่างน้อยหนึง่ ในสามของสโมสรสมาชิกสามัญทัง้ หมด ได้เข้าชือ่ ร้องขอให้จดั การ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ ซึง่ การนีจ้ ะต้องจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญภายใน
สามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียก
ประชุมใหญ่ตามระยะเวลา สมาชิกทีเ่ ป็นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุม
เองก็ได้
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ข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗
ข้อ ๒๘

ข้อ ๒๙

๒๕.๑๐ มีหน้าทีจ่ ดั ท�าเอกสารหลักฐานต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงิน ทรัพย์สนิ รวมทัง้
บัญชีงบดุลของสมาคม และการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถกู ต้อง
ตามหลักวิชาการ และสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อสมาชิกร้องขอ
๒๕.๑๑ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินการของสมาคมกีฬาเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่ในคราวทีเ่ สนองบดุล และให้สง่ ส�าเนารายงานกับงบดุลไปยัง
นายทะเบียนภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
๒๕.๑๒ จัดท�าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
จัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือ
ประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
๒๕.๑๓ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งบัญชีรายชื่อและจ�านวนสมาชิกของ
สมาคม เพียงสิ้นวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี ให้นายทะเบียนทราบ ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป หากมีการรับสมาชิกใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
บัญชีรายชือ่ และจ�านวนสมาชิกให้แจ้งนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
๒๕.๑๔ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการ
บริหารกิจการของสมาคม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีเ่ ข้าประชุมคราวนัน้ เลือกตัง้ กันเอง เพือ่
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของ
กรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่ของสมาคม มี ๒ ชนิด คือ
๒๙.๑ การประชุมใหญ่สามัญ
๒๙.๒ การประชุมใหญ่วิสามัญ
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ข้อ ๓๐ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีๆ ละหนึ่งครั้งไม่เกินเดือน
เมษายนของทุกๆ ปี
ข้อ ๓๑ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น
หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสโมสรสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสโมสรสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการจัดให้มีขึ้น
ข้อ ๓๒ ในการที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญให้เรียกประชุม
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ไม่ เรียกประชุมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดนี้ สโมสรสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ร้องขอให้
เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้
ข้อ ๓๓ การแจ้งก�าหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขาธิการเป็นผูแ้ จ้งก�าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สโมสร
สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์โดยระบุวนั เวลา และสถานทีใ่ ห้ชดั เจน ไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวัน
และประกาศแจ้งก�าหนดนัดประชุมในเว็บไซด์หรือช่องทางอืน่ เพือ่ ให้ทราบโดยทัว่ กัน
ข้อ ๓๔ การประชุมใหญ่ประจ�าปี ควรมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
๓๔.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๓๔.๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ�าปีครั้งที่แล้ว
๓๔.๓ แถลงผลงานที่ผ่านมาในรอบปี
๓๔.๔ แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคมให้ทปี่ ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
๓๔.๕ เลือกตัง้ นายกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑ เมือ่ ครบก�าหนดวาระหรือ
ต�าแหน่งนายกสมาคมว่างลง
๓๔.๖ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี
๓๔.๗ เรื่องอื่น (ถ้ามี)
ข้อ ๓๕ ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ จะต้องมีสโมสรสมาชิกสามัญ
เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าครึ่งหนึง่ ของสโมสรสมาชิกสามัญทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม แต่ถา้ เมือ่ ถึงก�าหนดเวลาประชุมยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมือ่ ครบฃก�าหนดเวลาขยายออกไป
แล้ว ยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลือ่ นการประชุม
คราวนัน้ ไป และให้จดั ประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมครัง้
แรกส�าหรับการประชุมในครั้งหลังนี้มีสโมสรสมาชิกสามัญจ�านวนเท่าใดก็ได้เป็น
องค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีเ่ กิดขึน้ จากการร้องขอของสโมสร
สมาชิกสามัญก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหญ่ ให้ถอื ว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
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ข้อ ๓๖ การลงมติตา่ งๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่ให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ถา้ คะแนนเสียงทีล่ ง
มติมีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๓๗ สโมสรสมาชิกสามัญจะมอบอ�านาจให้สโมสรสมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมีหนังสือมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อม
ส�าเนาบัตรของผูม้ อบอ�านาจ และผูร้ บั มอบอ�านาจ โดยผูร้ บั มอบอ�านาจจะรับมอบอ�านาจ
เกินหนึ่งแห่งไม่ได้
ข้อ ๓๘ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม
หรือไม่สามารถจะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้กใ็ ห้ทปี่ ระชุมใหญ่ทา� การเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมคนใดคนหนึ่งให้ท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๙ การเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของสมาคมให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เงินสดของสมาคมถ้ามีให้น�าฝากไว้กับธนาคารที่คณะกรรมการก�าหนด โดยรายรับ
และรายจ่ายทั้งหมดต้องผ่านบัญชีของสมาคมเท่านั้น
ข้อ ๔๐ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท�า การแทนนายกสมาคมลงนามร่ ว มกั บ เลขาธิ ก าร
หรือเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้
ข้อ ๔๑ ให้นายกสมาคมมีอา� นาจสัง่ จ่ายเงิน หากวงเงินทีส่ งั่ จ่ายเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียก่อน
ข้อ ๔๒ ให้เหรัญญิกมีอา� นาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาท
ถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ�านวนนี้จะต้องน�าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาส
อ�านวยให้
ข้อ ๔๓ เหรัญญิกจะต้องท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
บัญชีพร้อมใบส�าคัญและหลักฐานให้ถกู ต้องตามปีปฏิทนิ บัญชีงบดุลจะต้องให้ผสู้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การ
รับรอง ภายในก�าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี
ข้อ ๔๔ ผูส้ อบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสมาคมและจะต้องเป็นผูต้ รวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต
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ข้อ ๔๕ ผูส้ อบบัญชีมอี า� นาจทีจ่ ะเรียกเอกสารเกีย่ วกับการเงินและทรัพย์สนิ จากคณะกรรมการ
และสามารถเชิญกรรมการหรือเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ สอบถามเกีย่ วกับบัญชีและทรัพย์สนิ ของ
สมาคมได้ โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือกับผูส้ อบบัญชีเมือ่ ได้
รับการร้องขอ
ข้อ ๔๖ ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพน้ จากหน้าทีไ่ ม่วา่ ด้วยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียงั ไม่เสร็จสิน้
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าท�าการแทนได้
หมวดที่ ๖
นักกีฬา ต้นสังกัดบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๗ การขึ้นทะเบียน หรือ โอนย้ายสังกัดนักกีฬาของ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก
๔๗.๑ สโมสรสมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้การรับรอง
ไว้แล้ว จะสามารถมีนกั กีฬาในสังกัดได้ทงั้ ประเภทสมัครเล่น ประเภทกึง่ อาชีพ
และประเภทอาชีพ
๔๗.๒ สโมสรสมาชิกซึ่งเป็นต้นสังกัดจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ/หรือ
ผู้ฝึกสอน ให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบทั้งประเภทสมัครเล่น ประเภทกึ่ง
อาชีพ และประเภทอาชีพ เพื่อขอให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ออกใบอนุญาต
(License) ความเป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ/หรือผูฝ้ กึ สอน ให้ตามหลักเกณฑ์
ที่กีฬาจักรยานฯ ก�าหนดและให้ต้นสังกัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา
ในสังกัดให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
๔๗.๓ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นสโมสรสมาชิก
อย่างถูกต้องของสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะต้องจัดท�าทะเบียนนักกีฬาในสังกัด
ของตน และแจ้งให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบอย่างละเอียด ภายในเดือน
มกราคมของทุกปี
๔๗.๔ นักกีฬาทีม่ ชี อื่ ขึน้ ทะเบียนในสังกัด ชมรม สมาคม หรือ สโมสรใด จักต้องอยูใ่ น
สังกัดของชมรม สมาคมหรือสโมสรนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หาก
ต้องการย้ายสังกัดจะต้องแจ้งต้นสังกัด และต้องได้รับความยินยอมจากต้น
สังกัดเป็นลายลักษณ์อกั ษร และต้องแจ้งให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบ ภายใน
สิบห้าวัน
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๔๗.๕ ชมรม สมาคมหรือสโมสรสมาชิกที่นักกีฬาสังกัดอยู่เดิม มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายจากชมรม สมาคม หรือสโมสรสมาชิกที่นักกีฬาเข้าสังกัดใหม่ได้ตาม
ความเหมาะสม ตามข้อตกลงของทั้ง ๒ ฝ่าย
๔๗.๖ การย้ายสังกัดจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากหลักฐานการด�าเนินการในข้อ ๔๗.๓, ๔๗.๔,
๔๗.๕ และในกรณีที่นักกีฬาท�าคะแนนสะสมไว้กับต้นสังกัดเดิม คะแนน
ดังกล่าวจะถูกลบออกโดยปริยาย ส�าหรับการรายงานเมื่อย้ายสังกัดแล้วให้
ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก ต้นสังกัดใหม่ของนักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรายงานขออนุญาตต่อสมาคมกีฬาจักรยานฯ
๔๗.๗ นักกีฬาที่ย้ายสังกัดใหม่ จะต้องท�าใบอนุญาต (License) ตามสังกัดใหม่จึงจะ
มีสิทธิเข้าแข่งขันในรายการที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดหรือรายการที่
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้การรับรองทั้งในและต่างประเทศได้
๔๗.๘ นักกีฬาที่จะลงแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ
เป็นผู้ด�าเนินการจัดแข่งขันทุกประเภท และรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ
ให้การรับรองจะต้องแข่งขันภายใต้สโมสรทีไ่ ด้แจ้งขึน้ ทะเบียนไว้กบั สมาคมกีฬา
จักรยานฯ เท่านั้น และนักกีฬาคนหนึ่งจะลงแข่งขันได้เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น
โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมสังกัดให้ผู้จัดทราบ
ล่วงหน้า หากผู้จัดละเลยไม่ปฏิบัติจะถูกระงับการจัดแข่งขันในครั้งต่อไป
๔๗.๙ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ
จะไม่ต่อใบอนุญาต (License) ให้กับนักกีฬานั้น เป็นเวลา ๑ ปี
ข้อ ๔๘ การพิจารณานักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
๔๘.๑ เพือ่ เป็นการรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ นักกีฬาทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นทีมชาติ คือ ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกแล้วว่าเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย ดังนัน้ ชมรม สมาคม หรือ สโมสร
สมาชิก ต้องให้ความร่วมมือในการส่งนักกีฬาทีไ่ ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย ให้กับสมาคมกีฬาจักรยานฯ เพื่อท�าการฝึกซ้อมและเข้า
แข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔๘.๒ การคัดเลือกนักจักรยานทีมชาติไทย ให้เป็นภาระหน้าทีข่ องคณะผูฝ้ กึ สอน จัดท�า
รายชือ่ / แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พร้อมกรอบงบ
ประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมน�าเสนอแก่คณะกรรมการเพือ่ อนุมตั ดิ า� เนินการ
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๔๘.๓ เกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ให้ถอื เอาผลงานคะแนนสะสม
จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ในปีล่าสุด เป็นเกณฑ์หลัก และคณะผู้ฝึกสอน
สามารถพิจารณาโดยใช้ผลงานนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ หรือเหตุผลที่เหมาะสมอื่น ทั้งนี้ จะต้องน�าเสนอขออนุมัติ
พร้อมเหตุผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
๔๘.๔ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทีไ่ ด้รบั คัดเลือกและอนุมตั ริ ายชือ่ ดังกล่าว จะต้องเข้า
รายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมในสถานทีท่ ที่ างคณะกรรมการจัดไว้ ตามเกณฑ์ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ แล้วแต่กรณี
๔๘.๕ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย จะมีสถานะทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ คณะ
กรรมการ ประกาศรายชือ่ และลงรายชือ่ นักกีฬาจักรยาน ในแบบฟอร์ม Entry
Form By Name ของการแข่งขันแต่ละรายการ
๔๘.๖ การเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม และ เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
จะต้องปฏิบัติตนในกรอบของนักกีฬาที่ดี อยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง
๔๘.๗ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม จะต้องเข้ารับการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย และอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะผู้ฝึกสอนเพื่อ
ป้องกันในเรือ่ งการใช้สารกระตุน้ (สารต้องห้าม) และให้ความร่วมมือตามหลัก
เกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ หรือ ตามแต่ทก่ี ารกีฬา
แห่งประเทศไทยก�าหนดส�าหรับการแข่งขันแต่ละรายการ หากไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการอาจพิจารณางดส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
๔๘.๘ คณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรายงานผล
การฝึกซ้อม ความก้าวหน้าของการฝึกซ้อม และ/หรือ ประกอบความเห็นใน
การปรับปรุงการฝึกซ้อม มายังคณะกรรมการและอาจพิจารณาเสนอคัดราย
ชื่อนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ทั้งออกจากการฝึกซ้อมหรือเรียกตัวนักกีฬา
เพิม่ เติมตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ จะต้องน�าเสนอเพือ่ อนุมตั ดิ า� เนินการทุกครัง้
การส่งนักกีฬาจักรยานเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย
๔๘.๙ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย มีสิทธิได้รับการพิจารณา
คัดเลือกไปแข่งขันยังต่างประเทศ ได้รับสิทธิตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
ตัวของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ก�าหนดทุกประการ
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๔๘.๑๐ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ทีจ่ ะได้รบั พิจารณาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ หรือมหกรรมกีฬา จะต้องเป็นนักกีฬาที่ผ่านกระบวนการคัด
เลือก/เก็บตัวฝึกซ้อมและผ่านการตรวจสมรรถนะทางร่างกายของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเท่านั้น
๔๘.๑๑ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย จะต้องเป็นนักกีฬาทีผ่ า่ นการรับรองและอนุมตั ิ
รายชื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งระดับนานาชาติ หรือ มหกรรมกีฬา โดย
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ผ่านหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
(ยูซีไอ), คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณีของการแข่งขัน
๔๘.๑๒ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทย มีสิทธิแข่งขันใน
รายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในนามของสโมสรที่ตนเอง
สังกัดอยู่ โดยขอให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
๔๘.๑๒.๑ นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยหากมี
ความประสงค์ จ ะจดทะเบี ย นเป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ ใน UCI
Continental Team จะต้องได้รบั ความเห็นชอบในรายละเอียด
ของสัญญาหรือข้อตกลงจากทีมที่จะไปจดทะเบียนเสียก่อน
ว่าจะมีผลกระทบกับสถานภาพของการเป็นทีมชาติมากน้อย
เพียงใด และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของความเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
๔๘.๑๒.๒ นักกีฬาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ต้นสังกัด
ของนักกีฬานั้นๆ จะต้องเป็นผู้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจดทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพ UCI Continental Team
ในเบื้องต้นก่อนแล้วจึงน�าเรื่องมาร่วมพิจารณากับสมาคมเพื่อ
ขอความเห็นชอบ
๔๘.๑๒.๓ นักกีฬาทีเ่ ป็นตัวแทนทีมชาติไทย หากมีความประสงค์จะรับงาน
โฆษณา ถ่ายแบบ แสดงละคร แสดงภาพยนตร์หรือด�าเนินการ
ในด้านธุรกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ในเบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน
ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้สมาคมรับทราบในทุกรายการ และต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ
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๔๘.๑๒.๔ ในกรณีที่สมาคม ร้องขอให้ไปช่วยในฐานะของพรีเซนเตอร์ จะ
ปฏิเสธไม่ได้ในทุกกรณี ส่วนค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เป็นกรณีพเิ ศษ
ไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้ และให้เป็นไปตามความเห็น ของผู้
สนับสนุน โดยสมาคมจะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเงินรายได้ในส่วนนี้
๔๘.๑๒.๕ หากมีการน�าชุดแข่งขันในนามทีมชาติไทยไปใช้ประกอบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสมาคมและจะต้องไม่ดัดแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
สัญลักษณ์หรือข้อความใดบนชุดแต่งกายทีมชาติไทยโดยเด็ดขาด
๔๘.๑๒.๖ การพิจารณาส่งนักกีฬาสัญชาติไทย ทีพ่ า� นักอยูต่ า่ งประเทศเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในนามประเทศไทย หากนักกีฬาทีพ่ า� นักอยู่
ต่างประเทศ จะเข้าร่วมการแข่งขันในนามประเทศไทย จะต้องมี
หลักฐานยืนยันการมีสญ
ั ชาติไทย และหลักฐานยืนยันสัญชาติของ
บิดาหรือมารดา
๔๘.๑๒.๗ นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และปฏิบัติตนภายใต้การ
ควบคุม ก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
๔๘.๑๒.๘ นักกีฬาทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนจากองค์กรหรือคณะบุคคล การ
รับเป็นผูร้ บั รองผลิตภัณฑ์ (PRODUCT ENDORSEMENT) หรือ
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจะต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
๔๘.๑๒.๙ ในการให้ข่าวกับสื่อมวลชน นักกีฬาสามารถให้ข่าวได้โดยต้อง
ไม่มีผลกระทบหรือท�าให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่หากการ
ให้ขา่ วท�าให้สมาคมและบุคลากรของสมาคมเกิดความเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียง นักกีฬาจะถูกพิจารณาโทษตามความเห็นของคณะ
กรรมการพิจารณาโทษทีส่ มาคมแต่งตัง้ ขึน้
๔๘.๑๒.๑๐ หากนักกีฬาฝ่าฝืนระเบียบนี้ คณะกรรมการมีสิทธิ์ท่ีจะส่ง
หรือไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้ง
ล่วงหน้า
๔๘.๑๓ ชมรม สมาคม สโมสรสมาชิกต้นสังกัด หรือนักกีฬา ทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ ใน
การด�าเนินการตาม ข้อ ๔๘.๑ โดยไม่มเี หตุผลอันควร จะถูกพิจารณาโทษ
ดังนี้
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๔๘.๑๓.๑ นักกีฬา จะไม่ได้รบั การพิจารณาต่อใบอนุญาต (License) เป็นเวลา
อย่างน้อย ๑ ปี
๔๘.๑๓.๒ กรณีชมรม สมาคมหรือสโมสร ต้นสังกัดของนักกีฬา ทีถ่ กู พิจารณา
ขาดความเป็นสมาชิกภาพแล้ว และจะขอขึน้ ทะเบียนคืนสภาพเป็น
สมาชิกภาพใหม่ ต้องเสียค่าสมาชิกเป็น ๒ เท่า
๔๘.๑๔ ในกรณีทนี่ กั กีฬาไม่มผี ลงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี หากต้องการได้รบั คัดเลือก
ให้กลับมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบแนวทางและวิธี
ปฏิบตั ขิ องการคัดเลือกนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ตามระเบียบข้อ ๔๘.๑
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสินจักรยาน (Cycling Commissaire Club)
คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสิน ประกอบด้วย บุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่ ซึ่งนายก
สมาคมเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง จ�านวน ๓ นาย นอกจากนี้ ประกอบด้วยผู้ที่สอบ
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินประจ�าชาติ (National Commissaire) หรือผู้ที่ได้
รับเอกสารรับรองผ่านการอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินของสมาคม ซึ่งมีภูมิล�าเนาหรือปฏิบัติ
ภารกิจผู้ตัดสินอยู่ในส่วนภูมิภาคและในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕๐ คณะกรรมการชมรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานของสมาคม มีหน้าที่
๕๐.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันจักรยาน ตามค�าสั่งของคณะกรรมการ
ผู้จัดการสมาคม (Management Committee)
๕๐.๒ จัดท�าระเบียบการแข่งขันจักรยาน ทีส่ มาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดท�า
ระเบียบการแข่งขันจักรยานในกีฬาแห่งชาติ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอืน่ ๆ
ที่องค์กรต่างๆ จัดการแข่งขัน
๕๐.๓ เผยแพร่กติกาการแข่งขันจักรยาน ทีท่ างสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ (ยูซไี อ) มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือออกระเบียบขึ้นใหม่
๕๐.๔ เปิดการอบรมกติกาจักรยานตามภาคต่างๆของประเทศไทย โดยให้ความรู้
จนมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินได้
ข้อ ๕๑ คณะกรรมการชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน (Cycling Coach Club)
คณะกรรมการชมรมผูฝ้ กึ สอนกีฬาจักรยานประกอบด้วย บุคคลทีเ่ หมาะสม มีความรู้
ความสามารถน�าหลักวิชาการที่น�ามาประยุกต์ในการฝึกซ้อมกีฬาจักรยาน รวมทั้ง
น�าวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเสริมในการฝึกซ้อม โดยนายกสมาคมเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือก จ�านวน ๓ นาย และพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางการกีฬาอีก ๒ นาย
รวมเป็น ๕ นาย
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ข้อ ๕๒ คณะกรรมการชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน มีหน้าที่
๕๒.๑ สรรหาผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน มีความรู้ทั้งใน
ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะฝึกซ้อมนักจักรยานให้มีศักยภาพสูง
๕๒.๒ ค้นคว้าหาวิธีการฝึกซ้อมที่ทันสมัย มาฝึกซ้อมนักจักรยานให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งความอดทนและความเร็ว
๕๒.๓ เป็นผู้อบรมผู้ฝึกสอนตามภาคต่างๆให้มีความรู้เรื่องการฝึกซ้อมที่ถูกวิธีอันจะ
น�ามาซึ่งผลส�าเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
และระดับนานาชาติต่อไป
ข้อ ๕๓ คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน
คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ประกอบด้วยบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ที่น�ามา
ใช้ในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันต่างๆ ตลอดจนเครื่องแต่งกายที่
น�ามาใช้ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน นายกสมาคมแต่งตัง้ ผูท้ เี่ หมาะสม จ�านวน ๕ นาย
ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการชุดนี้
ข้อ ๕๔ คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ท�าหน้าที่พิจารณา ศึกษา และค้นคว้าวิธีฝึกซ้อม
และจัดหาเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย รวมทัง้ อุปกรณ์จกั รยานและเครือ่ งแต่งกายทีเ่ หมาะสม
กับกีฬาจักรยาน
ข้อ ๕๕ คณะกรรมการดูแล ควบคุมความประพฤตินักกีฬาจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีม
คณะกรรมการดู แ ลควบคุ ม ความประพฤติ ข องนั ก จั ก รยาน และเจ้ า หน้ า ที่ ที ม
ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ประพฤติตัวเป็นอันธพาล ก้าวร้าว ใช้ค�าพูด หยาบคาย
ประชดประชัน เสียดสีใส่ความ อันเป็นเท็จ เผยแพร่ต่อบุคคลที่ ๓ ด้วยวิธีใดก็ตามต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, กรรมการผู้ตัดสิน,เจ้าหน้าที่สมาคม หรือผู้ร่วมการ
แข่งขัน รวมทั้งผู้ชมทั้งในสนามและนอกสนาม คณะกรรมการที่จะพิจารณาโทษ
ประกอบด้วย เลขาธิการสมาคมเป็นประธาน กรรมการผูแ้ ทนสมาคมในการแข่งขันที่
อยู่ในเหตุการณ์ และนายกแต่งตั้งผู้เหมาะสมอีก ๓ นาย รวม ๕ นาย
ข้อ ๕๖ คณะกรรมการดูแล ควบคุมความประพฤตินกั กีฬาจักรยาน และเจ้าหน้าทีท่ มี มีหน้าที่
๕๖.๑ ควบคุมดูแลสอดส่องความประพฤติ และพฤติการณ์ต่างๆ ของนักจักรยาน
และเจ้าหน้าที่ทีม ที่ส่อไปทางท�าลายเกียรติภูมิของกีฬาจักรยาน
๕๖.๒ พิจารณาโทษโดยการตักเตือนโดยตรง ตักเตือนด้วยการแจ้งมวลสมาชิกหรือ
ประกาศปรับตาม Penalty Scale ของยูซไี อ ยึดใบอนุญาตของสหพันธ์จกั รยาน
นานาชาติที่ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ในระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
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ข้อ ๕๗

ข้อ ๕๘

ข้อ ๕๙

ข้อ ๖๐

๕๖.๓ รายงานให้คณะกรรมการจัดการการแข่งขันในแต่ละสนามทีม่ กี ารแข่งขันทราบ
การปฏิบัติ
คณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์
คณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์ ประกอบด้วย อุปนายกฝ่ายบริหารเป็น
ประธานกรรมการประธานชมรมผูต้ ดั สิน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน และนายก
สมาคมแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมที่มีความรู้ทางกฎหมาย ๒ นาย รวม ๕ นาย
คณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์ มีหน้าที่
๕๘.๑ การจะรับและพิจาณาอุทธรณ์จะพิจารณาเฉพาะสโมสรสมาชิกและนักกีฬา
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดของสโมสรสมาชิกทีย่ นื่ พิจารณาโทษและอุทธรณ์เท่านัน้
๕๘.๒ พิจารณาการอุทธรณ์ตอ่ ค�าตัดสินของคณะกรรมการดูแลควบคุมความประพฤติ
ของนักกีฬาจักรยานและเจ้าหน้าที่ทีม
ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์
๕๙.๑ ผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องช�าระค่าใช้จ่าย ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
ดังต่อไปนี้
๕๙.๑.๑ ค่าพาหนะของกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์คนละ ๓๐๐ บาท ทีม่ า
ปฏิบัติหน้าที่
๕๙.๑.๒ ค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์คนละ ๕๐๐ บาท
ต่อวัน
๕๙.๑.๓ ค่าใช้จา่ ยตามข้อ ๕๙.๑.๑ และข้อ ๕๙.๑.๒ ต้องช�าระพร้อมกับการยืน่
หนังสืออุทธรณ์มิฉะนั้นจะไม่รับหนังสืออุทธรณ์
๕๙.๒ ค�าตัดสินของคณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ์ถือว่าสิ้นสุด
คณะกรรมการผู้จัดการสมาคม (Management Committee) มีหน้าที่
๖๐.๑ ก�าหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยานทุกประเภท ตลอดจนการแข่งขัน
จักรยานในกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
๖๐.๒ พิจารณาการขออนุญาตจัดการแข่งขันทีท่ างหน่วยงานต่างๆ บริษทั ห้างร้านและ
องค์กร ขอจัดการแข่งขันพร้อมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการดูแล และควบคุมการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)
๖๐.๓ พิจารณาก�าหนดสถานที่ วันและเวลา ตลอดจนระเบียบการแข่งขันกีฬาจักรยาน
ชิง แชมป์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี
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ข้อ ๖๑
ข้อ ๖๒
ข้อ ๖๓
ข้อ ๖๔
ข้อ ๖๕

๖๐.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ต่างๆ ที่ทางสมาคม
ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๕๘
๖๐.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคม และวิทยากรเพื่อท�าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันอื่นๆที่ทางการกีฬา
แห่งประเทศไทยเป็น เจ้าภาพจัด การแข่ ง ขั น รวมถึ ง การแข่ ง ขั น อื่ น ๆ ที่
หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่สมาคมให้การรับรอง
๖๐.๖ พิจารณาก�าหนดวัน เวลา การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี หรือการประชุมใหญ่
วิสามัญ
๖๐.๗ พิ จ ารณาและประกาศการลงโทษนั ก กี ฬ าจั ก รยานและเจ้ า หน้ า ที่ ที ม ที่
ประพฤติตวั เป็นอันธพาลก้าวร้าวผูต้ ดั สินต่อหน้าสาธารณชน และอืน่ ๆ ทีท่ า� ให้
กีฬาจักรยานเสื่อมเสีย ให้เป็นไปตาม ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖
๖๐.๘ จัดท�าปฏิทนิ ประจ�าปี กิจกรรมของสมาคม และการแข่งขันจักรยานทุกประเภท
ที่จัดโดยสมาคม สโมสรสมาชิก บริษัท ห้างร้านและเอกชนทั่วไป โดย
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ (หนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน์, เว็บไซค์, Social Media)
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันมี จ�านวน ๔ นาย นายกสมาคมเป็นผู้เลือกบุคคลที่
เหมาะสม เข้าบริหารกิจกรรมการแข่งขันที่สมาคมจัดขึ้นทุกประเภท
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่จัดท�าปฏิทินการแข่งขันจักรยานทั้งทุก
ประเภทที่ทางสมาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รวมทั้งการจัดการแข่งขันระดับ
นานาชาติ
คณะกรรมการในข้อ ๕๐ , ๕๖ , ๕๘ , ๖๐ และ ๖๑ ให้ทา� รายงานผลการด�าเนินกิจกรรมใน
ระยะเวลา๒ เดือนทีผ่ า่ นมา ให้คณะกรรมการจัดกิจกรรมสมาคมทราบ เพือ่ น�าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการสมาคม
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จะท�ารายงานผลการด�าเนินกิจกรรม
ต่อคณะกรรมการจัดการกิจกรรมของสมาคม ซึง่ คณะกรรมการจัดการกิจกรรมจะได้
รวบรวมรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมทุกเดือน
สโมสรสมาชิก หรือหน่วยงาน บริษทั ห้างร้าน ชมรมใด ประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬา
จักรยานประเภทใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
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๖๕.๑ การจัดการแข่งขันจักรยานภายในประเทศทุกประเภท ผูจ้ ดั การแข่งขันต้องขอ
อนุญาตจัดการแข่งขันต่อสมาคมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยสามสิบวัน โดย
สมาคมจะจัดส่งผูแ้ ทนเพือ่ ไปตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน และ
ออกใบอนุญาตจัดการแข่งขัน เพื่อแจ้งให้นักกีฬาได้ทราบทางเว็บไซด์ของ
สมาคม ว่ า ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองหรื อ ไม่ รั บ รองการจั ด การแข่ ง ขั น และจะไป
ปิดประกาศในสถานที่แข่งขันในกรณีที่ได้ให้การรับรองแล้ว หากไม่มีการ
ปิดประกาศ รายการนั้นถือว่าไม่รับรอง
๖๕.๒ หากการจัดการแข่งขันมิได้ขออนุญาตจัดการแข่งขันจากสมาคม แต่นักกีฬา
จักรยานได้ไปเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาผู้นั้นจะถูกลงโทษ ดังนี้
๖๕.๒.๑ สมาคมจะไม่ต่อใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักกีฬาผู้นั้น เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๖๕.๒.๒ ห้ามลงแข่งขันในรายการทีส่ มาคมจัดแข่งขันและให้การรับรองผลการ
แข่งขันทุกรายการ รวมทัง้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย ๑ ปี
๖๕.๓ การแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบกติกา การแข่งขันจักรยานของสหพันธ์
จักรยานนานาชาติ หรือ ยูซีไอ ฉบับล่าสุด
ข้อ ๖๖ การออกใบอนุญาตของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ ซึง่ ออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๖๖.๑ นักกีฬาจักรยานทีไ่ ม่มใี บอนุญาตของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือตัดสิทธิก์ ารเข้าแข่งขัน นักจักรยานทีไ่ ม่มใี บอนุญาต
จะถูกปรับตามกติกาของ UCI ข้อ ๑.๑.๐๒๙ ข้อย่อย ๒ เป็นเงิน ๕๐ ถึง ๑๐๐
ฟรังค์สวิตส์ (ประมาณ ๑,๕๕๐ – ๓,๐๙๙ บาท)
๖๖.๒ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่
นักกีฬาจักรยานภายในประเทศ สมาคมจะพิจารณาจากนักกีฬาที่เข้าร่วม
ท�าการแข่งขันตามปฏิทนิ การแข่งขันประจ�าปีของสมาคม และรายการทีส่ มาคม
ให้การรับรองการจัดแข่งขัน โดยจะมีอัตราค่าใบอนุญาต (License) จ�านวน
๑๐๐ บาท
๖๖.๓ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่
นักกีฬาชาวต่างชาติจะออกให้ก็ต่อเมื่อได้ท�าการประสานกับสมาคมกีฬา
จักรยานของประเทศนัน้ ๆ เสียก่อน และเมือ่ ได้รบั การยืนยันจากต้นสังกัดของ
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นักกีฬาเรียบร้อยแล้ว สมาคมจึงจะสามารถออกใบอนุญาต (License) ของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติให้กับนักกีฬาต่างประเทศนั้นๆ ได้ โดยจะมีอัตรา
ค่าใบอนุญาต (License) จ�านวน ๕๐๐ บาท
๖๖.๔ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่
นักกีฬาต่างชาติทอี่ ยูใ่ นประเทศไทย จะต้องสามารถพิสจู น์ได้วา่ มีภมู ลิ า� เนาอยู่
ในประเทศไทยอย่างน้อย ๑ ปี โดยจะต้องแสดงหลักฐานส�าเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนสมรส และหลักฐานอื่น (ถ้ามี) การพิจารณาของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุด โดยจะมีอัตราค่าใบอนุญาต (License) จ�านวน ๕๐๐ บาท
๖๖.๕ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ ส�าหรับ
กรณีนกั กีฬาต่างชาติไม่เข้าหลักเกณฑ์ขอ้ ๖๖.๓ และ ๖๖.๔ สมาคมจะออกใบ
อนุญาตแบบชั่วคราว (One Day License) ซึ่งนักกีฬาผู้นั้นจะต้องเสียค่าใบ
อนุญาตในอัตรา ๑๐๐ บาท และใบอนุญาตนีจ้ ะมีอายุการใช้งานหลังจากสิน้ สุด
การแข่งขันรายการนั้นเท่านั้น
๖๖.๖ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้แก่
ผูฝ้ กึ สอนกีฬาจักรยานได้นนั้ สมาคมจะพิจารณาจากผูฝ้ กึ สอนทีไ่ ด้เคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ขั้นพื้นฐานของสมาคมและท�าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน
ของสโมสรสมาชิก และสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดว่าเป็นผูฝ้ กึ สอนของสโมสรสมาชิก และสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ
โดยจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีอัตราค่าใบอนุญาต
(License) จ�านวน ๑๐๐ บาท
๖๖.๗ การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติให้แก่
ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานได้นั้น สมาคมจะพิจารณาจากผู้ตัดสินที่ได้เคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ตัดสิน ขั้นพื้นฐานของสมาคม และท�าหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
ของสมาคมอย่างต่อเนือ่ งจึงจะออกใบอนุญาต (License) ให้ได้ โดยจะมีอตั รา
ค่าใบอนุญาต (License) จ�านวน ๑๐๐ บาท
ข้อ ๖๗ การแข่งขันกับต่างประเทศ มี ๓ แบบ คือ
๖๗.๑ การแข่งขันในนามประเทศ
การแข่งขันในนามประเทศ สมาคมจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการพิจารณานักกีฬา
ที่สังกัดสโมสรสมาชิกที่มีผลงานและผ่านคุณสมบัติของการคัดเลือกให้เป็น
นักกีฬาทีมชาติ
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๖๗.๒ การแข่งขันในนามชุดผสม
การที่จะเดินทางไปแข่งขันได้นั้นจะต้องมีหนังสือเชิญจากเจ้าภาพที่จัดการ
แข่งขันเสียก่อนจึงจะขออนุญาตเดินทางไปแข่งขัน และหากชมรมหรือสโมสร
สมาชิกมีความประสงค์จะส่งทีมเข้าแข่งขันโดยมีความจ�าเป็นที่จะน�านักกีฬา
ในสังกัดอืน่ ร่วมเดินทางไปแข่งขันด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากต้นสังกัดของนักกีฬาคนนั้นเสียก่อนว่า อนุญาตให้นักกีฬาในสังกัด
ร่วมเดินทางเข้าร่วมแข่งขันได้ หากไม่มีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัด สมาคมมี
สิทธิทจี่ ะไม่อนุญาตให้เดินทางไปแข่งขัน ค�าวินจิ ฉัยของสมาคมให้ถอื เป็นทีส่ นิ้ สุด
๖๗.๓ การแข่งขันในนามของสโมสรสมาชิก
การที่ จ ะเดิ น ทางไปแข่ ง ขั น ได้ นั้ น จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ เชิ ญ จากเจ้ า ภาพที่ จั ด
การแข่งขันเสียก่อนจึงจะขออนุญาตเดินทางไปแข่งขัน โดยนักกีฬาที่จะเข้า
ร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาทีส่ งั กัดในสโมสรสมาชิกของตนเองเท่านัน้ ถึงจะ
เข้าร่วมการแข่งขันได้
๖๗.๓.๑ นักกีฬาจักรยานหรือสโมสรสมาชิกใด ประสงค์จะเข้าแข่งขันจักรยาน
ยังต่างประเทศต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงิน
ประกันส�าหรับใช้ในกรณีที่นักกีฬาจักรยานหรือสโมสรสมาชิกใดไป
กระท�าผิดตามกฎ กติกา จะประกาศปรับตาม Penalty Scale ของ
ยูซีไอ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาทโดยยื่นต่อนายกสมาคมก่อนท�าการ
แข่งขันดังกล่าว อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และหลังจากเสร็จสิ้นการ
แข่งขันนักกีฬาจักรยานหรือสโมสรสมาชิกต้องรายงานผลการแข่งขัน
มายังสมาคม ภายในเจ็ดวัน
๖๗.๓.๒ บทลงโทษ นักจักรยานหรือสโมสรสมาชิกทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับที่ ๖๗
ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง คณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยาน อาจ
ตักเตือนในความผิดครัง้ แรก ให้พกั การแข่งขันชัว่ คราว หรือตลอดไป
หรือปลดออกจากสมาชิกภาพ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
จัดการกีฬาจักรยาน ทั้งนี้ ค�าตัดสินของคณะกรรมการจัดการกีฬา
จักรยานถือเป็นที่สิ้นสุด
๖๗.๔ การเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากสมาคม โดยขอ
อนุญาตก่อนเดินทางไปแข่งขัน ก�าหนดเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบจะมีบทลงโทษ ดังนี้
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๖๗.๔.๑ สมาคมจะไม่ตอ่ ใบอนุญาตขับขีใ่ ห้แก่นกั กีฬาผูน้ นั้ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่เดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ
๖๗.๔.๒ ห้ามลงแข่งขันในรายการทีส่ มาคมจัดแข่งขันและให้การรับรองผลการ
แข่งขันทุกรายการ เป็นเวลา ๑ ปี
๖๗.๔.๓ ห้ามลงแข่งขันในรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน
เป็นเวลา ๑ ปี
ข้อ ๖๘ สมาคมมีสทิ ธิตงั้ คณะกรรมการพิจารณาวินยั เพือ่ พิจารณาลงโทษแก่ผถู้ อื License ของ
สมาคมทุกประเภท ในกรณีที่มีการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมทางวินัยและ/หรือ
กระท�าการใดอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกีฬาจักรยานและ/หรือสมาคม
หมวดที่ ๗
กีฬาจักรยานอาชีพ
ข้อ ๖๙ การขอขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนทีมกีฬา
จักรยานของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ (UCI Team) ซึง่ ประกอบด้วย UCI Continental
Team / UCI Women’s Team / UCI’s Pro Continental Team และ/หรือ
UCI’s World Team จะกระท�าได้กต็ อ่ เมือ่ เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมเท่านัน้
ข้อ ๗๐ สโมสรสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพ จะต้อง
ยื่นเอกสารแสดงความจ�านงการขึ้นทะเบียนมายังสมาคม ภายในวันที่ ๑ กันยายน
ก่อนปีที่จะขึ้นทะเบียนโดยจะต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนดังนี้
๗๐.๑ หนังสือแสดงความจ�านง ตามแบบฟอร์มของสมาคม
๗๐.๒ รายชือ่ นักกีฬา จ�านวน ๘ - ๑๒ คน และจะต้องมีสดั ส่วนนักกีฬาสัญชาติไทยไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๙ ปี
๗๐.๓ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ�าทีม
๗๐.๔ สัญญาจ้างนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ�าทีม ตามข้อ ๗๐.๒ และ ๗๐.๓
๗๐.๕ หนังสือค�า้ ประกันของธนาคาร (Letter of guarantee / Bank guarantee) ให้แก่
สมาคม มูลค่า ๒๐,๐๐๐ ยูโร มีระยะเวลา ๑ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม
ในปีปฏิทินที่ทีมจะขอขึ้นทะเบียน
๗๐.๖ กรมธรรม์ประกันภัยนักกีฬาและเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าทีม ครอบคลุมในทุกภูมภิ าค
ทั่วโลก โดยมีสาระส�าคัญตามกรอบดังต่อไปนี้
๗๐.๖.๑ คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่ ๓
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๗๐.๖.๒ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากกรณีอุบัติเหตุทั้งหมด
๗๐.๖.๓ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
๗๐.๖.๔ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ
๗๐.๖.๕ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่งตัวกลับประเทศไทย โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
๗๐.๗ สโมสรสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนประจ�าปีให้แก่สหพันธ์
จักรยานนานาชาติ ตามระเบียบการเงินประจ�าปีของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ
ภายในเวลาไม่เกินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของปีก่อนหน้าการขึ้นทะเบียน
๗๐.๘ รายนามสินค้า และ/หรือ บริษทั คูส่ ญ
ั ญาสนับสนุนทัง้ หมด อาทิ รถจักรยานพร้อม
อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ผู้สนับสนุนทางการเงิน
โดยการขึน้ ทะเบียนทีมกีฬาจักรยานอาชีพกับสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ
(UCI) นั้น มีวาระปีต่อปี หากสโมสรสมาชิกประสงค์จะขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง
ในปีถัดไป สโมสรสมาชิกก็จะต้องด�าเนินการจัดส่งเอกสารและจัดการด้าน
การเงินตามความในข้อ ๗๐ เป็นรายปี ทั้งนี้ สมาคมสามารถสงวนสิทธิ์การ
เรียกเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับเอกสารข้างต้นในการ
ด�าเนินการเพือ่ ยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนตามแต่จะเห็นสมควร ทัง้ นี้ การพิจารณาของ
สมาคมถือเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ ๗๑ เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานะทีมกีฬาจักรยานอาชีพ จะมีผลก็ต่อเมื่อสหพันธ์
จักรยานนานาชาติประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)
อย่างเป็นทางการ
ข้อ ๗๒ สโมสรสมาชิก จะต้องด�าเนินการจดแจ้งสถานะทีมอาชีพต่อเจ้าพนักงานตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับ
ตั้งแต่วันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) รับรองสถานะ
หมวดที่ ๘
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม
ข้อ ๗๓ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิม่ เติมได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ และองค์ประชุม
ใหญ่จะต้องมีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสโมสร
สมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะ
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสโมสรสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด และสมาคมต้องน�าข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
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แห่งท้องทีท่ สี่ า� นักงานของสมาคมตัง้ อยูภ่ ายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ลงมติ
เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ข้อ ๗๔ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่เลิก
สมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องสโมสรสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือ
มีเหตุตามที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๕ เมือ่ สมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สนิ ของสมาคมทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากที่
ได้ด�าเนินการช�าระบัญชีตามที่กฎหมายก�าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของ
สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

(ลงชื่อ) พลเอก

ผู้จัดท�าข้อบังคับ

( เดชา เหมกระศรี )
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Rules
of
Thai Cycling Association (TCA)
under the Royal Patronage of His Majesty the King 2017 (B.E.2560)

Preface
These rules of Thai Cycling Association, under the Royal Patronage
of His Majesty the King, have been prepared in accordance with the Sports
Authority of Thailand Act, 2015 which has been defined that all associations
must have the rules and have been registered as juristic person.
According to these rules, all rules and regulations have been placed
for all types of riders both for amateur, semi-professional and professional
categories, agency of personnel, members and all parties concerned to
strictly follow.
In addition, the purpose of the association is to be the center of all
cycling-related activities and to carry out activities related to the cycling
sport both for amateur, semi-professional and professional categories in
order to comply with rules and regulations of Union Cycliste Internationale
(UCI).
The TCA does hope that these rules will benefit everyone involved
in the cycling sport. As these rules have also been authorized to register
and certify by Sports Authority of Thailand since April 24, 2019 onwards.
Therefore, all parties concerned must strictly adhere to these rules.
Thai Cycling Association,
under the Royal Patronage of His Majesty the King
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The Rules
of
Thai Cycling Association (TCA)
under the Royal Patronage of His Majesty the King 2017 (B.E.2560)
To carry out the activities of the association both the management
and development of the cycling sport to proceed with neatness and efficiency
according to the Sports Authority of Thailand Act 2015, including the rules in
accordance with Union Cycliste Internationale (UCI). Thai Cycling Association
(TCA) under the Royal Patronage of His Majesty the King, with an approval of the
ordinary general meeting on 22 March 2017, has laid down the following rules:
Article 1 The rules are called “The rules of Thai Cycling Association
(TCA) under the Royal Patronage of His Majesty the King 2017”.
Article 2 To repeal the rules of Thai Cycling Association (TCA) under the Royal
Patronage of His Majesty the King 2016 already registered and to use
these rules instead.
Article 3 In case there is the problem with the interpretation in any rules,
Thai Cycling Assocation shall propose the problem to the general
meeting to decide. The decision of the general meeting shall be
final.
Article 4 The definitions and words in these rules mean that:
4.1 “Association” means Thai Cycling Association (TCA) under the
Royal Patronage of His Majesty the King;
4.2 “Committee” means the management committee of Thai Cycling
Association (TCA) under the Royal Patronage of His Majesty
the King;
4.3 “Member” and “Club Member” mean members and club
members that are full of all qualifications provided in Article 2
of these rules;
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4.4 “President” means President of Thai Cycling Association (TCA)
under the Royal Patronage of His Majesty the King;
4.5 “Secretary General” means Secretary General of Thai Cycling
Association (TCA) under the Royal Patronage of His Majesty the King.
Chapter 1
Generalities
Article 5 This association is called “Thai Cycling Association (TCA) under the
Royal Patronage of His Majesty the King”, abbreviated as “TCA”.
Article 6 The sign and seal of the association are as follows:

Thai sign
English sign
Article 7 The headquarters of the association is located at No. 286 Ramkhamhaeng
Road, Huamak sub-district, Bangkapi district, Bangkok 10240 Thailand.
The working time of the association shall be opened on official days
and times as well as the holidays if we have special needs.
Article 8 The purposes of the association are as follows:
8.1 To arrange the association to be the center to carry out for all
categories of the cycling sport both amateur, semi-professional
and professional to comply with the rules of Union Cycliste
Internationale (UCI);
8.2 To promote, support, supervise, control, develop, publicize and
run the activities of the cycling sport in the country to comply
with the rules of Union Cycliste Internationale (UCI) both amateur,
semi-professional, professional and cycling for all;
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8.3 To promote, support and carry out the competition in the country
both amateur and professional by supervising, controlling and
approving of the competition management to be the standard
as set by the association and to comply with the rules of Union
Cycliste Internationale (UCI);
8.4 To develop the cycling in Thailand as well as to promote and
support various personnel to have the standard and get more
knowledge and capability;
8.5 To promote and support the riders to be considerate as a
athlete, to have a good sports culture and knowing losing,
knowing winning and knowing forgiving;
8.6 To promote and support the unity of harmony, to have a good
friendship between all members of the association and the riders
of various teams;
8.7 To promote and support all categories of the cycling sport
from various provinces across the country with regard to the
venues, equipments and the development of all categories,
by aiming to raise the standard to be equal to the international
level;
8.8 To encourage the club members from different provinces which
have right qualifications according to rules set, to be more
members to expand the development of the cycling sport
to be more widespread and spacious;
8.9 To cooperate with Sports Authority of Thailand, the National
Olympic Committee of Thailand under the Royal Patronage
of His Majesty the King and all departments involved with
sports as well as the coordination with various organizations
and countries on behalf of Thailand in terms of the cycling
sport;
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8.10 To promote the democratic governance under the King as the
head of state. Do not take any actions that may cause damages
to the cycling sport, peace, the 31national security and do not
get involved with politics at all.
Chapter 2
Members
Article 9 Members of the association are of three categories:
9.1 “Ordinary members” are from the corporate government agency
or state enterprise, the clubs of government agency or
state enterprise, corporation or corporate club member
or educational institution and club of provincial sports association.
The ordinary club members must apply for members of the
association. They must have the cycling activities and the
promotion of the cycling sport, therefore, they shall be approved
as members.
For clubs or club members to be representatives and
approved by provincial sports association, they must have
qualifications endorsed by the association as well;
9.2 “Extraordinary members” are general club members that have
qualifications other than Article 9.1 or Article 30 that the
association has approved as members;
9.3 “Honorary members” are prestigious and expertise or supporting
persons. These persons have been invited to be members that
have the dignity and right like all members, except for not paying
membership fees. Honorary members shall completely have the
rights to become the members since the date to receive the
license of Union Cycling Internationale (UCI) issued by the associ
ation. The membership of honorary members shall expire by the
term of holding the office of the management committee or death;
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Article 10 Member clubs shall have qualifications:
10.1 To ride and train or to teach the cycling sport regularly;
10.2 To have the venue to ride or to train any categories of the
cycling sport or many categories. If such riding or training venue
does not belong to member clubs. They must have permission
from the owner;
10.3 To have the responsible person for clubs;
10.4 To have the responsible person for training and teaching;
10.5 To have riders registered by member clubs not less than three
persons;
10.6 The member clubs must have members other than riders not
less than five persons.
10.7 To have activities and to take part in activities and the competitions
organized or approved by the association regularly.
Article 11 Registration fees and Membership fees:
11.1 The ordinary member clubs must pay:
- The first registration fee
500.00 baht;
- Annual membership fee per year 1,000.00 baht;
11.2 The extraordinary member clubs must pay:
- The first registration fee
1,000.00 baht;
- Annual membership fee per year 2,000.00 baht;
11.3 The honorary members do not pay for any registration and
annual membership fees.
Article 12 An application for the membership:
The persons who wish to apply for the membership of the association
must submit an application form that is approved by any management
committee or any honorary member, to secretary general and
secretary general submits to meeting of the management committee
at the first meeting to consider if this application shall be accepted
or not accepted. After the consideration of the management committee
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and what is the result, secretary general shall inform the applicants
within 15 days.
The association registers all members that have already
approved as a member according to the form prescribed by the
registrar and the association. The registration together with the docu
mentation must be kept at its headquarters and must be approved
and revised when there is a change every time.
Article 13 When the management committee has considered to approve the
applicant as a member, the applicant shall make the payment for
the registration fee and an annual membership fee within 30 days
since the date of the receipt the post card from secretary general,
and the membership of the applicant shall start counting since the
date of the payment for the registration fee and an annual membership
fee. If the applicant does not pay for the registration fee and an
annual membership fee within the deadline, the application shall be
repealed and secretary general must inform the name of the club
member to know in general on the website or other channels.
Article 14 The membership of member clubs ends with the following reasons:
14.1 Liquidation or disqualification according to Article 10 for
2 years or more;
14.2 Resignation by submitting a letter in writing to the management
committee and the management committee has approved and
that member has already paid the outstanding debt to the
association;
14.3 Being disqualified under Article 9;
14.4 No payment of annual maintenance fees without a justifiable
reason. Although the association has made a request
letter not less than two times, each time is at least thirty
days apart. The registrar shall announces the name of the club
that lacks membership and the secretary general shall send

- 39 -

a notice to that member withinfifteen days since the date of
the termination of membership;
14.5 Do not send the teams / riders to participate in the competition
organized or approved by the association for two consecutive
years;
14.6 To organize the domestic cycling competition without
permission from the association;
14.7 The general meeting of the association has resolved to remove
the name from the registration because that club member has
intentionally failed to comply with the rules and regulations
of the association. The termination of membership by the
resolution of the general meeting of this association shall be
used as a majority. The member whose name has been removed
from the register or lacked membership would like to apply for
a new member. The application can be submitted to secretary
general after the expiration of two years from the date of
removal of the name.
Article 15 Members of the association have the duties to:
15.1 strictly follow the rules and regulations the association;
15.2 pay for an annual membership fee within February of every year.
The club member that failed to pay for an annual membership
fee, has the right to attend the general meeting but has no right
to comment, propose a motion and/or vote on any resolution;
15.3 inform the change of the administrative committee of the club
membership or the change of the relocation to the association
within one month since the date of the change;
15.4 behave and act with the honor as being the member of the
association;
15.5 cooperate and support various activities of the association;
15.6 have the duties to join the activities held by the association;
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15.7 have the duties to publicize the reputation or honor of the
association to be widespread.
Article 16 The members of the association have the rights to:
16.1 have the rights to propose the idea regarding the operation of
the association to the management committee;
16.2 have the rights to attend the annual general meeting.
Only the ordinary club member has the rights to propose
the motion and vote a resolution, including the presidential
election or to get an appointment as a committee of the
association;
16.3 The member club that is a member less than one year has the
rights to vote different resolutions, except for the presidential
election;
16.4 The member club, not less than one-fifth of all member clubs,
has the rights to apply the petition in writing to the association
to check the activities and properties of the association;
16.5 have the rights to equally use the place and equipment
according to the prescribed criteria by informing in writing to
the president;
16.6 have the right to receive various welfares provided by the
associationand receive help from the association as
appropriate in accordance with the guidelines set by the
association;
16.7 The chairman or the president of the member club shall only
have the rights to attend the ordinary general meeting. If he is
the representative of the member club, he must have an
approval letter from the chairman or the president;
16.8 The member club can send two representatives to attend the
annual general meeting but only one can vote.
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Chapter 3
The Operation of the Business of the Association
Article 17 There shall be a committee with at least 9 persons and not more
than 19 persons to manage and operate the business of the association.
In these numbers, there shall be committees from the ordinary
member clubs of the association no less than two-thirds of all
committees.
The electoral procedure is to elect only one president at the
general meeting by means of nomination by the ordinary member
clubs. In the event that the person nominated is not present in
the general meeting, there must be a documentation signed by that
person that he is willing to be elected as the president. If more than
one person is nominated, the vote must be done by a secret ballot.
To nominate a person to be the president must be approved by an
ordinary member club at least 3 clubs. Voters are ordinary member
clubs only. And the president shall appoint committees to hold
various positions according to the specified numbers as appropriate
within 30 days. The names of various positions appointed shall
perform the duties as follows:
17.1 “President” shall manage all activities of the association, to be
the representative of the association in dealing with outsiders,
to be the chairman in the meetings as well as being responsible
for setting policies, practices and operations in accordance with
the rules of the association and related laws.
17.2 “Vice President” shall act as an assistant president of the
association in the administration and operation, to perform
duties as assigned by the president and to do as a substitute
when the president is not present or unable to perform
his duties.
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17.3 “Secretary General” Shall act as a director in the administration
and operation of the association to be in accordance with the
policy and regulations of the president, to be responsible for
all administrative works, to act as a secretary of the association
and in the meeting as well as acting as a supervisor of the staff
of the association.
17.4 “Registrar” shall be acting on the membership registration,
athlete registration,to check the qualifications of members and
athletes in accordance with the rules of the association and
various related laws.
17.5 “Treasurer” shall act on finance, account and property
account, to prepare an income statement, the balance
sheet account and keep various evidences related the
examination.
17.6 “Receptionist” shall act on the reception and welcome, to
prepare various locations, including the preparation of the
meeting places of the association.
17.7 “Public Relations” shall act to disseminate the activities of the
association, including the actions to publicize the reputation
and honor of the association to members, individuals and various
media to be widespread.
17.8 “Other Committees” shall be determined by the president as
appropriate. In total, the amount must not exceed the amount
specified by these rules.
Article 18 Committees of the association shall have qualifications and not be
under prohibition under the law as follows:
18.1 To have Thai nationality;
18.2 To have qualification or appropriate experience for sports
activities or sports promotion within the scope of the
association’s objectives;

- 43 -

18.3 Not being bankrupt or having been a bankrupt person;
18.4 Being incompetent or quasi-incompetent;
18.5 Never having been imprisoned by a final judgment to
imprisonment except for an offence committed through
negligence or a petty offence;
18.6 Never having been ordered by the registrar to vacate his or her
position as a member of the Sports Association Committee
under section 86 (4) of the Sports Authority of Thailand Act
2015, unless five years have passed since the date of being
ordered to vacate office;
18.7 Not being a person that the management committee of the
association has a resolution to leave a committee due to failing
to comply with any rules or actions that bring damage to the
association.
Article 19 The management committee of the association appointed by the
president, has a 4-year term from the date that the president is
elected by the general meeting.
Article 20 The appointment of new entire committee or the change of new
committee of the associationmust be registered to the local
registrar at where the association is located within 30 days
from the date of the appointment or the change of that
committee and hen the committee has already completed
the term but the new committee has not yet been allowed to
register from the government, the committee that has already
completed the term shall continue to serve as the committee
until the new committee is allowed to register from the registrar,
and to submit and deliver the work between the original committee
and the new committee to be completed within thirty days from
the date the new committee has been authorized to register from
the registrar.
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Article 21 The election of only one president according to Article 17, if the
position of the president of the association is vacant, the committee
shall vacate the whole committee and the committee of the
association shall arrange a general meeting to elect the president
within thirty days.
Article 22 The committee wishing to resign from the position of the committee
shall make a written letter to resign from the position to the
president and leave the position when the letter has already been
sent to the president. In case that the president of the association
wishes to resign from the position, the resignation shall be informed
to the committee’s meeting and vacated the position when the
committee has been informed.
Article 23 If the position of the association’s committee, except the president
of the association, is vacant before the expiration of the term, the
president of the association shall appoint a person or member who
deems appropriate to be in place of the vacant position, unless the
person who was approved to leave by the general meeting. The ap
pointment of additional committee shall be proposed to the general
meeting and to allow the incumbent in the position to be equal to
the term of the person he represents.
Article 24 The committee may vacate office which is not out of the term upon
24.1 death;
24.2 resignation, by submitting a written request to the president;
24.3 lack of qualification or memberships;
24.4 The general meeting voted to leave the position with 3 in 4
votes of ordinary members attending the meeting;
24.5 Do not attend 3 consecutive meetings without justifiable
reason or a total of 5 times in the agenda of that committee,
the secretary general shall inform the committee of his retirement;
24.6 The position of the president is vacant.
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Article 25 The committee shall have the following authorities:
25.1 To issue various rules and regulations for all members to
comply with rules and regulations that must not be contrary to these
rules and regulations;
25.2 To appoint and remove officers of the association;
25.3 To appoint advisors or sub-committees, but such advisors or
sub-committees will be able to stay in the position for not
exceeding the term of the appointed committee;
25.4 To call for an annual general meeting and an extraordinary
meeting;
25.5 To punish member clubs who do not comply with rules or
regulations of the association or do any action which is damage
to the association as appropriate to the case;
25.6 To manage the business of the association so as to meet
the objectives as well as other authorities as stipulated by
the rules ;
25.7 To appoint committees, sub-committees or working groups to
perform specific tasks on a specific basis or perform regular tasks
from individuals both inside and outside the association in
order to administrate such matters in accordance with policies
and objectives of the association, by dissolving when the
business is finished, except the routine tasks. Such committees,
sub-committees or the working groups shall be able to hold
the position for not more than the term of the appointed com
mittee or having other orders;
25.8 To be responsible for all activities, including finance and all
assets of the association;
25.9 To arrange an extraordinary general meeting as at least one
third of ordinary member clubs of all ordinary member clubs
has entered their name requesting to hold an extraordinary
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general meeting. This will require an extraordinary meeting in
thirty days from the date of receipt of the requesting letter.
If the committee of the association does not call for a general
meeting according to the time period. Members requesting a
meeting may call for meeting themselves;
25.10 To prepare various documents relating to financial
matters, assets as well as the balance sheet account of the
association and activities of the association to be correct
according the academic principles and to be able to allow
members to check when members request;
25.11 To prepare annual reports showing results of the association’s
operation to the general meeting at the time of proposed
balance and send a copy of the report with the balance sheet
to the registrar within thirty days from the date of the meeting;
25.12 To prepare records of various meetings of the association
to be kept as evidence and sent to members to acknowledge
and to submit minutes of the committee or the general
meeting every time to the registrar to acknowledge within fifteen
days from the date of the meeting;
25.13 Check the accuracy, report the list of members and the
number of members of the association by the end of
December 31 every year to the registrar by January 31 of the
following year. If a new member has been accepted or changed
the list of names and number of members, it must notify
the registrar within ninety days from the date of the acceptance
of the new membership or change;
25.14 They must comply with rules and of the association, Sorts
Authority of Thailand Act 2015 and other related laws.
Article 26 The committee must meet at least once a month to discuss the
administration of the association’s business.
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Article 27 In the meeting of the committee, if the president and vice president
do not attend the meeting or are unable to perform their duties,
then the meeting shall elect one of the committees attending the
meeting to act as the president of that meeting.
Article 28 The meeting of the committee must be attended by not less than half
of all committees. It, therefore, shall be considered a quorum. The
resolution of the committee shall be based on a majority vote, but
if the votes are equal, the president of the meeting shall decide.
Chapter 4
The General Meeting
Article 29 There are two types of the general meeting of the association:
29.1 An ordinary general meeting;
29.2 An extraordinary general meeting.
Article 30 The committee must arrange an annual general meeting once a year,
not later than April of each year.
Article 31 An extraordinary general meetings may be held where the committee
deserves to be formed by joining the common name of ordinary
member clubs, not less than one-third of all ordinary member clubs
to request to be made available to the committee.
Article 32 In which the committee has been requested to call an extraordinary
general meeting, such a meeting shall be called within thirty days
from the date on which the committee has been requested. If the
committee does not call this meeting within the specified period, an
ordinary member club who is requesting to call a meeting, can call
a meeting by himself.
Article 33 For the scheduled meeting of the general meeting, the secretary
general shall inform in writing the scheduled meeting of the general
meeting to member clubs, by clearly specifying the date, time and
location not less than fifteen days and to announce the schedule
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of the meeting on the website or other channels in order to be in
formed in general.
Article 34 The annual general meeting should have the following agenda:
34.1 The president informs the meeting;
34.2 To certify the last annual meeting report;
34.3 To announce the past performance in the year;
34.4 To announce the statement of income, expenditure and
the balance sheet of the association for approval of the general
meeting;
34.5 The election of the President shall be in accordance with
Article 17 and Article 21, when the term expires or the position
of the President is vacant;
34.6 To appoint annual auditors;
34.7 Other matters (if any).
Article 35 In an ordinary general meeting or an extraordinary general meeting,
there must be at least half of all ordinary member clubs attending
the meeting. It, therefore, will be considered a quorum. But when
the meeting is scheduled, there is still no ordinary member club to
attend the meeting. The time shall be extended as appropriate, but
when the deadline expires, the quorum is not yet complete. The
general meeting shall be postponed and held another meeting within
fourteen days from the date of the first meeting. For the latter
meeting, any number of ordinary member clubs is a quorum, except
if it is an extraordinary general meeting arising from the request of
ordinary member clubs, it is considered that there is no the general
meeting and that the meeting is canceled.
Article 36 Any resolution in the general meeting shall be considered by a
majority of votes, but if the votes cast are equal, the president of
the general meeting shall decide.
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Article 37 Ordinary member clubs may authorize other ordinary member clubs
to attend and vote on their behalf with a letter of authorization in
writing and a copy of the ID card of the power of attorney and the
proxy by which the proxy cannot be authorized in more than one
club.
Article 38 In a general meeting of the association, if the president and vice
president do not attend the meeting or are unable to perform their
duties, then the general meeting shall elect one of the committees
attending the meeting to act as the president of that meeting.
Chapter 5
Finance and Properties
Article 39 Finance and all assets of the association are under the responsibility of the
committee. The cash of the association, if not deposited with the
bank designated by the committee, all income and expenses must
go through the association’s account only.
Article 40 The signing of bills or checks of the association must be signed by
the president of the association or the person entrusted by the
president to sign with the secretary general or the treasurer, together
with the seal of the association. It, therefore, shall be considered
valid.
Article 41 The president of the association has the power to pay, if the amount
paid exceeds 500,000. Baht (five hundred thousand baht), it must be
approved by the committee first.
Article 42 The treasurer has the power to keep the association’s cash not
exceeding 20,000 baht (twenty thousand baht). If it is more than this
amount, it must be deposited with the association’s account as soon
as the opportunity is given.
Article 43 The treasurer shall have to make an income, expense account and
balance sheet account in accordance with the accounting principles
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with ide tification papers and evidences as per the calendar year.
The balance sheet account must be audited by the auditor and
presented to the general meeting of the association for approval
within one hundred and twenty days from the end of the accounting
year.
Article 44 The auditor must not be a committee or officer of the association
and must be an authorized auditor.
Article 45 The auditor has the power to request documents relating to the
finance and assets of the association. Its committee and staff must
cooperate with the auditor when requested.
Article 46 In the event that the auditor is out of duty for any reason during the
audit that has not been completed. The committee has the power
to appoint a new auditor to replace.
Chapter 6
Riders, Original Clubs of Personnel and Related Organizations
Article 47 Registration or transfer of riders of clubs, associations or member clubs:
47.1 An ordinary member clubs and an extraordinary member
clubs approved by the association will be able to have affiliated
riderss under the category of amateur, semi-professional and
professional;
47.2 Member clubs which are original clubs, must submit names of
riders, officials and/or trainers to the association both amateur,
semi-professional and professional so as to request the
association to issue a license to become a rider, officer and /
or trainer according to criteria prescribed by the association.
And the original club shall notify the association of
changes in the names of athletes to the association every time
when there is a change within a period of not more than
thirty days together with the reason for changes;
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47.3 The club, association or member club who has been considered
to be a member club of the association correctly, shall have
to prepare their own rider registration and inform the association
thoroughly within January of each year;
47.4 Riders with their names registered under any club, association
or member club, must be under the club, association or member
club for a period of not less than 1 year. If you want to move
from the original club, you must notify the original club and
must have the consent of the original club in writing and must
notify the association within fifteen days;
47.5 The club, association or member club with riders affiliated,
has the right to claim expenses from the club, association
or member club whose riders are newly affiliated as appropriate
as per both agreements;
47.6 The move to the new club shall be effective only when
the association has given an approval by considering the
evidence of action in Article 47.3, 47.4, 47.5. And
in the event that the rider has accumulated points with
the original club, such points shall be removed by default.
For reporting upon movement, a club, association or member
club as the new club of the rider is responsible for reporting a
permission to the association;
47.7 The rider who moved to a new club must make a new license
according to a new club so as to preserve the right to compete
in the events organized or approved by the association both
domestically and internationally;
47.8 The rider who shall compete in the Thailand Championships
organized by the association and in other events approved by the
association must compete under the club that has been
registered with the association only and one rider can
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only compete under one club. In this regard, the association
shall send the names of riders together with a club to the organizer
in advance. If the organizer fails to comply with, the next event
shall be suspended.
47.9 If there is a violation of the rules, the association shall not
renew the license for that rider for 1 year.
Article 48 To consider riders as Thailand national team riders.
48.1 In order to maintain the best interests of the nation, the
rider who has been selected as the Thailand national team
rider is the person who has been selected as the right person
with a suitable ability to be the representative of the Thailand
national team. Therefore, the club, associations or member clubs
must cooperate in sending riders who are considered to be
representatives of the Thai national team to the association to
practice and participate in the competition in the name of the
Thai national team without any conditions;
48.2 The selection of Thailand national riders is the duty of trainer
staff who shall create a list of names / plans for training in
accordance with the assigned mission together with the budget
framework for training and to present to the committee to
approve the action;
48.3 The criteria for the selection of Thailand national riders must
be considered accumulated points from Thailand National
Championships in the latest year as the main criteria, and the
trainer staff can also consider the performance of riders in the
National Games and the National Junior Games or other appro
priate reasons. Thus, it must be submitted to the committee
with such reasons for an approval;
48.4 The Thailand national riders that has been selected and
approved for such list must report and keep training
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at the place where the committee has prescribedaccording
to the criteria of the Sports Authority of Thailand or the National
Olympic Committee of Thailand as the case may be;
48.5 The Thailand national riders shall have a complete Thailand
national status only when the committee announces the list
and fills their names in the Entry Form By Name of each event;
48.6 In keeping the practice and participating in the competition,
the Thailand national riders must behave in a good manner,
in the discipline of a good rider and in being an example to
a younger generation;
48.7 The Thailand national team riders, during keeping the practice,
must be examined for physical fitness and in a close
supervision of the coach staff to prevent the use of stimulants
(prohibited substances) and to cooperate in accordance
with the criteria of Sports Authority of Thailand at least once
or as specified by Sports Authority of Thailand for each com
petition. If not followed, the committee may consider refusing
the participation in the competition;
48.8 The coach staff of the Thailand national riders have a
obligation to report the results and progress of the training
and/or propose opinions to improve the practice to the com
mittee and may propose the list of the Thailand national riders
to be removed either from the training camp or to call for
additional riders as appropriate. In this regard, it must be pre
sented for approval every time;
To send riders to participate in the name of the Thailand national team
48.9 The riders who have been selected as representatives of
the Thai national team and to have the right to be considered
for selection to compete abroad, shall have been entitled to
all the rights as selected by the Sports Athority of Thailand and
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the Olympic Committee of Thailand under the Royal Patronage
of His Majesty the King in all respects;
48.10 The Thailand national team riders who shall be considered
to be sent to participate in international competitions or
sporting events must be riders who have passed the selection
process / training and the physical fitness examination of
Sports Authority of Thailand in accordance with the specified
criteria only;
48.11 The Thailand national team riders must be riders who have
been certified and approved the list to take part in international
competitions or sporting events by the committee of the
association through organizations that are related to that
competition whether Union Cycliste Internationale (UCI), the
National Olympic Committee of Thailand or Sports Authority
of Thailand as the case of the event;
48.12 The riders who have been selected as the Thailand national
team have the right to participate in various events both do
mestically and internationally on behalf of clubs that they
belong to by being in the consideration of the committee;
48.12.1 The riders have been already selected to represent
the Thailand national team, if they wish to be registered
as professional riders in the UCI Continental Team,
they must be approved in the details of the contract
or agreement from the team that shall be registered
first how much shall affect the status of being a national
team and maintain the rights of being the Thailand
national team rider;
48.12.2 The clubs of the riders who have been selected as
the Thailand national team must enter into consider
ation and approval of the registration of as a professional
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48.12.3

48.12.4

48.12.5

48.12.6

48.12.7

rider in UCI Continental Team first, and then take the
matter to consider with the association for approval;
The riders have already been representatives of the
Thailand national team, if they intend to accept the
advertising & model works, drama showing and movie
showing or doing business, they must be approved by
the committee first in order to prevent the impact on
the training and competition. In this regard, they must
notify the association on all items and must be approved
by the committee;
In the event that the association requests to help as
a presenter, it cannot be denied in all cases. As a special
remuneration received cannot be possible to claim
and to be according to the opinion of the sponsor.
The association shall not be involved in the income in
this section;
If Thailand national team costume is used as part of any
advertising for publicity. It must have written permission
from the association and must not absolutely modify,
edit or add any symbols or messages on the Thai
national team costume;
The consideration of sending Thai riders who live in
foreign countries to participate in sporting events in
the name of Thailand. If the riders residing abroad shall
take part in the competition in the name of Thailand,
they must have the evidence confirming Thai nationality
and the evidence confirming the nationality of the
parents;
The riders must comply with rules and conduct themselves
under the control and supervision of the committee;
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48.12.8 The riders shall request the support from the
organization or individuals, the product endorsement
or the costume design in the training and the competition
must be approved by the committee;
48.12.9 In giving news to the media, the riders can do without
affecting or causing the association to tarnish the
reputation. The riders shall be considered punishments
according to the opinion of the penalty committee
appointed by the association;
48.12.10 If the riders violate this rules, the committee has the
right to send or not send theriders to participate in the
competition without needing to inform in advance.
48.13 If the club, association, member club or riders does not cooperate
in the implementation of Article 48.1 without justifiable reasons
to be considered as punishment as follows:
48.13.1 The riders shall not be considered to renew a license
for at least 1 year;
48.13.2 In case the club, association or member club of the
riders has already been considered a lack of membership
and it shall request to register for a new membership,
it has to pay a membership fee twice.
48.14 In the event that the rider does not have a performance for
a period of one year, if he wants to be selected to be a new
national team rider, he must be under the guidelines and
practices of the selection of Thai national team rider according
to Article 48.1.
Article 49 The Committee of Cycling Sport Commissaire Club
The committee of cycling sport commissaire club consists of right
individuals who are suitable for the duties that the president of the
association selects and appoints for three persons. In addition, this
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shall include those who pass the national commissaire course
or the person who received the certification document through
the training of the assistant commissaire of the association in which
has domicile or perform the mission of the commissaire in the region
and in Bangkok.
Article 50 The committee of cycling sport commissaire club has the duty to
50.1 perform the duty of the commissaire in the competition of
the cycling sport according to the order of the management
committee of the association;
50.2 prepare a cycling race regulation hosted by the association
and a cycling race regulation in the National Games and the
National Junior Games which various organizations organize;
50.3 publish the rules of the cycling competition that Union Cycliste
Internationale (UCI) has modified, changed or re-regulated;
50.4 arrange the courses on the rules of the cycling sport in various
parts of Thailand by providing knowledge until they are able
to perform their duties as a commissaire.
Article 51 The Committee of Cycling Sport Coach Club
The committee of cycling sport coach club consists of right and suitable
individuals who are of knowledge and capability to apply academic
principles to be used in training of the cycling sport and to bring
sports science to help in training. The president of the association shall
select for three persons and consider from the other two sports
experienced persons, it is a total of five people.
Article 52 The committee of cycling sport coach club has the duty to
52.1 recruit coaches with experience in the cycling competition to
gether with knowledgeboth in theory and practice to train
riders to have high potential;
52.2 research for modern training methods to train riders to be
effective both endurance and speed;
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52.3 open the coaching course in various parts in order to educate the right
practicewhich shall bring success in the SEA Games, Asian Games,
Olympic Games and at the level of other international competitions.
Article 53 The Technical Committee of the Cycling Sport:
The Technical Committee of the Cycling Sport Consists of right and
suitable persons with knowledge that is used to consider the provision
of training and competition equipment as well as the apparel used
in the competition The President of the Association appoints five
persons to perform duties in this committee.
Article 54 The Technical Committee of the Cycling Sport has the duty to consider,
study, research the training methods and provide a modern tool and
equipment as well as the suitable apparel with the cycling sport.
Article 55 The committee to supervise and control the conduct of riders and
team officials:
The committee to supervise and control the conduct of riders and
team officials shall have the duty to oversee the behavior of riders
and team officials who have improper actions, behave an
aggressive thug, use vulgar, satirical, ridiculous, false words which are
exposed to the third parties in one of the ways, to the organizing
committee, commissaire, staff of the association or participants,
including spectators on the field and off the field. The committee
who shall consider the penalty consists of the secretary general as
the president. The representative committee of the association who
is in the event and the president of the association appoint the two
appropriate peoples, it is a total of five people.
Article 56 The committee to supervise and control the conduct of riders
and team officials has the duty to
56.1 control, supervise and monitor various behaviors and
circumstances of riders and team officials who have implied
the destruction of the cycling sport’s dignity;
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56.2 consider punishment by direct warning, warning by notifying
members or announcing the fine as per the penalty scale of
the UCI and seizing the license of the UCI issued by the
association for at least one year;
56.3 report to the competition committee in each field that has
competition to acknowledge the practice.
Article 57 The Committee accepts and considers an appeal:
The Committee accepts and considers an appeal consists of the
executive vice president as the president, the president of
commissaire club, the president of the organizing committee and
the president of the association appoints two right persons with
the legal knowledge, it is a total of five persons.
Article 58 The Committee to accept and consider an appeal has the duty upon
58.1 an acceptance and consideration of an appeal shall only be
accepted and considered for member clubs and riders or team
officials of member clubs who submit the penalty and appeal;
58.2 a consideration of an appeal to the verdict of the supervision
and control committee on the conduct of riders and team
officials.
Article 59 The cost of the consideration of an appeal:
59.1 The applicant must pay an appeal fee to an appeal committee
as follows:
59.1.1 Transportation cost of an appeal committee who came
to perform duties three hundred (300) baht each;
59.1.2 An allowance of an appeal committee five hundred
(500) baht per person per day;
59.1.3 The expenses in accordance with Article 59.1.1 and
Article 59.1.2 must be paid together with the filing of
an appeal. Otherwise, an appeal shall not be accepted.
59.1.4 The verdict of an appeal committee shall be final.
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Article 60 The management committee has the duty to
60.1 determine the rules and regulations for all types of the cycling sport,
including all cycling races in the National Games and the
National Junior Games;
60.2 consider requesting permission to manage competitions of
various agencies, companies, department stores and
organizations along with the appointment of a committee to
supervise and control the competition to comply with the rules
of the Union Cycliste Internationale (UCI);
60.3 prescribe the location, date and time as well as the rules and
regulations of the Thailand Cycling Championship organized
annually.
60.4 appoint the committee to consider various appeals that the
association received from related persons according to Article 58.
60.5 consider appointing representatives of the association and
lecturers to perform duties in the National Junior Games, the
National Games and other competitions hosted by the Sports
Authority of Thailand, including other competitions of agencies,
companies and department stores approved by the association;
60.6 prescribe the date and time of an annual ordinary general
meeting or an extraordinary general meeting;
60.7 consider and announce the punishment of cyclists and team
officials who act as aggressive thugs to the commissaires in the
public and other things that make the cycling sport degraded
as per Article 55 and Article 56;
60.8 Prepare annual calendars, association activities and all types
of cycling competitions organized by clubs, associations,
companies, member clubs, department stores and general
private sectors by publicizing through various media (newspapers,
radio, television, websites and social media).
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Article 61 The organizing committee:
The competition committee has five members. The president of the
association selects the right person to manage all types of the
competition organized by the association.
Article 62 The organizing committee is responsible for making a calendar of all
types of cycling competitions hosted by the association as well as
organizing international competitions.
Article 63 The committee in Article 50, 56, 58, 60 and 61 shall report the
results of activities in the past two months to the activity committee
of the association to be presented at themeeting of the management
committee of the association.
Article 64 For the convenience of various committees to report on the results of
activities to the activity committee so that the activity committee
shall collect the report on the results of activities proposed to the
management committee in the monthly meeting.
Article 65 The member clubs or agencies, companies, department stores, any
clubs that wish to organize any type of cycling sport event, must
comply with the following practices:
65.1 For the organization of all types of domestic cycling races, The
organizer must request an official permission to the association
at least thirty days.The association shall send representatives to
check the completeness of the venue and issue a license so
as to inform the athlete on the website of the association
that it has endorsed or not endorsed the competition and
shall close the announcement at the competition site in the
event that has been certified. If the announcement is not closed,
the event is considered not certified;
65.2 If the competition does not request permission from the
association, but the cyclist has entered the race, the cyclist
shall be punished as follows:
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65.2.1 The association shall not renew the license for that
rider for a period of at least one year from the date
of the participation;
65.2.2 Do not compete in the programs that the Association
organizes and certifies the results of all competitions,
including the National Junior Games and the National
Games for at least one year.
65.3 The competition must comply with the latest version of the
rules and regulations of the Union Cycliste Internationale (UCI).
Article 66 The licensing of the UCI by the association must have the following
qualifications:
66.1 The riders without a license of the UCI shall not be allowed
to enter the competition or disqualify the competition. The
riders without a license shall be fined according to the rules
of the UCI, Article1.1.029, a sub-item of 50 to 100 Swiss francs
(approximately 1,550-3099 baht);
66.2 The consideration of the issuance of a license of the UCI to
the riders within the country:The association shall consider
the riders participating in the annual race of the association
and the event endorsed by the association. A license fee shall
be one hundred (100) baht;
66.3 The consideration of the issuance of a license of the UCI to foreign
riders:The association shall issue only when coordinating with the
country’s cycling sport association of the riders. When receiving
a hearing from the cycling sport association of the riders, the
association shall be able to issue a license to the foreign riders.
A license fee shall be five hundred (500) baht;
66.4 The consideration of the issuance of a license of the UCI to
foreign riders living in Thailand:It must be able to prove that
they are domiciled in Thailand for at least one year and they
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must provide proof of house registration, marriage registration
and other evidences (if any). The committee’s consideration
shall be final. A license fee shall be five hundred (500) baht;
66.5 The consideration of the issuance of a license of the UCI in
case foreign riders do not meet criteria of Article 66.3 and 66.4:
The association shall issue a temporary license (one day license)
in which the riders shall have to pay a license fee of one hundred
(100) baht and this license shall last only after the end of the
competition;
66.6 The consideration of the issuance of a license of the UCI to
coaches:The association shall consider coaches who have al
ready passed the basic coaching course of the association and
performed their duties as coaches of member clubs and various
provincial sports associations which they must have a certificate
from the club that he or she is a coach of the club, member
clubs and various provincial sports associations, which they
must have performed their duties continuously. A license fee
is one hundred (100) baht;
66.7 The consideration of the issuance of a license of the UCI to
commissaires:The association shall consider commissaires who
have already passed the basic commissaire course of the
association and continuously performedtheir duties as
commissaires. Therefore, they should have a license of the UCI.
A license fee shall be one hundred (100) baht.
Article 67 There are three types of the competition with foreign countries:
67.1 The competition in the name of the country;
The competition in the name of the country shall be responsible
by the association to consider riders who are members of the
club that have a performance and qualification for being a
national team rider.
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67.2 The competition in the name of the mixed team;
To travel to compete must have an invitation letter from the
host who organizes the event first and therefore, shall request
permission.
67.3 The competition in the name of member clubs;
To travel to compete must have an invitation letter from the
host who organizesthe event first therefore, shall request per
mission. The rider who shall participate inthe competition, must
be a rider who is affiliated with his own member club only.
67.3.1 Any rider or any member club wishing to compete in
the event abroad, must apply for a written permission
with a security deposit of twenty thousand (20,000)
baht for use in the event that any rider or member club
commits an offense under the rules that must be fined
according to the penalty scale of the UCI, by submitting
this to the president of the association at least one
week before the competition and after completing the
competition, the rider or member club must report
the results to the association within seven days;
67.3.2 Penalties for riders or member clubs who do not comply
with Article 67 are considered serious offenses. The
Management committee of the association may warn the
first offense. To suspend the competition temporarily or
forever or to remove from membership shall depend on the
discretion of the management committee. In this regard,
the verdict of the management committee shall be final.
67.4 To travel to compete in foreign competitions must be approved
by the association by requesting permission before traveling
to the competition for at least thirty days. If it does not comply
with the rules, the penalty shall be determined as follows:
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67.4.1 The association shall not renew the license for that
rider for one year from the date of traveling to compete
abroad;
67.4.2 Do not enter the competition in which the association
organizes and certifies all events for one year;
67.4.3 Do not enter the competition in which Sports Authority
of Thailand organizes for one year.
Article 68 The association has the right to appoint a discipline committee to
consider punishing the license holders of all types of the associations
in the event of disciplinary improper conducts and /or do anything
that may cause damage to the cycling sportand / or to the associations.
Chapter 7
Professional Cycling Sport
Article 69 Requesting to register a professional cycling sport team in order to
enter the registration process of the Union Cycliste Internationale (UCI)
consisting of UCI Continental Team / UCI Women’s Team / UCI Pro
Continental Team and/or UCI World Team, can be done when the
club has already been a member of the association only.
Article 70 The member club that wishes to apply for registration as a
professional cycling sport team, must submit a registration
request to the association by 3 September before the year of
registration along with attaching the supporting documents for
registration as follows:
70.1 Letter of intent as per the form of the association;
70.2 The list of 8-12 riders with the proportion of at least half of the
Thai nationality riders. Their ages must be at least 19 years old;
70.3 The list of team officials;
70.4 Contracts for riders and team officials according to Article 70.2
and 70.3;
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70.5 The bank guarantee is of value of twenty thousand (20,000) euro
to be given to the association with a period of one year from
3 September - 31 December in the calendar year that the team
shall request to register;
70.6 The insurance policy for riders and team staff covers all regions
around the world with the following important framework:
70.6.1 To cover damage to third parties;
70.6.2 To cover medical expenses from all accidents;
70.6.3 To cover medical expenses in case of injury;
70.6.4 To protect damage to public property;
70.6.5 To cover expenses for sending back to Thailand
without limit.
70.7 Member clubs shall have to pay an annual registration fee
to Union Cycliste Internationale (UCI) according to the annual
financial regulations of the UCI within no later than 25 November
of the previous year of the registration.
70.8 List of products and / or partner companies supporting all,
such as bicycles with equipment, apparel, financial sponsors.
The registration of the professional cycling sport
with the UCI can be done once a year. If the member club
wishes to continue to register in the next year, the member club
shall have to carry out annual documents and financial
arrangements according to Article 70. In this regard, the
association reserves the right to call other relevant documents
in conjunction with the above documents in order to apply
for registration as it may be deemed appropriate. The
consideration of the association shall be final.
Article 71 When the document is completely correct. The professional cycling
team status shall be effective only when the UCI officially announced
the list on the UCI website.
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Article 72 Member clubs must carry out professional status reported to the of
ficial in accordance with the Professional Sports Promotion Act, BE
2556, within a period of not more than fifteen days from the date of
the status certified by the UCI.
Chapter 8
Amendment or Addition of the Rules and Dissolution of the Association
Article 73 The rules of the association can be amended or added by the
resolution of the general meeting, and its quorum must have at least
half of ordinary member clubs of all ordinary member clubs to attend.
The resolution of the general meeting in the amendment or
addition must have votes of not less than two-thirds of all ordinary
member clubs participating in the meeting. The association shall
apply the amended rules to register with the registrar of the locality
where the association’s office is located within fourteen days from
the date of the resolution of the general meeting. Upon the
registration by the registrar, it shall come into force.
Article 74 The dissolution of the association must be made by the general
meeting. The resolution of the general meeting must have votes of
not less than three-quarter of all ordinary member clubs or have the
occurrence of cause prescribed by the law.
Article 75 When the association has to stop for any reason. The remaining assets
of the associations after having completed the liquidation as stipulated
by the law, shall be vested in the association, foundation or a juristic
person whose purpose is public charity as approved by the general
meeting.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------The rules have been drafted by General Decha Hemkasri, President,
Thai Cycling Association (TCA) and translated by Mr. Suchai Duangdee,
Foreign Affairs Coordinator,Thai Cycling Association (TCA)
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