
ขอบังคับ 

สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

------------------------------------------------ 

เพ่ือใหการดําเนินกิจการของ "สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ"

ท้ังทางดานการบริหารจัดการและการพัฒนากีฬาจักรยาน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของและ

สอดคลองกับกฎระเบียบของสหพันธจักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) " สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ " โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญวิสามัญ เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดวาง

ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. ๒๕๕๘" 

ขอ ๒   ใหยกเลิกขอบังคับสมาคมจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับท่ีไดจด

ทะเบียนไวและใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน 

ขอ ๓   ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับขอใดใหสมาคม เสนอปญหานั้นใหท่ีประชุมใหญ

วินิจฉัย และใหถือการวินิจฉัยเปนท่ีสุด 

ขอ ๔   คําจํากัดความ คําในขอบังคับนี้หมายความวาดังนี้.- 

๔.๑   "สมาคม" หมายถึง สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๔.๒   "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระ-

บรมราชูปถัมภ 

๔.๓   "สมาชิก" และ "สโมสรสมาชิก" หมายถึง สมาชิกและสโมสรสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี

บัญญัติไวในหมวดท่ี ๒ ของขอบังคับนี้ 

๔.๔   "นายกสมาคม" หมายถึง นายกสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๔.๕   "เลขาธิการ" หมายถึง เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

หมวดท่ี ๑ 

ความท่ัวไป 

ขอ ๕   สมาคมนี้มีชื่อวา "สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ" ใชอักษรยอวา 

"ส.จ.ท." ภาษาอังกฤษใช "THAI CYCLING ASSOCIATION" ใชอักษรยอวา "TCA"  

 

 

 

 

 



ขอ ๖   เครื่องหมายและตราประทับของสมาคมมีรูปดังนี้ 

          
     เครื่องหมายแบบภาษาไทย    เครื่องหมายแบบภาษาอังกฤษ 

ขอ ๗   สํานักงานของสมาคม ตั้งอยูท่ี ๒๘๖ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

จะเปดทําการตามวันและเวลาราชการ และวันหยุดราชการ หากมีกิจพิเศษตามความจําเปน 

ขอ ๘   วัตถุประสงคของสมาคม 

๘.๑     เพ่ือดําเนินการใหสมาคมเปนศูนยกลางการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาจักรยานท้ังปวงและ

ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับกีฬาจักรยานท้ังประเภทสมัครเลน ประเภทก่ึงอาชีพและประเภท

อาชีพใหสอดคลองและเปนไปตามธรรมนูญ ขอบังคับ กฎ กติกาของสหพันธจักรยาน

นานาชาติ (Union Cycliste Internationale : UCI)  

๘.๒     เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร และดําเนินกิจกรรม

กีฬาจักรยาน ภายในประเทศไทยใหเปนไปตามขอบังคับและกติกาของสหพันธจักรยาน

นานาชาติ (ยูซีไอ) ท้ังประเภทสมัครเลน ประเภทก่ึงอาชีพ ประเภทอาชีพ และกีฬาเพ่ือ

มวลชน 

๘.๓     เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการจัดการแขงขันภายในประเทศท้ังประเภทสมัครเลนและ

อาชีพ โดยกํากับ ควบคุมและรับรองการจัดการแขงขันใหมีมาตรฐาน เปนไปตามท่ีสมาคม

กําหนดในแตละระดับ สอดคลองกับกฎระเบียบของสหพันธจักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 

๘.๔     เพ่ือพัฒนาการเลนกีฬาจักรยานของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาสงเสริม สนับสนุนบุคลากร

ระดับตางๆ ใหมีมาตรฐาน ความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 

๘.๕     เพ่ือสงเสริม สนับสนุนนักกีฬาจักรยาน ใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีวัฒนธรรมทางการกีฬาท่ีดี    

รูแพ  รูชนะ รูอภัย 

๘.๖     เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ความสมัครสมานสามัคคี มีมิตรภาพท่ีดีระหวางมวลสมาชิกของสมาคม

และนักกีฬาจักรยานของทีมตางๆ 

๘.๗     เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกีฬาจักรยานทุกประเภท ตามจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศเก่ียวกับสถานท่ี

แขงขัน อุปกรณกีฬาจักรยาน การพัฒนาฝกซอมกีฬาจักรยานทุกประเภท โดยมุงยกระดับ

มาตรฐานกีฬาจักรยานใหสูงข้ึนเทียบเทาระดับนานาชาติ 

๘.๘    เพ่ือสงเสริมใหมีสโมสรสมาชิกจากจังหวัดตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎระเบียบท่ี

กําหนดใหมีจํานวนมากข้ึนเพ่ือขยายการพัฒนากีฬาจักรยานใหแพรหลายและกวางขวาง

ยิ่งข้ึน 



๘.๙    เพ่ือรวมมือกับการกีฬาแหงประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรม-

ราชูปถัมภ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการกีฬา ตลอดจนดําเนินการประสานงานติดตอกับ

องคกรและประเทศตางๆ ในนามประเทศไทยทางดานกีฬาจักรยาน 

๘.๑๐  เพ่ือสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไม

ดําเนินการใดๆ อันอาจเกิดความเสื่อมเสียตอวงการกีฬาจักรยาน ความสงบเรียบรอยหรือความ

ม่ันคงของประเทศชาติ และไมเก่ียวของกับการเมืองทุกกรณี 

 

หมวดท่ี ๒ 

สมาชิก 

ขอ ๙   สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ 

๙.๑     สมาชิกสามัญ เปนหนวยงานราชการท่ีเปนนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ สโมสรของหนวยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือสโมสรของนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา สโมสร

หรือชมรมกีฬาจักรยาน สมาคมกีฬาจังหวัด สมาชิกสามัญจะตองสมัครเขาเปนสมาชิกของ

สมาคม โดยสมาชิกสามัญจะตองมีการดําเนินกิจการเก่ียวกับกีฬาจักรยานหรือสงเสริมกีฬา

จักรยานจึงจะไดรับการรับรองจากสมาคมใหเปนสมาชิก 

สําหรับชมรมหรือสโมสรท่ีเปนตัวแทนของจังหวัดท่ีสมาคมกีฬาจังหวัดใหการรับรอง

จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมกําหนดไวดวย 

๙.๒     สมาชิกวิสามัญ เปนชมรม สโมสรโดยท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ ๙.๑ หรือขอ ๑๐ 

ตามท่ีสมาคมจะใหการรับรองเปนสมาชิก 

๙.๓     สมาชิกกิตติมศักดิ์ เปนบุคคลผูทรงเกียรติหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการคุณตอสมาคมซ่ึง

คณะกรรมการมีมติเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนสมาชิกทุกประการ

ยกเวน ไมตองชําระคาสมาชิก สมาชิกกิตติมศักดิ์จะไดรับสิทธิการเปนสมาชิกโดยสมบูรณ

ตั้งแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติท่ีออกโดยสมาคมและ

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักด์ิใหสิ้นสุดตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

หรือถึงแกกรรม 

ขอ ๑๐  คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก ประกอบดวย 

๑๐.๑   มีการเลนและการฝกหรือการสอนกีฬาจักรยานเปนประจํา 

๑๐.๒   มีสถานท่ีเลนหรือฝกซอมกีฬาจักรยาน ประเภทใด ประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท หาก

สถานท่ีฝกซอมดังกลาวไมไดเปนของสโมสรสมาชิกเองจะตองไดรับการยินยอมอนุญาตจาก

เจาของสถานท่ีใหใชฝกซอมได 

๑๐.๓   มีผูรับผิดชอบสโมสร 

๑๐.๔   มีผูรับผิดชอบการฝกและการสอน 

๑๐.๕   มีนักกีฬาจักรยานท่ีสโมสรสมาชิกข้ึนทะเบียนไวไมต่ํากวา ๓ คน 

๑๐.๖   สโมสรสมาชิก จะตองมีสมาชิกของสโมสรนอกเหนือจากนักกีฬาไมต่ํากวา ๕ คน 



๑๐.๗   มีกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมและการแขงขันท่ีสมาคมเปนผูจัดการแขงขันหรือรับรองเปน

ประจํา 

ขอ ๑๑  คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม 

๑๑.๑   สโมสรสมาชิกสามัญ จะตองเสีย 

คาลงทะเบียนครั้งแรก    ๕๐๐ บาท 

คาบํารุงประจําปๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒   สโมสรสมาชิกวิสามัญ จะตองเสีย 

คาลงทะเบียนครั้งแรก ๑,๐๐๐ บาท 

คาบํารุงประจําปๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

๑๑.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม แตอยางใดท้ังสิ้น 

ขอ ๑๒  การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองยื่นใบสมัคร

ตามแบบฟอรมของสมาคม โดยมีคณะกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ง หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์คนใดคน

หนึ่งใหการรับรอง เสนอตอเลขาธิการและใหเลขาธิการเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ ในคราวแรก

ท่ีมีการประชุมเพ่ือพิจารณาวาจะอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกและเม่ือคณะกรรมการ

พิจารณาแลว ผลเปนประการใดใหเลขาธิการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบภายในสิบหาวัน 

ใหสมาคมจัดใหมีทะเบียนสมาชิกท้ังหมดท่ีไดรับเปนสมาชิกแลว ตามแบบท่ีนายทะเบียนกลาง

สมาคมกีฬากําหนด เก็บรักษาทะเบียนพรอมหลักฐานเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนไวท่ี

สํานักงานของสมาคมและใหปรับปรุงแกไขใหถูกตองเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

ขอ ๑๓  เม่ือคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเปนสมาชิกใหผูสมัครนั้นชําระเงินคาลงทะเบียนและ

คาบํารุงประจําปใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงโดยไปรษณียตอบรับจากเลขาธิการ 

และสมาชิกภาพของผูสมัคร ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูรับสมัครไดชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม

เปนท่ีเรียบรอยแลว แตถาผูสมัครไมชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมภายในกําหนดก็ใหถือวา

การสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก และใหเลขาธิการประกาศรายชื่อสโมสรสมาชิกในเว็บไซตหรือ

ชองทางอ่ืนเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๑๔  สมาชิกภาพของสโมสรสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 

๑๔.๑   เลิกกิจการหรือขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐ เปนเวลา ๒ ปข้ึนไป 

๑๔.๒   ลาออกโดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับสมาคมเปนท่ีเรียบรอย 

๑๔.๓   ขาดสถานภาพตามขอ ๙  

๑๔.๔   ไมชําระคาบํารุงประจําป โดยไมมีเหตุอันสมควร ซ่ึงสมาคมไดมีหนังสือทวงถามแลวไมนอย

กวา ๒ ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหนายทะเบียนประกาศชื่อผูขาด

สมาชิกภาพและจําหนายชื่อออกจากทะเบียนและใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหสมาชิกนั้น

ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 



๑๔.๕   ไมสงทีม/นักกีฬาจักรยาน เขารวมการแขงขันท่ีสมาคมฯ จัดข้ึนหรือรับรองเปนเวลาสองป

ติดตอกัน 

๑๔.๖   จัดการแขงขันจักรยานภายในประเทศโดยมิไดรับอนุญาตจากสมาคม 

๑๔.๗   ท่ีประชุมใหญของสมาคม มีมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสโมสรสมาชิกนั้น จงใจไม

ปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม การพนจาก

สมาชิกภาพโดยมติของท่ีประชุมใหญของสมาคมนี้ใหใชเสียงขางมากเปนเกณฑ สมาชิกท่ีถูก

ลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพนจากสมาชิกภาพ หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหม ให

ยื่นใบสมัครตอเลขาธิการไดเม่ือพนกําหนดสองป นับแตวันท่ีถูกถอนชื่อ 

ขอ ๑๕  สมาชิกของสมาคมมีหนาท่ี ดังนี้ 

๑๕.๑   จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด 

๑๕.๒   จะตองชําระคาบํารุงประจําป ภายในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป สโมสรสมาชิกท่ีไมชําระคา

บํารุงประจําปมีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม แตไมมีสิทธิแสดงความคิดเห็น เสนอ

ญัตติ และ/หรือ ออกเสียงลงมติใดๆ 

๑๕.๓   จะตองแจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของสโมสรสมาชิกการยายท่ีทําการให

สมาคมทราบภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

๑๕.๔   จะตองประพฤติปฏิบัติใหสมกับเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 

๑๕.๕   จะตองใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม 

๑๕.๖   มีหนาท่ีรวมกิจกรรมท่ีสมาคมจัดข้ึน 

๑๕.๗   มีหนาท่ีชวยเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหเปนท่ีแพรหลาย 

ขอ ๑๖  สมาชกิของสมาคมมีสิทธดิังนี้ 

๑๖.๑   มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของสมาคมตอคณะกรรมการ 

๑๖.๒   มีสิทธเิขารวมประชุมใหญประจําป โดยสมาชิกสามัญเทานั้นท่ีมีสิทธิเสนอญัตติและออกเสียง 

ลงมติ รวมท้ังมีสิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคม หรือการไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

สมาคม 

๑๖.๓   สโมสรสมาชิกท่ีเปนสมาชิกไมครบหนึ่งป มีสิทธิในการออกเสียงลงมติตางๆ ยกเวนการ

เลือกตั้งนายกสมาคม 

๑๖.๔   สโมสรสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมดมีสิทธิยื่น   

คําขอเปนหนังสือตอสมาคมเพ่ือตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได  

๑๖.๕   มีสิทธิใชสถานท่ีและอุปกรณของสมาคมโดยเทาเทียมกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยแจง

เปนลายลักษณอักษรตอนายกสมาคม 

๑๖.๖   มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีสมาคมจัดใหมีข้ึนและไดรับความชวยเหลือจากสมาคมตาม

สมควรตามหลักเกณฑท่ีสมาคมกําหนด 

๑๖.๗   ประธานหรือนายกสโมสรสมาชิกเทานั้นท่ีมีสิทธิเขาประชุมใหญสามัญประจําป ถาหากเปน

ผูแทนสโมสรสมาชิก ตองมีหนังสือจากประธานหรือนายกสโมสรรับรอง 



๑๖.๘   สโมสรสมาชิกสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมใหญประจําปได ๒ คน แตมีสิทธิลงคะแนน

เสียงไดเพียงเสียงเดียว 

 

หมวดท่ี ๓ 

การดําเนินกิจการของสมาคม 

ขอ ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีบริหารและดําเนินกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๙ 

คน แตไมเกิน ๑๙ คน ในจํานวนนี้ ใหมีกรรมการท่ีมาจากสโมสรสมาชิกสามัญของสมาคมไมนอยกวา 

สองในสามของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมด 

ใหเลือกตั้งนายกสมาคมเพียงคนเดียวในท่ีประชุมใหญ โดยวิธีการเสนอชื่อโดยสโมสรสมาชิก

และหากมีผูเสนอชื่อมากกวา ๑ คน ใหลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผูท่ีจะเปนนายกสมาคม

ตองมีสโมสรสมาชิกใหการรับรองอยางนอย ๓ สโมสรสมาชิก ผูมีสิทธิลงคะแนน คือ สโมสรสมาชิก

สามัญเทานั้น และใหนายกสมาคมไปแตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตางๆ ตามจํานวนท่ีกําหนดตาม

ความเหมาะสมภายในสามสิบวัน ซ่ึงตําแหนงตางๆ ท่ีแตงตั้งจะทําหนาท่ีตาง ๆ ดังนี้ .- 

๑๗.๑   นายกสมาคม ทําหนาท่ีบริหารและดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคมเปนตัวแทนของสมาคมใน

การติดตอกับบุคคลภายนอก ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมตางๆ รวมท้ังเปนผูกําหนด

นโยบายการปฏิบัติและการดําเนินกิจการตางๆใหเปนไปตามขอบังคับของสมาคมและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑๗.๒   อุปนายก ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารและดําเนินกิจการของสมาคม ปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีนายกสมาคมมอบหมาย และทําหนาท่ีแทนเม่ือนายกสมาคมไมอยูหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

๑๗.๓   เลขาธิการ ทําหนาท่ีอํานวยการในการบริหารงานและดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตาม

นโยบายและคําสั่งของนายกสมาคม รับผิดชอบงานธุรการท้ังปวงของสมาคม ทําหนาท่ีดาน

งานเลขานุการของสมาคมและทําหนาท่ีเลขานุการในการประชุม ตลอดจนการทําหนาท่ีเปน

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีสมาคม 

๑๗.๔   นายทะเบียน ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนสมาชิกทะเบียนประวัตินักกีฬา ตรวจสอบ

คุณสมบัติของสมาชิกและนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสมาคมและกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑๗.๕   เหรัญญิก ทําหนาท่ีเก่ียวกับการเงินการบัญชี บัญชีทรัพยสินของสมาคม จัดทําบัญชีรายรับ

รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือการตรวจสอบ 

๑๗.๖   ปฏิคม ทําหนาท่ีเก่ียวกับการรับรองและตอนรับของสมาคม จัดเตรียมสถานท่ีตางๆ รวมท้ัง

การเตรียมสถานท่ีประชุมของสมาคม 

๑๗.๗   ประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีเผยแพรการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคม รวมท้ังการดําเนินการ

เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมแกสมาชิก บุคคลท่ัวไป และสื่อมวลชนสวนตางๆ 

ใหเปนท่ีแพรหลาย 



๑๗.๘   กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ใหนายกสมาคมกําหนดตามความเหมาะสมโดยรวมแลวจะตองมี

จํานวนไมเกินตามขอบังคับนี้  

ขอ ๑๘  กรรมการของสมาคมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ .- 

๑๘.๑   มีสัญชาติไทย 

๑๘.๒   มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา หรือการ

สงเสริมกีฬาภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสมาคม 

๑๘.๓   ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

๑๘.๔   ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

๑๘.๕   ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตโทษ สําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑๘.๖   ไมเคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการสมาคมกีฬา ตามมาตรา ๘๖ (๔) แหง-

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เวนแตจะพนกําหนดหาปนับแตวันท่ี 

ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง 

๑๘.๗   ไมเปนผูท่ีคณะกรรมการของสมาคม มีมติใหออกจากกรรมการ อันเนื่องมาจากไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับหรือกระทําการใดๆ ท่ีนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม 

ขอ ๑๙ กรรมการของสมาคมท่ีไดรับการแตงต้ังจากนายกสมาคมมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

นับตั้งแตวันท่ีนายกสมาคมไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ 

ขอ ๒๐  การแตงตั้งคณะกรรมการของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุด หรือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให

สมาคมนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของสมาคมตั้งอยูภายในสามสิบวันนับ

แตวันท่ีมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการอยูในตําแหนงครบ

กําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการก็ให

คณะกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสมาคมตอไปจนกวาคณะกรรมการชุด

ใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการเปนท่ีเรียบรอย และก็ใหทําการสงและรับมอบงาน

กันระหวางคณะกรรมการชุดเดิมและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนท่ีเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน 

นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากนายทะเบียน 

ขอ ๒๑ การเลือกตั้งนายกสมาคมเพียงคนเดียวตามขอ ๑๗ นั้น หากตําแหนงนายกสมาคมวางลงให

คณะกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะและใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญ เพ่ือเลือกตั้ง

นายกสมาคมภายในสามสิบวัน 

ขอ ๒๒  กรรมการท่ีประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหทําเปนหนังสือขอลาออกจากตําแหนงตอ

นายกสมาคม และใหพนจากตําแหนง เม่ือหนังสือขอลาออกไปถึงนายกสมาคมแลว กรณีนายกสมาคม

ขอลาออกจากตําแหนง ใหแจงการลาออกตอท่ีประชุมคณะกรรมการ และใหพนจากตําแหนงเม่ือท่ี

ประชุมคณะกรรมการไดรับทราบแลว 

ขอ ๒๓  ตําแหนงคณะกรรมการสมาคม ยกเวนนายกสมาคมหากวางลงกอนครบวาระใหนายกสมาคมแตงตั้ง

บุคคลหรือสมาชิกท่ีเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้น เวนแตบุคคลท่ีถูกมีมติให



ออกโดยท่ีประชุมใหญจะแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมใหเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือแตงตั้งและใหผูดํารง

ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูท่ีตนแทนเทานั้น 

ขอ ๒๔  กรรมการอาจพนตําแหนง ซ่ึงมิใชออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ 

๒๔.๑   ตาย 

๒๔.๒   ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอนายกสมาคม 

๒๔.๓   ขาดคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ 

๒๔.๔   ท่ีประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงสาม 

ในสี่ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุม 

๒๔.๕   ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือรวม ๕ ครั้ง ในวาระของ

คณะกรรมการชุดนั้นโดยใหเลขาธิการแจงใหกรรมการผูนั้นทราบการพนจากตําแหนงดวย 

๒๔.๖   ตําแหนงนายกสมาคมวางลง 

ขอ ๒๕  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

๒๕.๑   มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัด

ตอขอบังคับฉบับนี้ 

๒๕.๒   มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาท่ีของสมาคม 

๒๕.๓   มีอํานาจแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษาหรอือนุกรรมการไดแตกรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการ

จะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง 

๒๕.๔   มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญได 

๒๕.๕   มีอํานาจลงโทษสโมสรสมาชิกท่ีไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบของสมาคมหรือกระทํา

การอยางหนึ่งอยางใดเปนการเสียหายแกสมาคมตามสมควรแกกรณี 

๒๕.๖   มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอํานาจอ่ืนๆ 

ตามท่ีขอบังคับกําหนดไว 

๒๕.๗   มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เฉพาะ

เรื่องหรือปฏิบัติเปนการประจําจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสมาคม เพ่ือดําเนินการ

บริหารจัดการเรื่องดังกลาวนั้นๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสมาคม โดยให

ยุบ เลิก เพ่ือกิจการนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ยกเวนการปฏิบัติท่ีเปนการประจํา ใหคณะกรรมการ 

อนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้นๆ จะสามารถอยู ในตําแหนง ได ไม เ กินวาระของ

คณะกรรมการท่ีแตงตั้งหรือมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

๒๕.๘   มีหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงินและทรัพยสินท้ังหมดของสมาคม 

๒๕.๙   มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามท่ีสโมสรสมาชิกสามัญ จํานวนอยางนอยหนึ่งใน

สามของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด ไดเขาชื่อรองขอใหจัดการประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซ่ึงการ

นี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองขอ ถา

คณะกรรมการของสมาคมไมเรียกประชุมใหญตามระยะเวลา สมาชิกท่ีเปนผูรองขอใหเรียก

ประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได 



๒๕.๑๐ มีหนาท่ีจัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพยสิน รวมท้ังบัญชีงบดุลของ

สมาคม และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถให

สมาชิกตรวจดูได เม่ือสมาชิกรองขอ 

๒๕.๑๑ มีหนาท่ีจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินการของสมาคมกีฬาเสนอตอท่ีประชุมใหญ

ในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกําหนด

สามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

๒๕.๑๒ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับ

ทราบ และสงรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือประชุมใหญทุกครั้งใหนายทะเบียนทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันประชุม 

๒๕.๑๓ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง แจงบัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิกของสมาคม เพียงสิ้นวันท่ี 

๓๑ ธันวาคมของทุกป ใหนายทะเบียนทราบ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคมของปถัดไป หากมีการ

รับสมาชิกใหมหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิก ใหแจงนายทะเบียนภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีรับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

๒๕.๑๔ มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๒๖  กรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารกิจการ

ของสมาคม 

ขอ ๒๗  ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีเขาประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพ่ือใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทํา

หนาท่ีเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

ขอ ๒๘  การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด 

จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แต

ถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 

 

หมวดท่ี ๔ 

การประชุมใหญ 

ขอ ๒๙  ประชุมใหญของสมาคม มี  ๒ ชนิด คือ 

๒๙.๑   การประชุมใหญสามัญ 

๒๙.๒   การประชุมใหญวิสามัญ 

ขอ ๓๐  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละหนึ่งครั้งไมเกินเดือนเมษายนของทุกๆ  ป 

ขอ ๓๑  การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีข้ึนไดโดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีข้ึนหรือเกิดข้ึนดวยการ

เขาชื่อรวมกันของสโมสรสมาชิกสามัญ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด รองขอ

ตอคณะกรรมการจัดใหมีข้ึน  



ขอ ๓๒  ในการท่ีคณะกรรมการไดรับการรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหเรียกประชุมภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับการรองขอ ถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดนี้ สโมสรสมาชิกสามัญท่ีเปนผูรองขอใหเรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได 

ขอ ๓๓  การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสโมสรสมาชิกทราบ

เปนลายลักษณโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน ไมนอยกวาสิบหาวัน และประกาศแจงกําหนด

นัดประชุมในเว็บไซดหรือชองทางอ่ืนเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๓๔  การประชุมใหญประจําป ควรมีวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

๓๔.๑   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๓๔.๒   รับรองรายงานการประชุมใหญประจําปครั้งท่ีแลว 

๓๔.๓   แถลงผลงานท่ีผานมาในรอบป 

๓๔.๔   แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลของสมาคมใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

๓๔.๕   เลือกตั้งนายกสมาคม ใหเปนไปตามขอ ๑๗ และขอ ๒๑ เม่ือครบกําหนดวาระหรือตําแหนง

นายกสมาคมวางลง 

๓๔.๖   แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําป 

๓๔.๗   เรื่องอ่ืน (ถามี) 

ขอ ๓๕  ในการประชุมใหญสามัญ หรือ การประชุมใหญวิสามัญ จะตองมีสโมสรสมาชิกสามัญเขารวมประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเม่ือถึง

กําหนดเวลาประชุมยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไป

อีกพอสมควร แตเม่ือครบกําหนดเวลาขยายออกไปแลว ยังมีสโมสรสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไม

ครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และใหจัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วัน 

นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรกสําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้มีสโมสรสมาชิกสามัญจํานวนเทาใดก็ได

เปนองคประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดข้ึน จากการรองขอของสโมสรสมาชิก

สามัญก็ไมตองจัดประชุมใหญ ใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก 

ขอ ๓๖  การลงมติตางๆ ในท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนน

เสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด 

ขอ ๓๗  สโมสรสมาชิกสามัญจะมอบอํานาจใหสโมสรสมาชิกสามัญอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได โดยมีหนังสือมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร พรอมสําเนาบัตรของผูมอบอํานาจ และ

ผูรับมอบอํานาจ โดยผูรับมอบอํานาจจะรับมอบอํานาจเกินหนึ่งแหงไมได 

ขอ ๓๘  ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถ

จะปฏิบัติหนาท่ีไดก็ใหท่ีประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการท่ีเขารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทํา

หนาท่ีเปนประธานในการประชุมคราวนั้น 

 

 

 



หมวดท่ี ๕ 

การเงินและทรัพยสิน 

ขอ ๓๙  การเงินและทรัพยสินท้ังหมดของสมาคมใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของ

สมาคมถามีใหนําฝากไวกับธนาคารท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยรายรับและรายจายท้ังหมดตองผาน

บัญชีของสมาคมเทานั้น 

ขอ ๔๐ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

ใหทําการแทนนายกสมาคมลงนามรวมกับเลขาธิการหรือเหรัญญิก พรอมกับประทับตราของสมาคม

จึงจะถือวาใชได 

ขอ ๔๑  ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงิน หากวงเงินท่ีสั่งจายเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) 

จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเสียกอน 

ขอ ๔๒  ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ถาเกิน

กวาจํานวนนี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอํานวยให 

ขอ ๔๓  เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับ รายจายและบัญชีงบดุลใหถูกตองตามหลักวิชาการบัญชีพรอมใบสําคัญ

และหลักฐานใหถูกตองตามปปฏิทิน บัญชีงบดุลจะตองใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอตอท่ี

ประชุมใหญของสมาคมเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหการรับรอง ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ี

สิ้นปการบัญชี 

ขอ ๔๔  ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคมและจะตองเปนผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต 

ขอ ๔๕  ผูสอบบัญชีมีอํานาจท่ีจะเรียกเอกสารเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและสามารถ

เชิญกรรมการหรือเจาหนาท่ีเพ่ือสอบถามเก่ียวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได โดยคณะกรรมการ

และเจาหนาท่ีตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีเม่ือไดรับการรองขอ 

ขอ ๔๖ ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพนจากหนาท่ีไมวาดวยเหตุใดระหวางการสอบบัญชียังไมเสร็จสิ้นให

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใหมเขาทําการแทนได 

 

หมวดท่ี ๖ 

นักกีฬา ตนสังกัดบุคลากร และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๔๗  การข้ึนทะเบียน หรือ โอนยายสังกัดนักกีฬาของ ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก 

๔๗.๑   สโมสรสมาชิกท้ังสามัญและวิสามัญท่ีสมาคมกีฬาจักรยานฯ ใหการรับรองไวแลว จะสามารถมี

นักกีฬาในสังกัดไดท้ังประเภทสมัครเลน ประเภทก่ึงอาชีพ และประเภทอาชีพ 

๔๗.๒   สโมสรสมาชิกซ่ึงเปนตนสังกัดจะตองสงรายชื่อนักกีฬา เจาหนาท่ี และ/หรือ ผูฝกสอน ให

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบท้ังประเภทสมัครเลน ประเภทก่ึงอาชีพ และประเภทอาชีพ เพ่ือ

ขอใหสมาคมกีฬาจักรยานฯ ออกใบอนุญาต (License) ความเปนนักกีฬา เจาหนาท่ี และ/

หรือผูฝกสอน ใหตามหลักเกณฑ ท่ี กีฬาจักรยานฯ กําหนดและใหตนสังกัดแจงการ



เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาในสังกัดใหสมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบทุกครั้งเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน พรอมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

๔๗.๓   ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาใหเปนสโมสรสมาชิกอยางถูกตองของ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะตองจัดทําทะเบียนนักกีฬาในสังกัดของตน และแจงใหสมาคมกีฬา

จักรยานฯ ทราบอยางละเอียด ภายในเดือนมกราคมของทุกป 

๔๗.๔   นักกีฬาท่ีมีชื่อข้ึนทะเบียนในสังกัด ชมรม สมาคม หรือ สโมสรใด จักตองอยูในสังกัดของ

ชมรม สมาคมหรือสโมสรนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป หากตองการยายสังกัดจะตอง

แจงตนสังกัด และตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดเปนลายลักษณอักษร และตองแจงให

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทราบ ภายในสิบหาวัน 

๔๗.๕   ชมรม สมาคมหรือสโมสรสมาชิกท่ีนักกีฬาสังกัดอยูเดิม มีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาใชจายจากชมรม 

สมาคม หรือสโมสรสมาชิกท่ีนักกีฬาเขาสังกัดใหมไดตามความเหมาะสม ตามขอตกลงของท้ัง 

๒ ฝาย 

๔๗.๖   การยายสังกัดจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือ สมาคมกีฬาจักรยานฯ  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ

โดยพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการในขอ ๔๗.๓, ๔๗.๔, ๔๗.๕ และในกรณีท่ีนักกีฬาทํา

คะแนนสะสมไวกับตนสังกัดเดิม คะแนนดังกลาวจะถูกลบออกโดยปริยาย สําหรับการ

รายงานเม่ือยายสังกัดแลวให ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก ตนสังกัดใหมของนักกีฬา

เปนผูรับผิดชอบในการรายงานขออนุญาตตอสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

๔๗.๗   นักกีฬาท่ียายสังกัดใหม จะตองทําใบอนุญาต (License) ตามสังกัดใหมจึงจะมีสิทธิเขาแขงขัน

ในรายการท่ีทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดหรือรายการท่ีสมาคมกีฬาจักรยานฯ ใหการรับรอง

ท้ังในและตางประเทศได 

๔๗.๘   นักกีฬาท่ีจะลงแขงขันรายการชิงแชมปประเทศไทย ท่ีสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปนผูดําเนินการ

จัดแขงขันทุกประเภท และรายการท่ีสมาคมกีฬาจักรยานฯ ใหการรับรองจะตองแขงขัน

ภายใตสโมสรท่ีไดแจงข้ึนทะเบียนไวกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ เทานั้น และนักกีฬาคนหนึ่งจะ

ลงแขงขันไดเพียงสังกัดเดียวเทานั้น  โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดสงรายชื่อนักกีฬาพรอม

สังกัดใหผูจัดทราบลวงหนา หากผูจัดละเลยไมปฏิบัติจะถูกระงับการจัดแขงขันในครั้งตอไป 

๔๗.๙   หากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะไมตอใบอนุญาต 

(License) ใหกับนักกีฬานั้น เปนเวลา ๑ ป 

ขอ ๔๘  การพิจารณานักกีฬาเปนตัวแทนทีมชาติไทย 

๔๘.๑   เพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ  นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนทีมชาติ คือ  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลววาเปนผูท่ีมีความสามารถเหมาะสมท่ีจะเปน

ตัวแทนในนามทีมชาติไทย ดังนั้น ชมรม สมาคม หรือ สโมสรสมาชิก ตองใหความรวมมือใน

การสงนักกีฬาท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติไทย ใหกับสมาคมกีฬา

จักรยานฯ เพ่ือทําการฝกซอมและเขาแขงขันในนามทีมชาติไทยดวยความเต็มใจ โดยไมมี

เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 



๔๘.๒   นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนทีมชาติไทย มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกไป

แขงขันยังตางประเทศ ไดรับสิทธิตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกตัวของการกีฬาแหงประเทศไทย

และคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดทุกประการ 

๔๘.๓   นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนตัวแทนทีมชาติ มีสิทธิแขงขันในรายการตางๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ในนามของสโมสรท่ีตนเองสังกัดอยู โดยขอใหอยูในการพิจารณา

ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

๔๘.๓.๑  นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนตัวแทนทีมชาติไทยหากมีความประสงคจะจด

ทะเบียนเปนนักกีฬาอาชีพ ใน UCI Continental Team จะตองไดรับความ

เห็นชอบในรายละเอียดของสัญญาหรือขอตกลงจากทีมท่ีจะไปจดทะเบียนเสียกอน 

วาจะมีผลกระทบกับสถานภาพของการเปนทีมชาติมากนอยเพียงใด และรักษาไว

ซ่ึงสิทธิของความเปนนักกีฬาทีมชาติไทย 

๔๘.๓.๒  นักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนตัวแทนทีมชาติไทย  ตนสังกัดของนักกีฬานั้นๆ

จะตองเปนผูรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการจดทะเบียนเปนนักกีฬาอาชีพ

UCI Continental Team ในเบื้องตนกอนแลวจึงนําเรื่องมารวมพิจารณากับ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

๔๘.๔  ชมรม สมาคม สโมสรสมาชิกตนสังกัด หรือนักกีฬา ท่ีไมใหความรวมมือ ในการดําเนินการตาม 

ขอ ๔๘.๑ โดยไมมีเหตุผลอันควร จะถูกพิจารณาโทษ ดังนี้ 

๔๘.๔.๑  นักกีฬา จะไมไดรับการพิจารณาตอใบอนุญาต(License) เปนเวลาอยางนอย ๑ ป  

๔๘.๔.๒  กรณีชมรม สมาคมหรือสโมสร  ตนสังกัดของนักกีฬา ท่ีถูกพิจารณาขาดความเปน

สมาชิกภาพแลว และจะขอข้ึนทะเบียนคืนสภาพเปนสมาชิกภาพใหม ตองเสียคา

สมาชิกเปน ๒ เทา 

ขอ ๔๙  คณะกรรมการชมรมผูตัดสินจักรยาน  (Cycling Commissaire Club) 

คณะกรรมการชมรมผูตัดสิน ประกอบดวย บุคคลท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี ซ่ึงนายกสมาคมเปนผูคัดเลือก

และแตงตั้ง จํานวน ๓ นาย  นอกจากนี้ ประกอบดวยผูท่ีสอบผานการอบรมหลักสูตรผูตัดสินประจํา

ชาติ (National Commissaire) หรือผูท่ีไดรับเอกสารรับรองผานการอบรมผูชวยผูตัดสินของสมาคม 

ซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือปฏิบัติภารกิจผูตัดสินอยูในสวนภูมิภาคและในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอ ๕๐  คณะกรรมการชมรมผูตัดสินกีฬาจักรยานของสมาคม  มีหนาท่ี 

๕๐.๑   ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตัดสินในการแขงขันจักรยาน ตามคําสั่งของคณะกรรมการผูจัดการสมาคม

(Management Committee) 

๕๐.๒  จัดทําระเบียบการแขงขันจักรยาน ท่ีสมาคมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน จัดทําระเบียบการ

แขงขันจักรยานในกีฬาแหงชาติ  ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ  และอ่ืนๆ ท่ีองคกรตางๆ จัดการ

แขงขัน 

 



๕๐.๓   เผยแพรกติกาการแขงขันจักรยาน ท่ีทางสหพันธจักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือออกระเบียบข้ึนใหม 

๕๐.๔   เปดการอบรมกติกาจักรยานตามภาคตางๆของประเทศไทย โดยใหความรูจนมีความสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตัดสินได 

ขอ ๕๑  คณะกรรมการชมรมผูฝกสอนกีฬาจักรยาน (Cycling Coach Club) 

คณะกรรมการชมรมผูฝกสอนกีฬาจักรยานประกอบดวย บุคคลท่ีเหมาะสม มีความรูความสามารถนํา

หลักวิชาการท่ีนํามาประยุกตในการฝกซอมกีฬาจักรยาน รวมท้ัง นําวิทยาศาสตรการกีฬามาชวยเสริม

ในการฝกซอม โดยนายกสมาคมเปนผูพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๓ นาย และพิจารณาจากผูท่ีมี

ประสบการณทางการกีฬาอีก ๒ นาย รวมเปน ๕ นาย 

ขอ ๕๒  คณะกรรมการชมรมผูฝกสอนกีฬาจักรยาน มีหนาท่ี 

๕๒.๑   สรรหาผูฝกสอนท่ีมีประสบการณในการแขงขันกีฬาจักรยาน  มีความรูท้ังในทางดานทฤษฎี

และภาคปฏิบัติท่ีจะฝกซอมนักจักรยานใหมีศักยภาพสูง 

๕๒.๒   คนควาหาวิธีการฝกซอมท่ีทันสมัย มาฝกซอมนักจักรยานใหมีประสิทธิภาพ ท้ังความอดทน

และความเร็ว 

๕๒.๓   เปนผูอบรมผูฝกสอนตามภาคตางๆใหมีความรูเรื่องการฝกซอมท่ีถูกวิธีอันจะนํามาซ่ึงผลสําเร็จ

ในการแขงขันกีฬาซีเกมส เอเชี่ยนเกมส และโอลิมปกเกมส และระดับนานาชาติตอไป 

ขอ ๕๓  คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน 

คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ประกอบดวยบุคคลท่ีเหมาะสม มีความรูท่ีนํามาใชในการพิจารณา

จัดหาอุปกรณฝกซอมและแขงขันตางๆ ตลอดจนเครื่องแตงกายท่ีนํามาใชในการแขงขันกีฬาจักรยาน 

นายกสมาคมแตงตั้งผูท่ีเหมาะสม จํานวน ๕ นาย ปฏิบัติหนาท่ีในกรรมการชุดนี้ 

ขอ ๕๔  คณะกรรมการเทคนิคกีฬาจักรยาน ทําหนาท่ีพิจารณา ศึกษา และคนควาวิธีฝกซอมและจัดหาเครื่องมือ

ท่ีทันสมัย รวมท้ังอุปกรณจักรยานและเครื่องแตงกายท่ีเหมาะสมกับกีฬาจักรยาน 

ขอ ๕๕  คณะกรรมการดูแล ควบคุมความประพฤตินักกีฬาจักรยาน และเจาหนาท่ีทีม 

คณะกรรมการดูแลควบคุมความประพฤติของนักจักรยาน และเจาหนาท่ีทีม ท่ีประพฤติตัวไม

เหมาะสม ประพฤติตัวเปนอันธพาล กาวราว ใชคําพูด หยาบคาย ประชดประชัน เสียดสีใสความ   

อันเปนเท็จ เผยแพรตอบุคคลท่ี ๓ ดวยวิธีใดก็ตามตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน, กรรมการผูตัดสิน,

เจาหนาท่ีสมาคม หรือผูรวมการแขงขัน รวมท้ังผูชมท้ังในสนามและนอกสนาม คณะกรรมการท่ีจะ

พิจารณาโทษ ประกอบดวย เลขาธิการสมาคมเปนประธาน กรรมการผูแทนสมาคมในการแขงขันท่ีอยู

ในเหตุการณ และนายกแตงตั้งผูเหมาะสมอีก ๓ นาย รวม ๕ นาย 

ขอ ๕๖  คณะกรรมการดูแล  ควบคุมความประพฤตินักกีฬาจักรยาน และเจาหนาท่ีทีม มีหนาท่ี  

๕๖.๑   ควบคุมดูแลสอดสองความประพฤติ  และพฤติการณตางๆ ของนักจักรยาน และเจาหนาท่ีทีม 

ท่ีสอไปทางทําลายเกียรติภูมิของกีฬาจักรยาน 



๕๖.๒   พิจารณาโทษโดยการตักเตือนโดยตรง ตักเตือนดวยการแจงมวลสมาชิกหรือประกาศปรับตาม 

Penalty Scale ของยูซีไอ ยึดใบอนุญาตของสหพันธจักรยานนานาชาติท่ีออกโดยสมาคม

กีฬาจักรยานฯ ในระยะเวลาอยางนอย ๑ ป 

๕๖.๓   รายงานใหคณะกรรมการจัดการการแขงขันในแตละสนามท่ีมีการแขงขันทราบการปฏิบัติ 

ขอ ๕๗  คณะกรรมการรับ  และพิจารณาการอุทธรณ 

คณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ ประกอบดวย อุปนายกฝายบริหารเปนประธานกรรมการ

ประธานชมรมผูตัดสิน ประธานกรรมการจัดการแขงขัน และนายกสมาคมแตงตั้งผูท่ีเหมาะสมท่ีมี

ความรูทางกฎหมาย ๒ นาย รวม ๕ นาย 

ขอ ๕๘  คณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณ มีหนาท่ี 

๕๘.๑   การจะรับและพิจาณาอุทธรณจะพิจารณาเฉพาะสโมสรสมาชิกและนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีใน

สังกัดของสโมสรสมาชิกท่ียื่นพิจารณาโทษและอุทธรณเทานั้น 

๕๘.๒   พิจารณาการอุทธรณตอคําตัดสินของคณะกรรมการดูแลควบคุมความประพฤติของนักกีฬา

จักรยานและเจาหนาท่ีทีม 

 ขอ ๕๙  คาใชจายในการพิจารณาอุทธรณ 

๕๙.๑   ผูยื่นอุทธรณตองชําระคาใชจาย  ใหแกคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ  ดังตอไปนี้  

๕๙.๑.๑ คาพาหนะของกรรมการพิจารณาการอุทธรณคนละ ๓๐๐ บาท ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี 

๕๙.๑.๒ คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณคนละ  ๕๐๐  บาท ตอวัน 

๕๙.๑.๓ คาใชจายตามขอ ๕๙.๑.๑ และขอ ๕๙.๑.๒ ตองชําระพรอมกับการยื่นหนังสือ  

อุทธรณมิฉะนั้นจะไมรับหนังสืออุทธรณ 

๕๙.๒   คําตัดสินของคณะกรรมการรับ และพิจารณาการอุทธรณถือวาสิ้นสุด 

ขอ ๖๐  คณะกรรมการผูจัดการสมาคม (Management Committee) มีหนาท่ี 

๖๐.๑   กําหนดระเบียบการแขงขันกีฬาจักรยานทุกประเภท ตลอดจนการแขงขันจักรยานในกีฬา

แหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ 

๖๐.๒   พิจารณาการขออนุญาตจัดการแขงขันท่ีทางหนวยงานตางๆ บริษัท หางราน และองคกร   

ขอจัดการแขงขันพรอมท้ังแตงต้ังกรรมการดูแล และควบคุมการแขงขันใหเปนไปตามกติกา

ของสหพันธจักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 

๖๐.๓   พิจารณากําหนดสถานท่ี วันและเวลา ตลอดจนระเบยีบการแขงขันกีฬาจักรยานชิงแชมปแหง

ประเทศไทยซ่ึงจัดเปนประจาํทุกป 

๖๐.๔   พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณตางๆท่ีทางสมาคมไดรับจากผูท่ีเก่ียวของ

ตามขอ ๕๘ 

๖๐.๕   พิจารณาแตงต้ังผูแทนสมาคม และวิทยากรเพ่ือทําหนาท่ีในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ

การแขงขันกีฬาแหงชาติ และการแขงขันอ่ืนๆท่ีทางการกีฬาแหงประเทศไทยเปนเจาภาพ

จัดการแขงขัน รวมถึงการแขงขันอ่ืนๆ ท่ีหนวยงาน บริษัท หางราน ท่ีสมาคมใหการรับรอง 

๖๐.๖   พิจารณากําหนดวัน เวลา การประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญ 



๖๐.๗   พิจารณาและประกาศการลงโทษนักกีฬาจักรยานและเจาหนาท่ีทีมท่ีประพฤติตัวเปนอันธพาล

กาวราวผูตัดสินตอหนาสาธารณชน และอ่ืนๆ ท่ีทําใหกีฬาจักรยานเสื่อมเสีย ใหเปนไปตาม 

ขอ ๕๕ และขอ ๕๖ 

๖๐.๘   จัดทําปฏิทินประจําป กิจกรรมของสมาคม และการแขงขันจักรยานทุกประเภทท่ีจัดโดย

สมาคม สโมสรสมาชิก  บริษัท  หางรานและเอกชนท่ัวไป โดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

(หนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน, เว็บไซค, Social Media) 

ขอ ๖๑  คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน 

คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันมี จํานวน ๔ นาย นายกสมาคมเปนผูเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา

บริหารกิจกรรมการแขงขันท่ีสมาคมจัดข้ึนทุกประเภท 

ขอ ๖๒  คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน มีหนาท่ีจัดทําปฏิทินการแขงขันจักรยานท้ังทุกประเภทท่ีทาง

สมาคมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน รวมท้ังการจัดการแขงขันระดับนานาชาติ  

ขอ ๖๓ คณะกรรมการในขอ ๕๐ , ๕๖ , ๕๘ , ๖๐ และ ๖๑ ใหทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมในระยะเวลา

๒ เดือนท่ีผานมา ใหคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมาคมทราบ เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ

สมาคม 

ขอ ๖๔  เพ่ือความสะดวกของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีจะทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมตอคณะกรรมการ

จัดการกิจกรรมของสมาคม ซ่ึงคณะกรรมการจัดการกิจกรรมจะไดรวบรวมรายงานผลการดําเนิน

กิจกรรมเสนอตอคณะกรรมการในการประชุมทุกเดือน 

ขอ ๖๕  สโมสรสมาชิก หรือหนวยงาน  บริษัท หางราน ชมรมใด ประสงคจะจัดการแขงขันกีฬาจักรยาน

ประเภทใดก็ตาม จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๖๕.๑   การจัดการแขงขันจักรยานภายในประเทศทุกประเภท ผูจัดการแขงขันตองขออนุญาตจัดการ

แขงขันตอสมาคมอยางเปนทางการอยางนอยสามสิบวัน โดยสมาคมจะจัดสงผูแทนเพ่ือไป

ตรวจสอบความเรียบรอยของสนามแขงขัน และออกใบอนุญาตจัดการแขงขัน เพ่ือแจงให

นักกีฬาไดทราบทางเว็บไซดของสมาคม วาไดใหการรับรองหรือไมรับรองการจัดการแขงขัน

และจะไปปดประกาศในสถานท่ีแขงขันในกรณีท่ีไดใหการรับรองแลว หากไมมีการปด

ประกาศ รายการนั้นถือวาไมรับรอง  

๖๕.๒   หากการจัดการแขงขันมิไดขออนุญาตจัดการแขงขันจากสมาคม แตนักกีฬาจักรยานไดไปเขา

รวมการแขงขัน นักกีฬาผูนั้นจะถูกลงโทษ ดังนี้ 

๖๕.๒.๑ สมาคมจะไมตอใบอนุญาตขับข่ีใหแกนักกีฬาผูนั้น เปนระยะเวลาอยางนอย ๑ ป

นับตั้งแตวันท่ีเขารวมการแขงขัน 

๖๕.๒.๒ หามลงแขงขันในรายการท่ีสมาคมจัดแขงขันและใหการรับรองผลการแขงขันทุก

รายการ รวมท้ังกีฬาเยาวชนแหงชาติ กีฬาแหงชาติ เปนระยะเวลาอยางนอย ๑  ป 

๖๕.๓   การแขงขันตองปฏิบัติตามระเบียบกติกา การแขงขันจักรยานของสหพันธจักรยานนานาชาติ

หรือ ยูซีไอ ฉบับลาสุด 



ขอ ๖๖  การออกใบอนุญาตของสหพันธจักรยานนานาชาติ ซ่ึงออกโดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

๖๖.๑   นักกีฬาจักรยานท่ีไมมีใบอนุญาตของสหพันธจักรยานนานาชาติ จะไมอนุญาตใหเขารวมการ

แขงขันหรือตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน นักจักรยานท่ีไมมีใบอนุญาตจะถูกปรับตามกติกาของ UCI 

ขอ ๑.๑.๐๒๙ ขอยอย ๒ เปนเงิน ๕๐ ถึง ๑๐๐ ฟรังคสวิตส ( ประมาณ ๑,๕๕๐ – ๓,๐๙๙ บาท ) 

๖๖.๒   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหแกนักกีฬาจักรยาน

ภายในประเทศ สมาคมจะพิจารณาจากนักกีฬาท่ีเขารวมทําการแขงขันตามปฏิทินการแขงขัน

ประจําปของสมาคม และรายการท่ีสมาคมใหการรับรองการจัดแขงขัน โดยจะมีอัตราคา

ใบอนุญาต (License) จํานวน ๑๐๐ บาท 

๖๖.๓   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหแกนักกีฬาชาวตางชาติ

จะออกใหก็ตอเม่ือไดทําการประสานกับสมาคมกีฬาจักรยานของประเทศนั้นๆเสียกอน และ

เม่ือไดรับการยืนยันจากตนสังกัดของนักกีฬาเรียบรอยแลว สมาคมจึงจะสามารถออก

ใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหกับนักกีฬาตางประเทศนั้นๆ ได โดย

จะมีอัตราคาใบอนุญาต (License) จํานวน ๕๐๐ บาท 

๖๖.๔   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหแกนักกีฬาตางชาติ

ท่ีอยูในประเทศไทย จะตองสามารถพิสูจนไดวามีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยอยางนอย ๑ ป 

โดยจะตองแสดงหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส และหลักฐานอ่ืน (ถามี) การ

พิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด โดยจะมีอัตราคาใบอนุญาต (License) จํานวน 

๕๐๐ บาท 

๖๖.๕   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติ สําหรับกรณีนักกีฬา

ตางชาติไมเขาหลักเกณฑขอ ๖๖.๓ และ ๖๖.๔ สมาคมจะออกใบอนุญาตแบบชั่วคราว (One 

Day License) ซ่ึงนักกีฬาผูนั้นจะตองเสียคาใบอนุญาตในอัตรา ๑๐๐ บาท และใบอนุญาตนี้

จะมีอายุการใชงานหลังจากสิ้นสุดการแขงขันรายการนั้นเทานั้น 

๖๖.๖   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License) ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหแกผูฝกสอนกีฬา

จักรยานไดนั้น สมาคมจะพิจารณาจากผูฝกสอนท่ีไดเคยผานการอบรมหลักสูตรผูฝกสอนข้ัน

พ้ืนฐานของสมาคมและทําหนาท่ีเปนผูฝกสอนของสโมสรสมาชิก และสมาคมกีฬาจังหวัด

ตางๆ โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดวาเปนผูฝกสอนของสโมสรสมาชิก และสมาคม

กีฬาจังหวัดตางๆ โดยจะตองมีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่อง โดยจะมีอัตราคาใบอนุญาต 

(License) จํานวน ๑๐๐ บาท 

๖๖.๗   การพิจารณาออกใบอนุญาต (License)  ของสหพันธจักรยานนานาชาติใหแกผูตัดสินกีฬา

จักรยานไดนั้น สมาคมจะพิจารณาจากผูตัดสินท่ีไดเคยผานการอบรมหลักสูตรผูตัดสินข้ัน

พ้ืนฐานของสมาคม และทําหนาท่ีเปนผูตัดสินของสมาคมอยางตอเนื่องจึงจะออกใบอนุญาต 

(License) ใหได โดยจะมีอัตราคาใบอนุญาต (License) จํานวน ๑๐๐ บาท 

 



ขอ ๖๗  การแขงขันกับตางประเทศ  มี ๓ แบบ คือ 

๖๗.๑   การแขงขันในนามประเทศ 

การแขงขันในนามประเทศ สมาคมจะเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณานักกีฬาท่ีสังกัดสโมสร

สมาชิกท่ีมีผลงานและผานคุณสมบัติของการคัดเลือกใหเปนนักกีฬาทีมชาติ 

๖๗.๒   การแขงขันในนามชุดผสม 

การท่ีจะเดินทางไปแขงขันไดนั้นจะตองมีหนังสือเชิญจากเจาภาพท่ีจัดการแขงขันเสียกอนจึง

จะขออนุญาตเดินทางไปแขงขัน และหากชมรมหรือสโมสรสมาชิกมีความประสงคจะสงทีม

เขาแขงขันโดยมีความจําเปนท่ีจะนํานักกีฬาในสังกัดอ่ืนรวมเดินทางไปแขงขันดวย จะตองมี

หนังสือยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากตนสังกัดของนักกีฬาคนนั้นเสียกอนวา อนุญาตให

นักกีฬาในสังกัดรวมเดินทางเขารวมแขงขันได หากไมมีหนังสือยินยอมจากตนสังกัด สมาคมมี

สิทธิท่ีจะไมอนุญาตใหเดินทางไปแขงขัน คําวินิจฉัยของสมาคมใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖๗.๓   การแขงขันในนามของสโมสรสมาชิก 

การท่ีจะเดินทางไปแขงขันไดนั้นจะตองมีหนังสือเชิญจากเจาภาพท่ีจัดการแขงขันเสียกอนจึง

จะขออนุญาตเดินทางไปแขงขัน โดยนักกีฬาท่ีจะเขารวมแขงขันจะตองเปนนักกีฬาท่ีสังกัดใน

สโมสรสมาชิกของตนเองเทานั้นถึงจะเขารวมการแขงขันได 

๖๗.๓.๑ นักกีฬาจักรยานหรือสโมสรสมาชิกใด ประสงคจะเขาแขงขันจักรยานยังตางประเทศ

ตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรพรอมวางเงินประกันสําหรับใชในกรณีท่ีนักกีฬา

จักรยานหรือสโมสรสมาชิกใดไปกระทําผิดตามกฎ กติกา จะประกาศปรับตาม 

Penalty Scale ของ ยูซีไอ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยยื่นตอนายกสมาคมกอนทํา

การแขงขันดังกลาว อยางนอย  ๑  สัปดาห และหลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันนักกีฬา

จักรยานหรือสโมสรสมาชิกตองรายงานผลการแขงขันมายังสมาคม ภายในเจ็ดวัน 

๖๗.๓.๒ บทลงโทษ นักจักรยานหรือสโมสรสมาชิกท่ีไมปฏิบัติตามขอบังคับท่ี ๖๗ ถือเปน

ความผิดท่ีรายแรง คณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยาน อาจตักเตือนในความผิดครั้ง

แรก ใหพักการแขงขันชั่วคราว หรือตลอดไป หรือปลดออกจากสมาชิกภาพ ข้ึนอยู

กับ ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยาน ท้ังนี้  คําตัดสินของ

คณะกรรมการจัดการกีฬาจักรยานถือเปนท่ีสิ้นสุด  

๖๗.๔   การเดินทางไปแขงขันตางประเทศ จะตองไดรับอนุญาตจากสมาคม โดยขออนุญาตกอน

เดินทางไปแขงขัน กําหนดเวลาอยางนอยสามสิบวัน หากไมปฏิบัติตามระเบียบจะมี

บทลงโทษ ดังนี้ 

๖๗.๔.๑ สมาคมจะไมตอใบอนุญาตขับข่ีใหแกนักกีฬาผูนั้นเปนระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแตวันท่ี

เดินทางไปแขงขันยังตางประเทศ 

๖๗.๔.๒ หามลงแขงขันในรายการท่ีสมาคมจัดแขงขันและใหการรับรองผลการแขงขันทุก

รายการ เปนเวลา ๑ ป 

๖๗.๔.๓ หามลงแขงขันในรายการท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยจัดการแขงขัน เปนเวลา ๑ ป 



ขอ ๖๘  สมาคมมีสิทธิตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัย เพ่ือพิจารณาลงโทษแกผูถือ License ของสมาคมทุก

ประเภท ในกรณีท่ีมีการประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสมทางวินัยและ/หรือกระทําการใดอันอาจกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียตอกีฬาจักรยานและ/หรือสมาคม 

 

หมวดท่ี ๗ 

การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับและการเลิกสมาคม 

ขอ ๖๙  ขอบังคับของสมาคมจะแกไขหรือเพ่ิมเติมไดโดยมติของท่ีประชุมใหญ และองคประชุมใหญจะตองมี

สโมสรสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด มติของท่ี

ประชุมใหญในการใหแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

สโมสรสมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด และสมาคมตองนําขอบังคับท่ีแกไขเพ่ิมเติมไป          

จดทะเบียนตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของสมาคมตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีท่ีประชุม

ใหญลงมติ เม่ือนายทะเบียนไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

ขอ ๗๐  การเลิกสมาคมจะเลิกไดโดยมติของท่ีประชุมของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญท่ีเลิกสมาคมจะตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสโมสรสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือมีเหตุตามท่ีกําหนดไวตาม

กฎหมาย 

ขอ ๗๑  เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยูหลังจากท่ีไดดําเนินการ

ชําระบัญชีตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหตกเปนกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติหรือ     

นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณประโยชน ตามความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 

       

 

     (ลงชื่อ) พลอากาศเอก          ผูจัดทําขอบังคับ 

               ( ชนินทร  จันทรุเบกษา) 

               นายกสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย 

                 ในพระบรมราชูปถัมภ 


