
ข่าวประชาสัมพันธ ์

เร่ือง การจัดตั้งชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง 
******************************************************* 

 

       ตามท่ี  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  ได้มีประกาศฯ เรื่อง  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ของชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง  ลงวันท่ี  ๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และหากประสงค์ขอจัดตั้งชมรม

กีฬาขึ้นใหม่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐วัน นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น    

               เพื่อให้การด าเนินงานของชมรมกีฬาจังหวัดล าปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ (ข้อ ๔)  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการจัดตั้งชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง ไว้ดังนี้  

                 ๑. ชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง  หมายถึง ชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ท่ีสมาคมให้การรับรอง 

และเป็นสมาชิกของสมาคม มี ๒  ประเภท คือ ๑) สมาชิกสามัญ และ ๒) สมาชิกวิสามัญ    

                 ๒. สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

        ๒.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ   เว้นแต่สมาชิกวิสามัญ 

        ๒.๒ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

        ๒.๓ มีคุณสมบัติ  หรือประสบการณ์เหมาะสมกับการด าเนินการเกี่ยวกับกีฬา   

หรือส่งเสริมกีฬาภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม   และมีความประพฤติเรียบร้อย 

        ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       ๒.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

        ๒.๖ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

       ๒.๗ หากสมาชิกเป็นนิติบุคคล   ต้องเป็นนิติบุคคลท่ีก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   

และมีท่ีตั้งส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย 

        ๒.๘ ไม่เป็นผู้ท่ีคณะกรรมการของสมาคม   มีมติลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก   

หรือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย   มีมติเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกสมาคม  อัน
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เนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมท่ีน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม  หรือ

ประพฤติตนเป็นปรปักษ์ต่อสมาคม 

                 ๓. ค่าลงทะเบียน   และค่าบ ารุงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 

         ๓.๑ สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน    ครั้งแรก ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพัน

บาทถ้วน)  ค่าบ ารุงสมาคม เป็นรายปี ๆ ละ  ๕๐๐  บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

         ๓.๒  สมาชิกวิสามัญ  ต้องเสียค่าลงทะเบียน คร้ังแรก ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) ค่าบ ารุงสมาคมเป็นรายปีๆ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)   

                 ๔ การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ตามข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ จะต้องมีสมาชิก
สามัญรับรองอย่างน้อยหนึ่งคน  โดยให้ย่ืนใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมประวัติพอสังเขป ณ ท่ีท าการสมาคม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
                 ๕. สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

       ๕.๑  มีสิทธิเข้าใช้สถานท่ีของสมาคม 

       ๕.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 

       ๕.๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม 

       ๕.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 

       ๕.๕ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริหารสมาคม  และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในท่ีประชุมได้คนละหนึ่งเสียง  

ท้ังนี้สมาชิกสามัญท่ีมีสิทธิออกเสียงได้ต้องเป็นสมาชิกภาพก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  

      ๕.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของ

สมาคม 

      ๕.๗  มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหน่ึงในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด     

      ๕.๘  มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบ   และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด  

      ๕.๙  มีหน้าท่ีประพฤติตนให้สมเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 

      ๕.๑๐มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม     
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       ๕.๑๑  มีหน้าท่ีร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น      

       ๕.๑๒ มีหน้าท่ีในการคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถ และรับรองการขึ้นทะเบียน

นักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ 

      ๕.๑๓  มีหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

      ๕.๑๔  มีหน้าท่ีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่สมาคม 

      ๕.๑๕  มีหน้าท่ีต้องแจ้งรายชื่อและสถานท่ีตั้งของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

ให้สมาคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นทางการ   เพื่อท่ีสมาคมจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไป                 

                 ๖. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
               ๖.๑   ตาย 
                ๖.๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและ
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้ลาออก 
                ๖.๓  ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตาม ข้อ ๒ 
                ๖.๔ คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติโดยเสียงข้างมากให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียนสมาชิกด้วยเหตุประพฤติตนน าความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม  หรือประพฤติตนเป็นปรปักษ์
กับสมาคม 
                ๖.๕ ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคม  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งเหรัญญิกได้มี
หนังสือทวงถามแล้ว     
                ๖.๖  สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล  ส้ินสุดการด าเนินงานตามกฎหมายก าหนด 
                ๗. ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าท่ีบริหารและด าเนินกิจการของชมรมกีฬา มี

จ านวนอย่างน้อย  ๙  คน อย่างมากไม่เกิน  ๑๙  คน จ านวนนี้ให้กรรมการเป็นสมาชิกของสมาคม

ท้ังหมด     

                ท้ังนี้ ชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ท่ีประสงค์จะจัดตั้งชมรมกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดล าปาง  ต้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามแบบท่ีสมาคมก าหนด และน าไปจดแจ้งต่อ

นายทะเบียนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม

ใบสมัครเป็นสมาชิก และแบบฟอร์มการจัดท ารายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬา ดังนี้ 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 

       เขียนที่................................................................ 

        วันที่.............เดือน...................พ.ศ..................... 

 

ข้าพเจ้า................................................................................สังกัด.................. ..........................

อายุ...............ปี  เกิดวันที่..............เดือน.................พ.ศ. .............สถานที่ติดต่อ เลขที่................หมู่ที่................. 

ถนน.............................ต าบล............................. อ าเภอ................................... จังหวัด.....................................

รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ หรือ (มือถือ) ที่สามารถติดต่อได้  เบอร์โทร................................................ 

ข้าพเจ้า  ขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ / สมาชิกวิสามัญ  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก  จ านวน................................บาท (.......................................)  

พร้อมใบสมัครนี้เรียบร้อยแล้ว 

        ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 

                                                                            (................................................................) 

                                                          ................/................/................  

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่....................เลขที่..............................ลงวันที่............................................ 

 

       ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน 

      (............................................................) 

                                                                                     .............../.............../................ 

ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปางเรียบร้อยแล้ว                

เลขที่สมาชิก........................ 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรองสมาชิก        ลงชื่อ...............................................ผู้รับรองสมาชิก 

     (....................................................)                      (...................................................) 

        ............../............../.............                                    ............./............/..............                                                                  
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ส าหรับผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... ยื่นสมัครเป็น

สมาชิกสามัญ/ สมาชิกวิสามัญ  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง  และได้ช าระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก             

จ านวน................................บาท (.........................................................) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตาม

ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่...............เลขที่....................ลงวันที่....................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.........................................ผูส้มัคร                    ลงชื่อ..................................................ผู้รับสมาชิก          

(....................................................)                     (....................................................) 

   ............./............../..............                                 .............../.............../............... 

 

หมายเหตุ: ให้แนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้ 

              ๑) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ   

              ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบับ  
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           แบบฟอร์มการจัดท ารายช่ือคณะกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง 

คณะกรรมการชมรมกีฬา..................................................................... 

๑. …………………………………………………………………………………………ประธานชมรม  

๒. …………………………………………………………………………………………รองประธานชมรมคนท่ี ๑  

๓. …………………………………………………………………………………………รองประธานชมรมคนท่ี ๒  

๔. ………………………………………………………………………………………… เลขานุการ  

๕. ………………………………………………………………………………………… นายทะเบียน  

๖. ………………………………………………………………………………………… เหรัญญิก  

๗. ………………………………………………………………………………………… ปฏิคม  

๘. ………………………………………………………………………………………… ประชาสัมพันธ์  

๙. …………………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๐. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๑. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๒. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๓. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๔. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๕. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๖. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๗. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๘. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

๑๙. ………………………………………………………………………………………… กรรมการ  
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สรุปขั้นตอนการจัดตั้งชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง ดังภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงขั้นตอนการจัดตั้งชมรมกีฬาจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 

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

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล าปาง 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ยื่นใบสมัคร พร้อมรายชื่อกรรมการชมรมตามแบบ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานประกอบ 

ช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

เสนอรายช่ือกรรมการต่อนายกสมาคมเพื่อพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสมาชิกในระบบ 

ปิดประกาศที่สมาคมและแจ้งให้ชมรมทราบ 

เก็บเอกสารเข้าแฟ้มเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 


