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ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 

 
     หมวดที่  ๑ 
     ความทั่วไป 

 

ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า   สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  ใช้อักษรย่อว่า  ส.ก.ล.ป.   และมีชื่อเป็น
 ภาษาอังกฤษว่า  THE   SPORTS   ASSOCIATION   OF   LAMPANG   PROVINCE    
 ใช้อักษรย่อว่า   “ S.A.L.P ” 

ข้อ ๒. ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬามีลักษณะ  เป็นดังนี้   

 
                                            

                            ตราเครื่องหมายของสมาคม 
 

 ด้านบนเป็นรูปรัศมีสีเหลืองทองโค้งตามรูปวงรี   ด้านในกึ่งกลางอาร์มเป็นรูปวงรีสีทอง
แนวตั้ง  พื้นด้านในสีเขียว   และรูปไก่สีขาว   ยืนอยู่ภายในรูปวงรี  ด้านบนเป็นรัศมีสีเหลืองทอง  
ใต้วงรีรูปไก่สีขาว   มีห่วงวงกลมคล้องเชื่อมต่อกัน  ๕  ห่วง   ด้านล่างเป็นรูปโบว์สีเขียว  โดยมี
ตัวหนังสือสีเหลืองทอง  ค าว่า  “ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง ” โค้งรับเป็นแนวตามรูปวงรี          
  ๑.  ไก่ขาว  หมายถึง  สัญลักษณข์องจังหวัดล าปาง 
 

  ๒.  รัศมี  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้าของการกีฬา 
       จังหวัดล าปาง 
 

  ๓.  ห่วง  หมายถึง  ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐ 
       รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ประชาชน  และ 
       สถาบันการศึกษา  
0 
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ข้อ ๓. ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่   ณ  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (หลังเดิม)    
ถนนบุญวาทย์  ต าบลหัวเวียง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  และเปิดท าการในวัน
เวลาราชการ  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลาท าการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 

ข้อ ๔. ข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง                                                  
  สมาคม     หมายความว่า      สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  

ชมรมกีฬา    หมายความว่า ชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง ท่ีสมาคมรับรอง  
โดยเป็นไปตามประกาศของสมาคม 

  สมาชิก     หมายความว่า    องค์กร  หรือบุคคลท่ีสมัครเข้าเป็น 
       สมาชิกซึ่งสมาคม  รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 
  คณะกรรมการ    หมายความว่า      คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
       ล าปาง   ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
               นายกสมาคม    
  เจ้าหน้าที่    หมายความว่า      บุคลากร  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสมาคมกีฬา
       แห่งจังหวัดล าปาง 
           นักกีฬา    หมายความว่า      นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ท่ีเป็นนักกีฬา
       สังกัดสถานศึกษา  และประชาชน  ท่ีเป็น  
       นักกีฬาจังหวัดล าปาง  นักกีฬาเยาวชน 
       แห่งชาติ   นักกีฬาแห่งชาติ  หรือ 
       นักกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาแห่ง
       จังหวัดล าปาง 

   สวัสดิการ    หมายความว่า      การจัดให้ความช่วยเหลือ เงิน  ทรัพย์สิน  
       สิทธหิรือประโยชน์อื่นใดแก่  นักกีฬา   
       และครอบครัว  เพื่อการยังชีพ   และ 
       หมายความถึงเงินค่าตอบแทน   รางวัล          
       ค่ารักษาพยาบาล   ทุนการศึกษาท่ีให้แก่
       นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน  กรรมการ
       และเจ้าหน้าท่ีของสมาคม   
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หมวดที ่ ๒ 
วัตถุประสงค ์

 
ข้อ ๕. วัตถุประสงค์ของสมาคม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความ             
เป็นเลิศ  และกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดล าปาง 

 2.  จัดการแข่งขันกีฬา  
 ๓.  ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก 

๔.  ใหส้วัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการ  และ                   
     เจ้าหน้าท่ีของสมาคม  
5.  ให้การสนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และอื่น ๆ  แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อด าเนิน          

      กิจกรรมทางด้านกีฬา  
 ๖.  เป็นศูนย์กลางในการสร้าง  และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ  เพื่อเป็นตัวแทนของ
      จังหวัดและประเทศชาติ   ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  และ    
      พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๗.  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด  และร่วมมือกับ การกีฬา
      แห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา   ประสานงาน  ก ากับ         
      และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๘.  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดล าปาง  ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
      ประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังเป็นศูนย์กลาง        
      ในการประสานงาน  ก ากับดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด  เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬา
      แห่งประเทศไทย 
 ๙.  ไม่ด าเนินการใด ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการเมือง 
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หมวดที ่๓  
สมาชิก 

 
ข้อ ๖. สมาชิกของสมาคม  มี  ๓  ประเภทคือ 

6.1   สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม          
         ซึ่งคณะกรรมการ  ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  

6.2   สมาชิกสามัญ  ได้แก่  บุคคล  ชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง  และสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง    
        กับการกีฬา  โดยได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  
6.3   สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  สโมสร ชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง  สมาคม  บริษัท  ห้างร้าน  

บุคคล นิติบุคคล  มูลนธิิ  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการ  

 

ข้อ ๗. สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   ดังต่อไปนี้ 
 7.1   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  เว้นแต่สมาชิกวิสามัญ 
         ๗.๒   ไม่เปน็โรคที่สังคมรังเกียจ 
         ๗.๓   มีคุณสมบัติ  หรือประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินการเกี่ยวกับกีฬา 

  หรือส่งเสริมกีฬาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม และมีความประพฤติ       
  เรียบร้อย 

         ๗.๔   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๗.๕   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         ๗.๖   ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่
         ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๗.๗   หากสมาชิกเป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นนิติบุคคลท่ีก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 และมีท่ีตั้งส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย 
         ๗.๘   ไม่เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการของสมาคม   มีมติลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 

หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  มีมติเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิก         
สมาคม  อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมท่ีน าความ
เสื่อมเสียมาสู่สมาคม   หรือประพฤติตนเป็นปรปักษ์ต่อสมาคม 

 

 ข้อ ๘. ค่าลงทะเบียน  และค่าบ ารุงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 
         ๘.๓  สมาชิกกิตติมศักดิ์  มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม    
         ๘.๒  สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน ครั้งแรก  ๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
        ค่าบ ารุงสมาคม  เป็นรายปี ๆ  ละ  ๕๐๐ บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
                         ๘.๓   สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน คร้ังแรก  ๑๐๐  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)         
                ค่าบ ารุงสมาคม เป็นรายปี ๆ  ละ  ๕๐  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน) 
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ข้อ ๙.  การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ตามข้อ ๖.๒ หรือข้อ ๖.๓ จะต้องมีสมาชิกสามัญ        
   รับรองอย่างน้อยสองคน  โดยให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมหรือผู้ท่ีได้รับ    

  มอบหมาย เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว  ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมประวัติพอสังเขป    
 ณ  ท่ีท าการสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 

ข้อ ๑๐. สมาชิกรายใดของสมาคมจะคัดค้านการสมัครให้ยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ 
  สมาคม  หรือผู้ท่ีรับมอบหมายในก าหนดเวลาของการประกาศ  เมื่อครบก าหนดตาม 
  ประกาศแล้ว  ให้เลขาธิการสมาคมเสนอใบสมัครพร้อมท้ังหนังสือคัดค้านต่อที่ประชุม

 คณะกรรมการในวาระแรกที่มีการประชุม  หลังจากท่ีประกาศชื่อผู้สมัครครบก าหนด   
  ท้ังนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ  ผลของการพิจารณาเป็นประการใดให้    
  เลขาธิการสมาคมแจ้งผู้สมัครทราบภายในสิบห้าวัน  พร้อมท้ังจัด ปิดประกาศ  ณ  ท่ีท า  
  การสมาคมด้วยในกรณีไม่รับผู้สมัครเป็นสมาชิก ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ    
  นายกสมาคมภายในสิบห้าวัน 
 

ข้อ ๑๑. ถ้าคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกของสมาคม  ให้ผู้สมัครช าระเงิน   
  ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมเต็มจ านวนให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน  นับแต่วันท่ี  
 ได้รบัการตอบรับจากเลขาธิการสมาคม  ถ้าไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าการ 
  สมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก  สมาชิกภาพให้นับตั้งแต่วันท่ีได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน และ 
  ค่าบ ารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ส่วนค่าบ ารุงสมาคมประจ าปี  แห่งการเป็น    
  สมาชิกย่อมสิ้นสุดลงในวันท่ี  ๓๑  ธันวาคมของปีนั้น   ส าหรับสมาชิกภาพของสมาชกิ

  กิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีหนังสือตอบรับหนังสือเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ข้อ ๑๒. สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 ๑๒.๑  มีสิทธิเข้าใช้สถานท่ีของสมาคม                                                          
๑๒.๒  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 ๑๒.๓  มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 
๑๒.๔  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
๑๒.๕  สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง          
  เป็นกรรมการบริหารสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมได้คน
          ละหนึ่งเสียง  ทั้งนี้สมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียงได้  ต้องเป็นสมาชิกภาพก่อน          
  วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
๑๒.๖  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สิน 
          ของสมาคม 
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๑๒.๗  มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหน่ึงในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อ           
 คณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้   แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีเรียก          
 ประชุมเพือ่การใด     
๑๒.๘  มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบ  และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
๑๒.๙  มีหน้าท่ีประพฤติตนให้สมเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
๑๒.๑๐ มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม 
๑๒.๑๑ มีหน้าท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมได้จัดให้มีขึ้น      
๑๒.๑๒ มีหน้าท่ีในการคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถ และรับรองการขึ้นทะเบียน 

   นักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และ 
   ระดับประเทศ  

12.13 มีหน้าท่ีรับรองการย้ายของนักกีฬาในสังกัดชมรม 
12.14 มีหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
๑๒.๑5 มีหน้าท่ีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่สมาคม 
๑๒.๑6 มีหน้าท่ีต้องแจ้งรายชื่อและสถานท่ีตั้งของสมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ 
  สมาคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งภายในสามสิบวัน  นับจากวันท่ีมีการ
  เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ  เพื่อท่ีสมาคมจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้       
  นายทะเบียนทราบต่อไป 
๑๒.๑7 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ และสมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิก 

     สามัญ  ยกเว้นข้อ  ๑๒.๕  และ ๑๒.๗ 

ข้อ ๑๓. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
๑๓.๑  ตาย 
๑๓.๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการ
 ได้พิจารณาอนุมัติให้ลาออก 
๑๓.๓  ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตาม ข้อ ๗ 
๑๓.๔  คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติโดยเสียงข้างมากให้ลบชื่อออกจากทะเบียน 
 สมาชิกด้วยเหตุประพฤติตนน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม  หรือประพฤติตน   
 เป็นปรปักษ์กับสมาคม 
๑๓.๕  ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคม  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งเหรัญญิกได้มีหนังสือ 

ทวงถามแล้ว     
๑๓.๖  สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล  ส้ินสุดการด าเนินงานตามกฎหมายก าหนด 

 
 
 



๗ 
 

หมวดที ่ ๔  
 โครงสร้างคณะกรรมการและการบริหารงานสมาคม 

 ข้อ ๑๔. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ท าหน้าท่ีบริหารและด าเนินกิจการของสมาคม  มีจ านวน
    อย่างน้อย  ๙  คน  อย่างมากไม่เกิน  ๑๙  คน จ านวนนี้ให้มีกรรมการท่ีเป็นสมาชิกของ
    สมาคมจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  และให้   
    คณะกรรมการมีต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อท าหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ นายกสมาคม  ท าหน้าท่ีเป็นประธานกิจการของสมาคม  และเป็น
    ผู้แทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับ 
    บุคคลภายนอก  และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
    ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของ 
    สมาคม 
 

  ๑๔.๒ อุปนายก          เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม   
                                               ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีนายกสมาคมมอบหมาย   

   และ/หรือท าหน้าท่ีแทนนายกสมาคม เมื่อนายก 
   สมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าท่ีได้  
   แต่การท าหน้าท่ีของนายกสมาคม  ให้อุปนายก 
   ตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าการแทน                         

  ๑๔.๓ เลขาธิการ         ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าส านักงานของสมาคม  ควบคุม
    ให้เกิดการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ 
    มติคณะกรรมการและค าส่ังของนายกสมาคม   
       ตลอดจนการก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี  และเป็น 
    เลขานุการคณะกรรมการของสมาคม                     

  ๑๔.๔ เหรัญญิก  มีหน้าท่ีด าเนินการด้านการเงิน จัดท าบัญชีรายรับ 
    รายจ่าย  บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสาร
    หลักฐานต่าง ๆ ด้านการเงินของสมาคมไว้เพื่อรับ
    การตรวจสอบ 

  14.5 นายทะเบียนสมาคม มหีน้าท่ีจัดท าทะเบียนสมาชิกของสมาคม                        

 

  ๑๔.๖ ปฏิคม               มีหน้าท่ีในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม 
 

 ๑๔.๗ ประชาสัมพันธ์     มีหน้าท่ีเผยแพร่กจิการและเกียรติคุณของสมาคมให้
    สมาชิก  และบุคคลท่ัวไปอย่างแพร่หลาย  



๘ 
 

 14.8 กรรมการต าแหน่งอื่น คณะกรรมการเห็นควรก าหนดให้มีขึ้น โดยมี 
                   จ านวนเมื่อรวมกับต าแหน่งกรรมการตามข้างต้น
   แล้วจะต้องไม่เกินที่ข้อบังคับก าหนด   

                                                                                                                             

ข้อ ๑๕. กรรมการของสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
    15.1  มีสัญชาติไทย 
    15.2  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ 
             การกีฬาหรือส่งเสริมกีฬาภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา 
    15.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    15.4  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    15.5  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   เว้นแต่เป็นโทษ
                      ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    15.6  ไม่เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ออกจากกรรมการ หรือ                                                                                                                                         

     คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  มีมติเห็นสมควรให้พ้นจาก                                       
     ต าแหน่งกรรมการของสมาคม  อันเนื่องมาจากไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ   
     หรือกระท าการใด ๆ  ท่ีน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม   

  15.7  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตาม  
        มาตรา  ๘๖ (๔) เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปีนับแตว่ันท่ีถูกสั่งให้พ้นจาก   
        ต าแหน่ง 

 

 ข้อ ๑๖. คณะกรรมการได้มาโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้  
          นายกสมาคมต้องไดม้าโดยการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งให้ถือปฏิบัติโดยที่ประชุม 

  เลือกตั้งประธานชั่วคราวเพื่อด าเนินการประธานชั่วคราวมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ  
  สมาชิกที่ถูกต้อง  และมีสิทธิลงคะแนนโดยผ่านนายทะเบียนสมาคมให้ท่ีประชุมท าการ  
   เลือกตั้งนายกสมาคม  โดยสมาชิกสมาคมในท่ีประชุมเป็นผู้เสนอชื่อผู้ท่ีจะ 

   เข้ารับเลือกเป็นนายกสมาคม  และต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อ 
   จะอยู่ในท่ีประชุมหรือไม่ก็ได้  แต่บุคคลท่ีถูกเสนอชื่อหากไม่อยู่ในท่ีประชุมจะต้องมี 
   หนังสือตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร  การเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผยหรือโดยวิธีอื่น ตามมติ 
   ส่วนใหญ่ของผู้มีสิทธิลงคะแนนและถือว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
   เป็นนายกสมาคม  และนายกสมาคมด าเนินการสรรหากรรมการบริหารสมาคมตามท่ี   
   ก าหนดในข้อ ๑๔  เมื่อท าการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ให้สมาคมแจ้งให้ 
   สมาชิกได้ทราบ  พร้อมกับประกาศไว้  ณ  ท่ีท าการสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน   
   และต้องน าแจ้งจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจ าจังหวัดท่ีส านักงานของ 
   สมาคมตั้งอยู่ภายใน สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
   สมาคม 
     



๙ 
 

ข้อ ๑๗. คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ  ๔ ปี  นับจากวันท่ีได้จดทะเบียนและ    
   อาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ การด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของสมาคม ติดต่อกันเกิน    

  2 วาระมิได้  และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว  แต่ 
  คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน  ก็ให้     
   คณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน  จนกว่าคณะกรรมการชุด 
  ใหมไ่ด้รบัอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียน   และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ 
  อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ให้ท าการส่งและรับมอบงานกันระหว่าง 
  คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นท่ีเสร็จส้ินภายในสามสิบวัน   
  นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน    

ข้อ ๑๘. ถ้าต าแหน่งกรรมการสมาคมต้องว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการ               
แต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึง่ท่ีเห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลงนั้น                  
แต่ผู้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ท่ีตนแทนเท่านั้น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด  หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมให้
กระท าตามข้อบังคับของสมาคม  และสมาคมต้องน าไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
สามสิบวัน  นับแต่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสมาคม     

ข้อ ๑๙. ในกรณีท่ีต าแหน่งนายกสมาคมว่างลง   ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและ 
  ให้ท าการเลือกตั้งนายกสมาคมภายในสี่สิบห้าวัน 
 

ข้อ ๒๐. กรรมการบริหารจะต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
                 ๒๐.๑   ตาย 
                 ๒๐.๒   ถึงคราวออกตามวาระ 
                 ๒๐.๓   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร 
                 ๒๐.๔   ขาดจากสมาชิกภาพ 
                 ๒๐.๕   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจากต าแหน่งเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะด้วย 
                    คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกท้ังหมด 
                 ๒๐.๖   ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกัน  ๓  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุ  
                     อันสมควร 

ข้อ ๒๑. กรรมการบริหารสมาคมคนใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารสมาคม   
  ให้ย่ืนใบลาออกต่อนายกสมาคมพิจารณา   และให้นายกสมาคมน าพิจารณาแจ้งต่อที ่ 
  ประชุมคณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๒๒. สมาคมต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ  ๑  ครั้ง  เป็นอย่างน้อย  
   เพื่อพิจารณาวาระเร่ืองกิจการตามระเบียบวาระการประชุม  โดยสมาคมจะต้องแจ้ง 
   คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   



๑๐ 
 

ข้อ ๒๓. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย  
 กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารสมาคมท้ังหมด  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม               
    มติต่างๆในการประชุม ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ถือคะแนนเสียงข้างมาก  
    เปน็เกณฑ์  แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ ๒๔. ในการประชุมคณะกรรมการ   หากนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่  
 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการบริหารสมาคม 
 คนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในท่ีประชุมนั้นท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมในคราวนั้น 

ข้อ ๒๕. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  25.1  มีอ านาจบริหารกิจการสมาคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อ 
  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ให้มีอ านาจในการตั้งชมรมกีฬาท่ีขึ้นต่อ 
  สมาคม 
 25.2  มีอ านาจในการออก  กฎ  ระเบียบ  ค าส่ัง หรือประกาศท่ีออกมาต้องไม่ 
  ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม  
 25.3  มีอ านาจในการจัดสรรงบประมาณ  อุปกรณ์  และอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกของ
  ชมรมเพื่อด าเนินกิจการของสมาคม   
 25.4  มีอ านาจหน้าท่ีแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าท่ีท่ีช่วยปฏิบัติงานในกิจการ
  สมาคม โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าป่วยการ   
 25.5  มีอ านาจลงโทษ  ลบชื่อสมาชิกออกจากสมาคม  เนื่องจากสมาชิกนั้น                    
                            ประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสียมาสู่สมาคม 
  25.6  มีอ านาจลงโทษเจ้าหน้าท่ี  นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน/ผู้ชี้ขาดที่ฝ่าฝืนหรือ
           ละเมิดประกาศข้อบังคับระเบียบ  ค าส่ังของสมาคมจนท าให้เกิดความ 
           เสียหายแก่สมาคม และประเทศชาติ 
  25.7  รักษาระเบียบ  ข้อบังคับของสมาคมกีฬาให้สอดคล้องกับ 
                            พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎหมายอื่น ๆ 
                     ท่ีเกี่ยวข้อง 
  25.8  แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพื่อให้
           กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นการแต่งตั้งชั่วคราวหรือเพื่อให้ปฏิบัติ
           กิจการงานใดงานหนึ่งจนส าเร็จก็ได้  แต่จะต้องไม่เกินวาระของ  
                      คณะกรรมการท่ีได้แต่งตั้ง 
  25.9  มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่
           วิสามัญประจ าปีละ ๑ ครั้ง  และหากมีกิจการอันจ าเป็นและเร่งด่วน   
                      อาจเรียกประชุมใหญ่สามัญใหญ่ได้ 



๑๑ 
 

  25.10 รับผิดชอบในกิจการท้ังปวง  รวมท้ังการเงินและทรัพย์สินท้ังหมดของ 
            สมาคม  
                  ๒๕.๑๑  มีหน้าท่ีอื่น  ๆ  ตามท่ีข้อบังคับก าหนดไว้ 
 

หมวดที ่ ๕ 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ ๒๖.  การประชุมของสมาคมมี  ๒  ประเภท  คือ 
                  ๒๖.๑  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
                  ๒๖.๒  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ ๒๗.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีภายในก าหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับ    
 แต่วันสิ้นปีการบัญชี โดยมีระเบียบวาระเรื่องการประชุมที่ส าคัญอย่างน้อย   ดังนี้ 
                 ๒๗.๑   เสนอแผนงาน/โครงการประจ าปี           
                 ๒๗.๒   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของปีท่ีผ่านมา 
                 ๒๗.๓   รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมในรอบปีท่ีผ่านมา           
                 ๒๗.๔   รายงานบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และบัญชี  งบดุลประจ าปีท่ีผ่านมา 
                           โดยผ่านการตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตและเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่รับรอง 
                 ๒๗.๕   เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดตามวาระ 
                 ๒๗.๖   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
                 ๒๗.๗   เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อบังคับของสมาคม 
                 ๒๗.๘   พิจารณาลบชื่อสมาชิกจากทะเบียนสมาคม   เนื่องจากสมาชิกนั้นประพฤติ 
                           ไปในทางเสื่อมเสียมาสู่สมาคมหรือประเทศชาติ      
                 ๒๗.๙   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๒๘.  การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจะเกิดขึ้นได้โดยคณะกรรมการหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อย 
   กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น 

 

ข้อ ๒๙.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   ให้เลขาธิการสมาคมเป็นผู้แจ้งให้  
สมาชิก และการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระเบียบวาร    
การประชุมและรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุวัน  เวลา  และสถานท่ีให้ชัดเจน ท้ังนี้
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   และประกาศแจ้งก าหนด  ประชุมไว้              
ณ  ส านักงานสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ่ 

 

ข้อ ๓๐.  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   หรือการประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   แต่ถ้าเมื่อถึง  
ก าหนดเวลาประชุม  ยังมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ขยายเวลาออกไป 



๑๒ 
 

    อีกพอสมควรและต้องประกาศ การขยายเวลาให้ทราบท่ัวกันในขณะนั้น แต่เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว ยังมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ก็งด             
การประชุมและให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไป  และให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ใหญอ่ีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้งหลังนี้                
ไม่บังคับว่าจ าต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ ๓๑. มติของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก  เว้นแต่กรณีท่ีข้อบังคับของสมาคมก าหนดเสียง 
  ข้างมากไว้เป็นอย่างอื่น  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

   เท่ากันก็ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกหน่ึงเสียง 
 

ข้อ ๓๒. สมาชิกจะมอบอ านาจให้สมาชิกผู้ใดเข้าประชุมแทนและออกเสียงแทนตนก็ได้  โดยม ี   
หนังสือมอบเป็นลายลักษณ์อักษร  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ โดยรับ    

   มอบหมายแทนได้คนละ ๑  เสียง  พร้อมมีหนังสือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ข้อ ๓๓. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม  ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาเข้าร่วม    
 ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ก็ให้ท่ีประชุมใหญ่ท าการเลือกกรรมการ       
 บริหารสมาคมท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุม                                                
 คราวนั้น 

 
 

หมวดที ่ ๖  
การเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ ๓๔. สมาคมมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์  ตามข้อบังคับ     
           หมวดที่ ๒ ข้อ ๕ ดังนี้ 
                ๓๔.๑   ถือกรรมสิทธิ์  หรือมีสิทธิครอบครอง   หรือมีทรัพย์สินต่าง  ๆ จากการสร้าง  
    ซื้อ  จัดหา  แลกเปลี่ยน  โอน  รับโอน  หรือด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับ    
    ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให ้เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสมาคม 
                ๓๔.๒ รายได้ของสมาคม        
                            ๓๔.๒.๑  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
                            ๓๔.๒.๒  รายได้จากทรัพย์สินของสมาคม 
                            ๓๔.๒.๓  เงินอุดหนุนจากจังหวัด  หรือ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  
                            ๓๔.๒.๔  รายได้จากการจัดแข่งขันกีฬา 
                            ๓๔.๒.๕  รายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
                            ๓๔.๒.๖  ค่าบ ารุงจากสมาชิก 
                            ๓๔.๒.๗  รายได้อื่น ๆ 



๑๓ 
 
 

ข้อ ๓๕. การเงินและทรัพย์สินท้ังหมด  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ       
  สมาคมเงินของสมาคมให้น าฝากไว้ในธนาคารท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

             ในนามของสมาคม    
 

ข้อ ๓๖. ผู้มีอ านาจการลงนามเอกสารทางการเงิน เช่น เช็ค หรือตั๋วเงิน   ต้องมีลายมือชื่อ    
  ประกอบด้วย  นายกสมาคม  เหรัญญิก เลขาธิการ  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย     
   ในเอกสารทางการเงินจะต้องประทับตราของสมาคมเป็นส าคัญ  
 

ข้อ ๓๗. ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคม  ได้ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา   และได้รับ   
  อนุมัติจากคณะกรรมการให้จ่ายได้  ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้าน                      
  บาทถ้วน)  ถ้าจ าเป็นจะต้องจ่ายมากว่านี้  จะต้องไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของ 
  สมาคม 

 

ข้อ ๓๘. ให้เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น      
  บาทถ้วน)  ถ้าเกินกว่าจ านวนนี้  จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคม โดยทันที  

 

ข้อ ๓๙. เหรัญญิกต้องท าบัญชีรายรับ   รายจ่าย   และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
  การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง  ต้องจัดท าหลักฐานการรับและจ่ายเงิน  และให้เหรัญญิกเก็บ 

รักษาเอกสารทางการเงินท่ีถูกต้องโดยครบถ้วน  เพื่อการตรวจสอบไว้โดยครบถ้วน 
ไม่น้อยกว่า  ๕   ปี  จึงท าลายได้  การท าลายเอกสารดังกล่าวนี้   ต้องขออนุมัติต่อ 
คณะกรรมการก่อน  ส าหรับหลักฐานการรับเงินค่าบ ารุง สมาชิกให้นายทะเบียน     

  สมาคม เป็นผู้เก็บรักษาและท าลายโดยให้ถือปฏิบัติตามความในวรรคแรก                               
บัญชี  ทางการเงนิ  ประกอบด้วย 

                  ๓๙.๑  ประเภทรายได้ท่ัวไป    
                  ๓๙.๒  ประเภทเงินค่าบ ารุงสมาคม ฯ 

 

ข้อ ๔๐. ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสมาคม  และเป็นผูต้รวจสอบ 
บัญชีท่ีได้รับอนุญาต 

 

ข้อ ๔๑. ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ านาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจาก      
คณะกรรมการและสามารถเชิญกรรมการบริหารสมาคมหรือเจ้าหน้าท่ีของสมาคม      
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ 

 

ข้อ ๔๒. คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชี  เมื่อได้รับการร้องขอ 

 
 



๑๔ 
 

       หมวดที่  ๗ 
                               การแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม 
 
ข้อ ๔๓.  ข้อบังคับสมาคมนี้จะแก้ไขเปล่ียนแปลงได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น และ            

องคป์ระชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด  
มติในการแก้ไขมีคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด  สมาคมต้องน าข้อบังคับท่ีแก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคม
กีฬาประจ าจังหวัดท่ีส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสีส่ิบวัน  เมื่อนายทะเบียนได้จด
ทะเบียนแล้ว  จึงมีผลใช้บังคับได้     

 

ข้อ ๔๔.   การเลิกสมาคมกระท าได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น  ยกเว้น  เป็นการเลิกโดย
     เหตุผลของกฎหมาย  มติของท่ีประชุมใหญ่ในการเลิกสมาคมจะต้องมีคะแนน     
     เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม   และองค์ประชุม     
     จะต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 

 

ข้อ ๔๕.   หากสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ   ก็ตามเมื่อช าระบัญชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วยังมี
     เงินสดและ/หรือทรัพย์สินเหลืออยู่ก็ให้ตกเป็นของจังหวัดล าปาง  เพื่อให้เป็น    
     ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมกีฬาของจังหวัดล าปาง 

 

ข้อ  ๔๖.  ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมกีฬาจังหวัดล าปางท้ังหมด  ท่ีถือใช้อยู่เดิมและใหใ้ช้ข้อบังคับ 
นี้แทน  หลังจากได้อนุมัติข้อบังคับจากนายทะเบียนและไดร้ับการแจ้งการจดทะเบียน  
จากนายทะเบียน 

                                                                                
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
                                                           นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 

 

 

 

 


