
 

 

 

 
 

ธรรมนูญและข้อบังคับ 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 

ประเทศไทย 

รับรองเมือ  มีนาคม พ.ศ.  

ในการประชุมใหญ่ครังที 5  ณ จังหวัดเชียงราย 

ธรรมนูญ 
 

มาตรา 1 

ชือ 

 

องค์กรนีมีชือวา่ “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย” 

 

มาตรา 2 

วัตถุประสงค์ 

 

เพือเป็นโครงสร้างของการบริหารในการสง่เสริมวตัถปุระสงค์ของสโมสรไลออนส์

สากลในภาครวม 

 



  

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 

 

สมาชิกขององค์กรนีประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทกุสโมสรในอาณาเขตของภาค

รวมทีได้รับการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนสส์ากลภาค

รวมประกอบด้วย  สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจํานวนและอาณาเขตตามมติของ

ทีประชมุภาครวมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการของสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลแล้ว 

 

 

มาตรา 4 

สภาผู้ว่าการภาค 

 

ข้อ .  องค์ประกอบ   ให้มีสภาผู้วา่การภาคฯประกอบด้วย 

         ก.  ประธานสภาผู้วา่การไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย 

        ข.  ผู้วา่การภาคต่าง ๆ ในภาครวม 

         ค. สภาผู้วา่การภาคฯ  อาจเชิญอดีตผู้วา่การภาคทีเพิงผ่านพ้นหรืออดีตผู้วา่

การภาค มาเป็นสมาชิกของสภาผู้วา่การภาคฯได้  ทงันีจํานวนอดีตผู้วา่การภาค รวม

แล้วจะต้องไมเ่กินกึงหนึงของจํานวนผู้วา่การภาคทงัหมด และให้แต่ละคนมีสิทธิออก

เสียงได้หนงึเสียงในการลงมติ   กบัให้นายกสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล อปุนายก

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล  กรรมการอํานวยการไลออนส์สากล ทงัอดีตและ

ปัจจบุนัทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรไลออนส์ในภาครวม และ

ประธานสภาผู้วา่การภาคฯเพิงผ่านพ้น  เป็นกรรมการทีปรึกษาของสภาผู้วา่การภาคฯ  

แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



  

  ข้อ 2. (ก)   กรรมการบริหาร ของสภาผู้วา่การภาคฯ ได้แก่สมาชิกสภาทีมสีิทธิ ออก

เสียง คือ ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ ผู้วา่การภาคทกุภาค อดีตผู้วา่การภาคเพิงผ่าน

พ้นหรืออดีตผู้วา่การภาคทีได้รับเชิญเป็นกรรมการบริหารสภา ประธานสภาผู้วา่การ

ภาคฯอยูใ่นวาระได้หนึง ( ) ปี และเพียงสมยัเดียวเท่านนั 

 (ข) กรรมการภาครวม   ให้สภาผู้วา่การภาคฯแต่งตงักรรมการภาครวมได้ตาม

ความเหมาะสมและเห็นสมควร แต่ไมม่ีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

  ข้อ .  การเลือกตงัประธานสภาผู้วา่การภาคฯ  ให้มีการหมนุเวียนผู้ ทีจะมาดํารง

ตําแหน่งประธานสภาผู้วา่การภาคฯ  โดยกําหนดให้ปีบริหารใดทีภาครองนนั   เป็น

เจ้าภาพในการจดัประชมุใหญ่ภาครวม  ให้ประธานสภาผู้วา่การภาคฯมาจากการ

เลือกตงัของภาครองนนั  โดยให้ผู้แทนสโมสรในภาครองนนัทีมีสถานภาพสมบรูณ์

เป็นผู้ลงมติเลือกตงั  และนําเสนอตอ่ทีประชมุใหญ่ของภาครวมเพือรับทราบ   เว้นแต่

ภาครองนนัมีสถานภาพไมส่มบรูณ์เท่านนั  จึงจะให้ภาครองทีมีสถานภาพสมบรูณ์   

และเป็นเจ้าภาพการจดัประชมุใหญ่ภาครวมลาํดบัต่อไป  เลือกตงัประธานสภาผู้วา่

การภาคฯแทนภาครองนนัได้  

ข้อ 4.  อํานาจหน้าที นอกจากทีบญัญติัไว้และแตกต่างไปจากข้อบงัคบัของการ

จดทะเบียนขององค์กรและธรรมนญูข้อบงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ

อํานาจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

รวมถึงนโยบายและการปฏิบติัของคณะกรรมการอํานวยการทีกลา่วถึง ให้สภาผู้วา่

การภาคฯมีอํานาจดงัต่อไปนี 

(ก) มีอํานาจและควบคมุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาครวมและการประชมุใหญ่

ของภาครวม  

(ข)  บริหาร  ควบคมุทรัพย์สิน   การดําเนินงานและกองทนุของภาครวม 

(ค) มีอํานาจควบคมุดแูล แก้ไข และตดัสินใน ทกุๆ เรืองของการประชมุใหญ่ของ

ภาครวม  รวมถึงการประชมุอืนๆ ทงัหมดของภาครวมด้วย 



  

(ง) เมือได้รับอนญุาตตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการสมาคม

สโมสรไลออนสส์ากลและภายใต้กฎระเบียบ    ทีกําหนดขนึโดย

คณะกรรมการดงักลา่ว  ให้มีอํานาจทีจะรับฟังและตดัสินคําร้องเรียนในเรือง

ทีเกียวกบัธรรมนญูขององค์กร โดยภาครอง สโมสรหรือสมาชิกของสโมสรไล

ออนส์ในภาครวมนี  คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

จะต้องพิจารณาตรวจสอบการตดัสินใจของสภาภาครวมฯทกุครัง  และอาจ

เปลียนแปลงคําวินิจฉัยตดัสนินนัๆ ได้ 

(จ) ควบคมุและบริหารจดัการเกียวกบัเรืองงบประมาณทงัหมดของภาครวม ของ

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของภาครวม และการประชมุใหญ่ของภาครวม 

และไมใ่ห้มีการอนมุติัหรือการกระทําอนัใดทีจะก่อให้เกิดพนัธะอนัสง่ผลให้มี

รายจ่ายเกินรายได้ หรืองบประมาณขาดดลุในปีการเงินนนัๆ  

 

มาตรา  

การประชุมใหญ่ของภาครวม 

 

ข้อ 1.สถานทีและเวลา ให้มีการประชมุใหญ่ของภาครวมเป็นประจําทกุปีโดย

หมนุเวียนสถานทีจดัการประชมุใหญ่ร่วมกบัการประชมุใหญ่ของภาครองต่างๆ ใน

ภาครวมนนั และให้จดัขนึก่อนการประชมุใหญ่ของไลออนส์สากลไมน้่อยกวา่ (30) 

สามสิบวนั ณ สถานทีทีกําหนดโดยสภาภาครวมลว่งหน้าเป็นเวลาสองปี และตามวนั

เวลาทีสภาภาครวมจะกําหนดขนึร่วมกนักบัภาครองทีจะเป็นเจ้าภาพ 

ข้อ 2. สิทธิของผู้แทนสโมสร ให้สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบรูณ์ในสมาคม  

สโมสรไลออนสส์ากลในภาคทีสงักดัและในภาครวมนี มีสิทธิสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุ

ใหญ่ของภาครวมได้ (1) หนึงคน และผู้แทนสํารองอีก (1) หนึงคนต่อสมาชิก (10) สิบ

คน หรือเศษอยา่งน้อย (5) ห้าคน และสมาชิกเหลา่นีจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วเป็น

เวลาอยา่งน้อยหนึงปีกบัอีกหนึงวนัในสโมสรนนัตามทีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของ



  

สํานกังานไลออนส์สากล ณ  วนัที 1  ของเดือนสดุท้ายก่อนเดือนทีจะมีการประชมุ

ใหญ่ และให้ผู้แทนทีได้รับการรับรองและเข้าประชมุด้วยตนเองมีสิทธิลงคะแนนเสียง

คนละ  (1)  หนึงเสียงต่อการเลือกหนึงตําแหนง่  และ(1) หนึงเสียงต่อหนึงญตัติ  ถ้า

ไมร่ะบไุว้ในทีนีให้ถือวา่คะแนนเสียงสนบัสนนุข้างมากของผู้แทนในญตัติใดๆ เป็นมติ

ของทีประชมุ  ค่าบํารุงต่างๆ ทีค้างชําระจะนํามาชําระเพือให้มีสถานภาพสมบรูณ์ได้ 

แต่จะต้องก่อนการปิดรับรองสิทธิบตัร  การปิดการรับรองสิทธิบตัรนีจะกําหนดโดย

ระเบียบปฏิบติัของการประชมุใหญ่ 

 

ข้อ 3. องค์ประชมุ เมือผู้แทนสโมสรเข้าประชมุเกินกึงหนึงของผู้แทนที

ลงทะเบียนในวาระใดของการประชมุใหญ่ของภาครองหรือภาครวมให้ถือเป็นองค์

ประชมุได้ 

 

มาตรา  

การแก้ไขธรรมนูญ 

 

ข้อ 1. ระเบียบการแก้ไข ธรรมนญูนีจะแก้ไขได้ในการประชมุใหญ่ของภาครวม

เท่านนั และโดยการเสนอญตัติโดยคณะกรรมการธรรมนญูและข้อบงัคบั และมีมติ

รับรองด้วยคะแนนเสียง (2/3) สองในสามของการลงคะแนนทงัหมด 

ข้อ 2. การประกาศ จะไมม่ีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงเพือแก้ไขธรรมนญูนี   

จนกวา่จะได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสโมสรไลออนส์ทกุสโมสรอยา่งน้อย ( ) 

สามสิบวนัก่อนการประชมุใหญ่จะเริมขนึและจะต้องแจ้งด้วยวา่จะมีการลงคะแนน

เสียงเพือแก้ไขอีกด้วย 

ข้อ 3. วนัทีประกาศใช้ ธรรมนญูทีผ่านการแก้ไขแล้วจะมีผลใช้ได้หลงัจากเสร็จ

สินการประชมุใหญ่ทีได้มีการลงคะแนน    นอกเสียจากจะระบไุว้เป็นอืนในการแก้ไข

นนั 



  

 

ข้อบังคับ 

(BY-LAWS) 

 

มาตรา 1 

การประชุมใหญ่ของภาครวม 

 

ข้อ 1. การกําหนดสถานทีประชมุ   ให้ประธานสภาผู้วา่การภาคฯเป็นผู้ รับเอกสาร

เสนอการขอเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุใหญ่จากผู้วา่การภาคของภาครองที

หมนุเวียนเรียงตามลําดบัภาคต่างๆดงันี ภาค  -เอ  , ภาค - เอ2, ภาค  - 

บี , ภาค  – ซี, ภาค  – ดี และ ภาค  – อี  โดยทีเอกสารเสนอจะต้องระบุ

ข้อมลูต่างๆ ตามทีสภาผู้วา่การภาคฯจะเป็นผู้ กําหนด  และจะต้องสง่ถึงประธานสภา

ผู้วา่การภาคฯไมน้่อยกวา่ (60) หกสิบวนัก่อนวนัเริมประชมุใหญ่ของภาครวมที

จะต้องมีการลงคะแนนเสียง  ให้สภาผู้วา่การภาคฯกําหนดขนัตอนของการตรวจสอบ

ข้อเสนอต่างๆ รวมถึงการนําเสนอต่อทีประชมุใหญ่  ในกรณีทีไมม่ีผู้ เสนอรับเป็น

เจ้าภาพหรือไมส่ามารถรับข้อเสนอได้ก็ให้สภาผู้วา่การภาคพิจารณาก่อนทีจะให้ที

ประชมุใหญ่ตดัสิน 

ข้อ 2. การเปลียนสถานทีประชมุ หากมีเหตผุลอนัสมควร ให้สภาผู้วา่การภาคฯมี

สิทธิและอํานาจทีจะเปลียนแปลงสถานทีประชมุใหญ่ได้ แม้วา่ทีประชมุใหญ่ได้

กําหนดไว้ก่อนแล้ว ทงันีต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระหนีสินอนั

เนืองมาจากกรณีนี 

ข้อ 3. กรรมการ ให้สมาชิกของสภาผู้วา่การภาคฯเป็นกรรมการเจ้าหน้าทีบริหาร

ของการประชมุใหญ่ประจําปีของภาครวม 

ข้อ 4.วาระการประชมุใหญ่ของภาครวม ให้สภาผู้วา่การภาคฯเป็นผู้ กําหนดวาระ

การประชมุใหญ่ของภาครวม และให้ถือเป็นวาระของการประชมุของแต่ละวนั 



  

ข้อ 5.ระเบียบปฏิบติัสําหรับการประชมุ  เว้นแต่ในกรณีทีกําหนดไว้เป็นอยา่งอืน

โดยเฉพาะในธรรมนญูและข้อบงัคบันีหรือระเบียบปฏิบติัทีนํามาใช้ในการประชมุให้

กําหนดใช้กฎการประชมุของโรเบิร์ตฉบบัปรับปรุงแก้ไขใหมก่ับข้อตกลงทีเกียวกบั

ระเบียบปฏิบติัในการประชมุภาครวมและการประชมุของสภาผู้วา่การภาคฯหรือ

คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม 

ข้อ 6. ผู้ รักษาความสงบ ให้สภาผู้วา่การภาคแต่งตงัผู้ รักษาความสงบและผู้ช่วย

ผู้ รักษาความสงบของการประชมุใหญ่ภาครวมได้ตามทีเห็นสมควร 

ข้อ 7.  การรายงานผลเป็นทางการ ให้สง่รายงานของการประชมุใหญ่ของภาค

รวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อสโมสรทีสงักดัในภาครวมนี   หรือจดัสง่

ตามคําแนะนําของเลขาธิการสภาภาครวม 

ข้อ 8. การประชมุใหญ่ประจําปีของภาครอง ให้ถือวา่ผู้แทนสโมสรทีลงทะเบียน

เข้าประชมุของภาครองทีมาประชมุในการประชมุใหญ่ประจําปีของภาครวมเป็นการ

ประชมุใหญ่ประจําปีของภาครองนนัๆ ได้ 

 

มาตรา 2 

การประชุมอืน ๆ 

 

ข้อ 1. การประชมุสภาผู้วา่การภาคฯ ให้สภาผู้วา่การภาคฯจดัการประชมุสภาขนึ

ภายใน (60) หกสิบวนัหลงัจากผู้วา่การภาคได้รับการแต่งตงัอยา่งเป็นทางการ และ

กําหนดการประชมุอืนๆ ตามทีเห็นสมควร ให้ประธานสภาหรือเลขาธิการสภารับ

คําสงัประธานสภาเป็นผู้ออกหนงัสือเชิญประชมุแต่ละครังของสภาผู้วา่การภาคฯ โดย

กําหนดเวลาและสถานทีด้วย สว่นการประชมุสภาผู้วา่การภาคฯครังต่อๆ ไปให้สภา

เป็นผู้ กําหนด 

ข้อ 2. องค์ประชมุ เมือสมาชิกของสภาสว่นใหญ่มาพร้อมแล้วให้ถือเป็นองค์

ประชมุได้ 



  

 

มาตรา 3 

หน้าทีของสภาผู้ว่าการภาคฯและคณะกรรมการภาครวม 

 

ข้อ 1. สภาผู้วา่การภาครวม ให้สภาผู้วา่การภาคฯมีหน้าที 

(ก) ทําสญัญาและอนมุติัการชําระค่าใช้จ่ายด้านธรุการทีเกียวข้องกบัการประชมุ

ใหญ่    ประจําปีของภาครวม 

(ข) ระบสุถาบนัการเงินทีจะฝากเงินทนุของภาครวม 

(ค)  กําหนดจํานวนเงินคําประกนั  และสถาบนัทีจะเป็นผู้ คําประกนัของ

เหรัญญิกภาครวม 

(ง) รับรายงานสถานะการเงินทกุครึงปี หรือบอ่ย กวา่นนัจากเหรัญญิกสภาภาค

รวม และ จดัให้มีการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการเงินทีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของเหรัญญิกภาครวมเมือสินสดุปีการเงิน 

ข้อ 2. ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ ประธานสภาผู้วา่การภาคฯจะทําหน้าทีเป็นผู้

ประสานงานของภาครวมและจะปฏิบติัหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากสภาผู้วา่การ

ภาคฯเท่านนั และจะต้องรับผิดชอบดงัต่อไปนี 

(ก) สง่เสริมวตัถปุระสงค์ของไลออนส์สากล 

(ข) เป็นผู้ นํากําหนดแนวทางและริเริมตามโครงการต่างๆ  ของไลออนส์สากล

และของภาครวม  รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมด้วย 

(ค) สร้างและอปุถมัภ์ความสามคัคีภายในภาครองและช่วยเหลือผู้วา่การภาค

แก้ไขในเรืองต่างๆ 

(ง) เป็นประธานในการประชมุใหญ่ของภาครวมและการประชมุของสภาผู้วา่

การภาค 

(จ) สง่รายงานและปฏิบติัตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายตามทีกําหนดไว้ใน

ธรรมนญูแลข้อบงัคบัของภาครวม 



  

(ฉ) ปฏิบติัหน้าทีในด้านบริหารตามทีสภาผู้วา่การภาคจะมอบหมายให้ 

(ช) อํานวยความสะดวกในการสง่มอบบญัชี กองทนุ  และบนัทึกต่าง ๆ  ของ

ภาครวมให้แก่ประธานสภาผู้วา่การภาคฯคนตอ่ไปเมือสินสดุวาระของตน

แล้ว 

ข้อ 3.  เลขาธิการสภาภาครวม / เหรัญญิกสภาภาครวม ให้เลขาธิการสภาภาค

รวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบติัหน้าทีภายใต้การดแูลและมอบหมายจากสภาผู้วา่

การภาคฯ  โดยมีหน้าที 

(ก)  จดัทําและเก็บรักษาบนัทึกการ  ประชมุของการประชมุสภาผู้วา่การภาคฯทกุ

ครัง  และให้สง่สําเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัสมาชิกของสภาผู้วา่

การภาคฯทกุคนและสง่สําเนาไปยงัสํานกังานใหญ่ของสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากล 

(ข)  ช่วยสภาผู้วา่การภาคฯในการบริหารภาคและงานอืน ๆ   ตามทีระบหุรือ

ปรากฏอยูใ่นธรรมนญูและข้อบงัคบั หรือทีสภาผู้วา่การภาคฯมอบหมายให้ 

(ค)  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงสมาชิกทีสงัจ่ายโดยเลขาธิการ/

เหรัญญิกของภาครอง   และนําฝากในธนาคารตามทีสภาผู้วา่การภาค

กําหนด และให้เบิกจ่ายเงินภายใต้การตรวจตราและควบคมุของสภาผู้วา่การ

ภาค โดยจ่ายเป็นเช็คลงนามร่วมกบัประธานสภาผู้วา่การภาคหรือกรรมการ

สภาทีได้รับอนมุติัท่านหนึงท่านใด 

(ง) เก็บรักษาสมดุบญัชีและหลกัฐานทางบญัชีทีถกูต้องและรายงานการประชุม

ของสภาผู้วา่การภาคฯและการประชมุอืนๆ ของภาครวม  และพร้อมทีจะให้

กรรมการสภาผู้วา่การภาคฯ   หรือสโมสรไลออนส์ใดๆ ในภาครวม (หรือ

ตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจ) ตรวจสอบดไูด้ในเวลาอนัควรและชอบด้วยเหตผุล 

(จ) จดัการเอาประกนัความซือสตัย์ในการ ปฏิบติัหน้าทีในจํานวนเงินทีกําหนด

โดยสภาผู้วา่การภาคฯ 



  

(ฉ) ในกรณีทีตําแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกนั  

หน้าทีทีกําหนดไว้ ณ ทีนีก็ให้แบง่ไปตามตําแหน่ง 

ข้อ 4. ประธานฝ่ายพิธีการของภาครวม ให้สภาผู้วา่การภาคฯแต่งตงัประธาน

ฝ่ายพิธีการสําหรับภาครวม โดยมีหน้าทีภายใต้การควบคมุและดแูลของสภาผู้วา่การ

ภาคฯดงันี 

(ก) กําหนดทีนงัของแขกรับเชิญในงานต่าง  ๆ    ตามแนวทางของไลออนสส์ากล 

และการแนะนําก็ให้ใช้วิธีการเดียวกนันี และจะต้องแจ้งการแต่งกายให้

ชดัเจนในแต่ละงาน 

(ข) จดัต้อนรับ ณ สนามบิน (หรือทีอืนๆ) ให้เหมาะสม เตรียมรถรับ-สง่สูที่พกั

แรม ตรวจดคูวามเรียบร้อยของทีพกัแรม และจดัเตรียมสิงของทีเหมาะสม 

(เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ) 

(ค) จดัให้มีพีเลียงคอยอํานวยความสะดวกให้แขกรับเชิญเพือไปร่วมงานให้ตรง

ตามเวลา 

(ง) จดัให้มีการได้เข้าเยียมคํานบัผู้ นําในระดบัต่างๆ เมือมีโอกาส 

(จ) ประสานงานด้านประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ  มวลชน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุและ

หนงัสือพิมพ์ ตามความเหมาะสม 

(ฉ) จดัรถรับ-สง่สูส่นามบิน และ  ประสานการเดินทางกลบั 

 

มาตรา 4 

การเลือกตังสมาชิกสภาผู้ว่าการภาค 

และประธานสภาผู้ว่าการภาค 

และคณะกรรมการภาครวม 

 

 ข้อ .  ให้ประธานสภาผู้วา่การภาคฯรับเลือกตงั เรียกประชมุผู้วา่การภาครับ

เลือกตงัทกุภาคภายใน ( ) สิบห้าวนัเพือลงมติวา่จะเชิญผู้วา่การภาคทีกําลงัจะพ้น



  

หน้าทีหรืออดีตผู้วา่การภาคเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสภาฯ หากมีมติให้เชิญก็ให้

เป็นไปตามธรรมนญูไลออนสส์ากลภาครวม  มาตรา  ข้อ  

ข้อ 2. ให้มีการแต่งตงัรองประธานสภาผู้วา่การภาค ( ) หนึงคน เลขาธิการสภา

ผู้วา่การภาค เหรัญญิกสภาผู้วา่การภาค กรรมการบริหารสภาผู้วา่การภาค ทีปรึกษา

สภาผู้วา่การภาค และกรรมการสภาภาครวมในตําแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม

และจําเป็น การแต่งตงัจะกระทําโดยเปิดเผยหรือลบัให้อยูใ่นดลุยพินิจของทีประชุม 

 ข้อ .  การเลือกตงัประธานสภาผู้วา่การภาคฯ  ให้ภาครองตามธรรมนญูไล

ออนส์สากลภาครวม  มาตร 4 ข้อ 3   ดําเนินการเลือกตงัประธานสภาผู้วา่การ

ภาคฯ  ผู้วา่การภาคทีกําลงัจะผ่านพ้น ทีอยูใ่นตําแหน่งไมน้่อยกวา่ ( ) หกเดือนก่อน

วนัเลือกตงัหรืออดีตผู้วา่การภาคทีมีสถานภาพสมบรูณ์ และสงักดัสโมสรไลออนส์ทีมี

สถานภาพสมบรูณ์ในภาครอง มีสิทธิทีจะลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นประธานสภาผู้วา่

การภาคฯ โดยจะต้องดําเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

3.1 แจ้งความจํานงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการรับและเสนอชือ

ผู้สมคัรเข้ารับเลือกตงัของภาครองทีตนสงักดัอยูก่่อนวนัประชมุใหญ่จะเริม

ขนึไมน้่อยกวา่ ( ) หกสิบวนั  พร้อมทงัหลกัฐานแสดงคณุสมบติัตามข้อ .   

และสําเนาสง่ผู้วา่การภาค   คณะกรรมการรับและเสนอชือผู้สมคัรเข้ารับ

เลือกตงัจะเสนอชือผู้สมคัรรับเลือกตงัทงัหมดทีมีคณุสมบติัครบถ้วนต่อที

ประชมุใหญ่ประจําปีของภาครอง  หากไมม่ีผู้สมคัรและ/หรือ  ไมม่ีผู้มี

คณุสมบติัครบถ้วน   ในกรณีนีเท่านนั จึงให้มกีารเสนอชือผู้ เข้าดํารง

ตําแหน่งประธานสภาผู้วา่การภาคฯ  ทีมีคณุสมบติัครบถ้วนในทีประชมุ

ใหญ่ภาครองได้ 

3.2 ให้มีการเลือกตงัต่างวาระกนั ระหวา่งการเลือกตงัผู้วา่การภาค รองผู้วา่

การภาคคนที  และ รองผู้วา่การภาคคนที 2  ให้ผู้สมคัรแต่ละคนมสีิทธิพดู

ในทีประชมุใหญ่ของภาครอง ได้คนละไมเ่กิน (  ) ห้านาที เพือสนบัสนนุ



  

ตนเอง และให้ผู้สนบัสนนุมีสิทธิพดูได้ไมเ่กิน (  ) สามนาทีหรืออาจสลบักนั

ก็ได้  กรณีทีมีผู้สมคัรมากกวา่ ( ) หนึงคนให้จบัฉลากเพือการพดูก่อนหลงั 

3.3 ให้ผู้วา่การภาคเสนอชือผู้ ทีได้รับการเลือกตงัเป็นประธานสภาผู้วา่การ

ภาคฯต่อทีประชมุใหญ่ภาครวมเพือรับทราบ 

3.4 ให้ผู้ ทีได้รับการเสนอชือเพือดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้วา่การภาคฯมี

สิทธิแสดงวิสยัทศัน์ในทีประชมุใหญ่ภาครวมได้ไมเ่กิน (3 ) สามนาที 

3.5 การลงคะแนน   การเลือกตงัจะกระทําโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบัของ

คณะผู้แทนสโมสร    ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไมม่ีผู้หนึงผู้ ใดได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้องดําเนินการ

ลงคะแนนต่อไป จนกวา่จะมีผู้หนึงผู้ ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนคะแนนทีลง 

3.6 การรับรองเป็นหลกัฐาน  ให้เลขาธิการภาครวม ทําหนงัสือถึงสํานกังาน

ใหญ่ไลออนส์สากล แจ้งผลการเลอืกตงัภายในเวลา ( ) สิบห้าวนั 

 

ข้อ 4.  ตําแหน่งวา่ง 

4.1  เมือตําแหน่งประธานสภาผู้วา่การภาคฯวา่งลงไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ ให้

รองประธานสภาผู้วา่การภาคฯทําหน้าทีแทนโดยอตัโนมติั ถ้ารอง

ประธานสภาผู้วา่การภาคฯไมส่ามารถจะทําหน้าทีได้ ให้เลขาธิการสภาผู้วา่

การภาคฯรักษาการชวัคราว และให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสภา

ผู้วา่การภาคฯภายใน ( ) สิบห้าวนั เพือพิจารณาเลือกประธานสภาผู้วา่การ

ภาคฯคนใหมจ่ากคณะกรรมการบริหารสภาผู้วา่การภาคฯชดุนีขนึดํารง

ตําแหน่งแทน และให้อยูใ่นตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระทีเหลอือยู ่เว้นแต่

ถ้าระยะเวลาของตําแหน่งประธานสภาผู้วา่การภาคฯวา่งลง ไมถึ่ง ( ) เก้า

สิบวนั จะหมด     วาระลง ก็ให้รองประธานสภาผู้วา่การภาคฯรักษาการแทน

ไปจนกวา่จะหมดวาระ 



  

4.2 เมือตําแหน่งกรรมการอืนๆ ในสภาผู้วา่การภาคฯวา่งลงให้สภาผู้วา่การ

ภาคฯแต่งตงัผู้วา่การภาคคนใหมที่ได้รับแต่งตงัหรืออดีตผู้วา่การภาค แล้วแต่

กรณีดํารงตําแหน่งแทน และให้อยูใ่นตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระที

เหลืออยู ่

ข้อ 5.  ให้สภาผู้วา่การภาคฯจดัให้มีการประชมุสมาชิกสภาผู้วา่การภาคฯภายใน

หกสิบ (60) วนันบัแต่วนัทีผู้วา่การภาคแตล่ะภาคเข้าดํารงตําแหน่งอยา่งเป็นทางการ 

และให้มีการประชมุครังต่อ ๆ ไปตามทีเห็นสมควร ให้ประธานสภาผู้วา่การภาคฯเป็น

ผู้ กําหนดวนั เวลา และสถานทีประชมุครังแรก สว่นการประชมุครังต่อ ๆ ไปให้สภา

ผู้วา่การภาคฯเป็นผู้ กําหนด 

ข้อ 6.  คณะกรรมการสิทธิบตัร คณะกรรมการนีประกอบด้วยผู้วา่การภาคคน

ปัจจบุนั รองผู้วา่การภาค เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค ให้ประธานสภาผู้วา่การ

ภาคฯเป็นประธาน และให้คณะกรรมการนีมีอํานาจทีจะปฏิบติัหน้าทีตามทีกําหนดไว้

ในกฎระเบียบของ    โรเบิร์ตฉบบัแก้ไขใหม่ 

ข้อ 7. คณะกรรมการการประชมุภาครวม ให้ประธานสภาแต่งตงัประธานต่างๆ   

ของคณะกรรมการการประชมุภาครวม คือ ฝ่ายข้อยติุ ฝ่ายเสนอชือ ฝ่ายเลือกตงั ฝ่าย

ธรรมนญูและข้อบงัคบั ฝ่ายกฎระเบียบและการประชมุใหญ่ไลออนส์สากล และให้มี

กรรมการอยา่งน้อยหนึงคนจากแต่ละภาครองเป็นตวัแทนในแต่ละคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหลา่นีจะปฏิบติัหน้าทีตามทีสภาผู้วา่การภาคจะมอบหมายให้ 

ข้อ 8.  คณะกรรมการภาครวมอืน ๆ สภาผู้วา่การภาคฯอาจแต่งตงั

คณะกรรมการ อืนๆ หรือตําแหน่งอืนๆ ตามความจําเป็นและเห็นสมควร เพือให้การ

บริหารงานของภาครวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



  

มาตรา 5 

กองทุนบริหารของภาครวม 

 

ข้อ 1. รายได้ของภาครวม เพือให้ภาครวมมีรายได้สําหรับบริหารงาน ให้ภาครวม

เรียกเก็บค่าบํารุงเป็นจํานวนเงิน (50) ห้าสิบบาทจากสมาชิกไลออนส์ทกุสโมสรใน

ภาครวม โดยให้แต่ละสโมสรเรียกเก็บค่าบํารุงเป็น (2) สองงวดตามกําหนดดงันี 

ชําระ ( ) ยีสิบห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที  กนัยายนของทกุปี    

เป็นค่าบํารุงครึงปีแรกระหวา่งวนัที1 กรกฎาคม ถึง วนัที 31 ธันวาคม 

ชําระ (25) ยีสิบห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที 10 มีนาคมของทกุปี เป็น

ค่าบํารุงครึงปีหลงั ระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึง วนัที 30 มิถนุายน 

สโมสรจะต้องชําระค่าบํารุงนีต่อเหรัญญิกภาครวม  เว้นแต่สโมสรทีได้สถาปนา

ขนึใหมห่รือได้รับการฟืนฟ ู   ซงึจะต้องชําระในอตัราถวัเฉลียนบัจากวนัทีหนึงของ

เดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนาหรือปรับปรุงแล้วแต่กรณี ค่าบํารุงดงักลา่วจะนําไป

เป็นค่าใช้จ่ายบริหารด้านธุรการของภาครวม โดยจะต้องได้รับอนมุติัจากสภาผู้วา่การ

ภาคก่อนเท่านนั การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวมและ

ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ 

ข้อ . รายได้จากการจัดประชุมใหญ่ประจําปีซึงไม่ใช่เงินกองทุนประชุม

ใหญ่ฯภาคและภาครวม   หากเงินสนับสนุนจากกองทุนประชุมใหญ่ฯ ตาม

ข้อบังคับมาตรา  ข้อ .  ไม่เพียงพอสําหรับการจัดการประชุมใหญ่ฯ  ให้

ภาคฯทีได้รับการแต่งตังให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ประจาํปี ตาม

ข้อบังคับมาตรา  ข้อ  สามารถหารายรับเพิมเติมนอกจากรายรับจาก

เงินกองทุนการประชุมใหญ่ฯได้  เพือให้ภาคฯเจ้าภาพสามารถดําเนินการจัด

ประชุมใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ภาค

รวมแล้ว ภายใน  วัน  ให้ภาคฯจัดทาํบัญชีรายรับรายจ่ายจากการจัด

ประชุมใหญ่ฯ   ส่งให้แก่สภาผู้ว่าการภาคฯเพือรับรอง หากมีรายรับฯมากกว่า



  

รายจ่ายหลังจากชาํระค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่หมดสินแล้วในปีนันๆ  

ให้ภาคฯนํารายได้สุทธิดังกล่าวดาํเนินการดังต่อไปนี 

. . นําเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายได้สุทธิในข้อ  ส่งให้สภาผู้ว่าการ

ภาคฯ ไปเป็นรายได้ของงบบริหารสภาผู้ว่าการภาคฯ เพือใช้เป็นค่าใช้จ่าย

ด้านบริหารของภาครวมฯ  

. . นําเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายได้สุทธิในข้อ  ส่งให้สภาผู้ว่าการ

ภาคฯ ไปเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการพนักงานสํานักงานภาครวมฯ เพือ

ใช้เป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของสํานักงานภาครวมฯ ตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนฯ  

. . นําเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายได้สุทธิในข้อ  ส่งให้สภาผู้ว่าการ

ภาคฯ ไปเป็นรายได้ในกองทุนการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคและภาครวม 

เพือเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ในปีต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นรายได้

ของปีการเงินนัน และจะใช้เพือเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดการประชุมใหญ่

เท่านัน  

. . นําเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายได้สุทธิในข้อ  ส่งให้ผู้ว่าการภาคฯ 

ไปเป็นรายได้ของภาคฯทีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ฯ ตามข้อบังคับ

มาตรา  ข้อ  เพือใช้ในกิจกรรมต่างๆของภาคฯ ตามมติของคณะ

กรรมการบริหารภาคฯร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ฯ เพือใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาไลออนส์ไทย โดยแจ้งมติดังกล่าวต่อสภาผู้ว่าการภาค

ฯเพือรับทราบ 

 

(บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศ

ไทย ครังที   ณ จังหวัดเชียงราย ได้รับรองข้อบังคับนีแล้ว   ให้มีผลบังคับ

ใช้ทันที ในภาคฯทีเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ฯ ครังที   โดยให้สภาผู้ว่า

การไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย ปีบริหาร -  

ดาํเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับทีได้รับรองแล้วนีทุกประการ) 

 



  

มาตรา 6 

กองทุนของภาครวม 

ข้อ . ค่าบํารุง 

1.1 ให้เรียกเก็บค่าบํารุง ของกองทุนการประชุมใหญ่ประจําปีของภาคและ

ภาครวม จํานวน ( ) หนึงร้อยบาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาค

รวม ให้ภาครองโอนเงินทีเรียกเก็บสมทบทุนสนับสนุนการประชุมใหญ่

ประจําปีของภาครองและภาครวม เมือได้รับแจ้งจากสภาผู้วา่การภาคฯ 

และให้นําฝากไว้ในบัญชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที

กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารสภาภาครวม ค่าบํารุงนีจะนําไปใช้ได้

เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการประชุมใหญ่ประจําปีเท่านัน 

และจะต้องชําระโดยสงัจ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม 

และเซ็นกํากับโดยประธานสภาผู้ ว่าการภาคฯ หรือกรรมการภาครวม

คนอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย 

        1.2 ให้เรียกเก็บค่าบํารุงของกองทนุสนบัสนนุสารานกุรมไทยสําหรับ

เยาวชน และการแขง่ขนัตอบคําถามสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ( ) หนึงร้อย

บาท จากสมาชิกของทกุสโมสรในภาครวม ให้ภาครองโอนเงินทีเรียกเก็บสมทบทนุ

สนบัสนนุจดัการแขง่ขนัตอบคําถามในหนงัสือสารานกุรมไทย เมือได้รับแจ้งจากสภา

ผู้วา่การภาคฯ และนําฝากไว้ในบญัชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทีกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริหารสภาภาครวม ค่าบํารุงนีจะนําไปใช้จดัการแขง่ขนั

สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาภาครวม และจะต้อง

ชําระโดยสงัจ่ายเป็นเช็คลงลายเซน็ของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นกํากบัโดย

ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ หรือกรรมการภาครวมคนอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย 

ข้อ . กองทนุคงเหลือ 

         2.1 ในปีการเงินใดๆ หากมีเงินกองทุนการประชุมใหญ่เหลืออยู่ หลงัจากชําระ

ค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่หมดสินแล้วในปีนันๆ ให้คงไว้ในกองทุนเดิม เพือ



  

เป็นค่าใช้จ่ายของการจดัประชมุใหญ่ในปีต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นรายได้ของปีการเงิน

นนั และจะใช้เพือเป็นค่าใช้จ่ายของการจดัการประชมุใหญ่เท่านนั 

        2.2 ในปีการเงินใดๆ หากมีกองทนุสนบัสนนุสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน และ

การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เหลืออยู่ หลังจากชําระ

ค่าใช้จ่ายในเรืองสารานกุรมไทยฯหมดสินแล้วนปีนนัๆ ให้คงไว้ในกองทนุเดิม เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายของการจดัจดัการสนบัสนนุสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน และการแข่งขนั

ตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในปีต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นรายได้ของปี

การเงินนนั และใช้จ่ายในเรืองสารานกุรมไทยฯ เท่านนั 

 

ข้อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเข้าประชมุใหญ่ประจําปี ให้สภาผู้วา่การภาคฯ

กําหนดค่าลงทะเบียนเข้าประชมุร่วมกนักบัภาครองทีรับเป็นเจ้าภาพ และจดัเก็บตาม

ระเบียบทีสภาผู้วา่การภาคฯวางไว้จากผู้แทนสโมสร ผู้แทนสํารอง และผู้ เข้าร่วมการ

ประชมุใหญ่ เพือนําไปจ่ายเป็นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็นจริงในระหวา่ง

การประชมุใหญ่ประจําปี 

ข้อ . การตรวจสอบบญัชี 

         ให้สภาผู้วา่การภาคฯ กําหนดให้มีการตรวจสอบบญัชี ของกองทุนประชุมใหญ่

ภาครวมและกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และการแข่งขันตอบ

คําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนอย่างน้อยปีละครัง และให้ส่งรายงานสถานะ

การเงินดังกล่าวต่อทีประชุมใหญ่ภาครวม ในปีทีผ่านมาเสนอต่อทีประชุมใหญ่

ประจําปี เพือรับรองงบดลุด้วย 

ข้อ 5.  ภายใน (60) หกสิบวนันบัแต่วนัปิดการประชมุใหญ่ประจําปี ให้สภาผู้วา่

การภาคฯสงัการให้เลขาธิการสภาภาครวมสง่รายงานการประชมุใหญ่ไปให้สมาคม

สโมสร ไลออนสส์ากลและสโมสรทกุสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย์ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 7 

การเสนอชือและรับรองการเข้ารับเลือกตัง 

เป็นกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล 

และอุปนายกไลออนส์สากลคนทีสอง 

 

ข้อ 1. ระเบียบการรับรอง อ้างถึงระเบียบของธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์

สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ในภาคทีต้องการการรับรองจากการประชมุภาคใน

ฐานะผู้สมคัรเป็นกรรมการอํานวยการไลออนส์สากลหรืออปุนายกไลออนส์สากลคนที

สองจะต้อง: 

(ก) นําสง่ (โดยไปรษณีย์หรือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการ

รับรองต่อ 

ผู้วา่การภาค และหากเป็นภาครองจะต้องนําสง่ต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของ

สภาผู้วา่การภาครวมอีกด้วย ไมน้่อยกวา่(60) หกสิบวนั ก่อนการเปิดประชมุ

ภาคทีจะมีการลงคะแนนรับรองดงักลา่ว 

(ข) พร้อมกบันําสง่เอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคณุสมบติัสําหรับตําแหน่งนนัๆ 

ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์สากล 

 



  

ข้อ 2. การเสนอชือ เมือมีผู้แจ้งความประสงค์และนําสง่แล้วให้ผู้วา่การภาค

นําเสนอตอ่คณะกรรมการเสนอชือของการประชมุภาคนนั    เพือตรวจสอบคณุสมบติั

และขอหลกัฐานทีเกียวข้องเพิมเติมจากผู้สมคัร หากจําเป็นตามกําหนดของธรรมนญู

และข้อบงัคบัของไลออนส์สากล และเสนอชือของผู้สมคัรทีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

กําหนดไว้ในธรรมนญู เพือการเลือกตงัในการประชมุภาคต่อไป 

 

ข้อ 3. การปราศรัยของผู้สนบัสนนุ ผู้สมคัรแตล่ะคนมีสิทธิทีจะมีผู้ปราศรัย 

สนบัสนนุหนึงคนโดยใช้เวลาไมเ่กิน (3) สามนาที 

 

ข้อ 4. การลงคะแนน   การรับรองจะกระทําโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบั   ใน

กรณีทีมีผู้ เสนอขอรับรองเพียงคนเดียว อาจจะให้รับรองด้วยการออกเสียงก็ได้ 

ผู้สมคัรทีได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะเป็นผู้ ได้รับการเลือกตงัจากทีประชมุใหญ่ ใน

กรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไมม่ีผู้หนึงผู้ ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากในการออก

เสียงลงคะแนนจะต้องดําเนินการลงคะแนนตอ่ไปจนกวา่จะมีผู้หนึงผู้ ใดได้รับคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนคะแนนทีลง 

ข้อ 5. การรับรองเป็นหลกัฐาน   การรับรองโดยทีประชมุภาครวมจะทําเป็น

หนงัสือถึงสํานกังานของไลออนส์สากล โดยประธานสภาผู้วา่การภาคฯ ตามทีกําหนด

ไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์สากล 

ข้อ 6. ความถกูต้องตามกฎ การรับรองของภาคต่อผู้สมคัรทีเป็นสมาชิกของ

สโมสรในภาคนีจะไมถ่กูต้องจนกวา่จะได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดของมาตรา 7 เสียก่อน 

 

มาตรา 8 

เรืองอืน ๆ 

 



  

ข้อ  1. ค่าตอบแทน ไมม่ีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้หนึงผู้ ใดทีปฏิบติั

หน้าทีในภาครวม 

ข้อ  2. ปีการเงิน ปีการเงินของภาครวม เริมตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม ถึงวนัที 30 

มิถนุายน 

ข้อ 3.การแก้ไขข้อขดัแย้ง สโมสรในภาครวมจะต้องดําเนินการในเรืองของข้อ

ขดัแย้งร้องเรียน หรือเรียกร้องตามเงือนไขและข้อแม้ของกฎหรือระเบียบของไลออนส์

สากลทีกําหนดขนึเป็นครังคราวโดยคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล 

 

มาตรา 9 

การแก้ไขข้อบังคับ 

 

ข้อ 1. ระเบียบการแก้ไข ข้อบงัคบันีจะแก้ไขได้ในการประชมุภาครวมเท่านนั โดย

มีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญูและข้อบงัคบั    และรับรองโดย

คะแนนเสียงข้างมาก 

 

ข้อ 2. ประกาศ จะไมม่ีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบงัคบัใดๆ 

หากยงัมิได้สง่รายงานดงักลา่วให้แต่ละสโมสรก่อนเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ( ) สามสิบ

วนัก่อนการประชมุใหญ่ประจําปี และจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยวา่จะมีการลงคะแนน

เสียงในการประชมุใหญ่ครังนี 

 

ข้อ 3. วนัทีมีผลบงัคบั การแก้ไขแต่ละข้อจะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสนิการประชมุ

ใหญ่ภาครวมทีมีการรับรอง เว้นเสียแต่จะกําหนดเป็นอืนในการแก้ไขนนัๆ  

 



  

มาตรา 10 

เวลาทีมีผลบังคับ 

 

ธรรมนญูและข้อบงัคบันีจะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชมุใหญ่ภาครวมและ

จะต้องได้รับการรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


