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รฐัธรรมนูญ แหง่ สมา พันธ์ กฬีา ยก น�า หนัก   
  

คํา ศพัท์ เฉพาะ   
เว้น แต่ จะ ระบุ ไว้ เป�น อยา่ง อื�น เชน่ คํา ว่า   " สมัชชา ใหญ ่",   " ประธาน ",   " คณะ กรรมการ เทคนิค "   และ 
หมาย รวม ถึง   " สมชัชา   IPF",   " ประธาน   IPF",   " คณะ กรรมการ ด้าน เทคนิค   IPF"   เป�นต้น   เว้น แต่ จะ ระบุ 
ไว้ เป�น อยา่ งอื�นคํา ว่า   " เขา "   " ของ เขา "   และ   " เก้าอี� "   จะ หมาย ถึง บุคคล ที� มี เพศ ใด เพศ หนึ�ง   

  
  

1    ชื�อ   วัตถปุระสงค์   และ สถานะ     
  

1.1    ชื�อ   
สหพันธ์   POWERLIFTING   ระหว่าง ประเทศ หรอื เรียก ว่า   "IPF"   เป�น องค์กร ที� ก่อ ตั�ง ขึ�น 
ในป�   1972   ใน แฮร์ ริ ส เบิร์ก รัฐ เพน ซิลเว เนีย สหรัฐอเมริกา   

  
1.2   วัตถปุระสงค์   

  
1.2.1    เป�น พนัธมิตร ของ สหพันธ์ ยก น�า หนัก แหง่ ชาติ และ สหพันธ์ ที� ได้ รับ การ ยอมรับ ใน 
ภมูภิาค ทั�ว         โลก  
1.2.2    เพื�อ พฒันา กฎ ทาง เทคนิค ให้ เป�น มาตรฐาน   
1.2.3   เพื�อ พฒันา ระบบ สําห รับ การ รับ รู้   และ การ บันทึก ข้อมูล   
1.2.4    ตั�ง คณะ กรรมการ บริหาร และ เทคนิค ตาม ความ เหมาะ สม   
1.2.5    เพื�อ สรา้ง   กํา หนด   และ บังคับ ใช้ กฎ เพื�อ ธร รมาภิ บาล ของ การ ยก ระ ดับ อํา นาจ ใน ระดับ 
สากล   
1.2.6    เพื�อ สง่ เสริม สนับสนุน และ สนับสนุน กีฬา ยกกํา ลัง ที� สะอาด ปลอดภัย   และ ปราศจาก 
การ ใช้ ยา   
1.2.7    ผลิต สื�อ สิ�ง พิมพ์   และ ทํา สื�อ ประกาศ ต่างๆ เกี�ยว กับ การ ยก น�า หนัก อยา่ง เป�น ทางการ   
1.2.8    เพื�อ รกัษา ความ ปลอดภัย ให้ กับ บริษัท ใน เครอื ระดับ ชาติ อื�น   ๆ    ( ประเทศ )   
1.2.9    เพื�อ สง่ เสริม   คว�า บาตร   และ กํา กับ ดูแล โครงการ และ กิจกรรม การ พัฒนา ระหว่าง 
ประเทศ   รวม ถึง การ แขง่ขัน ชิง แชมป� โลก และ การ แขง่ขัน ยก เดี�ยว   
1.2.10   ตั�ง คณะ กรรมการ บริหาร และ เทคนิค ตาม ความ เหมาะ สม   
1.2.11    สง่ เสรมิ การ ยก น�า หนัก และ มุง่ มั�น ที� จะ รักษา การ ยอมรบั ของ ชุมชน ระหว่าง ประเทศ   
คณะ กรรมการ โอลิมป�ก คณะ กรรมการ พา รา ลิมป�ค สากล และ ฟ�ฟ�า และ   FISU.   
1.2.12    เพื�อ รกัษา การ เป�น สมาชิก ของ สมาคม สหพันธ์ กีฬา นานาชาติ ระดับ โลก     
1.2.13    ม ีสว่น รว่ม ใน   IWGA   World   Games   และ เกม มัลติ สปอร์ต อื�น   ๆ    ของ มัลติ สปอร์ต 
นานาชาติ   



ผู้ จัด งาน เกม เป�น โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง    IMGA   (Masters   Games),   CGF   ( กีฬา เครือจักรภพ ),   FISU   
Universiade,   โอลิมป�ก พิเศษ เชน่ เดียว กับ การ แขง่ขัน กีฬา นานาชาติ และ ทวีป ของ องค์กร โอลิมป�ก   
(ANOC,   EOC,   OCA,   ONOC,   PASO   และ   ANOCA)   
1.2.14    เพื�อ มุง่ สู ่ความ เสมอ ภาค ทาง เพศ ใน การ ขับ เคลื�อน ทั�ว โลก   
1.2.15    เพื�อ ปกป�อง ความ สมบูรณ์ ของ การ ยก ระ ดับ อํา นา จการ เคารพ ธร รมาภิ บาล และ การ 
สังเกต มนษุย์ หลัก การ ด้าน สิทธิ ตลอด ระบบ   รวม ถึง กา รดํา เนิน งาน ตาม มาตรฐาน การ พัฒนา อยา่ง 
ยั�งยนื และ กระบวนการ บรหิาร ความ เสี�ยง   

  
1.3    สถานะ     

  
1.3.1    IPF   เป�น องค์กร ที�   " ไม ่แสวง หา ผลกํ าไร "   
1.3.2   IPF   ประกอบ ด้วย สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใน เครือ ที� ควบคุม กีฬา ของ การ ยกกํา ลัง ขึ�น 
อยู ่กับ สหพนัธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ หนึ�ง แหง่ ต่อ ประเทศ   
1.3.3    สมาชิก ของ รา่ง กาย นี� ทํา งาน ใน   
ความ สามารถ กิตติมศักดิ�   คุณสมบัติ ของ   IPF   ทํา หน้าที� เพื�อ ประโยชน ์ของ กีฬา เท่านั�น   ผลกํ า ไรใด   ๆ    
อาจ จัดหา เพื�อ วัตถุประสงค์ ตาม กฎหมาย เท่านั�น   สมาชิก จะ ไม ่ได้ รบั หุ้น ใน ผลกํ า ไร และ ไม ่รับ ผิด ชอบ 
ต่อ ความ สูญ เสีย ใด   ๆ    
1.3.4    IPF   ได้ รบั การ ยอมรับ ใน ฐานะ สมาชิก โดย สมาคม สหพนัธ์ กีฬา นานาชาติ ระดับ โลก   
นานา   ชาติ (GAISF),   สมาคม กีฬา โลก ระหว่าง ประเทศ   (IWGA),   สหพนัธ์ กีฬา มหาวิทยาลัย นานาชาติ   
(FISU),   และ พนัธมติร ของ สมาชิก อิสระ ที� ได้ รบั การ ยอมรบั ของ กีฬา   (AIMS)   และ ยอมรับ และ ตระหนัก 
ถึง กฎ เกณฑ์ และ วัตถปุระสงค์ ของ พวก เขา .   
1.3.5    ใน กิจกรรม ของ   IPF   เป�น ไป ตาม อุดมคติ หลัก การ และ ความ เชื�อ เกี�ยว กับ โอลิมป�ก และ 
รกัษา อุดมการณ์ และ วัตถปุระสงค์ ของ การ เคลื�อนไหว โอลิมป�ก ตาม ที� ประดิษฐาน ไว้ ใน กฎบัตร 
โอลิมป�ก   และ จัด ตั�ง ขึ�น ใน วาระ โอลิมป�ก   2020   และ คํา แนะ นาํ ,   หลัก จรยิธรรม   IOC,   หลัก การ พื�น ฐาน 
ของ   IOC   ของ ธร รมาภิ บาล ของ การ เคลื�อนไหว โอลิมป�ก และ กีฬา ,   รหัส การ เคลื�อนไหว โอลิมป�ก ใน การ 
ป�องกัน การ จัดการ การ แขง่ขัน กีฬา ,   แนวทาง   IOC   ที� เกี�ยวข้อง กับ การ สร้าง คณะ กรรมการ ของ นักกีฬา   
IF,   ฉันทา มติ   IOC   ของ กา รกํา หนด เพศ และ   Hyperandrogenism,   กลยุทธ์ ความ ยั�งยืน ของ   IOC,   และ 
กฎ ระเบยีบ การ ป�องกัน นกักีฬา   IOC.   
1.3.6    เป�น ผู้ ลง นาม ใน   The   World   Anti-Doping   Code      (Code)   IPF   ยอมรับ หลัก จรรยา 
บรรณ และ มาตรฐาน สากล ทั�งหมด   และ ตระหนัก ถึง ความ รบั ผิด ชอบ ใน กา รนํา นโยบาย และ กฎ 
ระเบยีบ ต่อ ต้าน การ ใช้ ยา มา ใช้   เพื�อ ให้ สอดคล้อง กับ หลัก จรรยา บรรณ และ มาตรฐาน สากล โลก   
1.3.7   IPF   ยอมรับCAS   เป�น เพียง ภายนอก สังกัด ที� ใช้ กฎหมาย อนุญาโตตุลาการ กีฬา ใน ข้อ 
พพิาท ทั�งหมด   ข้อ พพิาท ทั�งหมด ที� เกี�ยวข้อง กับ กลุ่ม ป�า รวม ถึง แต่ ไม ่จํากัด ข้อ พิพาท ที� เกี�ยวข้อง กับ 
รฐัธรรมนญู กฎ หรอื กฎ อื�นๆ ของ กลุ่ม ป�า หรือ ข้อ พิพาท ที� เกิด จาก การก ระ ทํา หรือ การ ละเลย ของ กลุ่ม ป�า 
หรอื ความ สัมพนัธ์ กับ รฐั สมาชิก สห พันธ   อื�นๆ บรษัิท ยอ่ย หรือ บุคคล ภาย ใต้ กฎ จะ ถกู สง่ ไป ยัง ศาล 
อนญุาโตตลุาการ กีฬา   



1.3.8   การ อภิปราย หรือ การ ชุมนุม ทางการ เมอืง และ ศาสนา ทั�งหมด เป�น สิ�ง ที� ต้อง ห้าม ภายใน   
IPF   
1.3.9    IPF   สนับสนุน โครงการ ริเริ�ม ทั�งหมด โดย เฉพาะ ที� เกี�ยว กับ นัก ยกกํา ลัง เพื�อ สร้าง 
สันติภาพ และ ความ เข้าใจ   
1.3.10   ไมม่ี ความ แตก ต่าง ระหว่าง บุคคล   และ จะ ไมมี่ การ ยอมรับ การ เลือก ปฏิบัติ เกี�ยว กับ ตัว 
บุคคล ด้วย เหตผุล ของ เชื�อ ชาติ   สี ผิว   เพศ   รสนิยม ทาง เพศ   ศาสนา   หรือ การเมือง   
1.3.11   สํา นกังาน ใหญ ่  IPF   ตั�ง อยู ่ใน แก รนด์ดัช ชี ลัก เซ ม เบิร์ก   
กฎหมาย ที� ใช้ บังคับ ของ   IPF   เป�น กฎหมาย ของ แก รนด์ดัช ชี ลัก เซ ม เบิรก์   

  
1.4    เงิน ทนุ สาํห รบั การ ใช้ จ่าย เพื�อ วัตถปุระสงค์ ของ องค์กร   

  
เพื�อ เติม เต็ม งาน ของ สหพันธรัฐ เงิน ที� จํา เป�น จะ ถกู ระดม ทุน โดย :   

  
• ค่า ธรรมเนียม สมาชิก จาก สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ นักกีฬา และ ผู้ ตัดสิน   
• ราย ได้ จาก กิจกรรม   
• ค่า ธรรมเนียม การ เข้า รว่ม กิจกรรม   
• ค่า ปรับ ที� กํา หนด เป�นการ ลง โทษ สําห รับ การ ละเมิด กฎหมาย หรือ กฎ   IPF   ใด   ๆ    
• การ บริจาค   
• ค่า ธรรมเนียม   
• ราย ได้ จาก การ โฆษณา   
•    ราย ได้ จาก อิน เท อร์ เน็ต เพย์ ทีวี   
• ค่า ปรับ จาก การ ลงโทษ ที� จ่าย โดย นักกีฬา   หรอื สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ   จาก 
การ ละเมดิ กฎ เกี�ยว กัก าร ใช้ ยา   
•    ราย ได้ เบด็เตล็ด   

  
2. ตรา สญัลักษณ์   และ ธง   

  
2.1    ตรา สญัลักษณ์   

ตัว ยอ่ สัญลักษณ์ ของ สห พันธ์ ยกกํา ลัง นานาชาติ   คือ   "IPF"   ที� เขียน ด้วย ตัว อักษร เฉียง 
ของ แบบ อักษร   "Arial"   ใน สี น�า เงิน   ตัว อักษร   "IPF"   ถูก โอบ กอด ด้วย เส้น สี น�า เงิน โค้ง ที� 
ด้าน บน และ ด้วย เส้น สี แดง โค้ง ที� ด้าน ล่าง   ด้าน บน ของ เส้น สี แดง จบ ลง ด้วย แขน สอง ข้าง 
ใต้ แถบ โค้ง สี แดง โดย ม ีแผน่ ดิสก์ สี แดง สาม แผน่ ที� ปลาย ด้าน ใด ด้าน หนึ�ง โดย มี ระยะ หา่ง 
ที� ทํา เครื�องหมาย สี แดง อ่อน ระหว่าง แผน่ ดิสก์   สี ของ สัญลักษณ ์  IPF   ถู กกํา หนด โดย 
คณะ กรรมการ บริหาร   (EC)   ตรา สัญลักษณ์ เป�น ทรพัย์สิน เฉพาะ ของ   IPF   

  
  



2.2   ธง   
ธง ของ   IPF   เป�น สัญลักษณ์ พร้อม กับ ชื�อ เต็ม   " สห พันธ์ ยกกํา ลัง ระหว่าง ประเทศ "   ที� 
เขียน ด้วย ตั อักษร   "Helvetica   Italic"   เป�น สี น�า เงิน   ตัว อักษร เริ�ม ต้น เมื�อ ทั�ง สอง   
เส้น โค้ง ของ ตรา สัญลักษณ์ มา บรรจบ กัน ทาง ด้าน ขวา ของ สัญลักษณ ์  ทาง ด้าน ขวา ของ 
ธง ลูกโลก ที� เก๋ ไก๋ ใน สี ฟ�า อ่อน และ ที� อยู ่เว็บไซต์   IPF   จะ ปรากฏ ขึ�น   ธง เป�น คุณสมบัติ 
พเิศษ ของ   IPF   

  
3. ภาษา ทางการ   

ภาษา ทางการ ของ   IPF   คือ ภาษา อังกฤษ   สิ�ง พิมพ์ และ รายงาน ทั�งหมด ของ   IPF   เป�น 
ภาษา อังกฤษ   กา รดํา เนิน การ ของ สมัชชา ,   คณะ กรรมการ บริหาร ,   และ คณะ 
กรรมาธิการ จะ จัด ขึ�น ใน ภาษา อังกฤษ .   

  
4. สมาชกิ   

  
4.1   ประเภท ของ สมาชิก   

  
4.1.1   สมาชิก ประจํา   

การ เป�น สมาชิก ของ   IPF   ประกอบ ด้วย สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ และ สหพันธ์ ภมูิภาค ที� 
ใช้ งาน ใน การ ยกกํา ลัง   IPF   สามารถ รับ รู้ สมาชิก   ( องค์กร )   เพียง คน เดียว ใน ฐานะ 
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ จาก แต่ละ ประเทศ ตาม ที� กํา หนด โดย อภิธาน ศัพท์   IOC   การ 
ยอมรับ ของ สหพันธ์ แหง่ ชา ติ จะทํา ใน ข้อ ตกลง กับ กฎบัตร โอลิมป�ก และ ปฏิบัติ ตาม กฎ ที� 
ม ีอยู ่ใน กฎหมาย เหล่า นี�   IPF   จะแจ้ง   NOC   ของ ประเทศ ที� เป�น ป�ญหา   สหพันธ์ สมาชิก 
แหง่ ชาติ ที� สังกัด   IPF   จะ ต้อง เป�น อิสระ ภายใน ประเทศ ของ ตนเอง   เชน่   ต้อง ไม ่รับ การ 
แทรกแซง ทางการ เมอืง หรือ อื�น ใด จาก บุคคล หรือ สถาบัน จาก ภายนอก สหพันธ์ สมาชิก 
แหง่ ชาติ   

  
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ จะ ต้อง นํา รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ กฎ ระเบียบ ที� ปฏิบัติ ตาม 
และ ไม ่สอดคล้อง กับ รัฐธรรมนูญ   IPF,   กฎหมาย ,   กฎ ,   หนังสือ เวียน และ การ ตัดสิน ใจ ทั�ง 
หมด ที� ดํา เนิน การ โดย   IPF   และ หนว่ย งาน ของ ตน   ใน กรณี ที� มี ความ แตก ต่าง ให้ ใช้ กฎ   
IPF   เท่านั�น   

  
สมาชิก ของ คณะ กรรมการ บริหาร และ อธิการบดี จะ ต้อง ได้ รบั การ เลือก ตั�ง ตาม ระบอบ 
ประชาธิปไตย โดย สมาชิก สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ และ มี หนังสือเดินทาง หรือ ถิ�น ที� อยู ่
ของ ประเทศ ที� เกี�ยวข้อง   คณะ กรรมการ บริหาร   IPF   จะ ตรวจ สอบ แต่ละ กรณี ของ การ 



แทรกแซง ความ เป�น อิสระ ของ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชา ติ และ ดํา เนิน การ อยา่ง เหมาะ สม 
ตาม กฎ   IPF   

  
ค่า สมาชิก จะ ต้อง ชํา ระ ภายใน วัน ที�   31   กุมภาพนัธ์ ของ ทุก ป�   สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ 
ใด   ๆ    ที� ไม ่ได้ ชํา ระ ค่า ธรรมเนียม สมา ชิ กสําห รับ ป� ป�จจุบัน ไม ่สามารถ เข้า รว่ม หรือ ลง 
คะแนน ใน การ ประชุม ต่างๆ ของ   IPF   นักกีฬา ไม ่สามารถ มี สว่น รว่ม ใน กิจกรรม หรือ การ 
ประชุม ที� จัด ขึ�น ภาย ใต้ กฎ ของ   IPF   หรือ ได้ รบั การ ให้ สัตยาบัน บันทึก ของ พวก เขา   
จดหมาย เตือน ความ จํา จะ ถูก สง่ ไป ยงั สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ทุก แหง่ ซึ�ง ยัง ไม ่ได้ ชํา ระ 
ค่า ธรรมเนียม สมาชิก ภายใน วัน ที�   15   มีนาคม   สหพนัธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ มากกว่า สอง 
ป�ใน   arrears   กับ ค่า สมาชิก ราย ป� ของ พวก เขา อาจ ถกู แยก ออก จาก การ เป�น สมาชิก ของ   
IPF   โดย สมัชชา ตาม ข้อ เสนอ จาก คณะ กรรมการ บรหิาร .   

  
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ทั�งหมด และ สมาชิก ของ พวก เขา จะ ยอมรับ ศาล 
อนญุาโตตลุาการ กีฬา ใน เมอืง โล ซาน ประ เทศ ส วิต เซอร์ แลนด์   (CAS)   เป�น หนว่ย งาน 
ภายนอก เพยีง แหง่ เดียว สําหรับ เขต อํานาจ ศาล โดย ใช้ ประมวล กฎหมาย 
อนญุาโตตลุาการ ที� เกี�ยวข้อง กับ กีฬา   อยา่งไร ก็ตาม การ แก้ไข ทาง กฎหมาย ภายใน 
ทั�งหมด จะ ต้อง หมด ไป ก่อน ที� จะ สง่ เรื�อง ไป ยัง ศาล อนญุาโตตุลาการ กีฬา     

  
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใหม ่จะ ต้อง เป�น พันธมิตร กับ   IPF   ก่อน จึง จะ สามารถ เข้า รว่ม 
กับ สหพนัธ์ ภูมภิาค ได้   IPF   เคารพ ใน เอกราช ของ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใน สว่น ที� 
เกี�ยว กับ เรื�อง ที� ไมม่ ีมติิ ระหว่าง ประเทศ ห้าม ละเมิด รัฐธรรมนูญ   IPF   ข้อ บังคับ หรือ กฎ   
IPF   อื�น   ๆ    และ ไม ่สง่ ผล เสีย ต่อ   IPF   

  
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ไม ่สามารถ เป�น สมาชิก ของ องค์กร ระหว่าง ประเทศ อื�น ที� ไม ่ได้ 
รบั การ ยอมรับ หรือ รับรอง โดย   IPF   สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ที� อยู ่ใน เครอื ของ   IPF   จะ 
ไมม่ี สว่น เกี�ยวข้อง กับ องค์กร อื�น ใด ที� มี วัตถุประสงค์ คล้าย กัน กับ   IPF   และ โดย เฉพาะ 
อยา่ง ยิ�ง จะ ต้อง ไม ่เกี�ยวข้อง กับ องค์กร ใด   ๆ    ที� อ้าง ว่า เป�น หรือ พยายาม ที� จะ เป�น องค์กร 
ที� กํากับ ดแูล ทั�ว โลก สําหรับ การ ยก ระดับ พลังงาน   ข้อ   จํากัด   นี� จะ กําหนด ไว้ อยา่ง ชัดเจน 
ใน รัฐธรรมนูญ ของ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใน เครอื   สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ที� เข้า รว่ม 
สมาคม ระหว่าง ประเทศ ที� แขง่ขัน กัน หรือ หนว่ย งาน ที� ประกาศ โดย คณะ กรรมการ 
บรหิาร จะ ถกู ระงับ หาก ปฏิเสธ ที� จะ ปฏิบัติ ตาม ข้อ เสนอ แนะ ของ คณะ กรรมการ บริหาร   

  
สมา พนัธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ แต่ละ แหง่ และ พนกังาน และ สมาชิก ถือ เป�น เงื�อนไข ของ การ 
ม ีสว่น รว่ม หรือ การ มี สว่น รว่ม ใน กีฬา แหง่ การ ยก กําลัง ที� จะ ตกลง และ ผูกพัน ตาม กฎ 
การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร กระตุ้น ของ   IPF   เพื�อ ยื�น ต่อ หนว่ย งาน ของ   IPF   เพื�อ   บังคับ ใช้ กฎ 
การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร กระตุ้น   IPF   รวม ถึง ผล ที� ตาม มา ของ การ ละเมิด ดัง กล่าว และ ต่อ 



เขต อํานาจ ของ คณะ กรรมการ การ พิจารณา คดี ที� ระบุ ไว้ ใน มาตรา   8   และ ข้อ   13   ของ 
กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร กระตุ้น   IPF   เพื�อ รับ ฟ�ง และ พิจารณา คดี และ การ อุทธรณ์ ที� 
อยู ่ภาย ใต้ การ ต่อ ต้าน   IPF   กฎ   -Doping     

  
4.1.2    สมาชิก ชั�วคราว   

สมาชิก ชั�วคราว สามารถ แขง่ขัน ใน งาน ระหว่าง ประเทศ โดย ต้อง ได้ รบั การ ตัดสิน ใจ ของ 
คณะ กรรมการ บริหาร   IPF   หรือ ใน กิจกรรม ระดับ ภมูิภาค โดย การ ตัดสิน ใจ ของ คณะ 
กรรมการ บริหาร ภูมภิาค   อยา่งไร ก็ตาม เมื�อ ได้ รบั อนุญาต แล้ว สมาชิก ชั�วคราว จะ มี สิทธิ 
ใน การ แขง่ขัน ทั�งหมด   แต่ ไม ่สามารถ ลง คะแนน ใน ที� ประชุม สมัชชา ได้ จนกว่า จะ ได้ รับ 
การ อนมุติั ให้ เป�น สมาชิก ประจํา   คณะ กรรมการ บรหิาร มี อํานาจ กําหนด จํานวน ค่า 
ธรรมเนียม สมาชิก ราย ป� ที� จําเป�น สําหรับ สมาชิก ชั�วคราว   ทุก ประเทศ ที� สมัคร เป�น 
สมาชิก จะ ต้อง จัด เตรียม ชุด เอกสาร การ เป�น สมาชิก ขั�น พื�น ฐาน ให้ กับ เลขาธิการ   การ 
ชําระ ค่า ธรรมเนียม สมาชิก ราย ป� จะ ต้อง จ่าย ให้ กับ   IPF   ภายใน   30   วัน   เมื�อ ปฏิบัติ ตาม 
ข้อ กําหนด เหล่า นี� แล้ว พวก เขา จะ ได้ รับ สิทธิ� เป�น สมาชิก ชั�วคราว ของ   IPF   ภาย ใต้ การ 
ให้ สัตยาบัน ใน ที� ประชุม สมัชชา ครั�ง ต่อ ไป   

  
4.1.3   การ เป�น สมาชิก ของ สหพันธ์ ภูมิภาค   

  
IPF   รบัรอง สหพันธ์ ภูมภิาค หก แหง่   :   สหพันธ์ แอฟรกิา   เอเชีย   ยุโรป   โอ เชีย เนีย   
อเมรกิาเหนือ และ อเมริกาใต้     

  
สมา พนัธ์ จาก ภูมภิาค ทุก แหง่ ที� ที� ได้ รับ หาร ยอมรบั จาก   IPF   จะ ต้อง ปฏิบัติ ตาม 
รฐัธรรมนญู ของ   IPF,   ข้อ บังคับ ,   กฎ ทาง เทคนคิ และ กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม 
ของ   IPF   ตาม เงื�อนไข ของ การ เป�น สมาชิก สหพันธ์ ภูมิภาค ทั�งหมด   และ มี ข้อ ผูกพัน ตาม 
กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   การ ตัดสิน ใจ ของ   IPF   หรือ โดย ผู้ ลง นาม ที� 
ม ีความ สอดคล้อง กับ หลัก จรรยา บรรณ อื�น   ๆ    อัน เป�น ผล มา จาก การ ละเมิด กฎ ต่อ ต้าน 
ยาสลบ จะ ได้ รับ การ ยอมรับ และ ม ีผล ผูกพัน กับ   IPF   และ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ของ   
IPF   และ สหพันธ์ ภูมภิาค ทั�งหมด โดย อัตโนมัติ     

  
สหพันธ์ ภูมิภาค ไมม่ ีสิทธิ� ลง คะแนน เสียง ใน ที� ประชุม สมัชชา   

  
สหพันธ์ ภูมิภาค ไมม่ ีอํานาจ ใน การ รวม หรือ ไม ่รวม สหพนัธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ   

  
สมา พนัธ์ ภูมภิาค แต่ละ แหง่ จะ เลือก เจ้า หน้าที� ใน ที� ประชุม สมัชชา ของ ตน เพื�อ ทํา หน้าที� 
เป�น สมาชิก   IPF   EC   สําหรับ ภูมิภาค นั�น   การ เสนอ ชื�อ ดัง กล่าว จะ มี ผล บังคับ ใช้ ก็ ต่อ เมื�อ 
ได้ รับ การ ให้ สัตยาบัน โดยที� ประชุม ใหญ ่  IPF   หลัง จาก สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ เป�น 



พนัธมิตร กับ   IPF   ก่อน แล้ว พวก เขา จะ ถูก มอบ หมาย ให้ กับ สมา พันธ์ ภมูิภาค ที� เหมาะ สม   
สหพันธ์ ระดับ ภูมภิาค จะ ไม ่เข้า รว่ม กับ องค์กร อื�น ใด ที� มี วัตถุประสงค์ คล้าย กัน กับ   IPF   
หรอื องค์กร อื�น ใด ที� อ้าง ว่า เป�น หรือ แสวงหา ที� จะ เป�น องค์กร ที� กํากับ ดูแล ทั�ว โลก สําหรับ 
กีฬา แหง่ การ ยก กําลัง   การ เป�น สมาชิก ของ สมา พนัธ์ ระดับ ภมูิภาค จะ ต้อง ประกอบ ด้วย   
National   Powerlifting   Federations   ที� เป�น สมาชิก ของ   IPF   ใน พื�นที� ทาง ภูมิศาสตร์ ที� 
เกี�ยวข้อง   แต่ เพียง ผู้ เดียว   ข้อ   จํากัด   เหล่า นี� จะ ระบุ ไว้ อยา่ง ชัดเจน ใน รัฐธรรมนูญ ของ 
สหพันธ์ ภูมิภาค   

  
รฐัธรรมนญู และ กฎ ระเบยีบ ใน การ ดําเนิน งาน ของ พวก เขา จะ ต้อง ถูก สง่ ไป ยัง 
เลขาธิการ ซึ�ง สง่ ไป ยงั คณะ กรรมาธิการ กฎหมาย และ นิติบัญญัติ เพื�อ ขอ ความ เห็น ชอบ   
สิ�ง เหล่า นี� ต้อง เป�น ไป ตาม กฎ เกณฑ์ และ กฎ เกณฑ์ ของ   IPF   ทั�งหมด ที� เกี�ยวข้อง   สหพันธ์ 
ระดับ ภูมภิาค จะ ต้อง ปฏิบัติ ตาม รัฐธรรมนูญ   IPF   ข้อ บังคับ และ กฎ   IPF   อื�น   ๆ    ทั�งหมด 
และ เคารพ การ ตัดสิน ใจ ทั�งหมด ที� ดําเนิน การ โดย หนว่ย งาน   IPF   ใน กรณี ที� มี ความ ขัด 
แยง้ ระหว่าง รัฐธรรมนูญ   IPF   และ รัฐธรรมนญู ของ สหพนัธ์ ภมูิภาค หรือ สหพันธ์ สมาชิก 
แหง่ ชาติ ใด   ๆ    ข้อ กําหนด ของ รัฐธรรมนูญ   IPF   จะ มี ผล เหนือ กว่า   

  
สหพันธ์ ภูมิภาค ทั�งหมด จะ ยอมรับ ศาล อนุญาโตตุลาการ กีฬา ใน เมือง โล ซาน ประ เทศ ส 
วิต เซอร ์แลนด์ เป�น หนว่ย งาน ภายนอก เพียง แหง่ เดียว สําหรับ เขต อํานาจ ศาล โดย ใช้ 
ประมวล กฎหมาย เป�น หลัก   

  
อนญุาโตตลุาการ   อยา่งไร ก็ตาม การ แก้ไข ทาง กฎหมาย ภายใน ทั�งหมด จะ ต้อง หมด ไป 
ก่อน ที� จะ สง่ เรื�อง ไป ยงั ศาล อนุญาโตตลุาการ กีฬา     

  
กิจกรรม ของ พวก เขา จะ ต้อง ดําเนิน การ อยา่ง สมบูรณ์ ตาม กฎ ทาง เทคนคิ ของ   IPF   พวก 
เขา ไม ่สามารถ ออก ใบ อนุญาต สําหรับ กิจกรรม อื�น   ๆ    นอก เหนือ จาก กิจกรรม ระดับ 
ภูมภิาค ของ ตนเอง ซึ�ง เป�ด ให้ สําหรับ สอง ประเทศ หรอื มากกว่า นั�น ใน ภูมิภาค นั�น และ จะ 
ต้อง ได้ รบั การ อนุมติั จาก   IPF   ด้วย   

  
ใน กิจกรรม ระดับ ภูมภิาค สหพันธ์ ภูมภิาค มี อํานาจ สั�ง พกั งาน นักกีฬา และ เจ้า หน้าที� และ 
ดําเนนิ การ ทาง วินัย กับ พวก เขา เมื�อ สถานการณ์ จําเป�น   พวก เขา จะ ต้อง รายงาน ข้อ เท็จ 
จรงิ เหล่า นี� ไป ยงั เลขาธิการ ของ   IPF   ซึ�ง ใน ทาง กลับ กัน จะ ต้อง สง่ คดี ไป ยัง ศาล ยุติธรรม 
เพื�อ สอบสวน และ ตัดสิน   ใน กรณี ที� ป�ญหา เกี�ยวข้อง กับ ยาสลบ ขั�น ตอน ใน ทุก กรณี จะ อยู ่
ภาย ใต้ กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   อยา่ง เครง่ครดั   สหพันธ์ ภมูิภาค ไม ่
สามารถ ระงับ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ได้   แต่ อาจ เสนอ การ ดําเนิน การ ดัง กล่าว ต่อ คณะ 
กรรมการ บริหาร   

  



สหพันธ์ ภูมิภาค ยอมรับ ผูกพัน และ ต้อง บังคับ ใช้ กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม   IPF   
การ ควบคุม ยาสลบ ที� บงัคับ ใด   ๆ    ที� ดําเนิน การ ใน ระหว่าง กิจกรรม ระดับ ภมูิภาค จะ ต้อง 
ดําเนนิ การ ตาม กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   และ ได้ มาตรฐาน สากล 
สําหรบั การ ทดสอบ และ การ สอบสวน ของ สํานกังาน ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม โลก     
สหพันธ์ ภูมิภาค แต่ละ แหง่ จะ ต้อง สง่ เอกสาร ดัง ต่อ ไป นี� เจ็ด วัน หลัง จาก การ ประชุม 
สมชัชา ไป ยัง เลขาธิการ   IPF   

  
สหพันธ์ ภูมิภาค ทั�งหมด จะ ต้อง ยอมรับ ศาล อนุญาโตตุลาการ กีฬา ใน เมือง โล ซาน ,   ส วิต 
เซอร ์แลนด์ เป�น หนว่ย งาน ภายนอก เพียง หนว่ย งาน เดียว สําห รับ เข ตอํา นาจ ศาล ,   ใช้ 
รหัส กีฬา ที� เกี�ยวข้อง   
อนญุาโตตลุาการ   อยา่งไร ก็ตาม การ เยยีวยา ทาง กฎหมาย ภายใน ทั�งหมด จะ ต้อง หมด 
ลง ก่อน ที� จะ สง่ เรื�อง ไป ยงั ศาล อนุญาโตตลุาการ กีฬา   
กิจกรรม ของ พวก เขา จะ ต้อ งดํา เนิน การ อยา่ง เต็ม ที� ตาม กฎ ทาง เทคนคิ ของ   IPF   พวก 
เขา ไม ่สามารถ ออก ใบ อนุญาต สําห รับ กิจกรรม อื�น นอก เหนือ จาก กิจกรรม ระดับ ภมูิภาค 
ของ ตนเอง ที� เป�ด สําห รับ สอง ประเทศ ขึ�น ไป ใน ภูมิภาค นั�น และ จะ ต้อง ถูก ลงโทษ โดย   
IPF   

  
ใน เหตกุารณ์ ระดับ ภูมภิาค สหพันธ์ ภูม ิภา คมีอํา นาจ ใน การ ระงับ นกักีฬา และ เจ้า หน้า ที� 
และ ดํา เนนิ การ ทาง วินัย กับ พวก เขา เมื�อ สถานการณ์ ต้องการ   พวก เขา จะ ต้อง รายงาน 
ข้อ เท็จ จริง เหล่า นี� ต่อ เลขาธิการ ของ   IPF   ซึ�ง ใน ทาง กลับ กัน จะ สง่ ต่อ คดี ไป ยัง ศาล 
ยุติธรรม เพื�อ สอบสวน และ ตัดสิน   ใน กรณี ที� มี ป�ญหา เกี�ยวข้อง กับ ยา   จะ ต้อง ทํา ตาม กฎ 
ต้อง ควบคุม อยา่ง เครง่ครัด โดย กฎ ต่อ ต้าน ยาสลบ ของ   IPF   สหพันธ์ ภมูิภาค ไม ่สามารถ 
ระงับ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ได้   แต่ อาจ เสนอ กา รดํา เนิน การ ดัง กล่าว ต่อ คณะ 
กรรมการ บริหาร   

  
สหพันธ์ ภูมิภาค เห็น พ้อง ต้อง กัน ผูกพัน และ ต้อง บังคับ ใช้ กฎ ต่อ ต้าน ยาสลบ ของ   IPF   
การ ควบคุม ยาสลบ บังคับ ใด   ๆ    ที� ดํา เนิน การ ใน ชว่ง เหตุการณ์ ระดับ ภมูิภาค จะ ต้อ งดํา 
เนนิ การ อยา่ง เต็ม ที� ตาม กฎ ต่อ ต้าน ยาสลบ ของ   IPF   และ มาตรฐาน สากล ของ หนว่ย งาน 
ต่อ ต้าน ยา สลบ โลก สําห รับ การ ทดสอบ และ การ ตรวจ สอบ   

  
แต่ละ สหพนัธ์ ภูมภิาค จะ ต้อง สง่ เอกสาร ต่อ ไป นี� เจ็ด วัน หลัง จาก การ ประชุม สมัช ชา 
ใหญ ่ไป ยงั เลขาธิการ   IPF:   
• รายงาน ประจํา ป�   
• รายงาน ทางการ เงิน ประกอบ ด้วย   :   งบดุล   ,   งบ   P   /   L   หมายเหตุ   ฯลฯ   
• รายงาน และ งบ ประมาณ ของ ผู้ สอบ บัญชี   
• ปฏิทิน กิจกรรม   ( วัน ที� และ สถาน ที� )     



• ผลลัพธ์ และ รายงาน จาก เหตุการณ์ ใน ภูมิภาค ทั�งหมด   
• การ ยนืยนั จาก นาย ทะเบยีน ประวัติ ภูมภิาค ว่า บันทึก ทั�งหมด ที� ได้ รับ การ อัปเดต   
• รายการ การ จัด อันดับ   
• ข้อมลู อื�น   ๆ    ที� เกี�ยวข้อง ตาม ที�   IPF   ร้องขอ     

  
ประธาน   IPF   หรือ บุคคล ที� เขา เสนอ ชื�อ เป�น ผู้ แทน ของ เขา จะ ได้ รับ เชิญ ให้ เข้า รว่ม การ 
ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร และ การ ประชุม ทั�วไป ของ สหพันธ์ ภมูิภาค   IPF   จะ คิด ค่า 
ใช้ จ่าย   

  
รายงาน คณะ กรรมการ บริหาร และ ค่า คอมมิชชั�น ทั�งหมด จะ ได้ รบั การ ร้องขอ จาก   IPF   
สหพันธ์ ภูมิภาค จะ โพสต์ รายงาน และ รายงาน การ ประชุม สมัชชา ทั�งหมด บน เว็บไซต์ 
เพื�อ ความ โปรง่ใส และ ธร รมาภิ บาล     

  
5.   หน่วย งาน ทาง กฎหมาย ของ   IPF     

  
IPF   ประกอบ ด้วย หนว่ย งาน ทาง กฎหมาย ดัง ต่อ ไป นี� :     

  
• สมัชชา   (GA)     
• คณะ กรรมการ บริหาร   (EC)     
• คณะ กรรมการ   

  
6.   การ ประกอบ ทั�วไป     

  
6.1    บทบญัญัติ ทั�วไป   

  
• สมัชชา เป�น หนว่ย งาน ที� มี อํานาจ สูงสุด ของ   IPF     
• การ ประชุม สมัชชา จะ ประชุม กัน ทุก ป� ก่อน เริ�ม การ แขง่ขัน   Classic   World     
Open   Powerlifting   Championship     
• ประกอบ ด้วย เจ้า หน้าที� และ สมาชิก คน อื�น   ๆ    ของ คณะ กรรมการ บริหาร   IPF   ที� ได้ รับ 
เลือก   
ตาม บทความ เหล่า นี� และ ผู้ ได้ รับ มอบ หมาย ที� ได้ รับ การ เสนอ ชื�อ โดย สมาชิก สหพันธ์   
สมาชิก   EC   ม ีเสียง เท่านั�น   แต่ ไมม่ ีสิทธิ ออก เสียง ใน ที� ประชุม สมัชชา     

  
6.2 อํานาจ   

  



ที� ประชุม สมชัชา ม ีอํานาจ :   
6.2.1    ยอมรับ หรอื ไม ่รวม สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใด   ๆ    รวม ทั�ง สหพันธ์ ภมูิภาค ใด   ๆ    ด้วย 
คะแนน เสียง ข้าง มาก สอง ใน สาม ที� ลง คะแนน     
6.2.2    พจิารณา อนุมติั รายงาน ประจํา ป� สําหรับ ป� ก่อน หน้า     
6.2.3    พจิารณา อนุมติั บัญชี ประจํา ป�   ( งบดุล และ บัญชี การ เงิน )   ของ ป� ก่อน หน้า   

หลัง จาก ที� ได้ พิจารณา รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี แล้ว     
6.2.4    พจิารณา อนุมติั งบ ประมาณ สําหรับ ป� ต่อ ไป     
6.2.5    กําหนด และ แก้ไข รัฐธรรมนูญ ภาย ใต้ กฎหมาย ลัก เซ ม เบิร์ก ของ   

สมาคม ที� ไม ่แสวงหา ผล กําไร โดย คะแนน เสียง สว่น ใหญ ่สอง ใน สาม ลง คะแนน   ต้อง มี 
องค์ ประชุม   2/3   ของ   
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ที� มี สถานะ สมาชิก เต็ม เพื�อ แก้ไข รัฐธรรมนูญ   

6.2.6    ระงับ และ ใช้ มาตรการ คว�า บาตร ต่อ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ หรือ สหพันธ์ ภูมิภาค 
สําหรบั การ ละเมดิ รัฐธรรมนูญ หรือ ข้อ บงัคับ ของ   IPF   ตลอด จน กฎ ระเบียบ อื�น   ๆ    ที� บังคับ ใช้ โดยที� 
ความ สามารถ ไม ่ได้ ถูก สงวน ไว้ อยา่ง ชัดเจน สําหรับ อวัยวะ หนว่ย งาน หรอื คณะ กรรมการ ของ   IPF   อื�น   
การ อุทธรณ ์คํา ตัดสิน ของ ที� ประชุม สมัชชา ตาม กฎ นี� สามารถ ยื�น ต่อ   CAS   เท่านั�น     
6.2.7   ใน การ ถอดถอน ออก จาก ตําแหนง่ ด้วย คะแนน เสียง ข้าง มาก สอง ใน สาม บุคคล ใด ก็ตาม 
ที� ละเลย ต่อ หนา้ที� หรอื ประพฤติ ม ิชอบ ทําให้   IPF   เสื�อม เสีย ชื�อ เสียง หรือ ทําให้ การ ทํางาน   หรือ   การ 
พฒันา ของ   IPF   บกพรอ่ง ใน ทาง ใด ทาง หนึ�ง     
6.2.8    เพื�อ ควบคุม รายรับ ราย จ่าย และ ทรัพย์สิน ของ   IPF     
6.2.9    เรยีก ประชุม และ กําหนด เวลา และ สถาน ที� ของ การ ประชุม สมัชชา สมัย วิสามัญ   
6.2.10    เพื�อ จัด ตั�ง ค้นหา ดําเนิน การ และ จัดการ กิจการ ยก กําลัง ระหว่าง ประเทศ ทั�งหมด     
6.2.11    เพื�อ สรา้ง กําหนด และ บังคับ ใช้ กฎ สําหรับ รัฐบาล ของ การ ยก อํานาจ ระหว่าง ประเทศ     
6.2.12    อธิบาย กําหนด และ ตีความ บทบญัญัติ ใด   ๆ    ของ รัฐธรรมนูญ     
6.2.13    เลือก ตั�ง เจ้า หน้าที� บริหาร ของ   IPF   ทุก สี� ป�   เลือก ตั�ง เจ้า หน้าที� บริหาร แทน   

ตําแหนง่ ที� ว่าง ซึ�ง อาจ เกิด ขึ�น ระหว่าง ป� การ เลือก ตั�ง ดัง กล่าว     
  

6.3    การ ชุมนุม ทั�วไป   (GA)     
  

การ ประชุม สมัชชา อาจ เป�น สภา สามญั หรือ สภา วิสามัญ ก็ได้     
  

6.3.1    การ ประชุม สมัชชา สามญั   (GA)   
  

GA   ธรรมดา ของ   IPF   จะ จัด ขึ�น ป� ละ ครั�ง เพื�อ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ลัก เซ ม เบิร์ก ที� 
เกี�ยวข้อง กับ สมาคม ที� ไม ่แสวงหา ผล กําไร เว้น แต่ จะ กําหนด ไว้ เป�น อยา่ง อื�น   ภาย ใต้ 
สถานการณ์ พิเศษ คณะ กรรมการ บริหาร อาจ กําหนด วัน ที� และ สถาน ที� อื�น สําหรับ   GA   
ธรรมดา     



  
6.3.2   การ ประชุม สมัชชา วิสามัญ   (EGA)     

กําหนดการ ประชุม ใหญ ่วิสามญั ของ   IPF;     
• ประชุม โดย สมัชชา    
• ตาม คํารอ้ง ขอ ของ ประธานาธิบดี     
• ตาม คํารอ้ง เป�น ลาย ลักษณ์ อักษร ของ สอง ใน สาม ของ สมาชิก ของ   IPF     

  
6.3.3    ประกาศ   

  
ต้อง แจ้ง ให้ ทราบ ล่วง หน้า ไม ่น้อย กว่า เก้า สิบ   (90)   วัน ของ   GA   ประจํา ป�ใด   ๆ    และ ต้อง มี 
การ แจ้ง ให้ ทราบ ล่วง หน้า ไม ่น้อย กว่า สามสิบ   (30)   วัน ต่อ ที� ประชุม วิสามัญ ของ   IPF   
เลขาธิการ จะ สง่ หนังสือ แจ้ง และ วาระ การ ประชุม ไป ยัง สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ 
ทั�งหมด ทาง อีเมล   เอกสาร ดัง กล่าว ข้าง ต้น จะ ถกู วาง พร้อม กัน บน เว็บไซต์   IPF   ที�   
www.powerlifting.sport     

  
ประกาศ ที� สง่ ไป ยงั ที� อยู ่อีเมล สุดท้าย ที� เลขาธิการ ทราบ เป�น ไป ตาม ข้อ กําหนด นี�     

  
สมาชิก ทุก คน ต้อง ได้ รับ วาระ การ ประชุม อยา่ง เป�น ทางการ สําหรับ การ ประชุม สมัชชา 
อยา่ง น้อย สามสิบ   (30)   วัน ก่อน การ ประชุม สมัชชา จะ มี ขึ�น   รายการ ที� ไม ่อยู ่ใน วาระ การ 
ประชุม จะ ไม ่สามารถ พิจารณา ได้ จาก ที� ประชุม ใหญ ่   

  
6.4    ลําดับ ธุรกิจ   

  
ประธาน ที� เป�น ประธาน ใน ที� ประชุม สมัชชา ใด   ๆ    ถ้า ประธาน ไม ่อยู ่ให้ รอง ประธาน เป�น 
ประธาน ใน กรณี ที� ประธาน ไม ่อยู ่  หาก ไมม่ ีทั�ง สอง ให้ สมาชิก คน โต ของ   EC   เป�น ประธาน 
ใน การ ประชุม สมัชชา     

  
ใน การ ประชุม สมัชชา ประจํา ป� ทั�งหมด ของ   IPF   ต่อ ไป นี� จะ เป�น ลําดับ ของ ธุรกิจ :     

  
1.   ต้อนรบั   
2.   เรยีก ประชุม   
3.   รายงาน การ ประชุม สมัชชา ครั�ง สุดท้าย   
4.   รายงาน ของ ประธานาธิบดี และ การ อนุมัติ   
5.   รายงาน ของ รอง ประธาน และ การ อนุมติั   
6.   รายงาน เหรัญญิก   และ การ อนุมัติ   
7.   งบ ประมาณ และ การ อนุมติั   



8.   รายงาน และ การ อนุมติั ของ ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี   ( ภายใน และ ภายนอก )     
9.   รายงาน ของ เลขาธิการ และ การ อนุมัติ   
10.   รายงาน และ การ อนุมติั ของ คณะ กรรมการ   
11.   รายงาน และ การ อนุมติั ระดับ ภูมภิาค   
12.   การ ดําเนิน การ เกี�ยว กับ การ แก้ไข ที� เสนอ   
13.   การ เลือก ตั�ง   
14.   การ สมัคร สมาชิก ใหม ่   
15.   ประเทศ ที� ค้าง ชําระ   
16.   หอ เกียรติยศ   
17.   ธุรกิจ อื�น ใด   
18.   การ เลื�อน   

  
6.5    ขั�น ตอน การ ลง คะแนน เสยีง   

  
6.5.1   ใน การ ประชุม ทั�งหมด ของ   IPF   เว้น แต่ จะ กําหนด ไว้ เป�น อยา่ง อื�น ใน รัฐธรรมนูญ นี� ข้อ 
เสนอ จะ ผา่น ไป ได้ หาก ได้ รบั การ สนับสนุน จาก คะแนน เสียง ข้าง มาก ที� ถูก ต้อง ลง คะแนน เสียง     
6.5.2    จะ ไม ่นับ การ งด เว้น     
6.5.3    ใน กรณ ีที� เสมอ กัน ให้ ประธาน ใน ที� ประชุม ออก เสียง ชี�ขาด     

  
6.6    ขั�น ตอน   

  
ต่อ ไป นี� เป�น ระเบยีบ ปฏิบัติ สําหรับ การ ประชุม ของ สมัชชา :   
6.6.1   คํา สั�ง ยนื ของ   IPF   เป�น เอกสาร สูงสุด สําหรับ การ ประชุม   GA   ทั�งหมด ยกเว้น เมื�อ 
ขัด ต่อ บทบญัญัติ ของ รัฐธรรมนูญ   ใน กรณี เชน่ นี� รฐัธรรมนูญ มี ชัย     
6.6.2   การ เคลื�อนที� ไป ที� โต๊ะ จะ เป�น ที� ถก เถียง กัน ได้ ก็ ต่อ เมื�อ เวลา ใน การ อภิปราย ได้ รับ 
การ แก้ไข โดย   GA   สว่น ใหญ ่ที� เรียบ ง่าย     
6.6.3   ทุก ข้อ เสนอ เพื�อ แก้ไข รัฐธรรมนูญ จะ ต้อง ยื�น ต่อ ประธานาธิบดี เลขาธิการ และ 
ประธาน คณะ กรรมาธิการ กฎหมาย และ นิติบัญญัติ อยา่ง นอ้ย เก้า สิบ วัน   (90)   ก่อน วัน ที� 
ประชุม สมัชชา   คณะ กรรมการ บริหาร สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ และ สหพันธ์ ภมูิภาค 
สามารถ ยื�น แก้ไข รัฐธรรมนูญ ได้   เลขาธิการ จะ สง่ การ แก้ไข ที� เสนอ ทั�งหมด ไป ยัง 
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ อยา่ง น้อย สามสิบ   (30)   วัน   
ก่อน วัน ที�   GA   

  
6.7    ข้อมลู ประจํา ตัว   

  
จําเป�น ต้อง ม ีสิ�ง ต่อ ไป นี� :     



  
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ อาจ กําหนด ผู้ ได้ รับ มอบ หมาย ได้ สูงสุด สอง คน สําหรับ การ 
ประชุม ใหญ ่ทั�งหมด โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง ประธานาธิบดี และ เลขาธิการ   ผู้ ได้ รับ มอบ 
หมาย นอก เหนือ จาก ประธานาธิบดี และ เลขาธิการ จะ ต้อง แสดง หนังสือ มอบ อํานาจ 
จาก สมา พันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ของ ตน ไม ่ช้า กว่า เมื�อ เป�ด   GA   ประจํา ป� หรือ วิสามัญ     

  
7    คณะ กรรมการ บรหิาร   (EC)     

  
7.1    ชื�อ เรื�อง   

  
ตําแหนง่ ของ เจ้า หน้าที� บริหาร ของ   IPF   ได้แก่   ประธาน รอง ประธาน เลขาธิการ 
เหรญัญิก และ กรรมการ บริหาร   จะ ต้อง ม ีกรรมการ บรหิาร จาก ชาติ ใด ชาติ หนึ�ง ไม ่เกิน 
สอง คน   สมาชิก ของ คณะ กรรมการ บริหาร ระดับ ภมูิภาค ไม ่สามารถ ดํารง ตําแหนง่ เจ้า 
หนา้ที� ระดับ ภูมภิาค และ เจ้า หน้าที�   IPF   ใน ฐานะ ประธาน รอง ประธาน เลขาธิการ หรือ 
เหรญัญิก ได้   เฉพาะ สมาชิก บริหาร ที� ได้ รับ การ เลือก ตั�ง ใน ระดับ ภูมิภาค เท่านั�น ที� 
สามารถ ดํารง ตําแหนง่ เจ้า หน้าที� ระดับ ภูมภิาค และ เจ้า หน้าที�   IPF   ได้     

  
7.2    กรรมการ บรหิาร   

  
• ประธาน   
• รอง ประธาน   
• เลขาธิการ   
• เหรญัญิก   
• วิทยากร นักกีฬา ชาย   
• วิทยากร นักกีฬา หญิง   
• ประธาน คณะ กรรมาธิการ สตรี   
• ประธาน คณะ กรรมาธิการ ด้าน เทคนิค   
• ประธาน คณะ กรรมาธิการ การ แพทย์   
• ประธาน คณะ กรรมาธิการ เยาวชน   
• สมาชิก หก คน ที� ได้ รับ เลือก จาก ภูมภิาค   ( สมาชิก หนึ�ง คน ต่อ ภูมิภาค )   การ เลือก ตั�ง ดัง 
กล่าว จะมี   
ผล บงัคับ ใช้ ก็ ต่อ เมื�อ ได้ รับ การ รับรอง จาก สมัชชา   IPF     
• คณะ กรรมการ บริหาร อาจ แต่ง ตั�ง ให้ คณะ กรรมการ บรหิาร เก้าอี� เพิ�ม อีก สอง คน   
จาก ค่า คอมมิชชั�น ที� มี อยู ่    
ตําแหนง่ งาน ว่าง .   ใน กรณี ที� เสีย ชีวิต ลา ออก หรือ ใน กรณี ที� ไม ่ปฏิบัติ หน้าที� โดย คํา 
แนะนาํ ของ ศาล ยุติธรรม กําหนด ให้ มี สํานักงาน ต่างๆ ดังนี�   



• ประธาน :   รอง ประธานาธิบดี จะ ดํารง ตําแหนง่ ประธานาธิบดี ต่อ ไป จนกว่า จะ มี การ 
ประชุม สมัชชา ครั�ง ต่อ ไป   .   ใน การ ประชุม สมัชชา นี� จะ มี การ เลือก ตั�ง ผู้ สืบทอด ตําแหนง่ 
ประธานาธิบดี   
• รอง ประธาน :   คณะ กรรมการ บริหาร จะ แต่ง ตั�ง ผู้ สืบทอด เพื�อ ดํารง ตําแหนง่ จนถึง   GA   
ถัด ไป   ใน การ ประชุม สมัชชา นี� จะ ม ีการ เลือก ตั�ง ผู้ สืบทอด ตําแหนง่ รอง ประธานาธิบดี     
• เลขาธิการ และ เหรัญญิก :   คณะ กรรมการ บริหาร จะ แต่ง ตั�ง ผู้ สืบทอด เพื�อ ดํารง 
ตําแหนง่ จนถึง   GA   ถัด ไป   ใน การ ประชุม สมชัชา นี� จะ มี การ เลือก ตั�ง เลขาธิการ และ 
เหรญัญิก     

  
7.3    องค์ ประชุม   

  
ต้อง มี สมาชิก อยา่ง น้อย ห้า คนใน ที� ประชุม   ใน กรณี ที� หา ข้อ ยุติ ไม ่ได้   ( ทาง ตัน )   ประธาน 
จะ ลง คะแนน ชี�ขาด เอง   

  
7.4    อํานาจ ของ คณะ กรรมการ บรหิาร   

  
EC   จะ เป�น หนว่ย งาน ที� ควบคุม   IPF   ระหว่าง การ ประชุม ทั�วไป และ จะ มี อํานาจ ดัง ต่อ 
ไป นี�   :   

  
7.4.1   เพื�อ รกัษา การ ควบคุม ค่า ใช้ จ่าย ของ   IPF   ตาม งบ ประมาณ ที� ได้ รบั อนุมัติ จาก ที� ประชุม 
สมชัชา     
7.4.2    จัด ทํา งบ ประมาณ สําหรับ ป� ที� กําลัง จะ มา ถึง เพื�อ นํา เสนอ และ อนุมัติ โดยที� ประชุม 
สมชัชา     
7.4.3    แต่ง ตั�ง เจ้า หน้าที� ที� ไม ่เป�น ผู้ บริหาร   EC   จะ มี อํานาจ ใน การ ปลด เจ้า หน้าที� นั�น ด้วย     
7.4.4    บรหิาร กองทุน เพื�อ การ พัฒนา   IPF     
7.4.5    การ แก้ไข กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร กระตุ้น   IPF   เมื�อ ปรกึษา หารือ กับ คณะ กรรมการ   

ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ได้ แล้ว   และ จะ ต้อง ได้ รับ การ อนุมัติ ล่วง หน้า จาก หนว่ย งาน 
ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม โลก ต่อ ไป   

7.4.6    จัด ตั�ง คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ทํางาน และ คณะ กรรมการ วินยั ที� เป�น อิสระ ใน การ 
ดําเนนิ งาน ตาม ที� ระบุ ไว้ ใน กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   และ แต่ง ตั�ง ประธาน และ 
สมาชิก อื�น   ๆ    ของ คณะ กรรมาธิการ คณะ ทํางาน และ คณะ กรรมการ   ก่อ ตั�ง ขึ�น ภาย ใต้ กฎ นี�     
7.4.7    เชิญ ประธาน คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ทํางาน เพื�อ หารือ เกี�ยว กับ ประเด็น ที� อยู ่ใน 
ความ สามารถ ของ คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ทํางาน โดย เฉพาะ     
7.4.8    เจรจา และ ลง นาม ใน สัญญา   
7.4.9    ดําเนนิ การ และ ติดตาม แผน กลยุทธ์     
7.4.10    จัด ทํา และ สรุป ปฏิทิน กิจกรรม     



7.4.11    เพื�อ เปลี�ยน องค์ ประกอบ ของ กิจกรรม ใน ปฏิทิน กิจกรรม   EC   ยัง อาจ สร้าง กิจ กร รม 
ใหม่ๆ    EC   จะแจ้ง ให้ ที� ประชุม สมัชชา ประจํา ป� เกี�ยว กับ ปฏิทิน กิจกรรม ให้ กับ ประเทศ และ เมือง เจ้า ภาพ     
7.4.12    ใน การ เจรจา ตาม ดุลยพินิจ ของ ตน   แต่ เพียง ผู้ เดียว ใน การ เข้า รว่ม   Powerlifting   เป�น 
กีฬา ใน เกม มลัติ สปอรต์   และ กิจกรรม ต่างๆ โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง   แต่ ไม ่  จํากัด   เฉพาะ กิจกรรม และ 
องค์กร ที� ระบุ ไว้ ใน ข้อ   1.2.13     
7.4.13    เพื�อ กําหนดการ สร้าง การ ลบ และ การ แก้ไข ข้อ บังคับ     
7.4.14    แต่ง ตั�ง คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ทํางาน และ คณะ กรรมการ ใน การ กําหนด หน้าที� 
ความ รบั ผิด ชอบ และ วัตถุประสงค์   
7.4.15    แต่ง ตั�ง ประธาน และ สมาชิก คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ทํางาน   กรรมการ บริหาร มีหน้า 
ที� และ ความ รบั ผิด ชอบ ตาม ที� กําหนด ไว้ ใน รฐัธรรมนญู และ ข้อ บังคับ   การ ประพฤติ มิ ชอบ หรือ การ เพิก 
เฉย ของ สมาชิก ที� ไม ่ได้ รบั การ แก้ไข โดย คณะ กรรมการ บริหาร จะ ถกู สง่ ต่อ ไป ยัง ศาล ยุติธรรม เพื�อ 
พจิารณา และ ตัดสิน   IPF   จะ ควบคุม เจ้า หน้าที�   IPF   โดย ไม ่ได้ รบั อันตราย จาก การก ระ ทํา ที� ไม ่เหมาะ สม 
จาก บุคคล ที� สาม รวม ถึง การ ฟ�อง ร้อง ทาง แพง่ ที� เกี�ยวข้อง กับ งาน   IPF   ของ พวก เขา ตราบ ใด ที� งาน ของ 
พวก เขา เป�น ไป ตาม รฐัธรรมนูญ ข้อ บงัคับ กฎ และ การ ตัดสิน ใจ ของ   EC     

  
7.5    การ เลือก ตั�ง เจ้า หน้าที�   IPF     

  
7.5.1    การ เลือก ตั�ง   

  
การ เลือก ตั�ง เจ้า หน้าที� บริหาร จะ จัด ขึ�น ทุก   ๆ    สี� ป� ใน ที� ประชุม สมัชชา   การ เลือก ตั�ง เป�น 
ไป โดย เสียง ข้าง มาก กล่าว คือ ผู้ ที� ได้ รับ คะแนน เสียง สูงสุด จะ ได้ รบั การ เลือก ตั�ง   เมื�อ ผู้ 
สมคัร ตั�งแต่ สอง คน ขึ�น ไป ได้ คะแนน เสียง เท่า กัน   ให้ ถือ บัตร ลง คะแนน อีก ใบ   ถ้า หลัง 
จาก การ ลง คะแนน ครั�ง ที� สอง ยงั คง เสมอ กัน ให้ ประธานาธิบดี เป�น ผู้ ลง คะแนน ชี�ขาด   
การ เลือก ตั�ง จะ จัด ขึ�น โดย การ ลง คะแนน แบบ เป�น ความ ลับ   สมัชชา จะ เลือก ผู้ ตรวจ 
สอบ ข้อ เท็จ จริง สอง คน ที� จะ ได้ รับ การ อนุมัติ จาก   GA   เพื�อ รวบรวม ตรวจ สอบ และ นับ 
คะแนน เสียง   ผล การ นับ คะแนน จะ ถูก รายงาน ไป ยัง เลขาธิการ และ ประธาน ของ   GA     

  
7.5.2   การ โหวต ที� ถูก ต้อง   

  
การ ลง คะแนน ที� ถูก ต้อง คือ การ ลง คะแนน ที� สอดคล้อง กับ ข้อ กําหนด ที� ระบุ ไว้ ทั�งหมด   
ใน การ ตัดสิน ผล การ เลือก ตั�งแต่ ละ ครั�ง จะ นับ เฉพาะ คะแนน เสียง ที� ถูก ต้อง เท่านั�น   ต่อ 
ไป นี� จะ เป�นการ ไม ่นับ เป�น คะแนน เสียง ที� ถูก ต้อง   และ จะ ไม ่นาํ มา พิจารณา ใน การ 
คํานวณ เสียง ข้าง มาก ที� ต้องการ :     

  
• งด ออก เสียง   
• การ ลง คะแนน ว่าง   



• การ ลง คะแนน สําหรับ ผู้ สมคัร มากกว่า หรอื นอ้ย กว่า จํานวน ที� กําหนด     
• การ ลง คะแนน ที� ประกาศ ให้ เป�น โมฆะ โดย ผู้ ตรวจ สอบ ข้อ เท็จ จรงิ   ซึ�ง การ ตัดสิน นั�น จะ 
ถือ เป�น ที� สิ�น สุด   เชน่ การ ลง คะแนน ที� ไม ่สามารถ เข้าใจ ได้     

  
7.5.3    วาระ การ ดํารง ตําแหนง่   

  
วาระ การ ดํารง ตําแหนง่ ของ เจ้า หน้าที� บริหาร ทุก คน ของ   IPF   คือ สี� ป�   และ มอบ อํานาจ 
ของ เจ้า หน้าที� ทุก คน แม ้กระทั�ง ผู้ ที� ได้ รับ เลือก ระหว่าง การ ประชุม สามัญ ก็ จะ สิ�น สุด ลง 
ใน ที� ประชุม สมัชชา การ เลือก ตั�ง   เจ้า หน้าที� บรหิาร ทุก คน มี สิทธิ� ได้ รบั การ เลือก ตั�ง ใหม ่  
บุคคล อาจ ได้ รับ การ เสนอ ชื�อ ให้ ดํารง ตําแหนง่ สํานักงาน   IPF   โดย สหพันธ์ สมาชิก แหง่ 
ชาติ   

  
ก่อน ที� ผู้ สมัคร จะ ได้ รับ เลือก ให้ เป�น เจ้า หน้าที� คณะ กรรมการ บริหาร ซึ�ง หารือ กับ คณะ 
กรรมาธิการ กฎหมาย และ นิติบัญญัติ จะ พิจารณา ว่า ผู้ สมัคร รับ เลือก ตั�ง มี สถานะ ที� ดี กับ   
IPF   หรือ ไม ่  หาก ม ีข้อ พิพาท เกิด ขึ�น ระหว่าง คณะ กรรมการ บริหาร และ ผู้ สมัคร คน ใด คน 
หนึ�ง ใน เรื�อง สถานะ หรือ พฤติกรรม ของ ผู้ สมัคร ใน   IPF   เรื�อง ดัง กล่าว จะ ถูก สง่ ไป ยัง ศาล 
ยุติธรรม     

  
การ เสนอ ชื�อ ผู้ สมัคร สําหรับ สํานักงาน   IPF   จะ ต้อง ได้ รบั โดย ประธานาธิบดี เลขาธิการ 
และ ประธาน คณะ กรรมาธิการ กฎหมาย และ นติิบัญญัติ ภายใน เก้า สิบ   (90)   วัน ก่อน วัน 
ที� ประชุม สมชัชา ซึ�ง การ เลือก ตั�ง จะ เกิด ขึ�น   การ เสนอ ชื�อ ใน ภาย หลัง จะ ไม ่ได้ รบั การ 
ยอมรับ เว้น แต่ จะ ไมม่ ีการ เสนอ ชื�อ ให้ ดํารง ตําแหนง่   การ เสนอ ชื�อ ทั�งหมด จะ ต้อง โพสต์ 
บน เว็บไซต์   IPF   อยา่ง น้อย หก สิบ   (60)   วัน ก่อน   GA     

  
8    เจ้า หน้าที� ทั�วไป   

  
8.1    ชื�อ   

  
ตําแหนง่ ตําแหนง่ ของ เจ้า หน้าที� ที� ไม ่เป�น ผู้ บรหิาร ของ   IPF   ได้แก่   :   Championships   
Secretary,   Internal   Auditor,   Newsletter   Editor,   Media   Officer,   Internet   Officer,   
Parasport-delegate,   Sustainability   Officer,   Integrity   Officer,   Records   
Registrar,   Referee's   Registrar     

  
8.2    การ แต่ง ตั�ง และ สทิธิ   

  



คณะ กรรมการ บริหาร จะ แต่ง ตั�ง เจ้า หน้าที� ที� ไม ่เป�น ผู้ บริหาร โดย จะ พิจารณา จาก เพศ   
การ แต่ง ตั�ง จะ ดําเนิน การ โดย การ เชิญ ของ ประธาน เข้า รว่ม การ ประชุม ของ คณะ 
กรรมการ บริหาร   แต่ ไม ่สามารถ ลง คะแนน   หรือ   ลง คะแนน เฉพาะ ใน เรื�อง ที� เกี�ยวข้อง 
กับ สํานกังาน ของ ตน   

  
9.    การ เงิน ประจํา ป�   

  
งวด บัญชี หรือ รอบ ระยะ เวลา ของ   IPF   คือ ตั�งแต่ วัน ที�   1   มกราคม ถึง วัน ที�   31   ธันวาคม   
ของ ทุก ป�   

  
10.    คณะ กรรมาธิการ   และ   คณะ ปฏิบติั งาน   

  
10.1    บทบญัญัติ ทั�วไป   

  
คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ปฏิบัติ งาน ทํา หนา้ที� เป�น หนว่ย ที� ปรึกษา ของ คณะ กรรมการ 
บรหิาร ใน การ ปฏิบัติ หน้าที� ของ พวก เขา   แต่ละ คณะ กรรมาธิการ และ คณะ ปฏิบัติ งาน 
จะ ต้อง เคารพ กฎ ระเบยีบ และ การ ตัดสิน ใจ ที� คณะ กรรมการ บริหาร    ประธาน คณะ 
กรรมาธิการ และ คณะ ปฏิบัติ งาน แต่ละ ชุด จะ ประสาน การ ดําเนิน กิจกรรม ที� เหมาะ สม 
และ เขียน รายงาน กิจกรรม   ก่อน เสนอ ต่อ คณะ กรรมการ บริหาร   

  
11.    ผู ้ตรวจ สอบ บญัช ี   

    
11.1    ผู ้ตรวจ สอบ ภายใน   

  
ภายใน ที� ประชุม สมัชชา จะ เลือก ผู้ ตรวจ สอบ ภายใน   มี วาระ การ ดํารง ตําแหนง่   4   ป�   

  
11.2    ผู ้ตรวจ สอบ ภายนอก   

  
งบ การ เงิน ประจํา ป� ต้อง ได้ รับ การ ตรวจ สอบ โดย ผู้ ตรวจ สอบ ภายนอก ที� แต่ง ตั�ง โดย 
คณะ กรรมการ บริหาร   ผู้ ตรวจ สอบ ภายนอก จะ ต้อง เป�น นัก บัญชี ที� ได้ รับ ใบ อนุญาต และ 
ฝ�กหัด   ซึ�ง จะ ต้อง เป�น อิสระ จาก   IPF   เขา มหีน้า ที� รับ ผิด ชอบ ใน การ ตรวจ สอบ บัญชี ตาม 
รฐัธรรมนญู ของ   IPF   ตลอด จน กฎ เกณฑ์ ที� เกี�ยวข้อง ทั�งหมด   การ ตรวจ สอบ ทั�งหมด ควร 
เป�น ไป ตาม หลัก ธร รมาภิ บาล และ มาตรฐาน การ บัญชี สากล   

  
  



12.    หน่วย งาน ตลุาการ   
  

องค์กร ตลุาการ ของ   IPF   ม ีดัง ต่อ ไป นี� :   
  

สมชัชา ใหญ ่   
คณะ กรรมการ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม   
คณะ กร รมาธิ การม . พ .   
คณะ กรรมการ พิจารณา การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม   
คณะ ยุติธรรม   
คณะ อุทธรณ์   
คณะ กรรมาธิการ จริยธรรม   

  
13   .   ความ ขัด แยง้ ทาง ผล ประโยชน์   

  
สมาชิก ของ หนว่ย งาน   ของ   IPF   จะ ต้อง หลีก เลี�ยง สถานการณ์ ใด   ๆ    ที� อาจ นํา ไป สู ่ความ 
ขัด แยง้ ทาง ผล ประโยชน์ หรือ การ รู้ เห็น ผล ประโยชน ์ทับ ซอ้น   จะ ต้อง มี การ ประกาศ 
ความ ขัด แยง้ ทาง ผล ประโยชน์ ที� เกิด ขึ�น   รวม ไป ถึง การ ทุจริต รู้ เห็น   ดํา เนิน เพื�อ ยับยั�ง 
บุคคล นั�น   หรือ   หลีก เลี�ยง จาก สถานการณ์ ที� อาจ มี ความ ขัด แย้ง เกิด ขึ�น   เป�น ความ รับ ผิด 
ชอบ สว่น บุคคล ของ แต่ละ คน เพื�อ หลีก เลี�ยง ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน ์  ความ ขัด 
แยง้ ทาง ผล ประโยชน์ ที� เกิด ขึ�น จะ ต้อง รายงาน และ สง่ ไป ยัง เลขาธิการ เจ้า หน้าที� ที� 
ละเมดิ หลัก การ นี� จะ ถูก สง่ ต่อ ไป ยงั คณะ กรรมการ จริยธรรม   

  
14    การ ม ีสว่น รว่ม ใน กิจกรรม การ ต่อ ต้าน ที� ไม่ เป�น ไป ตาม ข้อ กําหนด   

  
นกักีฬา โค้ช ผู้ ตัดสิน หรือ เจ้า หน้าที� ใด   ๆ    ที� แขง่ขัน หรือ มี สว่น รว่ม ใน งาน   International   

Powerlifting   หรือ   Bench   Press   ที� ไม ่ได้ จัด ขึ�น ตาม ทํานอง คลอง ธรรม หรือ อนุมัติ โดย   IPF   จะ 
ไม ่ได้ รบั อนญุาต ให้ ม ีสว่น รว่ม ใน   IPF   ทั�ง สิ�น   ไม ่ว่า จะ เป�น งาน ระดับ นานาชาติ ระดับ ภูมิภาค 
หรอื ระดับ ชาติ เป�น ระยะ เวลา   12   เดือน นับ จาก วัน ที� ไม ่ได้ รบั การ อนุมัติ   

  
นกักีฬา โค้ช ผู้ ตัดสิน หรือ เจ้า หน้าที� ใด   ๆ    ที� มี สว่น รว่ม ใน การ แขง่ขัน หรือ กิจกรรม ใด   ๆ    ที� 
จัด โดย องค์กร กีฬา สหพันธ์ หรือ องค์กร ที� ไม ่ได้ รับ การ ยอมรับ จาก หนว่ย งาน ต่อ ต้าน การ 
ใช้ สาร ต้อง ห้าม โลก จึง ไม ่เป�น ไป ตาม จรรยา บรรณ และ มาตรฐาน สากล   จะ ถกู แสดง ผล 
โดย อัตโนมัติ โดย ไมม่ ีสิทธิ� และ จะ ไม ่ได้ รับ อนุญาต ให้ มี สว่น รว่ม ใน งาน   Powerlifting   
หรอื   Bench   Press   ระดับ ประเทศ หรือ ระหว่าง ประเทศ ที� ได้ รบั อนุญาต เป�น ระยะ เวลา   
12   เดือน นับ จาก วัน ที� เหตุการณ์ สุดท้าย ที� ไม ่เป�น ไป ตาม ข้อ กําหนด   หาก นกักีฬา โค้ช ผู้ 



ตัดสิน   หรอื เจ้า หน้าที� เข้า รว่ม ใน กิจกรรม   Powerlifting   หรือ   Bench   Press   ที� ไม ่ได้ รับ 
อนญุาต   ก่อน ที� จะ ครบ กําหนด   12   เดือน เขา   /   เธอ อาจ ถกู ลงโทษ โดย มี ชว่ง เวลา ที� ไม ่
สามารถ เข้า รว่ม ได้ อีก   12   เดือน นับ จาก วัน ที� ไม ่ได้ รบั อนุญาต   หาก เกิด เหตุการณ์ ใน 
กรณ ีของ การ ละเมิด ครั�ง ที� สอง สําหรับ การ เข้า รว่ม ดัง กล่าว   ระยะ เวลา ของ การ ไม ่
สามารถ เข้า รว่ม ได้ อาจ ไม ่เกิน   24   เดือน   การ ตัดสิน ใจ ขยาย ระยะ เวลา การ ไม ่สามารถ 
เข้า รว่ม ได้ จะ ขึ�น อยู ่กับ ดุลยพินิจ ของ คณะ กรรมการ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม แต่ 
เพยีง ผู้ เดียว   

  
15    Anti-Doping   Rules   ของ   IPF     

  
ใน ฐานะ ผู้ ลง นาม ใน รหัส ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร กระตุ้น โลก   IPF   ยอมรับ ดําเนิน การ และ 
บงัคับ ใช้ หลัก จรรยา บรรณ และ มาตรฐาน สากล ตาม เงื�อนไข ของ การ เป�น สมาชิก 
สหพันธ์ สมาชิก   IPF   ทั�งหมด   ( ทั�ง ใน ระดับ ชาติ และ ระดับ ภมูิภาค )   ยอมรับ   และ ผูกพัน 
ตาม กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   รหัส ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม โลก 
และ มาตรฐาน สากล   ดัง นั�น กฎ การ ต่อ ต้าน การ ใช้ สาร ต้อง ห้าม ของ   IPF   จะ มี ผล บังคับ 
ใช้ กับ :     

  
•   IPF   รวม ถึง สมาชิก คณะ กรรมการ กรรมการ เจ้า หน้าที� พนักงาน ที� ระบุ   และ บุคคล 
ภายนอก ที� ได้ รับ มอบ หมาย   และ พนักงาน ทุก คน ที� มี สว่น เกี�ยวข้อง กับ การ ควบคุม การ 
ใช้ สาร ต้อง ห้าม     

  
• สหพันธ์ สมาชิก   IPF   แหง่ ชาติ แต่ละ คน รวม ถึง สมาชิก คณะ กรรมการ กรรมการ เจ้า 
หนา้ที� พนกังาน ที� ระบุ และ บุคคล ภายนอก ที� ได้ รบั มอบ หมาย และ พนักงาน ของ พวก เขา 
ที� ม ีสว่น เกี�ยวข้อง ใน ด้าน ใด   ๆ    ของ   Doping   Control     

  
• นกักีฬา   บุคลากร   และ บุคคล อื�น   ๆ    ดัง ต่อ ไป นี� :     

  
O นกักีฬา   และ บุคลากร สนับสนุน นักกีฬา ทั�งหมด ที� เป�น สมาชิก ของ   IPF   หรือ ของ 
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใด   ๆ    หรือ ของ สมาชิก หรือ องค์กร ใน เครอื ของ สหพันธ์ สมาชิก 
แหง่ ชาติ ใด   ๆ    ( รวม ถึง สโมสร ทีม ใด   ๆ    สมาคม หรือ ลีก )     
O นกักีฬา   และ บุคลากร สนับสนุน นักกีฬา ทั�งหมด ที� เข้า รว่ม ใน ความ สามารถ ดัง 
กล่าว ใน กิจกรรม การ แขง่ขัน และ กิจกรรม อื�น   ๆ    ที� จัด ประชุม ได้ รบั อนุญาต หรือ รับรอง 
โดย   IPF   หรือ สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ หรือ โดย สมาชิก หรือ   บรษัิท   ใน เครอื   องค์กร ของ 
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใด   ๆ    ( รวม ถึง สโมสร ทีม สมาคม หรือ ลีก ใด   ๆ    )   ทุก ที� ที� จัด ขึ�น   
o    นกักีฬา   หรือ บุคลากร สนับสนุน นักกีฬา หรือ บุคคล อื�น ใด โดย อาศยั การ รับรอง 
ใบ อนญุาต หรือ ข้อ ตกลง ตาม สัญญา อื�น   ๆ    หรือ อื�น   ๆ    จะ อยู ่ภาย ใต้ อํานาจ ของ   IPF   หรือ 



ของ สหพนัธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ หรือ ของ สมาชิก หรือ   บริษัท   ใน เครอื ใด   ๆ    การ จัด ตั�ง 
สหพันธ์ สมาชิก แหง่ ชาติ ใด   ๆ    ( รวม ถึง สโมสร ทีม สมาคม หรือ ลีก ใด   ๆ    )   เพื�อ 
วัตถปุระสงค์ ใน การ ต่อ ต้าน การ ยา ต้อง ห้าม   
o    นกักีฬา ที� ไม ่ได้ เป�น สมาชิก ประจํา ของ   IPF   หรือ หนึ�ง ใน สหพันธ์ สมาชิก แหง่ 
ชาติ   แต่ ต้องการ มี สิทธิ� เข้า รว่ม การ แขง่ขัน ระหว่าง ประเทศ รายการ ใด รายการ หนึ�ง   

  
  

16    เรื�อง ที� เหนือ การ ครอบคลมุ   
  

คณะ กรรมการ บริหาร มี อํานาจ ตัดสิน ใจ ใน ทุก เรื�อง ใน ที� ไม ่ได้ บัญญัติ ไว้ โดย ชัด แจ้ง ภาย 
ใต้ รฐัธรรมนูญ นี�     

  
17    การ ยุบ องค์กร โดย ไม่ สมัคร ใจ   

  
การ ยุบ   IPF   จะ เกิด ขึ�น ได้ โดย การ ตัดสิน ใจ ของ สมัชชา เท่านั�น   เพื�อ จุด ประสงค์ นี� คําขอ 
เป�น ลาย ลักษณ์ อักษร ระบุ เหตผุล ของ การ เลิก กิจการ ดัง กล่าว จะ ถูก สง่ มอบ ให้ กับ คณะ 
กรรมการ บริหาร   หลัง จาก การ พิจารณา คํารอ้ง แล้ว คณะ กรรมการ บริหาร จะ นํา คํารอ้ง 
ดัง กล่าว เข้า สู ่วาระ การ ประชุม สมัชชา ครั�ง ต่อ ไป   เพื�อ ให้การ ยุบ มี ผล บังคับ ใช้ ต้อง ใช้ 
คะแนน เสียง สว่น ใหญ ่สาม ใน สี� ของ เสียง ทั�งหมด   ใน กรณี ที�   IPF   เลิก กิจการ และ ใน กรณี 
ที�   IPF   ยงั คง เป�น ผู้ ถือ ครอง ทรัพย์สิน และ เมื�อ ครอบคลุม หนี� สิน ใด   ๆ    แล้ว ที� ประชุม 
สมชัชา จะ ต้อง ตัดสิน ใจ ด้วย ว่า จะ โอน ทรัพย์สิน ที� เหลือ ให้ ใคร   หาก เป�น ไป ได้ และ ได้ รบั 
อนญุาต ทรัพย์สิน เหล่า นี� จะ ถูก โอน ไป ยงั องค์กร ที� มี ผล ประโยชน ์เหมือน กัน หรือ 
คล้ายคลึง กัน เมื�อ เทียบ กับ   IPF   หรือ จัดสรร ให้ เพื�อ การ กุศล     

  
18    เบด็เตล็ด   

  
ใน บทความ เหล่า นี� บาง บริบท อาจ จะ ม ีการ ตีความ คํา ศัพท์ แบบ อื�น :     

  
• คําศพํท์ ที� เป�น เอกพจน์ อาจ จะ รวม ถึง จํานวน พหูพจน์   และ ใน ทาง กลับ กัน ด้วย     
• คํา ศพัท์ ที� หมาย ถึง เพศ ชาย   หรือ เพศ หญิง   อาจ หมาย รวม ถึง เพศ หญิง ด้วย     
• คํา พดู ที� หมาย ถึง บุคคล อาจ จะ หมายความ รวม ถึง บริษัท ด้วย   

  
19    การ รบั สมคัร และ วัน ที� ม ีผล บงัคับ ใช้   

  



ตัดสิน ใจ ที� การ ประชุม สมัชชา   IPF   ใน   xxxxxxxxxxxx,   xxxxxxxxx   บน   xx   ของ   
xxxxxxxx   202x   

  
  


