ธรรมนูญและข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์ สากลภาครวม 310
ประเทศไทย
รับรองเมือ มีนาคม พ.ศ.
ในการประชุมใหญ่ ครังที 5 ณ จังหวัดเชียงราย
ธรรมนูญ
มาตรา 1
ชือ
องค์กรนีมีชือว่า “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย”

มาตรา 2
วัตถุประสงค์
เพือเป็ นโครงสร้ างของการบริ หารในการส่งเสริ มวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์
สากลในภาครวม

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
สมาชิกขององค์กรนีประกอบด้ วยสโมสรไลออนส์ทกุ สโมสรในอาณาเขตของภาค
รวมทีได้ รับการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวมประกอบด้ วย สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจํานวนและอาณาเขตตามมติของ
ทีประชุมภาครวมและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลแล้ ว

มาตรา 4
สภาผู้ว่าการภาค
ข้ อ . องค์ประกอบ ให้ มีสภาผู้วา่ การภาคฯประกอบด้ วย
ก. ประธานสภาผู้วา่ การไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย
ข. ผู้วา่ การภาคต่าง ๆ ในภาครวม
ค. สภาผู้วา่ การภาคฯ อาจเชิญอดีตผู้วา่ การภาคทีเพิงผ่านพ้ นหรื ออดีตผู้วา่
การภาค มาเป็ นสมาชิกของสภาผู้วา่ การภาคฯได้ ทังนีจํานวนอดีตผู้วา่ การภาค รวม
แล้ วจะต้ องไม่เกินกึงหนึงของจํานวนผู้วา่ การภาคทังหมด และให้ แต่ละคนมีสิทธิออก
เสียงได้ หนึงเสียงในการลงมติ กับให้ นายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล อุปนายก
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล กรรมการอํานวยการไลออนส์สากล ทังอดีตและ
ปัจจุบนั ทีเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ในภาครวม และ
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯเพิงผ่านพ้ น เป็ นกรรมการทีปรึกษาของสภาผู้วา่ การภาคฯ
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 2. (ก) กรรมการบริ หาร ของสภาผู้วา่ การภาคฯ ได้ แก่สมาชิกสภาทีมีสิทธิ ออก
เสียง คือ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ผู้วา่ การภาคทุกภาค อดีตผู้วา่ การภาคเพิงผ่าน
พ้ นหรื ออดีตผู้วา่ การภาคทีได้ รับเชิญเป็ นกรรมการบริ หารสภา ประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯอยูใ่ นวาระได้ หนึง ( ) ปี และเพียงสมัยเดียวเท่านัน
(ข) กรรมการภาครวม ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯแต่งตังกรรมการภาครวมได้ ตาม
ความเหมาะสมและเห็นสมควร แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ . การเลือกตังประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ให้ มีการหมุนเวียนผู้ทีจะมาดํารง
ตําแหน่งประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ โดยกําหนดให้ ปีบริ หารใดทีภาครองนัน เป็ น
เจ้ าภาพในการจัดประชุมใหญ่ภาครวม ให้ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯมาจากการ
เลือกตังของภาครองนัน โดยให้ ผ้ แู ทนสโมสรในภาครองนันทีมีสถานภาพสมบูรณ์
เป็ นผู้ลงมติเลือกตัง และนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ของภาครวมเพือรับทราบ เว้ นแต่
ภาครองนันมีสถานภาพไม่สมบูรณ์เท่านัน จึงจะให้ ภาครองทีมีสถานภาพสมบูรณ์
และเป็ นเจ้ าภาพการจัดประชุมใหญ่ภาครวมลําดับต่อไป เลือกตังประธานสภาผู้วา่
การภาคฯแทนภาครองนันได้
ข้ อ 4. อํานาจหน้ าที นอกจากทีบัญญัติไว้ และแตกต่างไปจากข้ อบังคับของการ
จดทะเบียนขององค์กรและธรรมนูญข้ อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ
อํานาจทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
รวมถึงนโยบายและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการอํานวยการทีกล่าวถึง ให้ สภาผู้วา่
การภาคฯมีอํานาจดังต่อไปนี
(ก) มีอํานาจและควบคุมกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของภาครวมและการประชุมใหญ่
ของภาครวม
(ข) บริ หาร ควบคุมทรัพย์สิน การดําเนินงานและกองทุนของภาครวม
(ค) มีอํานาจควบคุมดูแล แก้ ไข และตัดสินใน ทุกๆ เรื องของการประชุมใหญ่ของ
ภาครวม รวมถึงการประชุมอืนๆ ทังหมดของภาครวมด้ วย

(ง) เมือได้ รับอนุญาตตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลและภายใต้ กฎระเบียบ ทีกําหนดขึนโดย
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ มีอํานาจทีจะรับฟังและตัดสินคําร้ องเรี ยนในเรื อง
ทีเกียวกับธรรมนูญขององค์กร โดยภาครอง สโมสรหรื อสมาชิกของสโมสรไล
ออนส์ในภาครวมนี คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
จะต้ องพิจารณาตรวจสอบการตัดสินใจของสภาภาครวมฯทุกครัง และอาจ
เปลียนแปลงคําวินิจฉัยตัดสินนันๆ ได้
(จ) ควบคุมและบริ หารจัดการเกียวกับเรื องงบประมาณทังหมดของภาครวม ของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ของภาครวม และการประชุมใหญ่ของภาครวม
และไม่ให้ มีการอนุมตั ิหรื อการกระทําอันใดทีจะก่อให้ เกิดพันธะอันส่งผลให้ มี
รายจ่ายเกินรายได้ หรื องบประมาณขาดดุลในปี การเงินนันๆ
มาตรา
การประชุมใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1.สถานทีและเวลา ให้ มีการประชุมใหญ่ของภาครวมเป็ นประจําทุกปี โดย
หมุนเวียนสถานทีจัดการประชุมใหญ่ร่วมกับการประชุมใหญ่ของภาครองต่างๆ ใน
ภาครวมนัน และให้ จดั ขึนก่อนการประชุมใหญ่ของไลออนส์สากลไม่น้อยกว่า (30)
สามสิบวัน ณ สถานทีทีกําหนดโดยสภาภาครวมล่วงหน้ าเป็ นเวลาสองปี และตามวัน
เวลาทีสภาภาครวมจะกําหนดขึนร่วมกันกับภาครองทีจะเป็ นเจ้ าภาพ
ข้ อ 2. สิทธิของผู้แทนสโมสร ให้ สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลในภาคทีสังกัดและในภาครวมนี มีสิทธิสง่ ผู้แทนเข้ าร่วมประชุม
ใหญ่ของภาครวมได้ (1) หนึงคน และผู้แทนสํารองอีก (1) หนึงคนต่อสมาชิก (10) สิบ
คน หรื อเศษอย่างน้ อย (5) ห้ าคน และสมาชิกเหล่านีจะต้ องเป็ นสมาชิกมาแล้ วเป็ น
เวลาอย่างน้ อยหนึงปี กบั อีกหนึงวันในสโมสรนันตามทีปรากฏอยูใ่ นทะเบียนของ

สํานักงานไลออนส์สากล ณ วันที 1 ของเดือนสุดท้ ายก่อนเดือนทีจะมีการประชุม
ใหญ่ และให้ ผ้ แู ทนทีได้ รับการรับรองและเข้ าประชุมด้ วยตนเองมีสิทธิลงคะแนนเสียง
คนละ (1) หนึงเสียงต่อการเลือกหนึงตําแหน่ง และ(1) หนึงเสียงต่อหนึงญัตติ ถ้ า
ไม่ระบุไว้ ในทีนีให้ ถือว่าคะแนนเสียงสนับสนุนข้ างมากของผู้แทนในญัตติใดๆ เป็ นมติ
ของทีประชุม ค่าบํารุงต่างๆ ทีค้ างชําระจะนํามาชําระเพือให้ มีสถานภาพสมบูรณ์ได้
แต่จะต้ องก่อนการปิ ดรับรองสิทธิบตั ร การปิ ดการรับรองสิทธิบตั รนีจะกําหนดโดย
ระเบียบปฏิบตั ิของการประชุมใหญ่
ข้ อ 3. องค์ประชุม เมือผู้แทนสโมสรเข้ าประชุมเกินกึงหนึงของผู้แทนที
ลงทะเบียนในวาระใดของการประชุมใหญ่ของภาครองหรื อภาครวมให้ ถือเป็ นองค์
ประชุมได้
มาตรา
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข ธรรมนูญนีจะแก้ ไขได้ ในการประชุมใหญ่ของภาครวม
เท่านัน และโดยการเสนอญัตติโดยคณะกรรมการธรรมนูญและข้ อบังคับ และมีมติ
รับรองด้ วยคะแนนเสียง (2/3) สองในสามของการลงคะแนนทังหมด
ข้ อ 2. การประกาศ จะไม่มีการรายงานหรื อลงคะแนนเสียงเพือแก้ ไขธรรมนูญนี
จนกว่าจะได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสโมสรไลออนส์ทกุ สโมสรอย่างน้ อย ( )
สามสิบวันก่อนการประชุมใหญ่จะเริ มขึนและจะต้ องแจ้ งด้ วยว่าจะมีการลงคะแนน
เสียงเพือแก้ ไขอีกด้ วย
ข้ อ 3. วันทีประกาศใช้ ธรรมนูญทีผ่านการแก้ ไขแล้ วจะมีผลใช้ ได้ หลังจากเสร็ จ
สินการประชุมใหญ่ทีได้ มีการลงคะแนน นอกเสียจากจะระบุไว้ เป็ นอืนในการแก้ ไข
นัน

ข้ อบังคับ
(BY-LAWS)
มาตรา 1
การประชุมใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1. การกําหนดสถานทีประชุม ให้ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯเป็ นผู้รับเอกสาร
เสนอการขอเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมใหญ่จากผู้วา่ การภาคของภาครองที
หมุนเวียนเรี ยงตามลําดับภาคต่างๆดังนี ภาค -เอ , ภาค - เอ2, ภาค บี , ภาค – ซี, ภาค – ดี และ ภาค – อี โดยทีเอกสารเสนอจะต้ องระบุ
ข้ อมูลต่างๆ ตามทีสภาผู้วา่ การภาคฯจะเป็ นผู้กําหนด และจะต้ องส่งถึงประธานสภา
ผู้วา่ การภาคฯไม่น้อยกว่า (60) หกสิบวันก่อนวันเริ มประชุมใหญ่ของภาครวมที
จะต้ องมีการลงคะแนนเสียง ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯกําหนดขันตอนของการตรวจสอบ
ข้ อเสนอต่างๆ รวมถึงการนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ ในกรณีทีไม่มีผ้ เู สนอรับเป็ น
เจ้ าภาพหรื อไม่สามารถรับข้ อเสนอได้ ก็ให้ สภาผู้วา่ การภาคพิจารณาก่อนทีจะให้ ที
ประชุมใหญ่ตดั สิน
ข้ อ 2. การเปลียนสถานทีประชุม หากมีเหตุผลอันสมควร ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯมี
สิทธิและอํานาจทีจะเปลียนแปลงสถานทีประชุมใหญ่ได้ แม้ วา่ ทีประชุมใหญ่ได้
กําหนดไว้ ก่อนแล้ ว ทังนีต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระหนีสินอัน
เนืองมาจากกรณีนี
ข้ อ 3. กรรมการ ให้ สมาชิกของสภาผู้วา่ การภาคฯเป็ นกรรมการเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ของการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวม
ข้ อ 4.วาระการประชุมใหญ่ของภาครวม ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯเป็ นผู้กําหนดวาระ
การประชุมใหญ่ของภาครวม และให้ ถือเป็ นวาระของการประชุมของแต่ละวัน

ข้ อ 5.ระเบียบปฏิบตั ิสําหรับการประชุม เว้ นแต่ในกรณีทีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
โดยเฉพาะในธรรมนูญและข้ อบังคับนีหรื อระเบียบปฏิบตั ิทีนํามาใช้ ในการประชุมให้
กําหนดใช้ กฎการประชุมของโรเบิร์ตฉบับปรับปรุงแก้ ไขใหม่กับข้ อตกลงทีเกียวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิในการประชุมภาครวมและการประชุมของสภาผู้วา่ การภาคฯหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม
ข้ อ 6. ผู้รักษาความสงบ ให้ สภาผู้วา่ การภาคแต่งตังผู้รักษาความสงบและผู้ช่วย
ผู้รักษาความสงบของการประชุมใหญ่ภาครวมได้ ตามทีเห็นสมควร
ข้ อ 7. การรายงานผลเป็ นทางการ ให้ สง่ รายงานของการประชุมใหญ่ของภาค
รวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อสโมสรทีสังกัดในภาครวมนี หรื อจัดส่ง
ตามคําแนะนําของเลขาธิการสภาภาครวม
ข้ อ 8. การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครอง ให้ ถือว่าผู้แทนสโมสรทีลงทะเบียน
เข้ าประชุมของภาครองทีมาประชุมในการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวมเป็ นการ
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครองนันๆ ได้
มาตรา 2
การประชุมอืน ๆ
ข้ อ 1. การประชุมสภาผู้วา่ การภาคฯ ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯจัดการประชุมสภาขึน
ภายใน (60) หกสิบวันหลังจากผู้วา่ การภาคได้ รับการแต่งตังอย่างเป็ นทางการ และ
กําหนดการประชุมอืนๆ ตามทีเห็นสมควร ให้ ประธานสภาหรื อเลขาธิการสภารับ
คําสังประธานสภาเป็ นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมแต่ละครังของสภาผู้วา่ การภาคฯ โดย
กําหนดเวลาและสถานทีด้ วย ส่วนการประชุมสภาผู้วา่ การภาคฯครังต่อๆ ไปให้ สภา
เป็ นผู้กําหนด
ข้ อ 2. องค์ประชุม เมือสมาชิกของสภาส่วนใหญ่มาพร้ อมแล้ วให้ ถือเป็ นองค์
ประชุมได้

มาตรา 3
หน้ าทีของสภาผู้ว่าการภาคฯและคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ 1. สภาผู้วา่ การภาครวม ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯมีหน้ าที
(ก) ทําสัญญาและอนุมตั ิการชําระค่าใช้ จ่ายด้ านธุรการทีเกียวข้ องกับการประชุม
ใหญ่ ประจําปี ของภาครวม
(ข) ระบุสถาบันการเงินทีจะฝากเงินทุนของภาครวม
(ค) กําหนดจํานวนเงินคําประกัน และสถาบันทีจะเป็ นผู้คําประกันของ
เหรัญญิกภาครวม
(ง) รับรายงานสถานะการเงินทุกครึงปี หรื อบ่อย กว่านันจากเหรัญญิกสภาภาค
รวม และ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินทีอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของเหรัญญิกภาครวมเมือสินสุดปี การเงิน
ข้ อ 2. ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯจะทําหน้ าทีเป็ นผู้
ประสานงานของภาครวมและจะปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากสภาผู้วา่ การ
ภาคฯเท่านัน และจะต้ องรับผิดชอบดังต่อไปนี
(ก) ส่งเสริ มวัตถุประสงค์ของไลออนส์สากล
(ข) เป็ นผู้นํากําหนดแนวทางและริ เริ มตามโครงการต่างๆ ของไลออนส์สากล
และของภาครวม รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมด้ วย
(ค) สร้ างและอุปถัมภ์ความสามัคคีภายในภาครองและช่วยเหลือผู้วา่ การภาค
แก้ ไขในเรื องต่างๆ
(ง) เป็ นประธานในการประชุมใหญ่ของภาครวมและการประชุมของสภาผู้วา่
การภาค
(จ) ส่งรายงานและปฏิบตั ิตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายตามทีกําหนดไว้ ใน
ธรรมนูญแลข้ อบังคับของภาครวม

(ฉ) ปฏิบตั ิหน้ าทีในด้ านบริ หารตามทีสภาผู้วา่ การภาคจะมอบหมายให้
(ช) อํานวยความสะดวกในการส่งมอบบัญชี กองทุน และบันทึกต่าง ๆ ของ
ภาครวมให้ แก่ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯคนต่อไปเมือสินสุดวาระของตน
แล้ ว
ข้ อ 3. เลขาธิการสภาภาครวม / เหรัญญิกสภาภาครวม ให้ เลขาธิการสภาภาค
รวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การดูแลและมอบหมายจากสภาผู้วา่
การภาคฯ โดยมีหน้ าที
(ก) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกการ ประชุมของการประชุมสภาผู้วา่ การภาคฯทุก
ครัง และให้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิกของสภาผู้วา่
การภาคฯทุกคนและส่งสําเนาไปยังสํานักงานใหญ่ของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากล
(ข) ช่วยสภาผู้วา่ การภาคฯในการบริ หารภาคและงานอืน ๆ ตามทีระบุหรื อ
ปรากฏอยูใ่ นธรรมนูญและข้ อบังคับ หรื อทีสภาผู้วา่ การภาคฯมอบหมายให้
(ค) รับเงินและออกใบเสร็ จรับเงินค่าบํารุงสมาชิกทีสังจ่ายโดยเลขาธิการ/
เหรัญญิกของภาครอง และนําฝากในธนาคารตามทีสภาผู้วา่ การภาค
กําหนด และให้ เบิกจ่ายเงินภายใต้ การตรวจตราและควบคุมของสภาผู้วา่ การ
ภาค โดยจ่ายเป็ นเช็คลงนามร่วมกับประธานสภาผู้วา่ การภาคหรือกรรมการ
สภาทีได้ รับอนุมตั ิท่านหนึงท่านใด
(ง) เก็บรักษาสมุดบัญชีและหลักฐานทางบัญชีทีถูกต้ องและรายงานการประชุม
ของสภาผู้วา่ การภาคฯและการประชุมอืนๆ ของภาครวม และพร้ อมทีจะให้
กรรมการสภาผู้วา่ การภาคฯ หรื อสโมสรไลออนส์ใดๆ ในภาครวม (หรื อ
ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ) ตรวจสอบดูได้ ในเวลาอันควรและชอบด้ วยเหตุผล
(จ) จัดการเอาประกันความซือสัตย์ในการ ปฏิบตั ิหน้ าทีในจํานวนเงินทีกําหนด
โดยสภาผู้วา่ การภาคฯ

(ฉ) ในกรณีทีตําแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกัน
หน้ าทีทีกําหนดไว้ ณ ทีนีก็ให้ แบ่งไปตามตําแหน่ง
ข้ อ 4. ประธานฝ่ ายพิธีการของภาครวม ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯแต่งตังประธาน
ฝ่ ายพิธีการสําหรับภาครวม โดยมีหน้ าทีภายใต้ การควบคุมและดูแลของสภาผู้วา่ การ
ภาคฯดังนี
(ก) กําหนดทีนังของแขกรับเชิญในงานต่าง ๆ ตามแนวทางของไลออนส์สากล
และการแนะนําก็ให้ ใช้ วิธีการเดียวกันนี และจะต้ องแจ้ งการแต่งกายให้
ชัดเจนในแต่ละงาน
(ข) จัดต้ อนรับ ณ สนามบิน (หรื อทีอืนๆ) ให้ เหมาะสม เตรี ยมรถรับ-ส่งสูท่ ีพัก
แรม ตรวจดูความเรี ยบร้ อยของทีพักแรม และจัดเตรี ยมสิงของทีเหมาะสม
(เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ)
(ค) จัดให้ มีพีเลียงคอยอํานวยความสะดวกให้ แขกรับเชิญเพือไปร่วมงานให้ ตรง
ตามเวลา
(ง) จัดให้ มีการได้ เข้ าเยียมคํานับผู้นําในระดับต่างๆ เมือมีโอกาส
(จ) ประสานงานด้ านประชาสัมพันธ์ผ่านสือ มวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ ตามความเหมาะสม
(ฉ) จัดรถรับ-ส่งสูส่ นามบิน และ ประสานการเดินทางกลับ
มาตรา 4
การเลือกตังสมาชิกสภาผู้ว่าการภาค
และประธานสภาผู้ว่าการภาค
และคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ . ให้ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯรับเลือกตัง เรี ยกประชุมผู้วา่ การภาครับ
เลือกตังทุกภาคภายใน ( ) สิบห้ าวันเพือลงมติวา่ จะเชิญผู้วา่ การภาคทีกําลังจะพ้ น

หน้ าทีหรื ออดีตผู้วา่ การภาคเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ หารสภาฯ หากมีมติให้ เชิญก็ให้
เป็ นไปตามธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม มาตรา ข้ อ
ข้ อ 2. ให้ มีการแต่งตังรองประธานสภาผู้วา่ การภาค ( ) หนึงคน เลขาธิการสภา
ผู้วา่ การภาค เหรัญญิกสภาผู้วา่ การภาค กรรมการบริ หารสภาผู้วา่ การภาค ทีปรึกษา
สภาผู้วา่ การภาค และกรรมการสภาภาครวมในตําแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม
และจําเป็ น การแต่งตังจะกระทําโดยเปิ ดเผยหรื อลับให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของทีประชุม
ข้ อ . การเลือกตังประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ให้ ภาครองตามธรรมนูญไล
ออนส์สากลภาครวม มาตร 4 ข้ อ 3 ดําเนินการเลือกตังประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯ ผู้วา่ การภาคทีกําลังจะผ่านพ้ น ทีอยูใ่ นตําแหน่งไม่น้อยกว่า ( ) หกเดือนก่อน
วันเลือกตังหรื ออดีตผู้วา่ การภาคทีมีสถานภาพสมบูรณ์ และสังกัดสโมสรไลออนส์ทีมี
สถานภาพสมบูรณ์ในภาครอง มีสิทธิทีจะลงสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานสภาผู้วา่
การภาคฯ โดยจะต้ องดําเนินการตามขันตอนดังต่อไปนี
3.1 แจ้ งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการรับและเสนอชือ
ผู้สมัครเข้ ารับเลือกตังของภาครองทีตนสังกัดอยูก่ ่อนวันประชุมใหญ่จะเริ ม
ขึนไม่น้อยกว่า ( ) หกสิบวัน พร้ อมทังหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้ อ .
และสําเนาส่งผู้วา่ การภาค คณะกรรมการรับและเสนอชือผู้สมัครเข้ ารับ
เลือกตังจะเสนอชือผู้สมัครรับเลือกตังทังหมดทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต่อที
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครอง หากไม่มีผ้ สู มัครและ/หรื อ ไม่มีผ้ มู ี
คุณสมบัติครบถ้ วน ในกรณีนีเท่านัน จึงให้ มกี ารเสนอชือผู้เข้ าดํารง
ตําแหน่งประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในทีประชุม
ใหญ่ภาครองได้
3.2 ให้ มีการเลือกตังต่างวาระกัน ระหว่างการเลือกตังผู้วา่ การภาค รองผู้วา่
การภาคคนที และ รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ให้ ผ้ สู มัครแต่ละคนมีสิทธิพดู
ในทีประชุมใหญ่ของภาครอง ได้ คนละไม่เกิน ( ) ห้ านาที เพือสนับสนุน

ตนเอง และให้ ผ้ สู นับสนุนมีสิทธิพดู ได้ ไม่เกิน ( ) สามนาทีหรื ออาจสลับกัน
ก็ได้ กรณีทีมีผ้ สู มัครมากกว่า ( ) หนึงคนให้ จบั ฉลากเพือการพูดก่อนหลัง
3.3 ให้ ผ้ วู า่ การภาคเสนอชือผู้ทีได้ รับการเลือกตังเป็ นประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯต่อทีประชุมใหญ่ภาครวมเพือรับทราบ
3.4 ให้ ผ้ ทู ีได้ รับการเสนอชือเพือดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้วา่ การภาคฯมี
สิทธิแสดงวิสยั ทัศน์ในทีประชุมใหญ่ภาครวมได้ ไม่เกิน (3 ) สามนาที
3.5 การลงคะแนน การเลือกตังจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับของ
คณะผู้แทนสโมสร ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากันหรื อไม่มีผ้ หู นึงผู้ใดได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้ องดําเนินการ
ลงคะแนนต่อไป จนกว่าจะมีผ้ หู นึงผู้ใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของ
จํานวนคะแนนทีลง
3.6 การรับรองเป็ นหลักฐาน ให้ เลขาธิการภาครวม ทําหนังสือถึงสํานักงาน
ใหญ่ไลออนส์สากล แจ้ งผลการเลือกตังภายในเวลา ( ) สิบห้ าวัน
ข้ อ 4. ตําแหน่งว่าง
4.1
เมือตําแหน่งประธานสภาผู้วา่ การภาคฯว่างลงไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ ให้
รองประธานสภาผู้วา่ การภาคฯทําหน้ าทีแทนโดยอัตโนมัติ ถ้ ารอง
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯไม่สามารถจะทําหน้ าทีได้ ให้ เลขาธิการสภาผู้วา่
การภาคฯรักษาการชัวคราว และให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารสภา
ผู้วา่ การภาคฯภายใน ( ) สิบห้ าวัน เพือพิจารณาเลือกประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯคนใหม่จากคณะกรรมการบริ หารสภาผู้วา่ การภาคฯชุดนีขึนดํารง
ตําแหน่งแทน และให้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระทีเหลืออยู่ เว้ นแต่
ถ้ าระยะเวลาของตําแหน่งประธานสภาผู้วา่ การภาคฯว่างลง ไม่ถึง ( ) เก้ า
สิบวัน จะหมด วาระลง ก็ให้ รองประธานสภาผู้วา่ การภาคฯรักษาการแทน
ไปจนกว่าจะหมดวาระ

4.2 เมือตําแหน่งกรรมการอืนๆ ในสภาผู้วา่ การภาคฯว่างลงให้ สภาผู้วา่ การ
ภาคฯแต่งตังผู้วา่ การภาคคนใหม่ทีได้ รับแต่งตังหรื ออดีตผู้วา่ การภาค แล้ วแต่
กรณีดํารงตําแหน่งแทน และให้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระที
เหลืออยู่
ข้ อ 5. ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯจัดให้ มีการประชุมสมาชิกสภาผู้วา่ การภาคฯภายใน
หกสิบ (60) วันนับแต่วนั ทีผู้วา่ การภาคแต่ละภาคเข้ าดํารงตําแหน่งอย่างเป็ นทางการ
และให้ มีการประชุมครังต่อ ๆ ไปตามทีเห็นสมควร ให้ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯเป็ น
ผู้กําหนดวัน เวลา และสถานทีประชุมครังแรก ส่วนการประชุมครังต่อ ๆ ไปให้ สภา
ผู้วา่ การภาคฯเป็ นผู้กําหนด
ข้ อ 6. คณะกรรมการสิทธิบตั ร คณะกรรมการนีประกอบด้ วยผู้วา่ การภาคคน
ปัจจุบนั รองผู้วา่ การภาค เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค ให้ ประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯเป็ นประธาน และให้ คณะกรรมการนีมีอํานาจทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดไว้
ในกฎระเบียบของ โรเบิร์ตฉบับแก้ ไขใหม่
ข้ อ 7. คณะกรรมการการประชุมภาครวม ให้ ประธานสภาแต่งตังประธานต่างๆ
ของคณะกรรมการการประชุมภาครวม คือ ฝ่ ายข้ อยุติ ฝ่ ายเสนอชือ ฝ่ ายเลือกตัง ฝ่ าย
ธรรมนูญและข้ อบังคับ ฝ่ ายกฎระเบียบและการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล และให้ มี
กรรมการอย่างน้ อยหนึงคนจากแต่ละภาครองเป็ นตัวแทนในแต่ละคณะกรรมการ
คณะกรรมการเหล่านีจะปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีสภาผู้วา่ การภาคจะมอบหมายให้
ข้ อ 8. คณะกรรมการภาครวมอืน ๆ สภาผู้วา่ การภาคฯอาจแต่งตัง
คณะกรรมการ อืนๆ หรื อตําแหน่งอืนๆ ตามความจําเป็ นและเห็นสมควร เพือให้ การ
บริ หารงานของภาครวมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา 5
กองทุนบริ หารของภาครวม
ข้ อ 1. รายได้ ของภาครวม เพือให้ ภาครวมมีรายได้ สําหรับบริ หารงาน ให้ ภาครวม
เรี ยกเก็บค่าบํารุงเป็ นจํานวนเงิน (50) ห้ าสิบบาทจากสมาชิกไลออนส์ทกุ สโมสรใน
ภาครวม โดยให้ แต่ละสโมสรเรี ยกเก็บค่าบํารุงเป็ น (2) สองงวดตามกําหนดดังนี
ชําระ ( ) ยีสิบห้ าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวันที กันยายนของทุกปี
เป็ นค่าบํารุงครึงปี แรกระหว่างวันที1 กรกฎาคม ถึง วันที 31 ธันวาคม
ชําระ (25) ยีสิบห้ าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวันที 10 มีนาคมของทุกปี เป็ น
ค่าบํารุงครึงปี หลัง ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง วันที 30 มิถนุ ายน
สโมสรจะต้ องชําระค่าบํารุงนีต่อเหรัญญิกภาครวม เว้ นแต่สโมสรทีได้ สถาปนา
ขึนใหม่หรื อได้ รับการฟื นฟู ซึงจะต้ องชําระในอัตราถัวเฉลียนับจากวันทีหนึงของ
เดือนทีสองถัดจากวันสถาปนาหรื อปรับปรุงแล้ วแต่กรณี ค่าบํารุงดังกล่าวจะนําไป
เป็ นค่าใช้ จ่ายบริ หารด้ านธุรการของภาครวม โดยจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสภาผู้วา่ การ
ภาคก่อนเท่านัน การจ่ายเงินให้ จ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวมและ
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ
ข้ อ . รายได้ จากการจัดประชุมใหญ่ ประจําปี ซึงไม่ ใช่ เงินกองทุนประชุม
ใหญ่ ฯภาคและภาครวม หากเงินสนับสนุนจากกองทุนประชุมใหญ่ ฯ ตาม
ข้ อบังคับมาตรา ข้ อ . ไม่ เพียงพอสําหรับการจัดการประชุมใหญ่ ฯ ให้
ภาคฯทีได้ รับการแต่ งตังให้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ประจําปี ตาม
ข้ อบังคับมาตรา ข้ อ สามารถหารายรั บเพิมเติมนอกจากรายรั บจาก
เงินกองทุนการประชุมใหญ่ ฯได้ เพือให้ ภาคฯเจ้ าภาพสามารถดําเนินการจัด
ประชุมใหญ่ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ ภาค
รวมแล้ ว ภายใน วัน ให้ ภาคฯจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ ายจากการจัด
ประชุมใหญ่ ฯ ส่ งให้ แก่ สภาผู้ว่าการภาคฯเพือรั บรอง หากมีรายรั บฯมากกว่ า

รายจ่ ายหลังจากชําระค่ าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ หมดสินแล้ วในปี นันๆ
ให้ ภาคฯนํารายได้ สุทธิดังกล่ าวดําเนินการดังต่ อไปนี
. . นําเงินจํานวน ร้ อยละ ของรายได้ สุทธิในข้ อ ส่ งให้ สภาผู้ว่าการ
ภาคฯ ไปเป็ นรายได้ ของงบบริหารสภาผู้ว่าการภาคฯ เพือใช้ เป็ นค่ าใช้ จ่าย
ด้ านบริ หารของภาครวมฯ
. . นําเงินจํานวน ร้ อยละ ของรายได้ สุทธิในข้ อ ส่ งให้ สภาผู้ว่าการ
ภาคฯ ไปเป็ นรายได้ ของกองทุนสวัสดิการพนักงานสํานักงานภาครวมฯ เพือ
ใช้ เป็ นสวัสดิการให้ แก่ พนักงานของสํานักงานภาครวมฯ ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ
. . นําเงินจํานวน ร้ อยละ ของรายได้ สุทธิในข้ อ ส่ งให้ สภาผู้ว่าการ
ภาคฯ ไปเป็ นรายได้ ในกองทุนการประชุมใหญ่ ประจําปี ของภาคและภาครวม
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ ในปี ต่ อไป โดยให้ ถือว่ าเป็ นรายได้
ของปี การเงินนัน และจะใช้ เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายของการจัดการประชุมใหญ่
เท่ านัน
. . นําเงินจํานวน ร้ อยละ ของรายได้ สุทธิในข้ อ ส่ งให้ ผ้ ูว่าการภาคฯ
ไปเป็ นรายได้ ของภาคฯทีเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมใหญ่ ฯ ตามข้ อบังคับ
มาตรา ข้ อ เพือใช้ ในกิจกรรมต่ างๆของภาคฯ ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารภาคฯร่ วมกับคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ฯ เพือใช้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาไลออนส์ ไทย โดยแจ้ งมติดังกล่ าวต่ อสภาผู้ว่าการภาค
ฯเพือรั บทราบ
(บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ ไลออนส์ สากลภาครวม
ประเทศ
ไทย ครังที ณ จังหวัดเชียงราย ได้ รับรองข้ อบังคับนีแล้ ว ให้ มีผลบังคับ
ใช้ ทันที ในภาคฯทีเป็ นเจ้ าภาพการประชุมใหญ่ ฯ ครังที โดยให้ สภาผู้ว่า
การไลออนส์ สากลภาครวม
ประเทศไทย ปี บริหาร
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับทีได้ รับรองแล้ วนีทุกประการ)

มาตรา 6
กองทุนของภาครวม
ข้ อ . ค่าบํารุง
1.1 ให้ เรี ยกเก็บค่าบํารุ ง ของกองทุนการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคและ
ภาครวม จํานวน ( ) หนึงร้ อยบาท จากสมาชิกของทุกสโมสรในภาค
รวม ให้ ภาครองโอนเงินทีเรี ยกเก็บสมทบทุนสนับสนุนการประชุมใหญ่
ประจําปี ของภาครองและภาครวม เมือได้ รับแจ้ งจากสภาผู้วา่ การภาคฯ
และให้ นํ า ฝากไว้ ใ นบัญชี พิ เ ศษ ณ ธนาคาร หรื อ สถาบัน การเงิ น ที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารสภาภาครวม ค่าบํารุงนีจะนําไปใช้ ได้
เฉพาะเป็ นค่า ใช้ จ่า ยที เกี ยวข้ องกับการประชุม ใหญ่ป ระจํ าปี เท่านัน
และจะต้ องชําระโดยสังจ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม
และเซ็นกํากับโดยประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ หรื อกรรมการภาครวม
คนอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมาย
1.2 ให้ เรี ยกเก็บค่าบํารุงของกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน และการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ( ) หนึงร้ อย
บาท จากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม ให้ ภาครองโอนเงินทีเรี ยกเก็บสมทบทุน
สนับสนุนจัดการแข่งขันตอบคําถามในหนังสือสารานุกรมไทย เมือได้ รับแจ้ งจากสภา
ผู้วา่ การภาคฯ และนําฝากไว้ ในบัญชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทีกําหนด
โดยคณะกรรมการบริ หารสภาภาครวม ค่าบํารุงนีจะนําไปใช้ จดั การแข่งขัน
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ ความรับผิดชอบของสภาภาครวม และจะต้ อง
ชําระโดยสังจ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นกํากับโดย
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ หรื อกรรมการภาครวมคนอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมาย
ข้ อ . กองทุนคงเหลือ
2.1 ในปี การเงินใดๆ หากมีเงินกองทุนการประชุมใหญ่เหลืออยู่ หลังจากชําระ
ค่าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่หมดสินแล้ วในปี นันๆ ให้ คงไว้ ในกองทุนเดิ ม เพือ

เป็ นค่าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ในปี ต่อไป โดยให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของปี การเงิน
นัน และจะใช้ เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายของการจัดการประชุมใหญ่เท่านัน
2.2 ในปี การเงินใดๆ หากมีกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และ
การแข่ง ขัน ตอบคํ า ถามสารานุก รมไทยสํ า หรั บ เยาวชน เหลื อ อยู่ หลัง จากชํ า ระ
ค่าใช้ จ่ายในเรื องสารานุกรมไทยฯหมดสินแล้ วนปี นนๆ
ั ให้ คงไว้ ในกองทุนเดิม เพือเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของการจัดจัดการสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และการแข่งขัน
ตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในปี ต่อไป โดยให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของปี
การเงินนัน และใช้ จ่ายในเรื องสารานุกรมไทยฯ เท่านัน
ข้ อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเข้ าประชุมใหญ่ประจําปี ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯ
กําหนดค่าลงทะเบียนเข้ าประชุมร่วมกันกับภาครองทีรับเป็ นเจ้ าภาพ และจัดเก็บตาม
ระเบียบทีสภาผู้วา่ การภาคฯวางไว้ จากผู้แทนสโมสร ผู้แทนสํารอง และผู้เข้ าร่วมการ
ประชุมใหญ่ เพือนําไปจ่ายเป็ นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็ นจริ งในระหว่าง
การประชุมใหญ่ประจําปี
ข้ อ . การตรวจสอบบัญชี
ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯ กําหนดให้ มีการตรวจสอบบัญชี ของกองทุนประชุมใหญ่
ภาครวมและกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรั บเยาวชน และการแข่งขันตอบ
คําถามสารานุกรมไทยสําหรั บเยาวชนอย่างน้ อยปี ละครั ง และให้ ส่งรายงานสถานะ
การเงิ น ดัง กล่า วต่ อ ที ประชุม ใหญ่ ภ าครวม ในปี ที ผ่ า นมาเสนอต่ อ ที ประชุม ใหญ่
ประจําปี เพือรับรองงบดุลด้ วย
ข้ อ 5. ภายใน (60) หกสิบวันนับแต่วนั ปิ ดการประชุมใหญ่ประจําปี ให้ สภาผู้วา่
การภาคฯสังการให้ เลขาธิการสภาภาครวมส่งรายงานการประชุมใหญ่ไปให้ สมาคม
สโมสร ไลออนส์สากลและสโมสรทุกสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย์

มาตรา 7
การเสนอชือและรั บรองการเข้ ารับเลือกตัง
เป็ นกรรมการอํานวยการไลออนส์ สากล
และอุปนายกไลออนส์ สากลคนทีสอง
ข้ อ 1. ระเบียบการรับรอง อ้ างถึงระเบียบของธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์
สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ในภาคทีต้ องการการรับรองจากการประชุมภาคใน
ฐานะผู้สมัครเป็ นกรรมการอํานวยการไลออนส์สากลหรื ออุปนายกไลออนส์สากลคนที
สองจะต้ อง:
(ก) นําส่ง (โดยไปรษณีย์หรื อตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการ
รับรองต่อ
ผู้วา่ การภาค และหากเป็ นภาครองจะต้ องนําส่งต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของ
สภาผู้วา่ การภาครวมอีกด้ วย ไม่น้อยกว่า(60) หกสิบวัน ก่อนการเปิ ดประชุม
ภาคทีจะมีการลงคะแนนรับรองดังกล่าว
(ข) พร้ อมกับนําส่งเอกสารและหลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งนันๆ
ตามทีกําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์สากล

ข้ อ 2. การเสนอชือ เมือมีผ้ แู จ้ งความประสงค์และนําส่งแล้ วให้ ผ้ วู า่ การภาค
นําเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชือของการประชุมภาคนัน เพือตรวจสอบคุณสมบัติ
และขอหลักฐานทีเกียวข้ องเพิมเติมจากผู้สมัคร หากจําเป็ นตามกําหนดของธรรมนูญ
และข้ อบังคับของไลออนส์สากล และเสนอชือของผู้สมัครทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กําหนดไว้ ในธรรมนูญ เพือการเลือกตังในการประชุมภาคต่อไป
ข้ อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผ้ ปู ราศรัย
สนับสนุนหนึงคนโดยใช้ เวลาไม่เกิน (3) สามนาที
ข้ อ 4. การลงคะแนน การรับรองจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ ใน
กรณีทีมีผ้ เู สนอขอรับรองเพียงคนเดียว อาจจะให้ รับรองด้ วยการออกเสียงก็ได้
ผู้สมัครทีได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังจากทีประชุมใหญ่ ใน
กรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากันหรื อไม่มีผ้ หู นึงผู้ใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากในการออก
เสียงลงคะแนนจะต้ องดําเนินการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมีผ้ หู นึงผู้ใดได้ รับคะแนน
เสียงข้ างมากของจํานวนคะแนนทีลง
ข้ อ 5. การรับรองเป็ นหลักฐาน การรับรองโดยทีประชุมภาครวมจะทําเป็ น
หนังสือถึงสํานักงานของไลออนส์สากล โดยประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ตามทีกําหนด
ไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์สากล
ข้ อ 6. ความถูกต้ องตามกฎ การรับรองของภาคต่อผู้สมัครทีเป็ นสมาชิกของ
สโมสรในภาคนีจะไม่ถกู ต้ องจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของมาตรา 7 เสียก่อน
มาตรา 8
เรืองอืน ๆ

ข้ อ 1. ค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้หนึงผู้ใดทีปฏิบตั ิ
หน้ าทีในภาครวม
ข้ อ 2. ปี การเงิน ปี การเงินของภาครวม เริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 30
มิถนุ ายน
ข้ อ 3.การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง สโมสรในภาครวมจะต้ องดําเนินการในเรืองของข้ อ
ขัดแย้ งร้ องเรี ยน หรื อเรี ยกร้ องตามเงือนไขและข้ อแม้ ของกฎหรื อระเบียบของไลออนส์
สากลทีกําหนดขึนเป็ นครังคราวโดยคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล
มาตรา 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข ข้ อบังคับนีจะแก้ ไขได้ ในการประชุมภาครวมเท่านัน โดย
มีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้ อบังคับ และรับรองโดย
คะแนนเสียงข้ างมาก
ข้ อ 2. ประกาศ จะไม่มีการรายงานหรื อลงคะแนนเสียงในการแก้ ไขข้ อบังคับใดๆ
หากยังมิได้ สง่ รายงานดังกล่าวให้ แต่ละสโมสรก่อนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ( ) สามสิบ
วันก่อนการประชุมใหญ่ประจําปี และจะต้ องแจ้ งให้ ทราบด้ วยว่าจะมีการลงคะแนน
เสียงในการประชุมใหญ่ครังนี
ข้ อ 3. วันทีมีผลบังคับ การแก้ ไขแต่ละข้ อจะมีผลบังคับเมือเสร็ จสินการประชุม
ใหญ่ภาครวมทีมีการรับรอง เว้ นเสียแต่จะกําหนดเป็ นอืนในการแก้ ไขนันๆ

มาตรา 10
เวลาทีมีผลบังคับ
ธรรมนูญและข้ อบังคับนีจะมีผลบังคับเมือเสร็ จสินการประชุมใหญ่ภาครวมและ
จะต้ องได้ รับการรับรองโดยคะแนนเสียงข้ างมาก

