
ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-------------------- 
ข้อ  ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ   ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร 

 ข้อ  ๓   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สมาคมเสนอปัญหานั้นให้ที่ประชุมใหญ่
   วินิจฉัย และให้ถือการวินิจฉัยเป็นที่สุด  

ข้อ   ๔   ค าจ ากัดความ ค าในข้อบังคับนี้หมายความว่า ดังนี้   
  ๔.๑  สมาคม หมายถึง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
  ๔.๒  คณะกรรมการสมาคม หมายถึง คณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
  ๔.๓  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
    แห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
  ๔.๔  นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา หรือนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร หมายถึง 
    การกีฬาแห่งประเทศไทย 

หมวดที ่๑ 
ความทั่วไป 

ข้อ   ๕   สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สกอท.” เรียกเป็น
   ภาษาอังกฤษว่า “PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION OF THAILAND” ใช้อักษรย่อว่า 
   “THAILAND PGA” 

ข้อ   ๖   เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลม เส้นวงกลมรอบนอกเป็นสีเทา เส้นวงกลมรอบต่อมาเป็นสีขาว 
   พ้ืนวงกลมรอบนอกเป็นสีน้ าเงิน  มีอักษรภาษาไทยสีขาวเขียนค าว่า สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
   แห่งประเทศไทย อยู่ด้านบน และมีอักษรภาษาอังกฤษเขียนค าว่า PROFESSIONAL GOLF ASSOCIATION 
   OF THAILAND อยู่ด้านล่าง มีวงกลมสีขาวเงาสีแดงคั่นระหว่างอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   พ้ืนวงกลมด้านในเป็นสีเทา มีธงชาติไทยอยู่ด้านบน ตรงกลางมีอักษรภาษาอังกฤษ เขียนค าว่า  
   THAILAND PGA โดยอักษร THAILAND เป็นสีน้ าเงิน และอักษร PGA เป็นสีขาว และด้านล่างเป็นรูป
   ไม้กอล์ฟสีน้ าเงินไขว้อยู่บนลูกกอล์ฟ ตามแบบดังนี้ 
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ข้อ  ๗   ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
   พระชนมพรรษา ชั้น ๒๑ ห้อง ๖ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๓๖ ๒๐๙๑ โทรสาร ๐ ๒๑๓๖ ๒๐๙๒ E-Mail : support@pgathailand.com วันเวลา
   เปิดท าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ข้อ  ๘   วัตถุประสงค์ของสมาคม 
   ๘.๑   เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ และด าเนินกิจกรรมกีฬา
      กอล์ฟอาชีพภายในประเทศ  

    ๘.๒   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ กฎข้อบังคับ มารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ และด าเนินการ
      จัดการแข่งขนัภายในประเทศ โดยก ากับ ควบคุม และรับรองการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ
      ให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่สมาคมก าหนดในแต่ละระดับ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ
      ของ อาร์แอนด์เอ รูล์ ลิมิเต็ด                
   ๘.๓   สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักกอล์ฟอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟอาชีพไทย
      ทั้งชาย หญิง และอาวุโส สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก  
            ๘.๔  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมจ านวนนักกอล์ฟอาชีพประเภทแข่งขัน นักกอล์ฟอาชีพ
    ประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ผู้จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และแคดดี้อาชีพ 
    ๘.๕   เพื่อร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟอาชีพ 
       ตลอดจนด าเนินการประสานงานติดต่อร่วมมือกับองค์กรและประเทศต่างๆ ในนามประเทศไทย
       ในด้านกีฬากอล์ฟอาชีพ 
   ๘.๖     เพ่ือส่งเสริมให้มีสมาชิกมาจากท่ัวประเทศ 
   ๘.๗    เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคม
      ก าหนด 
   ๘.๘    เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง
      และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
   ๘.๙    เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกอล์ฟอาชีพของประเทศต่างๆ 
      อันจะน าประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม  

หมวดที ่๒ 
สมาชิก 

ข้อ  ๙  สมาชิกภาพ  
             ๙.๑   สมาชิกของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
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            ๙.๒    สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกอล์ฟอาชีพประเภทแข่งขันที่ผ่านหลักเกณฑ์การสอบ เพ่ือเป็นสมาชิก
    สามัญตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก าหนด หรือนักกอล์ฟ นักกอล์ฟอาชีพ 
    ที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกสามัญ  
  ๙.๓   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่  
                     ๙.๓.๑  นักกอล์ฟอาชีพอาวุโส  
                     ๙.๓.๒  นักกอล์ฟอาชีพประเภทผู้ฝึกสอน  
                     ๙.๓.๓  ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ 
                     ๙.๓.๔ ผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  
                     ๙.๓.๕  ผู้ดูแลหรือท างานในสนามกอล์ฟ  
                     ๙.๓.๖ แคดดี้อาชีพ  
                     ๙.๓.๗  นักกอล์ฟอาชีพต่างชาติ  
                     ๙.๓.๘  บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกวิสามัญ  
             ๙.๔  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่ให้การสนับสนุน อุปการะช่วยเหลือ และท าประโยชน์ให้สมาคม 
    โดยที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์  
             ๙.๕  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม  
                     ๙.๕.๑  สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกอล์ฟอาชีพประเภทแข่งขันที่ผ่านหลักเกณฑ์ การสอบตามที่
      สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก าหนด หากประสงค์ จะสมัครเข้าเป็น
      สมาชิกสามัญ จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม 
      พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วยื่นต่อเลขาธิการ 
                     ๙.๕.๒   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักกอล์ฟอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนที่ผ่านหลักเกณฑ์การสอบ
      ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก าหนด หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
      สมาชิกวิสามัญ จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของ
      สมาคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วยื่นต่อเลขาธิการ 
       ๙.๕.๓   เมื่อมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้เลขาธิการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
      สมาคม ในคราวแรกที่มีการประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิก
      ของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการ
      เป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน 
    ๙.๕.๔ ถ้าคณะกรรมการสมาคมพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้น
      ช าระเงินค่าบ ารุงสมาคมประจ าปีให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
      เลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระเงินค่าบ ารุง
      สมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ช าระเงินค่าบ ารุงสมาคมภายในก าหนด    
      ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก และให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิก
      ในเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืนเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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ข้อ ๑๐  ค่าบ ารุงสมาคม   
           ๑๐.๑  สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบ ารุงประจ าปีๆ ละ    ๑,๐๐๐ บาท  
       ๑๐.๒  สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าบ ารุงประจ าปีๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท  
            ๑๐.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
  ๑๐.๔ สมาชิกสามัญท่ีมีอายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มิต้องเสียค่าบ ารุงสมาคมแต่อย่างใดท้ังสิ้น  

ข้อ  ๑๑ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  
             ๑๑.๑  สมาชิกสามัญ 
                     ๑๑.๑.๑  มีสิทธิได้รับบัตรประจ าตัว และประกาศนียบัตรการเป็นนักกอล์ฟอาชีพประเภท
     แข่งขันของสมาคม  
                     ๑๑.๑.๒  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม  
                     ๑๑.๑.๓  มีสิทธิเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคม  
               ๑๑.๑.๔  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นและร่วมก าหนดนโยบาย 
     การด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
     นายกสมาคม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครเป็นนายกสมาคม 
    ๑๑.๑.๕ มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม โดยมีสิทธิ
     ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง เว้นแต่เป็นสมาชิกไม่ครบ
     หนึ่งปี ให้มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ได ้ยกเว้นการเลือกตั้งนายกสมาคม 
                     ๑๑.๑.๖  มีสิทธิที่จะอุทธรณ์มติหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่
     สามัญประจ าปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ หากเห็นว่ามติหรือค าวินิจฉัยนั้น
     ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก  
                     ๑๑.๑.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อ
      คณะกรรมการสมาคม เพ่ือตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคม โดยยื่นค าขอ
      เป็นหนังสือต่อสมาคม 
                     ๑๑.๑.๘  มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ
     จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ท าหนังสือขอให้คณะกรรมสมาคมการจัดการประชุมใหญ่
     วิสามัญได ้โดยคณะกรรมการสมาคมจะต้องเรียกประชุมภายในสามสิบวันนับตั้งแต่
     วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ และแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
                     ๑๑.๑.๙  มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการกอล์ฟที่สมาคมเป็นผู้ด าเนินการสนับสนุน 
     หรือรับรองการแข่งขัน     
      ๑๑.๑.๑๐ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมเข้าแข่งขันรายการกอล์ฟ  
     ในต่างประเทศ  
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                     ๑๑.๑.๑๑  มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
     ก าหนด  
     ๑๑.๑.๑๒  มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมก าหนด 
     ๑๑.๑.๑๓   มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
     ๑๑.๑.๑๔ มีหน้าที่ช าระค่าบ ารุงประจ าปีของทุกปี สมาชิกที่ไม่ช าระค่าบ ารุงประจ าปี มีสิทธิ
      เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
     ๑๑.๑.๑๕ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
     ๑๑.๑.๑๖ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
     ๑๑.๑.๑๗  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
     ๑๑.๑.๑๘ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย        
       ๑๑.๒  สมาชิกวิสามัญ  
                     ๑๑.๒.๑  มีสิทธิได้รับบัตรประจ าตัว และประกาศนียบัตรการเป็นนักกอล์ฟอาชีพประเภท
     ผู้ฝึกสอนของสมาคม  
                     ๑๑.๒.๒ มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายของสมาคม  
                     ๑๑.๒.๓  สมาชิกตามข้อ ๙.๓.๑ และ ๙.๓.๒ มีสิทธิสมคัรเข้าร่วมแข่งขันรายการกอล์ฟที่สมาคม 
     เป็นผู้ด าเนินการหรือรับรองการแข่งขัน  
                     ๑๑.๒.๔  มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคม
     ก าหนด  
     ๑๑.๒.๕  มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมก าหนด 
     ๑๑.๒.๖   มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
     ๑๑.๒.๗ มีหน้าที่ช าระค่าบ ารุงประจ าปีของทุกปี สมาชิกที่ช าระค่าบ ารุงประจ าปี มีสิทธิ
      เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
     ๑๑.๒.๘ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
     ๑๑.๒.๙ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
     ๑๑.๒.๑๐  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 
    ๑๑.๒.๑๑ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
          ๑๑.๓   สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมติคณะกรรมการสมาคม 

ข้อ  ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้  

  ๑๒.๑  ตาย  
  ๑๒.๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม เมื่อคณะกรรมการสมาคม
      พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ช าระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 

   ๑๒.๓   ขาดสมาชิกภาพตามข้อ ๙ 
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  ๑๒.๔  ไม่ช าระค่าบ ารุงประจ าปีเกิน ๓ ปี นับจากปีที่ช าระครั้งสุดท้าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งสมาคม
      ได้มีหนังสือทวงถามแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    

   ๑๒.๕  ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกนั้นจงใจ
      ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่
      ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
  ๑๒.๕  สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้สิ้นสุดลงตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
      สมาคม หรือสมาชิกกิตติมศักดิต์าย 

หมวดที ่๓ 
การด าเนินกิจการสมาคม 

ข้อ  ๑๓ ให้มีคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่งท าหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนอย่างน้อยเก้าคนแต่
  ไม่เกินสิบเก้าคน ในจ านวนนี้ให้มีกรรมการสมาคมที่มาจากสมาชิกสามัญของสมาคมจ านวนไม่น้อยกว่า
  สองในสามของจ านวนคณะกรรมการสมาคมทั้งหมด  
           การเลือกนายกสมาคม ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสามัญ 
  และหากมีผู้เสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน ให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกสมาคม 
  ต้องมสีมาชิกสามัญให้การรับรองไม่น้อยกว่าสามราย ผู้มีสิทธิลงคะแนนคือสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
  เท่านั้น ผู้ที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และให้นายกสมาคมไปแต่งตั้ง
  กรรมการสมาคมให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ต่อไปภายในสามสิบวัน และให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการสมาคม
  ให้สมาชิกสามัญพิจารณาเพ่ือคัดค้าน กรณีที่ไม่เห็นด้วย โดยสมาชิกสามัญต้องส่งเหตุผลในการคัดค้าน
  ประกอบภายในสิบห้าวัน ดังนี้ 
       ๑๓.๑  อุปนายก ๔  คน 
       ๑๓.๒   เลขาธิการ ๑  คน 
       ๑๓.๓   เหรัญญิก ๑  คน 
       ๑๓.๔   นายทะเบียน ๑  คน 
       ๑๓.๕ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ๑  คน 
       ๑๓.๖ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๑  คน 
       ๑๓.๗ กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    ๑  คน 
       ๑๓.๘ กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์   ๑  คน 
       ๑๓.๙ กรรมการกฎข้อบังคับ    ๑  คน 
       ๑๓.๑๐ กรรมการวินัย   ๑  คน 
       ๑๓.๑๑ กรรมการกลาง   ๕  คน 
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ข้อ  ๑๔ กรรมการสมาคม ต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๑๔.๒ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ หรือการ
     ส่งเสริมกีฬากอล์ฟภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคม 
  ๑๔.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  ๑๔.๔  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   ๑๔.๕  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
     โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   ๑๔.๖ ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา ๘๖(๔) แห่ง 
     พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่
     ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

   ๑๔.๗  ไม่เป็นผู้ที่คณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออกจากกรรมการสมาคม โดยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง
     กรรมการสมาคม อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม
     คณะกรรมการสมาคม หรือกระท าการใดๆ ที่น าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม  
  ๑๔.๘ ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาชนิดอ่ืนเกินกว่าสองแห่ง ส าหรับต าแหน่งนายกสมาคม
     หรือเลขาธิการสมาคม ให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง 

ข้อ  ๑๕ คณะกรรมการสมาคม มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจาก
  นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
    การด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมเกินสองวาระติดต่อกันจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อกรรมการสมาคม
  ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
  สมาชิกสามัญทั้งหมดของสมาคม แต่ทั้งนี้กรรมการสมาคมผู้นั้นจะด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมติดต่อกัน
  เกินสี่วาระมิได้     

ข้อ  ๑๖ การแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม ให้สมาคมน าไปจดทะเบียน
  ต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือ
  เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม และเมื่อคณะกรรมการสมาคมอยู่ในต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว 
  แต่คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน ก็ให้คณะกรรมการ
  สมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมต่อไป จนกว่าคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่จะได้รับอนุญาต
  ให้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย และก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการสมาคมชุดเดิม
  และคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสมาคม
  ชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร 
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ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้คณะกรรมการสมาคมพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ และให้
  คณะกรรมการสมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสามสิบวัน 

ข้อ  ๑๘ ต าแหน่งกรรมการสมาคมว่างลงก่อนครบก าหนดวาระ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งบุคคลหรือสมาชิก
  ที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงนั้น เว้นแต่บุคคลนั้นถูกมีมติให้ออกโดยที่ประชุม
  คณะกรรมการสมาคม หรือที่ประชุมใหญ่ โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่
  ตนแทนเท่านั้น 

ข้อ  ๑๙ กรรมการสมาคมอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ  
  ๑๙.๑ ตาย 
  ๑๙.๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม  
  ๑๙.๓ ขาดจากคุณสมบัติหรือสมาชิกภาพ 
  ๑๙.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมลงมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
     จ านวนคณะกรรมการสมาคมทั้งหมด 
  ๑๙.๕  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียง
     ที่นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้ง 
  ๑๙.๖  ต าแหน่งนายกสมาคมว่างลง  

ข้อ  ๒๐ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม 
  ๒๐.๑ มีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น จะต้องไม่ขัดต่อ
        ข้อบังคับฉบับนี้ 
  ๒๐.๒ มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน จ้าง และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
  ๒๐.๓ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
     จะสามารถอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการสมาคมที่แต่งตั้ง 
  ๒๐.๔  มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และประชุมใหญ่วิสามัญ 
  ๒๐.๕  มีอ านาจลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคม หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
     อย่างใดเป็นการเสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณี 
  ๒๐.๖ มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอ านาจอื่นๆ ตามท่ี
     ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 
  ๒๐.๗  มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม 
  ๒๐.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
     สมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ท าหนังสือขอให้
     คณะกรรมการสมาคมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
     ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการสมาคมไม่เรียกประชุม 
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     ภายในระยะเวลา สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้  โดยทั้งนี้
     คณะกรรมการสมาคมจะต้องเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
     และแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
  ๒๐.๙ มีหน้าที่จัดท าบัญชีงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งในบัญชีงบดุลต้องมีรายการ
    แสดงจ านวนสินทรัพย์ และหนี้สินของสมาคม รวมถึงบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องผ่านการ
    ตรวจสอบและลงนามของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมภายใน
    หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี 
  ๒๐.๑๐ มีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี และผลการด าเนินการของสมาคมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราว
     ที่เสนองบดุล และส่งส าเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาภายในก าหนด
     สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่  

  ๒๐.๑๑ มีหน้าที่จัดท าทะเบียนรายชื่อและจ านวนสมาชิกของสมาคมตามแบบที่นายทะเบียนกลาง
     สมาคมกีฬาก าหนด และเก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวพร้อมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบ 
     การลงทะเบียนไว้ที่ส านักงาน และเมื่อรับสมาชิกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อ และ
     จ านวนสมาชิก ให้แจ้งต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาทราบภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่
     วันที่รับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง  
  ๒๐.๑๒  มีหน้าที่น ารายชื่อคณะกรรมการสมาคมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ า
     กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม 
  ๒๐.๑๓ มีหน้าที่จัดท าบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งให้สมาชิก
     ได้รับทราบ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม หรือการประชุมใหญ่ทุกครั้งให้
     นายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม 
  ๒๐.๑๔ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด  

ข้อ  ๒๑  คณะกรรมการสมาคมแต่ละต าแหน่งมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
  ๒๑.๑  นายกสมาคม มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓
    ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ มีอ านาจแต่งตั้งบุคคล
    ที่เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม เป็นที่ปรึกษาสมาคมและที่ปรึกษา
    นายกสมาคม มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการโดยให้อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินวาระของนายก
    สมาคม อีกทั้งท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การประชุมใหญ่วิสามัญ 
    และการประชุมคณะกรรมการสมาคม กับเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
    สมาคม ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  
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  ๒๑.๒ อุปนายก มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรืออยู่  
    แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่มีอุปนายกมากกว่า ๑ คน 
    ให้นายกสมาคมก าหนดหรือมอบหมายอุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ล่วงหน้า 
  ๒๑.๓   เลขาธิการ มีหน้าที่เสนอแผนงานประจ าปีของสมาคม แต่งตั้งผู้เก็บรักษาและบันทึกการประชุม 
    ของสมาคม ท าหน้าที่เป็นหรือแต่งตั้งเลขานุการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และที่ประชุมใหญ่
    วิสามัญ ออกระเบียบวาระการประชุม ดูแลด้านการส่งหรือตอบจดหมายและเอกสารของสมาคม 
    เว้นแต่จะเป็นงานในหน้าที่ของกรรมการอ่ืน เสนอรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคม 
    รวมทั้งสรุปกิจการที่คณะกรรมการสมาคมได้ด าเนินไประหว่างปีต่อที่ประชุมใหญ่  
             ๒๑.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่รักษาบัญชีเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม น าเงินฝากธนาคารตามที่
    คณะกรรมการสมาคมจะเห็นเหมาะสม มีหน้าที่ติดตามทวงถามเงินค่าบ ารุงสมาชิก จ่ายเงิน
    ตามมติของคณะกรรมการสมาคม ออกใบเสร็จรับเงินสมาคม ร่วมเซ็นจ่ายหรือสลักหลังเช็ค 
    ตั๋วเงินและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินทุกประเภท รวมทั้งเสนองบดุลประจ าปีของสมาคม 
    ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่ ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  ๒๑.๕   นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกของสมาคม และประสานงานกับเหรัญญิก
    ในการ เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 

             ๒๑.๖   กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ก าหนดตารางการแข่งขัน แต่งตั้งผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน
    ก าหนดรูปแบบการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
    ตามมาตรฐานสากลให้แก่สมาชิก  
  ๒๑.๗  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โฆษณา จัดท าวารสารหรือเอกสารเกี่ยวกับ
    กีฬากอล์ฟ เผยแพร่ผลงานของสมาคม ตลอดจนประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ             
  ๒๑.๘   กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศและงาน
    เกี่ยวกับต่างประเทศท้ังปวง  
             ๒๑.๙  กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ติดต่อ จัดหา ด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
    ประโยชน์ของสมาคม รวมทั้งติดต่อหาผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพ  
             ๒๑.๑๐  กรรมการกฎข้อบังคับ มีหน้าที่ก าหนดตารางการอบรม การสอบ ท าหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการ
    แข่งขันของสมาคม รวมทั้งท าหน้าที่เผยแพร่กฎข้อบังคับ และมารยาทในการเล่นกอล์ฟให้แก่
    นักกอล์ฟทั่วไป โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและมารยาท ซึ่งรับรองโดย อาร์แอนด์เอ รูล์ 
    ลิมิเต็ด  
             ๒๑.๑๑ กรรมการวินัย มีหน้าที่ด าเนินการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนามารยาทและการปฏิบัติตนของ                    
    สมาชิกสมาคม  
             ๒๑.๑๒  กรรมการกลาง มีหน้าที่ช่วยงานกรรมการแต่ละฝ่าย หรืองานพิเศษอ่ืนๆ ตามที่นายกสมาคม 
    มอบหมาย  
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ข้อ  ๒๒ คณะกรรมการสมาคมจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหาร
  กิจการของสมาคม 

ข้อ ๒๓ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรืออยู่แต่
  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสมาคมที่เข้าประชุมคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการ
  สมาคมคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

ข้อ ๒๔ การประชุมคณะกรรมการสมาคม จะต้องมีกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
  กรรมการสมาคมทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมให้ถือ
  คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

หมวดที ่๔ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๕ การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ 
  ๒๕.๑   ประชุมใหญ่สามัญ 
  ๒๕.๒   ประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ  ๒๖ คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายน    
  ของทุกๆ ปี  

ข้อ  ๒๗ การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการสมาคมเห็นควรจัดให้มีข้ึน หรือเกิดขึ้นด้วย
  การเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
  สามัญจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการสมาคมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ  

ข้อ  ๒๘ ในกรณีคณะกรรมการสมาคมได้รับการร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เรียกประชุมภายในสามสิบวัน 
  นับแต่วันที่คณะกรรมการสมาคมได้รับการร้องขอ ถ้าคณะกรรมการสมาคมไม่เรียกประชุมภายใน
  ระยะเวลาที่ก าหนด สมาชิกสามัญท่ีเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะเรียกประชุมเองก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน 
  เวลาและสถานที่ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมในเว็บไซต์
  หรือช่องทางอ่ืนเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๓๐ การประชุมใหญ่ประจ าปี ควรมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  ๓๐.๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๓๐.๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี ครั้งที่ผ่านมา 
  ๓๐.๓   เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
  ๓๐.๔   เรื่องแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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  ๓๐.๕   เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อครบก าหนดวาระ หรือต าแหน่งนายกสมาคมว่างลง 
  ๓๐.๖   เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 
  ๓๐.๗   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๑ ในการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
  ห้าสิบรายของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมยังมี
  สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แต่เมื่อครบก าหนดเวลา
  ขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป 
  และให้จัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ส าหรับการประชุมในครั้ง
  หลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบรายของสมาชิกสามัญทั้งหมด ก็ให้ถือว่าครบ
  องค์ประชุม กรณีไม่ครบให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมครั้งที่สอง ส าหรับ
  การประชุมครั้งหลังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจ านวนเท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็น
  การประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิกสามัญ ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่า
  การประชุมเป็นอันยกเลิก  

ข้อ ๓๒ การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติ      
  มีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๓๓ สมาชิกสามัญจะต้องเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น  

ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือมาแต่ไม่สามารถ
  จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการสมาคมที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ท า
  หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น  

หมวดที ่๕ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ข้อ ๓๕ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม
  ถ้ามีให้น าฝากไว้ในธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๒-๖๐๖๒๓-๖ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
  สาขา ไซเบอร์เวิร์ล โดยรายรับ รายจ่ายทั้งหมดต้องผ่านบัญชีของสมาคมเท่านั้น 

ข้อ ๓๖ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  ให้ท าการแทนนายกสมาคมลงนามร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้ 

ข้อ ๓๗ ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
  ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการสมาคมจะอนุมัติให้
  จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้อง
  ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม 
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ข้อ ๓๘ ให้เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
  จ านวนนี้ จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีท่ีโอกาสอ านวยให้ 

ข้อ ๓๙ เหรัญญิกจะต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตามปีปฏิทิน 
  โดยบัญชีงบดุลจะต้องให้ผู้สอบบัญชีรับรองก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้การอนุมัติ 
  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชี  

ข้อ ๔๐ ผู้สอบบัญชีจะต้องมิใช่กรรมการสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๔๑ ผู้สอบบัญชีมีอ านาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการสมาคม และ
  สามารถจะเชิญกรรมการสมาคมหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สิน
  ของสมาคมก็ได้  

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการสมาคม และเจ้าหน้าที่ของสมาคม จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเมื่อได้รับการร้องขอ  

ข้อ ๔๓ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องพ้นจากหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดระหว่างการสอบบัญชียังไม่เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการ
  สมาคมมีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่เข้าท าการแทนได้ 

หมวดที ่๖ 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม 

ข้อ ๔๔ ข้อบังคับของสมาคมจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิก
  สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบรายของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้
  แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
  ทั้งหมด และสมาคมต้องน าข้อบังคับที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬา
  ประจ ากรุงเทพมหานครภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนแล้ว 
  ให้มีผลบังคับใช้ได้ 

ข้อ ๔๕ การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้อง
  มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือมีเหตุที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

ข้อ ๔๖ เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ด าเนินการ
  ช าระบัญชีตามที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ที่มี
  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับสาธารณกุศล ตามมติที่ประชุมใหญ่  
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หมวดที่ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๔๗ ให้คณะกรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคม
  กรุงเทพมหานคร ตามใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด  (ส.ค.๖) 
  ทะเบียนเลขที่ จ.๓๑๗๕/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ และใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม (ส.ค.๖) ทะเบียนเลขท่ี จ.๓๑๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระสองปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน    

ข้อ ๔๘ บรรดาระเบียบหรือประกาศของสมาคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ใช้บังคับ  
  ยังคงให้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

                                            (ลงชื่อ) ............................................... ผู้จัดท าข้อบังคับ 
                                                         (นายชยพัทธ์  สุนายนตร์)   

           นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
        

 

 


