๑

ข้อบังคับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘
-----------------ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พุทธศักราช ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วั นถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่และได้จดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบแล้ว
ข้อ ๓ เมื่อข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์
พุทธศักราช ๒๕๐๕ และข้อบังคับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๒๐, ๒๕๒๓, ๒๕๒๕, ๒๕๓๒, ๒๕๓๖, ๒๕๔๔, ๒๕๔๙, ๒๕๕๕, ๒๕๕๗ และ/หรือ
ข้อบังคับอื่นใดของสมาคมที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้บรรดากฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ ที่ออก
โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของสมาคมแบดมินตันที่ยกเลิกไปแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้อยู่ต่อไป เว้นแต่กฎ
ระเบียบ หรือคาสั่งนั้นจะมีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ สมาคมกี ฬ าแบดมิ น ตั น แห่ งประเทศไทย เป็ น สมาคมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ใช้ ชื่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า "The Badminton Association of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty
the King "
เครื่องหมายของสมาคมเป็นดังต่อไปนี้

ข้อ ๕ สมาคมนี้ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สนามแบดมินตันของสมาคมในบริเวณสวนลุมพินี ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี (หัวมุมถนนสารสินด้านถนนวิทยุ) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และอาจมีสานักงานสาขาได้ตามที่กรรมการ
สมาคมจะเห็นสมควร
วันเวลาเปิดทาการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

๒

วัตถุประสงค์
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
(๒) ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
(๓) เป็นศูนย์กลางประสานงานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันในนามของชาติหรือประเทศไทย
(๔) ร่วมมือกับองค์กรหรือสมาคมกีฬา หรือสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ
(๕) จัดหรือร่วมมือในการจัดดาเนินการกีฬาแบดมินตัน
(๖) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
(๗) จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่นักกีฬาแบดมินตัน บุคลากรกีฬาแบดมินตัน
สมาชิกและอดีตนักกีฬาแบดมินตันที่สร้างชื่อเสียงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติ
(๘) สนับสนุน ส่งเสริม นักกีฬาแบดมินตันคนพิการและกิจกรรมกีฬาแบดมินตันคนพิการ
(๙) สนับสนุน ส่งเสริม นักกีฬาแบดมินตันอาวุโส
(๑๐) สนับสนุน ส่งเสริมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันทั้งในรายการแข่งขันระดับ
นานาชาติและรายการแข่งขันระดับประเทศที่สมาคมอนุมัติและรับรองผลการแข่งขัน
(๑๑) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางกีฬาแบดมินตัน
(๑๒) ดาเนินการให้กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาอาชีพ และสนับสนุน ส่งเสริมให้กีฬาแบดมินตัน
เป็นกีฬาอาชีพที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง แพร่หลายและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
สมาชิก
ข้อ ๗ สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่
ก. สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาแบดมินตันหรือมีการกีฬาแบดมินตัน
รวมอยู่ด้วย และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ข. ชมรมหรือสโมสรแบดมินตัน ที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน มีสนามแบดมินตัน
มาตรฐานที่เป็นของตนเองหรือมีสนามแบดมินตันมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม
หรือเล่นเป็นประจาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ชมรม/สโมสรเพียงแห่งเดียวและมีกิจกรรมส่งเสริมกีฬาแบดมินตัน
รวมอยู่ด้วย กับต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ค. หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาหรือ
การส่งเสริมกีฬาแบดมินตันรวมอยู่ด้วย
(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ ชมรมหรือคณะบุคคลที่มีผู้เล่นกีฬาแบดมินตันอยู่ในสังกัดไม่น้อยกว่า
๑๐ คน หรือสมาชิกสามัญที่กรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ ๘ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีฝ่ายแบดมินตันและมีกิจกรรมกีฬาแบดมินตันให้เป็นสมาชิกสมทบของสมาคม
นับตั้งแต่วันที่กรรมการสมาคมรับทราบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
ประจาปีแล้ว

๓

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ มีสิทธิปรับสถานภาพจากสมาชิกสมทบให้เป็น
สมาชิกสามัญได้ เมื่อเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยให้ดาเนินการตามข้อบังคับข้อ ๙, ๙.๑, ๙.๒
และ ๙.๓ เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสามัญได้โดยอนุโลม แล้วให้ดาเนินการตามข้อบังคับข้อ ๑๐
ข้อ ๙ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบต้องมีสมาชิกสามัญ ๒ รายรับรอง และต้อง
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบที่สมาคมกาหนด ต่อนายทะเบียนสมาคม เมื่อนายทะเบียนสมาคม
รับใบสมัครแล้วให้นายทะเบียนสมาคมลงบันทึกการรับสมัครไว้ในสมุดทะเบียนผู้สมัคร แล้วทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดและคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จากนั้นให้แจ้งเลขาธิการ
สมาคมทราบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป ถ้าเป็นการสมัครสมาชิก
สมทบ กรรมการสมาคมมีสิทธิลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และให้ดาเนินการตามข้อบังคับข้อ ๑๐
เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบจานวนสมาชิก ประเภทสมาชิกและการรับสมัครสมาชิก
ให้นายทะเบียนจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้สมัคร สมุดทะเบียนสมาชิกสมทบ สมุดทะเบี ยนสมาชิกสามัญ และสมุด
ทะเบียนสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเก็บรักษาไว้ที่สมาคม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
สมาคมกีฬากาหนด
๙.๑ การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ เมื่อคณะกรรมการสมาคมรับทราบแล้ว ให้เลขาธิการสมาคม
ทาหนังสือเวียนหรือโทรสาร หรือแจ้งทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกสามัญให้
สมาชิกสามัญของสมาคมทั้งหมดทราบภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการสมาคมรับทราบ
๙.๒ เมื่อพ้นกาหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการสมาคมรับทราบ ถ้าไม่มีสมาชิกสามัญ
มีหนังสือคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร คัดค้านการขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญตามข้อ ๙.๑ คณะกรรมการสมาคม
มีอานาจรับสมาชิกนั้นเป็นสมาชิกสามัญได้ แล้วให้เลขาธิการสมาคมรายงานผลการรับสมัครให้ผู้สมัครทราบ
โดยเร็วที่สุด
๙.๓ ในกรณีที่มีการคัดค้านจากสมาชิกสามัญรายใดรายหนึ่งของสมาคม ให้ผู้คัดค้าน ทาคาคัดค้าน
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงเหตุผลแห่งการคัดค้านให้แจ้งชัด และแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อเลขาธิการสมาคม ภายใน ๗ วันนับแต่วันยื่นคาคัดค้าน
ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาใบสมัครของผู้สมัคร คาคัดค้านและเหตุผลแห่งการคัดค้าน
ตลอดจนพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านนามาแสดง หากเห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผล และมีพยานหลักฐานสนับสนุน
มีน้าหนักรับฟังได้ ให้นาคาคัดค้าน เหตุผลแห่งการคัดค้านและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บรรจุเข้าใน
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมวิสามัญ ถ้าหากมี เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมที่ มีสิทธิออก
เสียงพิจารณาลงมติ ถ้าได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก ถือว่าสมาคมรับผู้สมัครนั้นเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
ของสมาคม หากไม่เห็นชอบ ให้การสมัครนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นใหม่ เมื่อมีการแก้ไขความ
บกพร่องอันเป็นเหตุสาคัญที่ถูกปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกสามัญนั้นแล้ว
กรณีตามวรรคสอง หากคณะกรรมการสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า การคัดค้านไม่มี
เหตุผลหรือน้าหนักรับฟังได้ คณะกรรมการสมาคมมีอานาจรับผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิกสามัญและให้นาความใน
ข้อบังคับ ข้อ ๙.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๙.๔ เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการจัดทาทะเบียนสมาชิกและการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิก ให้ถือเอารายชื่อสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก่อนวันประชุมครั้งที่จะมีการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนนั้น

๔

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการสมาคม หรือที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ชมรม หรือสโมสรใดเป็นสมาชิกสามัญ
หรือสมาชิกสมทบของสมาคมแล้ว ให้ผู้สมัครนั้นชาระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และค่าบารุงสมาคมให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการสมาคม ถ้าไม่ชาระภายในกาหนดให้ถือว่าการรับสมัคร
และการยอมรับนั้นเป็นยกเลิกไป ค่าบารุงประจาปีครั้งแรกที่ชาระตามความในวรรคก่อนไม่ว่าจะชาระในวันใด
ให้ถือว่าเป็นค่าบารุงประจาปีแรกแห่งการเป็นสมาชิก ซึ่งย่อมสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมแห่งปีนั้น
ข้อ ๑๑ ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ และค่าบารุงประจาปีมีอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าลงทะเบียน
สาหรับสมาชิกสามัญ ๑,๐๐๐ บาท
สาหรับสมาชิกสมทบ ๕๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงประจาปี
สาหรับสมาชิกสามัญ
๕๐๐ บาท
สาหรับสมาชิกสมทบ
๒๕๐ บาท
คณะกรรมการสมาคมมีสิทธิกาหนดอัตราค่าสมาชิกใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
โดยอัตราดังกล่าวเฉพาะค่าลงทะเบียนให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่สมัครใหม่ ส่วนค่าบารุงประจาปีให้ใช้บังคับโดย
ทั่วกัน นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมมีดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ข้อบังคับนี้กาหนดไว้
(๒) สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคมต่อกรรมการ
สมาคม เมื่อกรรมการสมาคมได้รับข้อเสนอนั้นแล้วให้นาเสนอนายกสมาคมเพื่อวินิจฉัยหรือมีคาสั่ง หรือนาเข้า
ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมก็ได้
(๓) สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมได้จัดให้มีขึ้นและให้
รวมถึงสิทธิในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมเป็นผู้จัดและให้การรับรองด้วย
(๔) สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
(๕) สมาชิกสามัญมีสิทธิลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้รายละ ๑ เสียง
(๖) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
(๗) สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อสมาคมให้การสนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่สมาชิก
ในกิจการที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน
(๘) สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมตราขึ้นและชาระค่าบารุง
ประจาปี
(๙) สมาชิกมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสมาคม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ข้อ ๑๓ สมาชิกสมทบย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสมทบมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ (๑)

๕

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๔ สมาชิกสมาคมย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) สิ้นสภาพ
(๒) ลาออก
(๓) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
(๔) คณะกรรมการสมาคมมีมติให้ ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวน
คณะกรรมการสมาคมที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการลงมตินั้น
ข้อ ๑๕ สมาชิกใดประสงค์จ ะลาออกจากการเป็ น สมาชิก ให้ แ จ้งความประสงค์เป็ น หนั งสื อไปยั ง
เลขาธิการสมาคม เมื่อเลขาธิการสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้วให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมทราบ
ข้อ ๑๖ สมาชิกสมาคมรายใดขาดคุณ สมบัติ การเป็น สมาชิก ตามความในข้อ ๗ หรือไม่มี กิจกรรม
เกี่ยวกับการกีฬาแบดมินตันตามความในข้อ ๘ ให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาตามข้อ
๑๔ (๔) ในกรณีที่สมาชิกใดเป็นสมาคมที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า
สมาชิกนั้นหมดสภาพเป็นนิติบุคคลให้นายทะเบียนเสนอกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาตามข้อ ๑๔ (๔)
ข้อ ๑๗ สมาชิกใดที่ไม่ชาระค่าบารุงเป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน ให้นายทะเบียนเสนอต่อคณะกรรมการ
สมาคมเพื่อพิจารณาตามข้อ ๑๔ (๔)
สมาชิกที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนตามความในวรรคก่อน ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่
ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนสมาคมเมื่อพ้นกาหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อ
ข้อ ๑๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่โดยเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมมีมติให้สมาชิกรายใดออกจาก
สมาชิกภาพ ก็ให้เลขาธิการสมาคมแจ้งเป็นหนังสือไปยังสมาชิกรายนั้น และให้ถือว่าสมาชิกรายนั้นขาดจาก
สมาชิกภาพนับตั้งแต่บัดนั้น
กรรมการสมาคม
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสมาคม มีจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๙ คน และประกอบด้วยบุคคล ๒ ประเภท
ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกสามัญไม่เกิน ๑๓ คน
(๒) บุคคลที่สนใจและสนับสนุนกีฬาแบดมินตันไม่เกิน ๖ คน
๑๙.๑ นายกสมาคมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมาก
๑๙.๒ นายกสมาคมที่ได้รับเลือกตั้งนั้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสมาคมตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๑๙ อีกไม่เกิน ๑๘ คน

๖

ข้อ ๒๐ ให้ น ายกสมาคมทาหน้ าที่เป็น หั วหน้าในการบริห ารกิจการของสมาคม และทาหน้าที่เป็ น
ผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสมาคมให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
อุปนายก ไม่เกิน ๔ คน เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน ตาแหน่งละ ๑ คน
นายกสมาคมมีอานาจแต่งตั้งสมาชิกหรือผู้มีความรู้ความสามารถและสนใจหรือสนับสนุนกีฬา
เเบดมินตัน ช่วยเหลืองานกรรมการสมาคมในตาแหน่งต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและตามจานวนที่เห็นสมควร
เลขาธิการสมาคมมีอานาจบรรจุ แต่งตั้ง ว่าจ้างหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ของสมาคมให้เพียงพอ
ต่อปริมาณงานของสมาคม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของนายกสมาคม
การกาหนดคุณสมบัติ การบรรจุ แต่งตั้ง ว่าจ้างหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ของสมาคมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กาหนด
ในกรณีที่กรรมการสมาคม เจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสมาชิก ได้รับคาสั่งหรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของสมาคม หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับสมาคมตามคาสั่งนายกสมาคม หรือเลขาธิ การ
สมาคม หรือตามมติของคณะกรรมการสมาคม ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยประชุมหรือค่าป่วยการต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมและจาเป็นแก่การนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กาหนด
ข้อ ๒๑ นายกสมาคมและกรรมการสมาคม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒๒ นายกสมาคมและกรรมการสมาคม มีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละหนึ่งเสียง
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
ข้อ ๒๓ นายกสมาคมและกรรมการสมาคมอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการสหพันธ์แบดมินตันโลก
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการสมาคมมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และมีอานาจหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้กับทั้งมีอานาจตั้งอนุกรรมการเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
(๑) การแข่งขันต่าง ๆ
(๒) การเงินของสมาคม
(๓) ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
(๔) ผู้ตัดสินกีฬา
(๕) กิจการอื่น ๆ ที่กรรมการสมาคมเห็นสมควร
กรรมการสมาคมจะกาหนดองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสมาคมมีอานาจตราระเบียบการแข่งขัน หรือกาหนดระเบียบปฏิบัติอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
บรรดาระเบียบของสมาคมตามวรรคหนึ่ง หากที่ประชุมใหญ่เป็นผู้มีมติเห็นชอบให้นาออกบังคับใช้
การยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขระเบียบนั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

๗

ข้อ ๒๖ นายกสมาคมและกรรมการสมาคม ย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ออกตามวาระ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ
(๕) นายกสมาคมมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง (เฉพาะกรรมการสมาคม)
(๖) เป็นบุคคลล้มละลายตามคาสั่งศาล หรือกระทาผิดอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีกรรมการสมาคม ตามข้อ ๑๙ จากบุคคลประเภทใดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ นายกสมาคม
จะแต่งตั้งบุคคลประเภทเดียวกันเข้าเป็นกรรมการสมาคมแทน และให้อยู่ในตาแหน่งเท่าวาระของกรรมการ
สมาคมที่พ้นออกจากตาแหน่งนั้นก็ได้
ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตาแหน่งให้กรรมการสมาคมทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งด้วย
ข้อ ๒๗ เมื่อนายกสมาคมพ้นจากตาแหน่งซึ่งมิใช่กรณีตามข้อ ๒๖ (๒) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญหรือ
วิสามัญแล้วแต่กรณีเพื่อดาเนินการตามข้อ ๑๙ และ ๑๙.๑ ภายในกาหนด ๔๕ วัน
ให้นาความในข้อบังคับ ข้อ ๓๘ ที่เกี่ยวกับวาระการประชุมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ นายกสมาคม และกรรมการสมาคม ตามข้อ ๑๙ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งให้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่านายกสมาคมและกรรมการสมาคมชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้นายกสมาคมและกรรมการสมาคมชุดเดิมมีหน้าที่ดาเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งนายก
สมาคมและกรรมการสมาคมชุดใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ประชุมใหญ่ล งมติ หากไม่ดาเนินการภายใน
กาหนด ให้นายกสมาคมและกรรมการสมาคมชุดใหม่ดาเนินการได้เอง
นายกสมาคมและกรรมการสมาคมชุดใหม่ ถือว่าเข้ารับหน้าที่เมื่อมีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๒๙ นายกสมาคมมีอานาจและหน้าที่ควบคุมกิจการของสมาคมให้ดาเนินไปตามข้อบังคับและตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม และมีหน้าที่อื่นตามที่ข้อบังคับนี้กาหนด
อุปนายกสมาคมเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกสมาคม
และเป็นผู้ทาการแทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๓๐ นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการสมาคม
เพื่อปรึกษากิจการตามที่เห็นควร หรือ กรรมการสมาคมมีจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ จะเข้าชื่อกันให้เลขาธิการ
สมาคมเรียกประชุมคณะกรรมการสมาคมก็ได้
การเรียกประชุมอาจทาเป็นหนังสือหรือโทรสาร หรือแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และต้องระบุ
วาระการประชุม ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนการประชุม
ข้อ ๓๑ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ถ้าในการประชุมคราวใดนายกสมาคม
และอุปนายกสมาคมไม่อยู่ ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสมาคมผู้หนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานในการประชุมคราวนั้น

๘

ข้อ ๓๒ การประชุมคณะกรรมการสมาคมต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
สมาคมทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนได้เสียของกรรมการสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการสมาคมผู้นั้น
จะอยู่ในที่ประชุมและจะออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้
การประชุมใหญ่
ข้อ ๓๓ ให้ มีการประชุมใหญ่ เป็ นการประชุมสามัญประจาปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกาหนด
๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของสมาคม
การเรียกประชุมใหญ่อาจแจ้งเป็นหนังสือ หรือโทรสาร หรือแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
สมาชิกทุกรายที่มีชื่อในทะเบียนของสมาคมและต้องระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมด้วย ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนการประชุม
สมาชิกสามัญจานวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ มี
การประชุมใหญ่สมาชิกเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้โดยทาหนังสือถึงนายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม
ระบุหัวข้อที่จะประชุม และภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้นายกสมาคมหรือคณะกรรมการสมาคม
ดาเนินการเรียกประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ
เมื่อมีเหตุอันสมควรนายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม มีอานาจเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่
ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้และการประชุมใหญ่นั้นได้เรียก
ตามคาร้ อ งขอของสมาชิ ก ก็ ใ ห้ ง ดการประชุ ม แต่ ถ้ า เป็ น การประชุ ม ใหญ่ ที่ ส มาชิ ก มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ร้ อ งขอ
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจาต้องครบองค์ประชุม
สมาชิกรายใดมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือประเด็น
ข้อพิจารณาเรื่องใดในการประชุม สมาชิกผู้นั้นจะอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงลงมติไม่ได้
ข้อ ๓๕ นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ ก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการสมาคมผู้หนึ่งขึ้นทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปีต้องมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(๓) พิจารณารายงานของคณะกรรมการสมาคม
(๔) พิจารณาบัญชีต่าง ๆ และรับรองงบดุล

๙

(๕) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปีต่อไป
(๖) พิจารณากิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่รวมทั้งญัตติต่างๆที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(๗) วาระอื่น ๆ
เฉพาะในปีที่นายกสมาคมและกรรมการสมาคมพ้นวาระหรื อพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๒๖ หากต้องการให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ในการประชุมคราวเดียวกันนี้ ให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมใน (๗) เป็นการเลือกตั้งนายก
สมาคมและให้วาระการประชุม (๘) เป็นวาระอื่น ๆ
ข้อ ๓๖ สมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีสิทธิแต่งตั้งผู้แทน
คนหนึ่ งโดยทาเป็ น หนั งสื อให้ เข้าร่วมประชุมใหญ่แทนได้ ผู้ แทนสมาชิกสามัญ หรือผู้แทนผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้
ข้อ ๓๗ สมาชิกสามัญรายใดค้างชาระค่าบารุงประจาปีก็ดี ไม่ส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมในการแข่งขันที่สมาคม
จัดหรือยินยอมให้จัดขึ้นก็ดี อาจเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในมติใด ๆ ไม่ได้
ทั้ งนี้ ให้ ย กเว้ น ผู้ ที่ มี กิ จ กรรมการจั ด การแข่ งขั น แบดมิ น ตั น ที่ ส มาคมรับ รองมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงมติ
ในที่ประชุมได้
การส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมทาการแข่งขัน ต้องเป็นการส่งเข้าร่วมแข่งขันภายใน ๑ ปีก่อนวันที่
สมาชิกผู้นั้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนกิจกรรมจัดการแข่งขันแบดมินตันที่สมาคมรับรองต้องมีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวภายใน ๒ ปีก่อนวันใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๓๘ ให้ มี การประชุ มใหญ่ ภ ายใน ๙๐ วัน นับ แต่วัน ที่ น ายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมพ้ น จาก
ตาแหน่งตามวาระ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(๓) พิจารณารายงานของคณะกรรมการสมาคม
(๔) พิจารณาบัญชีต่าง ๆ และรับรองงบดุล
(๕) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปีต่อไป
(๖) พิจารณากิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่รวมทั้งญัตติต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว
ล่วงหน้า
(๗) การเลือกตั้งนายกสมาคม
(๘) วาระอื่น ๆ
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการสมาคมมีสิทธิเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้แต่งตั้งผู้ทรงเกียรติ หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือ
ผู้มีคุณูปการต่อวงการกีฬาแบดมินตัน ให้เข้ารับหรือดารงตาแหน่งกิตติมศักดิ์ดังนี้ องค์อุปการะ นายกสมาคม
กิตติมศักดิ์ กรรมการสมาคมกิตติมศักดิ์ หรือตาแหน่งกิตติมศักดิ์อื่นใดที่เห็นสมควร เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลนั้น
โดยให้มีวาระการเข้ารับหรือดารงตาแหน่งนั้น ๆ เท่าวาระของคณะกรรมการสมาคมที่ดารงอยู่
คณะกรรมการสมาคม อาจมีมติให้เชิญผู้เข้ารับหรือผู้ดารงตาแหน่งกิตติมศักดิ์ตามวรรคหนึ่งเข้าร่วม
ประชุมใหญ่หรือร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็นได้ แต่จะออกเสียงลงมติใด ๆ
ไม่ได้

๑๐

การบัญชีและทรัพย์สิน
ข้อ ๔๐ สมาคมต้องจัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ ๑๒ เดือน เป็นรอบปีทางบัญชีของสมาคมรอบปี
ในทางบัญชีของสมาคมให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ ๔๑ งบดุลต้องมีรายการแสดงจานวนสินทรัพย์ และหนี้สินของสมาคม กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลต้อง
จัดทาให้แล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ภายใน
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี
ข้อ ๔๒ การจัดทาบัญชี การรับเงินและการจ่ายเงินของสมาคม ให้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกาหนด
ข้อ ๔๓ สมาคมต้องจัดทารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินการของสมาคม เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุล สมาคมต้องส่งสาเนารายงานประจาปีและงบดุลต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
การเลิกล้ม
ข้อ ๔๔ สมาคมกีฬ าแบดมิน ตั น แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จะเลิ กล้ ม มิได้ เว้นแต่จะได้เรีย ก
ประชุมใหญ่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ และโดยมติที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ในกรณี ที่ ป ระชุมใหญ่ มีมติให้ เลิ กล้มดังกล่าวในวรรคก่อน ภายหลังการช าระบัญ ชีห ากมีทรัพย์สิ น
เหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่สภากาชาดไทยจงสิ้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ข้อ ๔๕ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะกระทาได้ต่อเมื่อกรรมการสมาคมหรือสมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมดเสนอคาขอหรือเข้าชื่อเสนอคาขอต่อนายกสมาคม โดยทาเป็นหนังสือพร้อมร่าง
ข้อบังคับในส่วนที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทั้งเหตุผลตามสมควร เมื่อนายกสมาคมได้รับคาขอ พร้อมร่าง
ข้อบังคับที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้นัดประชุมใหญ่สมาชิกเป็นการเฉพาะภายในกาหนด ๔๕ วัน นับแต่
ได้รับคาขอ หรือบรรจุในวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมวิสามัญถ้าหากมี สุดแต่ว่าการ
ประชุมใดถึงกาหนดก่อนกัน ร่างข้อบังคับที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงนี้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่มี
มติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและอยู่ในที่ประชุม
ในขณะนั้นและต้องนาไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่สมาคมจัดให้มีการตั้งกองทุนเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ หรือช่วยเหลือ แก่นักกีฬา
แบดมินตัน อดีตนักกีฬาแบดมินตัน บุคลากรทางกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาแบดมินตันอาวุโสนักกีฬาแบดมินตัน
คนพิการ หรือสมาชิก การบริหารกองทุนให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

๑๑

ข้อ ๔๗ นอกจากกรณีตามข้อบังคับข้อที่ ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๖ แล้ว กรรมการสมาคม เจ้าหน้าที่ของสมาคม และ
สมาชิก อาจถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง พ้นจากหน้าที่ หรือพ้นจากสมาชิกแล้วแต่กรณี ถ้ากระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคมเข้าเป็น
สมาชิกหรือบังคับด้วยประการใด ๆ โดยผู้นั้นไม่สมัครใจหรือให้สมาชิกออกจากสมาคมกีฬาโดยเจตนาอันไม่สุจริต
หรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
(๒) กีดกันหรือขัดขวางมิให้นักกีฬาเข้าแข่งขันโดยมีเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
(๓) กล่าวเท็จให้ร้าย ยุยง ส่งเสริมหรือกระทาการใด ๆ ให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่สมาชิก หรือให้เกิด
การดู ห มิ่ น เกลี ย ดชั ง โดยประการที่ น่ าจะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ส มาคม นายกสมาคม กรรมการสมาคม
เจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือสมาชิก
ข้อ ๔๘ การคัด เลื อกตัว นั กกีฬ าที มชาติ นักกีฬ าที มชาติส ารอง ผู้ ฝึ กสอนและการส่ งนั กกีฬ าเข้าแข่งขันใน
รายการแข่งขันรายการใดในนามทีมชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กาหนดและระเบียบนั้นก่อน
ประกาศใช้บังคับต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ข้อบังคับของสมาคมข้อใดกาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการนั้น แต่สมาคมยังไม่มีระเบียบในเรื่องนั้น
ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม มีอานาจออกคาสั่งกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น
ไปพลางก่อนได้
บทเฉพาะกาล
มิให้นาความในข้อบังคับ ๗ (๑) ข มาใช้บังคับแก่บรรดาสมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมอยู่แล้ว และ
สมาชิกที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญต่อสมาคมแล้ว และอยู่ร ะหว่างขั้นตอนการดาเนินการรับเป็นสมาชิก
ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้จัดทาข้อบังคับ

