ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔

พ.ศ. ๒๕๕๘
…………………
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สมาคมเสนอปัญหานั้น ให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย
และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด
คาจากัดความ คาในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้
๔.๑ สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
๔.๒ คณะกรรมการสมาคม หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
๔.๓ สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
ให้การรับรอง
๔.๔ นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร หมายถึงการ
กีฬาแห่งประเทศไทย

หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๕ สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี” ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า “สกอส.” เรียก
ภาษาอังกฤษว่า “THAILAND LADIES PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “THAI LPGA”
ข้อ ๖ เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีตัวอักษร สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ภายในวงกลมมีสีธง
ชาติไทย แดง ขาว น้าเงิน อักษรภาษาอังกฤษว่า “THAI LPGA” (ตามแบบ)

ข้อ ๗ สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๘ ถนนปัญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๑๙ ๕๘๔๕
e-mail : thailpga2014@hotmail.com
วัน เวลา เปิดทาการ : วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ ต้องเปลี่ยน หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ – ๗ ใหม่เนื่องจากเปลี่ยนเครื่องหมายสมาคมแล้ว และเปลี่ยนที่ตั้ง
สานักงาน วันเวลาเปิดปิด และE-mail
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๘ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๘.๑ เพื่อทาหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักกอล์ฟอาชีพสตรี โดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟ
อาชีพสตรีไทยสามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก
๘.๒ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจานวน นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพสตรี นักกอล์ฟอาชีพสตรี
ประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพสตรี ผู้จัดการแข่งขันอาชีพสตรี แคดดี้อาชีพสตรี
๘.๓ เผยแพร่กฎข้อบังคับ และมารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ ซึ่งรับรองโดยอาร์แอนด์เอ รูล์ ลิมิเต็ด
จัดให้มีการฝึกสอนการเล่นกอล์ฟให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ ด้วยความรู้ และประสบการณ์ของ
นักกอล์ฟอาชีพสตรี
๘.๔ ร่วมมือกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใน
การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
๘.๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศ
ต่างๆ อันจะนาประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

หมวดที่ ๓
สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๙ สมาชิกภาพ
๙.๑ สมาชิกของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

๙.๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่
๙.๒.๑ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขัน
๙.๒.๒ นักกอล์ฟอาชีพสตรี หรือสตรี หรือองค์กรที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิก
สามัญ
๙.๓ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
๙.๓.๑ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอน
๙.๓.๒ ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟสตรี
๙.๓.๒ สตรี หรือองค์กรที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกวิสามัญ
๙.๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
๙.๔.๑ ผู้ที่ให้การสนับสนุน อุปการะช่วยเหลือ และทาประโยชน์ให้สมาคม
๙.๔.๒ บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
๙.๕ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
๙.๕.๑ สมาชิกสามัญ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทแข่งขันต้องมีอายุสิบห้าปีขึ้นไป และ ผ่าน
หลักเกณฑ์การสอบตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีกาหนด หากประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ของสมาคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นายื่นต่อเลขาธิการ
๙.๕.๒ สมาชิกวิสามัญ นักกอล์ฟอาชีพสตรีประเภทผู้ฝึกสอนต้องมีอายุสิบแปดปีขึ้นไป และ
ผ่านหลักเกณฑ์การสอบตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีกาหนดหากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก
วิสามัญของสมาคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นายื่นต่อเลขาธิการ
๙.๖ เมื่อมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมใน
คราวแรกที่มีการประชุม เพื่อพิจารณาว่าจะรับ หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อ
คณะกรรมการสมาคมพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบภายในสิบห้าวัน
๙.๗ ถ้าคณะกรรมการสมาคมพิจารณา อนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่า
บารุงสมาคมประจาปีให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิก
ภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้า

ผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าบารุงสมาคมภายในกาหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และ
ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ข้อ ๑๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑๐.๑ สมาชิกสามัญ
๑๐.๑.๑ มีสิทธิได้รับบัตรประจาตัวของสมาคม
๑๐.๑.๒ มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
๑๐.๑.๓ มีสิทธิเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคม
๑๐.๑.๔ มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่
๑๐.๑.๕ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและร่วมกาหนดนโยบาย
การดาเนินกิจการต่างๆของสมาคม
๑๐.๑.๖ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครเป็นนายกสมาคม
๑๐.๑.๗ มีสิทธิที่จะอุทธรณ์มติหรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ หากเห็นว่ามติหรือคาวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก
๑๐.๑.๘ สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด มีสิทธิร้องขอหรือ
ตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีได้ โดยยื่นคาขอเป็น
หนังสือต่อสมาคม
๑๐.๑.๙ สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด มีสิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการสมาคมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ได้โดยยื่นคาขอเป็นหนังสือต่อสมาคม
๑๐.๑.๑๐ มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการกอล์ฟที่สมาคมเป็นผู้ดาเนินการสนับสนุน
หรือรับรองการแข่งขัน
๑๐.๑.๑๑ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมเข้าแข่งขันรายการกอล์ฟใน
ต่างประเทศ
๑๐.๑.๑๒ มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการสมาคม
หมายเหตุ ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหนึ่งคน หรือหนึ่งองค์กรมีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมเท่ากับหนึ่งเสียง

๑๐.๒ สมาชิกวิสามัญ
๑๐.๒.๑ มีสิทธิ์ได้รับบัตรประจาตัวของสมาคม
๑๐.๒.๒ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคม
๑๐.๒.๓ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคม
๑๐.๒.๔ มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและร่วมกาหนดนโยบาย
การดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
๑๐.๒.๕ สมาชิกวิสามัญ มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมแข่งขันรายการกอล์ฟที่สมาคมเป็นผู้ดาเนินการ
สนับสนุน หรือรับรองการแข่งขัน
๑๐.๒.๖ มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการสมาคม
๑๐.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิได้รับสิทธิ และประโยชน์ตามมติคณะกรรมการสมาคม
๑๐.๔ สมาชิกมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับสมาคม ในการดาเนินกิจการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสมาคม รวมทั้งมติและคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคม
๑๐.๕ สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพสตรี เพื่อประโยชน์และชื่อเสียงแก่
ประเทศชาติในด้านกีฬากอล์ฟ
๑๐.๖ สมาชิกมีหน้าที่ชาระค่าบารุงประจาปี แก่สมาคม ตามอัตราดังนี้
๑๐.๖.๑ สมาชิกสามัญ ค่าบารุงปีละ ๑,๒๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.๖.๒ สมาชิกสามัญองค์กร ค่าบารุงปีละ ๓,๐๐๐ บาท
๑๐.๖.๓ สมาชิกวิสามัญ ค่าบารุงปีละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้า ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.๖.๔ สมาชิกวิสามัญองค์กร ค่าบารุงปีละ ๓,๐๐๐ บาท
๑๐.๖.๕ สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบารุงประจาปี
๑๐.๖.๖ สมาชิกสามัญ และวิสามัญที่มีอายุ ๕๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มิต้องเสียค่าบารุงสมาชิกแต่
อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑. การขาดจากสมาชิกภาพ
๑๑.๑ ไม่ชาระค่าบารุงประจาปีอย่างต่อเนื่อง
๑๑.๑.๑ หากสมาชิกไม่ชาระค่าบารุงประจาปีเกินหนึ่งปี ให้นายทะเบียนพยายามติดต่อให้มา
ชาระค่าบารุงภายในเวลาหกเดือน หากยังไม่ปฏิบัติ ให้มีจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่หนึ่ง
ให้มาชาระค่าสมาชิกภายในเวลาหกเดือน หากยังเพิกเฉย ให้มีจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่

สอง ให้มาชาระค่าสมาชิก และเสียค่าปรับ เท่ากับจานวนค่าบารุงสมาชิกที่ค้างชาระ ภายในเวลาหกเดือน
หากยังเพิกเฉยให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิก
๑๑.๑.๒ หากจะกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องมาลงทะเบียนเรียนภาคทฤษฎีใหม่ทั้งหมด
๑๑.๒ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการสมาคมออกหนังสือเตือน
ให้สมาชิกปฏิบัติหรือสั่งพักหรือให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคม
๑๑.๓ ประพฤติตนเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ทาให้เกิดความเสียหายแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการ
สมาคมมีมติให้ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม
๑๑.๔ ทาผิดกฎหมาย และมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑.๕ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาคม และซึ่งคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ถอนชื่อออกจากการ
เป็นสมาชิก สมาคม
หมวด ๔
การดาเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทาหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม
๑๒.๑ คณะกรรมการสมาคม ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า เก้าคนแต่ไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบด้วย
๑๒.๑.๑ นายกสมาคม
๑๒.๑.๒ อุปนายก
๑๒.๑.๓ เลขาธิการ
๑๒.๑.๔ เหรัญญิก
๑๒.๑.๕ นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
๑๒.๑.๖ กรรมการจัดการแข่งขัน
๑๒.๑.๗ กรรมการประชาสัมพันธ์
๑๒.๑.๘ กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
๑๒.๑.๙ กรรมการฝ่ายการตลาด และสิทธิประโยชน์
๑๒.๑.๑๐ กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการกีฬากอล์ฟ
๑๒.๑.๑๑ กรรมการวินัย
๑๒.๑.๑๒ กรรมการกิจกรรม

๑๒.๒
๑๒.๓

๑๒.๔

๑๒.๕
๑๒.๖

๑๒.๗

๑๒.๑.๑๓ กรรมการกลาง
คณะกรรมการสมาคม ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และต้องมีกรรมการที่มาจากสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
นายกสมาคม และกรรมการของสมาคม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑๒.๓.๑ มีสัญชาติไทย
๑๒.๓.๒ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ
หรือการส่งเสริมกีฬากอล์ฟภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม
๑๒.๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๑๒.๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๒.๓.๕ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒.๓.๖ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา ๘๖ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ เว้นแต่จะพ้นกาหนดห้าปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ให้มีการเลือกตั้งตาแหน่งนายกสมาคม ในที่ประชุมใหญ่ด้วยวิธีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสามัญและ
หากมีการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน ให้ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผยจากผู้มีสิทธิออกเสียง คือ สมาชิก
สามัญเท่านั้น และให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒.๑ ภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมในที่ประชุมใหญ่
นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
การจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานคร
การดารงตาแหน่งกรรมการสมาคมเกินสองวาระติดต่อกัน จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อกรรมการสมาคม
ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการสมาคมต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดของสมาคม แต่ทั้งนี้กรรมการสมาคมผู้นั้นจะดารงตาแหน่งกรรมการ
สมาคมติดต่อกันเกินสี่วาระมิได้
การแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมให้กระทาตาม
ข้อบังคับของสมาคมและต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจา
กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม
และเมื่อคณะกรรมการสมาคมอยู่ในตาแหน่งตามวาระแล้วแต่คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ยัง

มิได้รับอนุญาติให้จดทะเบียนก็ให้คณะกรรมการสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคม
ต่อไป จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย
๑๒.๘ ให้นายกสมาคม มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการได้ตามความเหมาะสมแล้วแจ้งให้สมาชิก
ทราบ ถ้าตาแหน่งกรรมการใดที่นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งว่างลงก่อนครบวาระให้นายกสมาคม
แต่งตั้งผู้ที่สมควรเข้าดารงตาแหน่งแทน
๑๒.๙ ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกาหนด ให้ถือว่าวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการสมาคมชุดนั้นสิ้นสุดลงด้วย และให้เลขาธิการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
สามสิบวัน เพื่อเลือกนายกสมาคมขึ้นใหม่ และให้นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นมีสิทธิ์แต่งตั้ง
กรรมการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒.๑ ทั้งนี้วาระการดารงตาแหน่งของนายกสมาคมและ
คณะกรรมการสมาคมซึ่งเลือกตั้งและแต่งตั้งขึ้นใหม่นี้จะอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
นายกสมาคมคนเดิมเท่านั้น
๑๒.๑๐ ในระหว่างที่ตาแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายก
สมาคม และให้คณะกรรมการสมาคมชุดนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายกสมาคม และ
คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
๑๒.๑๑ กรรมการสมาคมอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
๑๒.๑๑.๑ ตาย
๑๒.๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
๑๒.๑๑.๓ ขาดจากคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ
๑๒.๑๑.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมลงมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสมาคมทั้งหมด
๑๒.๑๑.๕ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
คะแนนเสียงที่นายกสมาคมได้รับเลือกตั้ง
๑๒.๑๑.๖ ตาแหน่งนายกสมาคมว่างลง
ข้อ ๑๓. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม
๑๓.๑ มีอานาจบริหารดาเนินกิจการต่างๆของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอานาจตามที่
ข้อบังคับได้กาหนดไว้
๑๓.๒ มีอานาจออกระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบหรือคาสั่งนั้นจะต้องไม่
ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้

๑๓.๓ มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสมาคมได้
๑๓.๔ มีอานาจแต่งตั้ง กรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือคณะทางาน ได้แต่กรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการ หรือคณะทางานจะสามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการสมาคมที่
แต่งตั้ง
๑๓.๕ มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ๋วิสามัญ
๑๓.๖ มีอานาจลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณี
๑๓.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
๑๓.๘ ให้จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ง ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของสมาคม
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจานวนทรัพย์สิน และหนี้สินของสมาคมกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย
งบดุลต้องทาให้แล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสมาคมภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี
๑๓.๙ มีหน้าที่จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินการของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมใหญ่
๑๓.๑๐ ให้จัดทาทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬากาหนดและให้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าวพร้อมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สานักงานสมาคม
๑๓.๑๑ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
๑๓.๑๒ มีหน้าที่จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
ได้รับทราบ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่ทุกครั้งให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการสมาคมแต่ละตาแหน่งมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๔.๑ นายกสมาคม มีอานาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๒.๑
ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ มีอานาจแต่งตั้งบุคคลที่
เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมเป็นที่ปรึกษาสมาคมและที่ปรึกษานายก
สมาคม และมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการโดยให้อยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของนายกสมาคม
หรือ คณะกรรมการสมาคมทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและการประชุม

๑๔.๒

๑๔.๓

๑๔.๔

๑๔.๕

๑๔.๖

๑๔.๗
๑๔.๘
๑๔.๙

ใหญ่วิสามัญ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมอีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
อุปนายก ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคม มอบหมายในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่มีอุปนายกมากกว่าหนึ่งคน ให้
นายกสมาคมกาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ล่วงหน้า
เลขาธิการ มีหน้าที่เสนอแผนงานประจาปีของสมาคม แต่งตั้งผู้เก็บรักษาและบันทึกการประชุม
ของสมาคม ทาหน้าที่เป็นหรือแต่งตั้งเลขานุการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญ ออกระเบียบวาระการประชุม ดูแลด้านการส่งหรือตอบจดหมายและเอกสารของ
สมาคม เว้นแต่จะเป็นงานในหน้าที่ของกรรมการอื่น เสนอรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
สมาคมรวมทั้งสรุปกิจการที่คณะกรรมการสมาคมได้ดาเนินไประหว่างปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี
เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาบัญชีเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมนาเงินฝากธนาคารตามที่
คณะกรรมการสมาคมจะเห็นเหมาะสม มีหน้าที่ติดตามทวงถามเงินค่าบารุงสมาชิกจ่ายเงินตาม
มติของคณะกรรมการสมาคมบริหารออกใบเสร็จรับเงินสมาคมเสนองบดุลประจาปีของสมาคมซึ่ง
ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี
นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิกและทาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ให้กับสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน
กรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่กาหนดตารางการแข่งขันแต่งตั้งผู้ดาเนินการจัดการแข่งขัน
กาหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันกอล์ฟพร้อมทั้งมีหน้าที่ให้คาแนะนาวิธีการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
ตามมาตรฐานสากล ให้แก่สมาชิก
กรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โฆษณา จัดทาวารสารหรือเอกสารเกี่ยวกับกีฬา
กอล์ฟเผยแพร่ผลงานของสมาคมตลอดจนประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศและงาน
เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งปวง
กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ติดต่อ จัดหา ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์ของ สมาคมรวมทั้งติดต่อหาผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

๑๔.๑๐ กรรมการกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และวิชาการกีฬากอล์ฟ มีหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการแข่งขันของ
สมาคมรวมทั้งทาหน้าที่เผยแพร่กฎข้อบังคับและวิชาการกีฬากอล์ฟโดยให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับและมารยาท ซึ่งรับรองโดยอาร์ แอนด์ เอ รูล์ ลิมิเต็ด
๑๔.๑๑ กรรมการวินัย มีหน้าที่ดาเนินการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนามารยาท และการปฏิบัติตนของ
สมาชิก สมาคม
๑๔.๑๒ กรรมการกิจกรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะนามาซึ่งโอกาสในการสร้างชื่อเสียงอัน
ดีให้เกิดกับ สมาคม
๑๔.๑๓ กรรมการกลาง มีหน้าที่ช่วยงานกรรมการแต่ละฝ่ายหรืองานพิเศษอื่นๆ ตามที่นายกสมาคม
มอบหมาย
หมวด ๕
การประชุม
ข้อ ๑๕. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีขึ้นภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของสมาคม ณ สถานที่ วันเวลา ตามที่คณะกรรมการ
สมาคมกาหนด
ข้อ ๑๖. การประชุมใหญ่วิสามัญ นายกสมาคม อาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อมีสมาชิกสามัญ
จานวนไม่น้อยว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดทาหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ ๑๗. การประชุมคณะกรรมการสมาคม ให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาการดาเนินการของ
สมาคมเดือนละหนึ่งครั้ง นายกสมาคม มีสิทธิเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้หรือเมื่อกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคม
ข้อ ๑๘. การแจ้งประชุม
๑๘.๑ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เลขาธิการส่งหนังสือแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
๑๘.๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ให้เลขาธิการแจ้งวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรือในกรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้
กรรมการทราบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือติดต่อโดยตรงก็ได้

ข้อ ๑๙. องค์ประชุม
๑๙.๑ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมแต่ถ้าเมื่อถึง
กาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้คณะกรรมการสมาคม
เรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมภายในสิบสี่วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้ง
แรก สาหรับการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้าสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม
๑๙.๒ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมทุกครั้งให้ถือจานวนกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการ ทั้งหมดเป็นองค์ประชุม
๑๙.๓ ในการประชุมใหญ่ หรือ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ถ้านายกสมาคมหรืออุปนายก ไม่มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาประชุมคนใดคน
หนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
ข้อ ๒๐. มติที่ประชุม
๒๐.๑ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญ เว้นแต่ข้อบังคับจะระบุเป็นอย่างอื่น
ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่มาประชุมเป็นมติที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
๒๐.๒ ในการประชุมของคณะกรรมการสมาคมทุกครั้งให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชุมเป็นมติที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ควรมีระเบียบวาระการประชุมพอสังเขปดังต่อไปนี้
๒๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๒๑.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี ครั้งที่ผ่านมา
๒๑.๓ เรื่องแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี
๒๑.๔ เรื่องแถลงบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
๒๑.๕ เรื่องแถลงกิจการที่จะดาเนินการต่อไป
๒๑.๖ เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
๒๑.๗ เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคม (เมื่อครบวาระ)
๒๑.๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวด ๖
การเงิน และทรัพย์สิน
ข้อ ๒๒. รายได้ของสมาคมมาจากค่าสมัคร ค่าบารุงประจาปีที่เรียกเก็บจากสมาชิก งบประมาณ สนับสนุนจาก
รัฐบาลและเอกชน การจัดสอบ การจัดอบรม ค่าธรรมเนียมเงินรางวัล การบริจาคของ สมาชิก หรือ
บุคคลอื่น ๆ
ข้อ ๒๓. ให้มีการจัดทาบัญชีและแสดงรายรับ รายจ่าย และทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พร้อมทั้งมีการ แต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคม
ข้อ ๒๔. การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของ สมาคมให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการสมาคมกาหนด
ข้อ ๒๕. ให้ถือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบบัญชีการเงินของสมาคม
หมวด ๗
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเลิกสมาคม
ข้อ ๒๖. ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้แก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
และสมาคมต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานครภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนแล้วให้มี
ผลใช้บังคับได้
ข้อ ๒๗. การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคม
จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือมีเหตุตามที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมาย
ข้อ ๒๘. เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ดาเนินการชาระ
บัญชีตามที่กฎหมายกาหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามมติที่ประชุมใหญ่

หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙. ให้คณะกรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
ตามใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.๖) ทะเบียนเลขที่ จ.
๔๖๘๔/๒๕๕๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระสองปี นับจากวันที่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน
ข้อ ๓๐. บรรดาระเบียบหรือประกาศของสมาคมที่ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคง
ให้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

