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ระเบียบการรับสมัครสมาชิก สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
เพื่อให้การรับสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยประเภทต่าง ๆ เป็ นไปโดยมีมาตรฐาน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศ
ไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สมาชิกวิสามัญประเภท ก ต้องเป็ นสมาคมกีฬา สโมสร สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จดั ตัง้ ขึน้

ตามกฎหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ ฝึ กสอนกีฬาคาราเต้-โด และต้องได้รบั การรับรองจากสมาคมคาราเต้-โด โกจูรวิ ไทย หรือ
สถาบันคาราเต้-โด โชโตกัน หรือสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมนักกีฬาเป็ นประจา โดยมีหนังสือ
ยินยอมจากเจ้าของสถานที่ฝึก และมีผฝู้ ึ กสอนประจาอย่างน้อย 1 คน หรือบุคคลซึ่งมีอายุไม่นอ้ ยกว่าสามสิบปี โดยผ่านการฝึ กอบรม
กีฬาคาราเต้-โด และมีคณ
ุ วุฒิตงั้ แต่สายดาขัน้ ที่สองขึน้ ไป โดยได้รบั การรับรองจากสมาคมคาราเต้-โด โกจูรวิ ไทย หรือสถาบัน
คาราเต้-โด โชโตกัน หรือสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
1.2 สมาชิกวิสามัญประเภท ข ต้องเป็ นบุคคลซึ่งมีอายุไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบปี บริบรู ณ์ โดยผ่านการฝึ กอบรมกีฬาคาราเต้-โด และมี
คุณวุฒติ งั้ แต่สายดาขัน้ ที่หนึง่ ขึน้ ไป โดยได้รบั การรับรองจากสมาคมคาราเต้-โด โกจูรวิ ไทย หรือสถาบันคาราเต้-โด โชโตกัน หรือ
สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
2. การเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิก
2.1 ให้สมาชิกวิสามัญประเภท ก ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2561 ในการเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบแล้วแต่กรณีท่ปี ระสงค์จะเปลี่ยนประเภทสมาชิกเป็ นสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกสมทบ แจ้งความประสงค์ให้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยพิจารณา
2.2 ให้สมาชิกวิสามัญประเภท ข ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 ในการเป็ นสมาชิกสมทบที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทสมาชิกเป็ นสมาชิกสมทบ แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือให้สมาคม
กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยพิจารณา
3. เอกสารหลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมกาหนดท้ายระเบียบนี ้
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผูแ้ จ้งความประสงค์ หรือผูส้ มัคร
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผูใ้ ห้การรับรองทัง้ 3 คน
3.4 หนังสือรับรองของสมาคมคาราเต้-โด โกจูรวิ ไทย หรือสถาบันคาราเต้-โด โชโตกัน หรือสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
3.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. วิธก
ี ารสมัคร
4.1 กรอกใบสมัครการสมัครเป็ นสมาชิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3. โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ท่ส
ี มาคม

กีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย หรือ download ที่ https://thailandkarate.com/
4.2 ส่งใบสมัครทางไปรษณียห
์ รือยื่นใบสมัคร ณ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยใบ
สมัครที่ส่งหรือยื่นหลังวันที่ 30 กันยายน สมาคมจะพิจารณาใบสมัครในปี ถดั ไป

-25. การชาระเงิน
5.1 ชาระด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย โทร.02-1361271 โทรสาร 02-1361272
5.2 ชาระโดยโอนเงินผ่านบัญชี :

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 986-3-85758-0
6. อัตราค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก และค่าบารุ งสมาคม
6.1 สมาชิกสามัญ ต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก 1,000 บาท และค่าบารุงสมาคมรายปี ๆ ละ 500 บาท
6.2 สมาชิกสมทบ ต้องชาระค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก 300 บาท และค่าบารุงสมาคมรายปี ๆ ละ 200 บาท
6.3 สมาชิกวิสามัญ
6.3.1 ประเภท ก
(1) ประเภทชมรม ค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก 1,000 บาทและค่าบารุงสมาคมรายปี ๆละ 500 บาท

(2) ประเภทบุคคล ค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิก 300 บาท และค่าบารุงสมาคมรายปี ๆ ละ 200 บาท
6.3.2 ประเภท ข ค่าลงทะเบียนสมาชิก 1,000 บาท ไม่มคี ่าบารุงรายปี
7. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตั้งแต่วันออกระเบียบเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

29

สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ดร. อนิวธั ติ์ ศิรเิ ดชวราวงศ์)
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

