
 
 

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

ธรรมนูญ และ ข้อบังคับ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี 

รับรองโดยทปีระชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ครังท ี  

ณ ห้องอินทนิล อาคารสารสนเทศ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 จ.เชียงราย เมือ  มี.ค.  

 
มาตรา 1 

ชือและองค์ประกอบ 
 

ข้อ 1.   องค์กร   นีจะเป็นทีรู้จกักนัในนามของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310  บี  ซึงตอ่ไปนีจะเรียกวา่   

           “ภาค” 

ข้อ 2.   ธรรมนูญและข้อบังคับ   หมายความถึงธรรมนญูและข้อบงัคบัสโมสรไลออนส์สากลภาค               

            310 บี 

 “ภาค” หมายความถึง องค์กรบริหาร รองจากระดบัภาครวม ทีประกอบขนึจากจํานวนสโมสรอย่างน้อย  

(สามสิบห้า) สโมสร สมาชิกอย่างน้อย ,  (หนึงพนัสองร้อยห้าสิบ) คน แตล่ะภาคมีความตอ่เนืองกนัตลอด ห้าม

ขาดตอนและข้ามอาณาบริเวณกนั 

 “สโมสร” หมายความถึง สโมสรไลออนส์ตา่งๆ ทีมีสมาชิกก่อตงั ตงัแต ่  (ยีสิบ) คนขนึไป 

 

            ภาค 310 บี ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทีก่อตงัอยู่ในจงัหวดั ดงัตอ่ไปนี 

          ชมุพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลงุ ตรัง กระบี พงังา สตลู ภเูก็ต  สงขลา ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส  

 

 

 

 



มาตรา 2 

วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 1. เพือจดัให้มีโครงสร้างของการดําเนินงานซงึเป็นการขยายความมุง่หมายของสโมสรไลออนส์       

         สากลในภาคนี 

ข้อ . เพือสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการประชมุไลออนส์สากลภาคสมัพนัธ์ (LIONS DISTRICTS  

         TWINNING) ระหวา่งสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย กบั สโมสรไลออนส์สากลภาค  

          บี 1  ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี   ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์ 

         สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซึงได้ลงนามเป็นภาคสมัพนัธ์ซึงกนั 

          และกนัแล้ว โดยหมนุเวียนกนัเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุไลออนส์สากลภาคสมัพนัธ์ 

ข้อ 3. เพือสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัตอบคําถามสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนทงั         

ระดบัภาค 310 บี และระดบัประเทศ การประชาสมัพนัธ์เกียวกบัโครงการหนงัสือ สารานกุรมไทยสําหรับ

เยาวชน การมอบหนงัสือสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกบัโครงการ

หนงัสือสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนของ สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี  

ข้อ 4. เพือสง่เสริม และสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนงั 

ข้อ 5. เพือสง่เสริม และสนบัสนนุการจดักิจกรรมและการจดัการดแูละการพฒันาของหมูบ้่านไลออนส์เกาะพระทอง 

 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 

 

สมาชิกขององค์กรนีจะเป็นสโมสรทงัหมดในภาคนีทีได้ขนึทะเบียนไว้ ณ สมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

 ภาค 310 บี ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทีก่อตงัอยู่ในจงัหวดั ดงัตอ่ไปนี 

          ชมุพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลงุ ตรัง กระบี พงังา สตลู ภเูก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส  

 

 

 

 

 

 

 



มาตรา 4  

การจัดองค์กร 

 
ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารภาค และคณะกรรมการภาค 

ก. คณะกรรมการบริหารภาค ภาคจะมีคณะกรรมการบริหารทีประกอบด้วย ผู้วา่การภาค ผู้วา่การภาคเพิงผา่นพ้น 

รองผู้วา่การภาคคนที 1  รองผู้วา่การภาคคนที 2  ประธานภมิูภาค ประธานเขต เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค 

และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารภาคจะเป็นกรรมการเจ้าหน้าทีของภาค ผู้ทีได้รับการแตง่ตงัเป็น

กรรมการบริหารดงักลา่วแตล่ะคนจะต้องเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรไลออนส์ ทีมีสถานภาพ

สมบรูณ์อยู่ในภาค 

ข. คณะกรรมการภาค ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารภาคดงัระบใุนข้อ1 (ก) กบัประธานฝ่ายตา่งๆ ของภาค

ตามทีผู้วา่การภาคจะได้แตง่ตงัขนึในปีบริหารนนั 

 

ข้อ 2 การเลือกตังผู้ว่าการภาค / รองผู้ว่าการภาคคนที 1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที 2             

       ผู้วา่การภาค  รองผู้วา่การภาคคนที 1 และ รองผู้วา่การภาคคนที 2 จะได้รับเลือกตงัในการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีของภาค เมือผู้วา่การภาคเข้าดํารงตําแหน่งแล้วผู้วา่การภาคจะแตง่ตงัเลขาธิการภาค 1 คน กบัเหรัญญิก

ภาค 1 คน ประธานภมิูภาค 1 คนสําหรับแตล่ะภมิูภาค และประธานเขต 1 คน สําหรับแตล่ะเขต 

มาตรา 5  

การประชุมใหญ่สามัญของภาค 

 

ข้อ 1. เวลาและสถานที ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาค โดยจดัให้มีขนึในแตล่ะปีให้เสร็จสินภายในไม่

น้อยกวา่  (สามสิบ) วนัก่อนการประชมุใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีได้เลือกไว้โดยทีประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีครังทีแล้ว และตามวนั เวลา ทีได้กําหนดขนึโดยผู้วา่การภาค และการเข้าประชมุของคณะผู้แทนสโมสรฯ ทีได้

ลงทะเบียนเข้าประชมุของภาคในการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาครวม ซึงภาคนีจะเป็นสว่นหนึงของการ

ประชมุอาจถือวา่เป็นการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาครองได้ 

ข้อ . สิทธิของการเป็นผู้แทนสโมสร สโมสรทีได้ขนึทะเบียนแตล่ะสโมสรทีมีสถานภาพสมบรูณ์ในสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลและภาคของตน มีสิทธิทีจะมีผู้แทนได้  (หนึง) คนกบัผู้แทนสํารองอีก  (หนึง) คน ตอ่จํานวน

สมาชิก  (สิบ) คนทีได้จดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรมาแล้วอย่างน้อยหนึงปีกบัหนึงวนั หรือเศษอย่างน้อย  

(ห้า) คนของสมาชิกในสโมสร ตามทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลในวนัที

หนึงของเดือนสดุท้ายก่อนเดือนทีมีการประชมุใหญ่ประจําปี สว่นใหญ่ของจํานวนสมาชิกทีอ้างถึงในข้อนีคือเป็น

สมาชิกจํานวน  (ห้า) คนหรือกวา่นนั ผู้แทนลงทะเบียนแตล่ะคนทีได้ปรากฏตวัจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง  (หนงึ) 

คะแนนเท่านนั สําหรับแตล่ะตําแหน่งทีให้เลือก และอีก  (หนึง) คะแนนเท่านนัสําหรับแตล่ะญัตติทีได้เสนอให้เลือก

ในการประชมุใหญ่นนัๆ  เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอืนในทีนี ให้ถือวา่คะแนนทีเป็นการตอบรับเสียงสว่นใหญ่



ของคณะผู้แทนทีได้ลงไว้ในญัตตใิด ๆ เป็นมติของทีประชมุใหญ่ คา่บํารุงค้างจ่ายอาจชําระได้เพือให้มี สถานภาพ

สมบรูณ์ในเวลาใดก็ได้ก่อนปิดการลงทะเบียนสิทธิบตัร โดยทีเวลาปิดการลงทะเบียนจะได้กําหนดขนึตามกฎของการ

ประชมุใหญ่นนั ๆ 

ข้อ 3. องค์ประชุม การเข้าประชมุโดยตนเองของสว่นใหญ่ของคณะผู้แทนทีได้ลงทะเบียน ณ ทีประชมุใหญ่จะถือ

เป็นองคป์ระชมุ ณ วาระใด ๆ ก็ได้ของการประชมุใหญ่ 

 

ข้อ 4. การประชุมพเิศษ SPECIAL CONVENTION 

 การประชมุพิเศษของสโมสรในภาคฯ   สามารถจดัขนึได้เมือได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริหารภาคฯ   การประชมุพิเศษของสโมสรในภาคฯ   ต้องจดัให้มีขนึไมน้่อยกวา่ 30  (สามสิบ) วนัก่อน

การประชมุใหญ่ไลออนส์สากล  ณ สถานทีทีได้เลือกไว้ ตามวนั เวลา ทีได้กําหนดขนึโดยคณะกรรมการบริหารภาคฯ  

ทงันีในการประชมุพิเศษของสโมสรในภาคฯ   จะต้องไมมี่วาระการเลือกตงัผู้วา่การภาค , รองผู้วา่การภาคคนที 1 

และรองผู้วา่การภาคคนที 2  โดยให้เลขาธิการภาคฯ แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่สโมสรไลออนส์ทกุสโมสรของภาคฯ

ทราบถึง  วนั เวลา  สถานที  และ วตัถปุระสงค์ของการประชมุพิเศษของสโมสรในภาคฯ   อย่างน้อย 30 (สามสิบ) วนั

ก่อนการประชมุพิเศษของภาคฯ จะเริมขนึ 

 

มาตรา 6 

การแก้ไขธรรมนูญ 

ข้อ . ประกาศ การแก้ไขใด ๆ จะเสนอหรือลงคะแนนเสียง มิได้ นอกจากสโมสรจะสง่หนงัสือถึงภาคไมน้่อยกวา่  

(เก้าสิบ) วนั และภาคจะได้สง่เป็นหนงัสือถึงแตล่ะสโมสรไมน้่อยกวา่  (สามสิบ) วนัก่อนวนัประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี พร้อมทงัแจ้งวา่จะมีการลงคะแนนเสียง ณ ทีประชมุใหญ่ดงักลา่ว 

ข้อ . ผลบงัคบัใช้โดยอตัโนมตัิ  เมือมีการแก้ไขเพิมเติมธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์สากล โดยทีประชมุใหญ่

ของไลออนส์สากล การแก้ไขเพิมเติมดงักลา่ว จะมีผลให้มีการเปลียนแปลงธรรมนญูและข้อบงัคบั ของภาคโดย

อตัโนมตัิ เมือเสร็จสินการประชมุใหญ่ไลออนส์สากล 

Section . AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and By-Laws are 

passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on this District 

Constitution and By-Laws shall automatically be updated in this district constitution and by-laws at the 

close of the convention 

ข้อ . วิธีการแก้ไข ธรรมนญูนีอาจแก้ไขได้ ณ ทีประชมุใหญ่ของภาคเท่านนั โดยมติของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญู

และข้อบงัคบั และมติรับรอง โดยคะแนนเสียง /  (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทีลงคะแนน 

ข้อ . วนัทีมีผลบงัคบั การแก้ไขแตล่ะครังจะมีผลบงัคบัตงัแตว่นัสินสดุการประชมุใหญ่ทีได้มีมติแก้ไข นอกจากจะได้

กําหนดไว้เป็นอย่างอืนในมติแก้ไข 

 



ข้อบังคับ 

BY – LAWS 

มาตรา 1 

การประชุมใหญ่ของภาค 

 
มาตรา 1 ข้อ 1. การเลือกสถานทีประชุมใหญ่  

          ให้ผู้วา่การภาคเป็นผู้ รับหนงัสือแจ้งความจํานงจากสโมสรทีต้องการเป็นเจ้าภาพการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีในปีถดัไป หนงัสือแจ้งความจํานงทกุฉบบั จะต้องแจ้งข้อมลูขา่วสารตามทีผู้วา่การภาคต้องการทราบเป็นครัง

คราว และจะต้องสง่ถึงผู้วา่การภาคไมน้่อยกวา่  (สามสิบ) วนั ก่อนวนัเริมประชมุทีจะลงมตเิลือกสถานทีประชมุ

ใหญ่ ทีจะมีการลงคะแนนเสียง การกําหนดขนัตอนของการตรวจสอบข้อเสนอตา่ง ๆ รวมถึงการนําเสนอตอ่ทีประชมุ

ใหญ่ ในกรณีทีไมมี่ผู้เสนอรับเป็นเจ้าภาพหรือไมส่ามารถรับข้อเสนอได้ให้ผู้วา่การภาคเป็นผู้พิจารณาตดัสิน 

 

มาตรา 1 ข้อ 2. การเปลียนสถานที  

          หากมีเหตผุลอนัสมควร ผู้วา่การภาคมีสิทธิและอํานาจทีจะเปลียนแปลงสถานทีประชมุได้ตลอดเวลา แม้วา่ที

ประชมุใหญ่ได้กําหนดไว้ก่อนแล้วก็ตาม แตจ่ะต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่สโมสร หรือสมาชิกสโมสรใด ๆ ใน

ภาค 

มาตรา 1 ข้อ 3. กรรมการเจ้าหน้าที  

          กรรมการบริหารภาคจะเป็นกรรมการเจ้าหน้าทีของการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาค 

มาตรา 1 ข้อ 4. ผู้รักษาความสงบ  

          ให้ผู้วา่การภาคแตง่ตงั ผู้ รักษาความสงบในทีประชมุใหญ่และผู้ช่วยผู้ รักษาความสงบตามความจําเป็น 

มาตรา 1 ข้อ 5. รายงานผลเป็นทางการ  

          ภายใน  (หกสิบ) วนัหลงัจากปิดประชมุใหญ่ของภาค ให้เลขาธิการภาคสง่สําเนารายงานการประชมุฉบบั

สมบรูณ์ ไปยงัสํานกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และหากสโมสรใดในภาคนนั ๆ มีหนงัสือขอมา ก็จะจดัสง่

สําเนาไปให้แก่สโมสรดงักลา่ว 

มาตรา 1 ข้อ 6. คณะกรรมการสิทธบัิตร  

          คณะกรรมการสิทธิบตัรของการประชมุใหญ่ของภาค ประกอบด้วย ผู้วา่การภาคเป็นประธาน เลขาธิการภาค 

เหรัญญิกภาค กบัสมาชิกอืนทีมิได้เป็นกรรมการบริหารภาค โดยผู้วา่การภาคแตง่ตงัอีก 2 (สอง) คน คณะกรรมการ

สิทธิบตัรจะมีอํานาจและกระทําหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในกฎข้อบงัคบัของโรเบิร์ตฉบบัแก้ไขใหม ่

มาตรา 1  ข้อ 7. ระเบียบปฏิบัติของการประชุมใหญ่  

          ผู้วา่การภาคจะเป็นผู้กําหนดระเบียบปฏิบตักิารดําเนินการประชมุและระเบียบวาระการประชมุใหญ่ประจําปี

ของภาค และระเบียบปฏิบตัดิงักลา่วจะถือเป็นระเบียบของการประชมุทกุขนัตอนในแตล่ะวนั 

มาตรา 1 ข้อ 8. คณะกรรมการอืน ๆ ของการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของภาค   



          ผู้วา่การภาคจะแตง่ตงัประธานคณะกรรมการอืน ๆ ของการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาค และกรรมการ

อืน ๆ หากมีตําแหน่งวา่งลง ดงัตอ่ไปนีคือ ฝ่ายรับและเสนอข้อยตุิ ฝ่ายเลือกตงั ฝ่ายธรรมนญูและ ข้อบงัคบั   ฝ่าย

กฎระเบียบตา่ง ๆ และการประชมุใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ให้แตล่ะภมิูภาคมี     ผู้แทนอย่างน้อย  

(หนึง) คนในคณะกรรมการแตล่ะคณะดงักลา่ว คณะกรรมการเหลา่นีจะกระทําหน้าที   อืน ๆ ตามทีผู้วา่การภาคจะ

มอบหมายให้ 

มาตรา 1 ข้อ 9. การเก็บเงนิกองทุนการประชุม 

          นอกจากคา่ลงทะเบียนเข้าประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาคแล้ว ให้เรียกเก็บคา่บํารุงการประชมุใหญ่

ประจําปี จาํนวน (หนึงร้อย) บาทตอ่สมาชิกสโมสรหนึงคน จากสมาชิกไลออนส์ทกุสโมสรในภาค โดยทีสโมสร

เป็นผู้ชําระลว่งหน้า ยกเว้นสโมสรทีสถาปนาใหม ่หรือทําการฟืนฟใูหม ่โดยเก็บเป็นงวดครึงปีสองงวด ดงัตอ่ไปนี 

จาํนวน50 (ห้าสบิ) บาท ตอ่สมาชิกสโมสรหนึงคน ภายในวนัที 10 กนัยายนของแตล่ะปี เป็นคา่บํารุงงวดครึงปี

สําหรับระหวา่ง วนัที 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม และจาํนวน 50 (ห้าสิบ) บาท  ตอ่สมาชิกสโมสรหนึงคนภายใน

วนัที 10 มีนาคมของแตล่ะปีเป็นคา่บํารุงงวดครึงปี สําหรับระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึง 30 มิถนุายน การเรียกเก็บคา่

บํารุงดงักลา่วจะถือเอารายชือสมาชิกของแตล่ะสโมสรทีปรากฏอยู่ในวนัทีหนึงของเดือนกนัยายนและมีนาคม

ตามลําดบั โดยเลขาธิการภาคหรือเหรัญญิกภาคเป็นผู้เรียกเก็บคา่บํารุงนีจากสโมสรตา่ง ๆ และนําไปฝากไว้ในบญัชี

พิเศษ ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีกําหนดโดยผู้วา่การภาค เงินกองทนุทีเก็บได้นีจะได้นําไปเป็นคา่ใช้จ่ายของ

การประชมุใหญ่ประจําปีของภาคโดยเฉพาะ และจะจ่ายโดยเช็คของภาคทีเบิกจ่ายและลงนามโดยเหรัญญิกภาค

ร่วมกบัผู้วา่การภาค 

          สโมสรใดทีได้ขนึทะเบียนหรือได้ฟืนฟใูนปีการเงินปัจจบุนัจะเรียกเกบ็และจ่ายคา่บํารุงรายบคุคลสําหรับปี

การเงินดงักลา่วตามอตัราถวัเฉลียนบัจากวนัทีหนึงของเดอืนทีสองถดัจากวนัสถาปนา หรือทีได้ฟืนฟใูหมแ่ล้วแตก่รณี 

 

 

มาตรา 2 

การประชุมต่าง ๆ 

 
มาตรา 2 ข้อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค / คณะกรรมการภาค 

ก. การประชุมสามัญ การประชมุสามญัของคณะกรรมการบริหารภาคจะมีขนึในทกุ ๆ สามเดือนของปีการเงิน โดย

การประชมุครังแรกควรมีขนึภายใน  (สามสิบ) วนั หลงัจากวนัปิดประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากลทีผา่นพ้น โดยเลขาธิการภาคเป็นผู้สง่หนงัสือแจ้งลว่งหน้า  (สิบ) วนั กําหนดวนั เวลาและสถานทีที

ผู้วา่การภาคกําหนดให้ไปยงักรรมการบริหารแตล่ะคน 

ข. การประชุมวสิามัญ การประชมุวิสามญัของคณะกรรมการบริหารภาค อาจเชิญประชมุวิสามญัโดยผู้วา่การภาค

ตามทีเห็นสมควร และอาจเชิญประชมุโดยการทําหนงัสือตามทีกรรมการบริหารสว่นใหญ่ในคณะกรรมการบริหาร

ภาคขอไปยงัผู้วา่การภาคหรือเลขาธิการภาค การเชิญประชมุวิสามญัต้องแจ้งเป็นหนงัสือ (อีเมล์ โทรสารหรือโทร



เลข) ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) วนัหรือไมเ่กินกวา่ 20 (ยีสิบ) วนั โดยเลขาธิการภาค ซึงจะกําหนดวตัถปุระสงค ์

วนั เวลา และสถานทีทีกําหนดโดยผู้วา่การภาค ไปยงักรรมการบริหารภาคแตล่ะคน 

ค. การประชุมคณะกรรมการภาค ให้มีการประชมุกรรมการภาคร่วมกบัคณะกรรมการบริหารภาคปีละ    2 ครัง 

โดยผู้วา่การภาคเป็นผู้กําหนด 

ง. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง การเข้าประชมุโดยสว่นใหญ่ของคณะกรรมการบริหารภาคจะถือเป็นองค์

ประชมุ สําหรับการประชมุใดๆ ในการประชมุทกุครัง ผู้มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน ได้แก ่ผู้วา่การภาค ผู้วา่

การภาคเพิงผา่นพ้น รองผู้วา่การภาคคนที 1 รองผู้วา่การภาคคนที 2   ประธานภมิูภาค ประธานเขต  เลขาธิการ

ภาคและเหรัญญิกภาค 

 

มาตรา 2 ข้อ 2. ภูมิภาคและเขต 

ก. การจัดรูปแบบองค์กร ผู้วา่การภาคจะแบ่งภาคออกเป็นภมิูภาคตา่ง ๆ ทีมีสโมสรไลออนส์อยู่ไมเ่กินกวา่  (สิบ

หก) สโมสร และไมน้่อยกวา่  (สิบ) สโมสรและแบ่งแตล่ะภมิูภาคเช่นวา่นนัออกเป็นเขต   ตา่ง ๆ ทีมีสโมสรไล

ออนส์อยู่ไมเ่กินกวา่  (แปด) สโมสรและไมน้่อยกวา่  (สี) สโมสร โดยเน้นเรือง   ทีตงัทางภมิูศาสตร์ของสโมสร 

ภมิูภาคและเขตตา่ง ๆ และทงัหมดนนั ผู้วา่การภาคจะเปลียนแปลงได้หากได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและ

ถือประโยชน์อนัสงูสดุขององค์กรเป็นทีตงั 

ข. การประชุมภูมิภาค การประชมุของผู้แทนสโมสรทกุสโมสรในภมิูภาคกบัประธานภมิูภาค หรือกรรมการบริหาร

ภาคคนอืน ๆ ทีอาจได้รับมอบหมายจากผู้วา่การภาคให้เป็นประธานการประชมุ ควรจดัให้มีขนึระหวา่งปีการเงิน 

ณ เวลาและสถานทีทีได้กําหนดขนึ โดยประธานภมิูภาคของภมิูภาคนนั 

ค. การประชุมเขต การประชมุของบรรดาผู้แทนของสโมสรในเขตโดยประธานเขตทําหน้าทีประธาน จะจดัให้มีขนึ

ระหวา่งปีการเงิน ณ เวลาและสถานทีทีได้กําหนดขนึโดยประธานเขต 

 

มาตรา 3 

การเสนอชือ การเลือกตังและการแต่งตังของภาค 

 
มาตรา 3 ข้อ 1. คณะกรรมการเสนอชือ  

          ผู้วา่การภาคจะประกาศแตง่ตงัคณะกรรมการเสนอชือจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสาม ( ) คน และไม่

มากกว่าห้า ( ) คน แตล่ะคนจะต้องเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรไลออนส์   ตา่ง ๆ ทีมีสถานภาพ

สมบรูณ์ของภาค และจะต้องไมด่ํารงตําแหน่งใดๆอยูใ่นภาคหรือสํานกังานสมาคมสโมสรไลออนส์สากลในขณะที

ได้รับตําแหน่ง กรรมการเหลา่นีจะต้องได้รับหนงัสือเชิญไมน้่อยกวา่  (หกสิบ) วนัก่อนการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีของภาค สมาชิกสามญัทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบรูณ์ในภาค ทีประสงคจ์ะ

สมคัรเข้ารับเลือกตงัเป็นผู้วา่การภาค รองผู้วา่การภาคคนที1 หรือ รองผู้วา่การภาคคนที2 จะต้องยืนความจํานงเป็น

หนงัสือพร้อมทงัหลกัฐานแสดงคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี 



ก. เคยดํารงตําแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ไมน้่อยกวา่ 1 ปี หรือเป็นสว่นใหญ่ในปีบริหารทีดํารงตําแหนง่นนั และเคย

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์อีกไมน้่อยกวา่ 2 ปีมาแล้ว (รวม 3 ปี) และ 

ข. เคยดํารงตําแหน่งประธานเขต หรือประธานภมิูภาค หรือรองผู้วา่การภาค หรือเลขาธิการภาค หรือเหรัญญิกภาค

มาแล้วไมน้่อยกวา่  ปี หรือเป็นสว่นใหญ่ในปีบริหารทีดํารงตําแหน่งนนั 

ค. การดํารงตําแหน่งใน ข้อ 1 ก. และ ข้อ 1 ข. หากเกิดขนึในปีเดียวกนัให้นบัเอาตําแหน่งเดยีวเท่านนั 

ง. สําหรับผู้สมคัรตําแหน่งผู้วา่การภาค จะต้องเคยดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที  มาแล้วอีกไมน้่อยกวา่ 1 

ปี   หรือเป็นสว่นใหญ่ในปีบริหารนนั เว้นแตปี่บริหารแรกทีขยายภาคใหม ่

มาตรา  ข้อ . วธีิการเลือกตังผู้ว่าการภาค  

 

 สมาชิกทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนคนใดในสโมสรในภาคทีประสงค์จะสมคัรเข้าดํารงตําแหน่งผู้วา่การภาค 

จะต้องแสดงความจํานงลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการเสนอชือ ก่อนวนัทีคณะกรรมการ

จะรายงานตอ่ทีประชมุใหญ่ พร้อมด้วยหลกัฐาน คณุสมบตัิตา่งๆ ตามทีได้กําหนดไว้ในธรรมนญู และข้อบงัคบั

สโมสรไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือจะนําเสนอรายชือผู้ลงสมคัรรับเลือกตงัทงัหมดทีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ณ 

ทีประชมุใหญ่ของภาค การเสนอของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสดุ หากไมมี่ผู้ เสนอชือ และ/หรือ ไมมี่ผู้มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนในกรณีนีเท่านนัจึงให้มีการเสนอชือผู้เข้าดํารงตําแหน่งทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนจากทีประชมุใหญ่ได้ ผู้สมคัร

เข้ารับเลือกจะได้รับอนญุาตให้กลา่วปราศรัยตอ่ทีประชมุได้ไมเ่กิน  (ห้า) นาที และผู้สนบัสนนุอีก  (หนึง) คน จะ

กลา่วปราศรัยได้ไมเ่กิน  (สาม) นาที 

 

มาตรา 3 ข้อ 3. วธีิการเลือกตังรองผู้ว่าการภาคคนที1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที 2   

 สมาชิกผู้ใดของสโมสรใดในภาคทีประสงคจ์ะลงสมคัรรับเลือกตงัในตําแหน่งรองผู้วา่การภาคคนที 1 หรือรอง

ผู้วา่การภาคคนที 2     จะต้องแสดงความจํานงลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการเสนอชือ 

ก่อนวนัทีคณะกรรมการจะรายงานตอ่ทีประชมุใหญ่ พร้อมด้วยหลกัฐานคณุสมบตัิตา่งๆของผู้เข้าดํารงตําแหน่งตามที

ได้กําหนดไว้ ในธรรมนญูและข้อบงัคบัไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือ จะเสนอชือผู้ลงสมคัรรับเลือกตงัทงัหมด

ทีมี  คณุสมบตัคิรบถ้วนตอ่ทีประชมุใหญ่ของภาค หากไมมี่ผู้ลงสมคัรและ/หรือไมมี่ผู้มีคณุสมบตัคิรบถ้วนในกรณีนี

เท่านนั จึงให้มีการเสนอชือผู้เข้าดํารงตําแหน่งทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนในทีประชมุใหญ่ได้ และผู้สมคัรเข้ารับเลือกตงัจะ

ได้รับอนญุาตให้กลา่วปราศรัยได้ไมเ่กิน 5 (ห้า) นาทีและผู้สนบัสนนุอีก  (หนึง) คน จะกลา่วปราศรัยได้ไมเ่กิน 3 นาที 

มาตรา 3 ข้อ 4. การลงคะแนนเสียง  

          การเลือกตงัจะกระทําโดยการลงคะแนนลบัเมือมีผู้สมคัรเข้ารับเลือกตงัได้รับการเสนอชือสองคนหรือมากกวา่ 

ผู้สมคัรเข้ารับเลือกตงัทีได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะเป็นผู้ได้รับเลือกตงั ถ้าในการลงคะแนนครังแรกและในครังตอ่ ๆ 

มา ไมมี่ผู้สมคัรคนใดได้รับเสียงข้างมาก ผู้สมคัรเข้ารับเลือกทีได้รับคะแนนเสียงตําสดุและผู้ได้รับคะแนนเสียงเสมอ

กนัทีตําสดุจะต้องถกูตดัทิงไป และการลงคะแนนเสียงกจ็ะดําเนินตอ่ไปจนกวา่  ผู้สมคัรเข้ารับเลือกตงัคนใดคนหนึง

จะได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัในครังใด การลงคะแนนกจ็ะดําเนินตอ่ไปในระหวา่งผู้ทีมี



คะแนนเสียงเท่ากนัจนกวา่จะมีผู้หนึงผู้ใดได้รับเลือก ภายหลงัจากการนบัคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวม

บตัรลงคะแนนเสียงเกบ็ใสห่่อปิดผนกึเป็นเอกสารลบั และมอบให้สภาผู้วา่การภาคปัจจบุนันําไปทําลายโดยเร็ว 

มาตรา 3 ข้อ 5. เมือตาํแหน่งผู้ว่าการภาคว่างลง  

          ในกรณีทีตําแหนง่ผู้วา่การภาควา่งลง ให้ดําเนินการตามขนัตอนทีได้กําหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบั

สโมสรไลออนส์สากล อดีตผู้วา่การภาคเพิงผา่นพ้น รองผู้วา่การภาค ประธานภมิูภาค ประธานเขต เลขาธิการภาค 

และเหรัญญิกภาค กบัคณะกรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดขิองผู้วา่การภาคจดัประชมุ ณ วนั เวลา และสถานทีทีจะ

กําหนดขนึ โดยผู้วา่การภาคเพิงผา่นพ้น เพือเลือกผู้เข้าดํารงตําแหน่งแทนเสนอตอ่คณะกรรมการอํานวยการไลออนส์

สากล (ดคููมื่อนโยบายบริหารของสภาภาครวม)  

มาตรา 3 ข้อ 6. เมือตาํแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที 1/ รองผู้ว่าการภาคคนที 2 และตาํแหน่งอืนว่างลง  

       นอกจากตําแหน่งรองผู้วา่การภาคคนที 1 และรองผู้วา่การภาคคนที 2       แล้ว ให้ผู้วา่การภาคเป็นผู้แตง่ตงั

ตําแหน่งอืน ๆ ทีวา่งลงตามวาระทีเหลืออยู ่ ในกรณีทีตําแหน่งรองผู้วา่การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่การภาคคนที 2    

วา่งลง ผู้วา่การภาคจะเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารภาคกบัอดีตผู้บริหาร  และกรรมการอํานวยการสโมสรไล

ออนส์สากลทงัหมด ทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบรูณ์ทีขนึทะเบียนอยู่ใน

ภาค เป็นหน้าทีของผู้เข้าประชมุในการประชมุครังนี ทีจะแตง่ตงัสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนผู้หนงึขนึ

ดํารงตําแหน่งรองผู้วา่การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่การภาคคนที 2 ตามวาระทีคงเหลืออยู ่ในการแตง่ตงัแทนตําแหน่ง

ทีวา่งดงักลา่วจะเป็นหน้าทีของผู้วา่การภาค หรือหากไมมี่ ก็ให้เป็นหน้าทีของผู้วา่การภาคคนหลงัสดุทีมีอยู่ทีจะออก

หนงัสือเชิญประชมุดงักลา่ว และจะต้องรับผิดชอบทําหน้าทีเป็นประธานของการประชมุ ประธานจะนําเสนอผลการ

ประชมุไปยงัสํานกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน  (เจ็ด) วนั พร้อมด้วยหลกัฐานการเชิญประชมุทีได้

สง่ออกไป และรายงานการประชมุ  ผู้ ทีมีสิทธิได้รับเชิญให้เข้าประชมุและได้เข้าประชมุด้วยตนเองจะมีสิทธิลงคะแนน

เสียงหนึงคะแนนสําหรับไลออนทีตนเลือก 

มาตรา 3 ข้อ 7. คุณสมบัติของประธานภูมิภาค/ประธานเขต  

          ประธานแตล่ะภมิูภาคและประธานเขตจะต้อง 

ก. เป็นสมาชิกทีเข้มแขง็อยูใ่นสถานภาพสมบรูณ์ในเขตและภมิูภาคนนั ๆ ของตนและ 

ข. เคยดํารงตําแหน่งหรือกําลงัจะดํารงตําแหน่ง ในขณะทีเข้ารับตําแหน่งเป็นประธานภมิูภาคหรือประธานเขต เป็น

นายกสโมสรไลออนส์เตม็ตามวาระหรือเป็นสว่นใหญ่ของวาระ กบัเคยเป็นกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สโมสร

หนึงสโมสรใดมาไมน้่อยกวา่  (สอง) ปี 

มาตรา 3 ข้อ 8. ตําแหน่งประธานภูมิภาค / ประธานเขตทีว่าง  

          หากประธานภมิูภาคหรือประธานเขตผู้ใดจะพ้นจากการเป็นสมาชิกของสโมสรในเขตหรือภมิูภาคแล้วแตก่รณี 

วาระการดํารงตําแหน่งกจ็ะสินสดุลงด้วย และผู้วา่การภาคจะแตง่ตงัผู้ อืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน อย่างไรก็ดีได้กําหนด

ไว้ด้วยวา่ ผู้วา่การภาคอาจพิจารณายกเลิกตําแหน่งประธานภมิูภาคสําหรับวาระทีคงเหลืออยู่ก็ได้ 

 

 

 



มาตรา 4 

หน้าทีของกรรมการบริหารภาค 

 
มาตรา 4 ข้อ 1. ผู้ว่าการภาค  

          ภายใต้ความควบคมุดแูลทวัไปของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้วา่การภาคจะเป็น

ตวัแทนของสมาคมสโมสรไลออนส์ในภาคของตน นอกจากนียงัจะเป็นหวัหน้าของคณะกรรมการบริหารในภาคของ

ตน และจะควบคมุดแูลรองผู้วา่การภาคคนที 1   รองผู้วา่การภาคคนที 2   ประธานภมิูภาค ประธานเขต เลขาธิการ

ภาค   เหรัญญิกภาค และกรรมการบริหารภาคคนอืนๆตามทีกําหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของภาคนี ความ

รับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้วา่การภาคคือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ควบคมุดแูลการก่อตงัสโมสรไลออนส์ใหม ่

ค. สง่เสริมมลูนิธิไลออนส์สากลและกิจกรรมบริการตา่ง ๆ ทงัมวลของสมาคม 

ง. เป็นประธานการประชมุของการประชมุกรรมการบริหารภาค การประชมุใหญ่ และการประชมุอืน ๆ ของภาค หาก

เวลาใดทีไมส่ามารถทําหน้าทีประธานของการประชมุได้ให้รองผู้วา่การภาคคนที 1  หรือรองผู้วา่การภาคคนที 2 

ทําหน้าทีดงักลา่วแทน แตถ้่ารองผู้วา่การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่การภาคคนที 2 ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้กใ็ห้

ทีประชมุนนัเลือกกรรมการคนหนึงคนใดทีเข้าประชมุทําหน้าทีประธานแทน 

จ. สง่เสริมความกลมเกลียวระหวา่งสโมสรไลออนส์ในภาค 

ฉ. ควรเยียมสโมสรแตล่ะสโมสรอย่างน้อยหนึงครังระหวา่งวาระทีดํารงตําแหนง่ 

ช. ทําหน้าทีควบคมุดแูล และบงัคบับญัชา คณะกรรมการบริหารภาคและผู้ได้รับแตง่ตงัเป็นกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ 

ของภาคดงัทีได้กําหนดไว้ในธรรมนญูของภาคนี 

ซ. ยืนรายการรายละเอียดคา่ใช้จ่ายของรายรับรายจ่ายทงัสินของภาคตอ่ทีประชมุใหญ่ของภาคหรือทีประชมุใหญ่

สามญัประจําปีของภาค ณ ทีประชมุใหญ่ภาครวม 

ฌ. เมือสินสดุวาระของการดํารงตําแหน่งจะต้องนําสง่สมดุบญัชีและบนัทึกรายงานทงัปวงของภาค ตอ่ผู้ เข้าดํารง

ตําแหน่งแทนโดยทนัที 

ญ. รายงานการลว่งละเมิดการใช้ชือและเครืองหมายของสมาคมทงัหมดทีทราบตอ่สโมสรไลออนส์สากล 

ฎ. ปฏิบตัิหน้าทีและดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจะกําหนดให้ทํา

ตามคูมื่อผู้วา่การภาค หรือผา่นทางอืน ๆ 

 

มาตรา 4 ข้อ 2  รองผู้ว่าการภาค คนที 1 /รองผู้ว่าการภาคคนที 2 

          2.1 รองผู้วา่การภาคคนที 1 อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลและแนะนําของผู้วา่การภาค จะเป็นผู้ช่วยหวัหน้าฝ่าย

บริหารและเป็นตวัแทนของผู้วา่การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผู้วา่การภาคคนที 1 คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 



ข. ปฏิบตัิภารกิจด้านการบริหารซงึได้รับมอบหมายจากผู้วา่การภาค 

ค. ปฏิบตัิหน้าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนดให้ 

ง. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารภาค และ ปฏิบตัหิน้าที แทนผู้วา่การภาคในทีประชมุเมือผู้วา่การภาคไม่

สามารถร่วมประชมุได้ และเข้าร่วมในการประชมุสภาผู้วา่การภาค ตามสมควร 

จ. ร่วมในการประเมินความเข้มแขง็และความออ่นแอของสโมสรตา่งๆ ของภาค โดยเฉพาะการระบสุโมสรทีออ่นแอ  

และสโมสรทีกําลงัจะออ่นแอภายในภาค ช่วยวางแผนทีจะทําให้สโมสรเข้มแขง็ขนึ 

ฉ. ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็นตวัแทนของผู้วา่การภาคเมือมีการร้องขอจากผู้วา่การภาค 

ช. ปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพแลคณะกรรมการฝ่ายขยายสโมสรของภาคและช่วย

ประสานงานให้สามารถบรรลเุป้าหมายประจําปี 

ซ. ปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายพฒันาผู้นํา  และช่วยเหลือสนบัสนนุคณะกรรมการฯในการพฒันาความเป็น

ผู้นําของคณะกรรมการภาคและสมาชิก  เพือให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้คณะกรรมการฝ่าย  

GMT&GLT ของภาคให้เป็นประโยชน์ และการพฒันาความเป็นผู้นําของภาคให้เป็นหนึงเดียว 

ฌ. ปฏิบตัิงานร่วมกบั คณะกรรมการจดัประชมุใหญ่ของภาคและช่วยเหลือในการวางแผนและจดัการประชมุใหญ่

ประจําปีของภาค และช่วยประสานงานกบัผู้วา่การภาคในการจดัประชมุใหญ่ของภาคและประชาสมัพนัธ์งาน

ตา่งๆ ภายในภาค 

ญ. ควบคมุดแูลคณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ตามทีผู้วา่การภาคจดัสรรให้ 

ฎ. มีสว่นร่วมในการวางแผนประจําปีตลอดรวมถึงการวางงบประมาณของภาค 

ฏ. ทําความเข้าใจหน้าทีตา่งๆ ทีผู้วา่การภาคต้องกระทํา ในกรณีทีตําแหน่งผู้วา่การภาควา่งลง จะได้มีความพร้อมที

จะสานตอ่หน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะรักษาการแทนจนกวา่จะมีผู้ทีได้รับการแตง่ตงัอย่างถกูต้องตาม

ข้อบงัคบัของภาค 

 

2.2 รองผู้วา่การภาคคนที 2 อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลและแนะนําของผู้วา่การภาค จะเป็นผู้ช่วยหวัหน้าฝ่าย

บริหารและเป็นตวัแทนของผู้วา่การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผู้วา่การภาคคนที 2 คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ปฏิบตัิภารกิจด้านการบริหารซงึได้รับมอบหมายจากผู้วา่การภาค 

ค. ปฏิบตัิหน้าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนดให้ 

ง. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารภาค และปฏิบตัหิน้าทีแทนผู้วา่การภาคในทีประชมุเมือผู้วา่การภาค

ไมส่ามารถร่วมประชมุได้ และเข้าร่วมในการประชมุสภาผู้วา่การภาค ตามสมควร 

จ. ทําความเข้าใจสถานะภาพของสโมสรตา่งๆ ภายในภาค และช่วยเหลือผู้วา่การภาคและรองผู้วา่การภาคคนที 

1 ในการระบสุโมสรทีออ่นแอ และกําลงัจะออ่นแอ และช่วยให้สโมสรนนัๆ เข้มแขง็ขนึ 

ฉ. ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็นตวัแทนของผู้วา่การภาคเมือมีการร้องขอจากผู้วา่การภาค 



ช. ประสานงานกบัผู้วา่การภาคและรองผู้วา่การภาคคนที 1 ในการวางแผนและจดัการประชมุใหญ่ประจําปีของ

ภาค 

ซ.  ปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่าย GMT อนรัุกษ์สมาชิกภาพ และช่วยเหลือคณะกรรมการฯในการ

ป้องกนัการสญูเสียสโมสรและสมาชิก เนืองจาความออ่นแอและ/หรือปัญหาทางการเงินของสโมสร 

ฌ. ปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายมลูนิธิไลออนส์สากลของภาค และช่วยประสานงานเพือบรรลเุป้าหมาย

ประจําปีโดยการเผยแพร่ข้อมลุของมลูนิธิฯ  เพือเสริมสร้างความเข้าใจและการสนบัสนนุมลูนิธิฯ 

ญ. ปฏิบตัิงานร่วมกบัคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคและช่วยประชาสมัพนัธ์การเข้าใช้เวบ็ไซต์และ

อินเตอร์เน็ตในหมูส่โมสรและสมาชิก เพือให้สามารถรับทราบข้อมลูขา่วสาร และการสงัซือสินค้าจากไลออนส์

สากล  

ฎ. ควบคมุดแูลคณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ตามทีผู้วา่การภาคจดัสรรให้ 

ฏ. มีสว่นช่วยผู้วา่การภาค และรองผู้วา่การภาคคนที 1 และคณะกรรมการบริหารภาค  ในการวางแผนสําหรับปี

ถดัไป 

ฐ. ทําความเข้าใจหน้าทีตา่งๆ ทีผู้วา่การภาคต้องกระทํา ในกรณีทีตําแหน่งผู้วา่การภาคและรองผู้วา่การภาคคน

ที 1 วา่งลง จะได้มีความพร้อมทีจะสานตอ่หน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะรักษาการแทนจนกวา่จะมีผู้ที

ได้รับการแตง่ตงัอย่างถกูต้องตามข้อบงัคบัของภาค 

 

มาตรา 4 ข้อ 3. เลขาธกิาร / เหรัญญกิภาค  

          ปฏิบตัิหน้าทีภายใต้ความควบคมุดแูลของผู้วา่การภาคมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ปฏิบตัิหน้าทีตามทีกําหนดโดยตําแหนง่รวมถึงหน้าทีอืนๆ ดงัตอ่ไปนี แตก่็มิได้จํากดัขอบเขตไว้ คือ 

(1) เก็บรักษาบนัทึกทีถกูต้องของวาระการประชมุตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริหารภาค และนําสง่สําเนาให้คณะ

กรรมการบริหารภาคทกุคน และสํานกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน  (ห้า) วนั หลงัการ

ประชมุแตล่ะครัง 

(2) จดัทําและเก็บรายงานการประชมุใหญ่ของภาค และสง่สําเนาไปยงัสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้วา่การ

ภาค และเลขาธิการของแตล่ะสโมสรในภาค 

(3) ทํารายงานตอ่คณะกรรมการบริหารภาคตามทีผู้วา่การภาคหรือคณะกรรมการบริหารภาคต้องการ 

(4) เรียกเก็บและรับเงินคา่บํารุงทงัหมดทีเกบ็จากสมาชิกและสโมสรตา่ง ๆ ในภาค นําฝากเงินดงักลา่วไว้ใน

ธนาคารตามทีผู้วา่การภาคกําหนด กบัจ่ายเงินดงักลา่วตามคําสงัของผู้วา่การภาค ตามงบประมาณทีได้รับ

การรับรองจากทีประชมุคณะกรรมการบริหารภาค 

(5) สงัจ่ายเงินให้แก ่เลขาธิการ/เหรัญญิก สภาผู้วา่การภาครวม เป็นคา่บํารุงของภาครวมทีภาครองเรียกเก็บไว้

แล้ว พร้อมกบัขอใบรับเงินทีถกูต้องไว้ 



(6) เก็บรักษาสมดุบญัชีและใบสําคญัตา่งๆ ในการลงบญัชีอยา่งถกูต้องกบับนัทกึรายงานการประชมุของการ

ประชมุคณะกรรมการบริหารภาคทงัหมดไว้ และยินยอมให้มีการตรวจสอบโดยผู้วา่การภาค กรรมการบริหาร

ภาค และสโมสรใดๆ (หรือตวัแทนทีได้รับมอบหมายใดๆ ของบคุคลเหลา่นนั) ณ เวลา และด้วยเหตผุลที

สมควร เมือผู้วา่การภาคหรือคณะกรรมการบริหารภาคมีคาํสงั จะต้องนําสง่สมดุบญัชีและบนัทึกตา่ง ๆ ให้

ผู้สอบบญัชี ทีได้แตง่ตงัขนึโดยผู้วา่การภาค 

(7) จดัทําทณัฑ์บนสําหรับการปฏิบตัิหน้าทีอย่างซือสตัย์    ของตน ในวงเงินและด้วยการประกนัตามทีกําหนด

โดยผู้วา่การภาค 

ก. ปฏิบตัิหน้าทีอืน ๆ และกระทําการตา่ง ๆ โดยคําสงัของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากลเป็นครังคราว 

ข. ลงนามในเชค็ร่วมกบัผู้วา่การภาค 

มาตรา 4 ข้อ 4. ประธานภูมิภาค   

          ประธานภมิูภาคปฏิบตัิหน้าทีภายใต้การควบคมุดแูลและสงัการของผู้วา่การภาค จะเป็นหวัหน้าผู้บริหารใน

ภมิูภาคของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ควบคมุดแูลกิจกรรมตา่ง ๆ ของประธานเขตในภมิูภาค   ของตนกบัประธานฝ่ายตา่ง ๆ ในภาค ทีผู้วา่การภาคจะ

มอบหมายให้ 

ค. มีบทบาทในการก่อตงัสโมสรใหม ่และในการเสริมสร้าง  สโมสรทีออ่นแอให้เข้มแขง็ขนึ 

ง. ควรเยียมเยียนการประชมุสามญัของแตล่ะสโมสรในภมิูภาคของตน อย่างน้อยหนึงครังระหวา่งวาระทีตนดํารง

ตําแหน่ง แล้วรายงานสิงทีได้พบเห็นตอ่ผู้วา่การภาค 

จ. ควรเยียมเยียนการประชมุสามญัของคณะกรรมการบริหารสโมสรของแตล่ะสโมสรในภมิูภาคของตน อย่างน้อย

หนึงครังระหวา่งการดํารงตําแหน่ง 

ฉ. พยายามให้ทกุ ๆ สโมสรในภมิูภาคของตน ดําเนินการภายใต้กรอบของธรรมนญูและข้อบงัคบัของสโมสรทีมีอยู ่

ช. สง่เสริมให้มีตวัแทนไปเข้าประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีของภาครองและภาครวม โดยอย่างน้อยตามจํานวนของผู้แทนทีสโมสรตา่ง ๆ ในภมิูภาคของแตล่ะ

สโมสรทีมีสิทธิ 

ซ. ไปเยียมเยียนเป็นทางการในการประชมุสโมสรหรือร่วมงานฉลองวนัสถาปนาสโมสรตามทีจะได้รับ   มอบหมาย

จากผู้วา่การภาค 

ฌ. ปฏิบตัิหน้าทีเพิมเติมเป็นครังคราวตามทีได้รับมอบหมายโดยผู้วา่การภาค 

   นอกจากนีประธานภมิูภาคจะปฏิบตัิหรือทําหน้าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคม สโมสรไล

ออนส์สากลกําหนดไว้ในคูมื่อประธานภมิูภาคหรือผา่นทางอืน ๆ หากผู้วา่การภาคเห็นวา่ประธานภมิูภาคไมส่ามารถ 

หรือมิได้ปฏิบตัิหน้าทีตามตําแหน่งของตนด้วยเหตใุด ๆ กด็ี หรือในกรณีทีตําแหน่งวา่งลงด้วยเหต ุ ใด ๆ ก็ด ี ผู้วา่การ

ภาคจะแตง่ตงัผู้ปฏิบตัหิน้าทีแทนตามวาระทียงัคงเหลืออยู่ 



 

มาตรา 4 ข้อ 5. ประธานเขต  

          ประธานเขตปฏิบตัิหน้าทีภายใต้การควบคมุดแูลและสงัการของผู้วา่การภาค และ/หรือ ประธานภมิูภาค จะ

เป็นหวัหน้าผู้บริหารในเขตของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. เป็นประธานคณะกรรมการทีปรึกษาของผู้วา่การภาค ในเขตของตนและในฐานะประธานจะต้องเรียกประชมุ

คณะกรรมการดงักลา่วตามทีกําหนดไว้ 

ค. ทํารายงานการประชมุของคณะกรรมการทีปรึกษาของผู้วา่การภาค และสง่สําเนาไปยงัสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล และผู้วา่การภาคกบัประธานภมิูภาคภายใน  (ห้า) วนั หลงัจากวนัประชมุ 

ง. มีบทบาทเข้มแขง็ในการก่อตงัสโมสรใหม ่และรับทราบถึงสภาพและกิจกรรมตา่ง ๆ ของทกุสโมสรในเขตของตน

เป็นตวัแทนแตล่ะสโมสรในเขตของตน เมือเกิดปัญหากบัภาคหรือประธานสภาภาครวม หรือสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากล 

จ. ดแูลความก้าวหน้าของโครงการตา่งๆ ทีกําหนดโดยภาค ภาครวมและสโมสรไลออนส์สากลในเขตของตน 

ฉ. พยายามให้ทกุๆ สโมสรในเขตของตนดําเนินการ ภายใต้ธรรมนญูและข้อบงัคบัของสโมสร 

ช. สง่เสริมให้มีตวัแทนไปเข้าประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีของภาค (รองและภาครวม) โดยอย่างน้อยตามจํานวนของผู้แทนทีสโมสรตา่ง ๆ ในเขต   ของตนมีสิทธิ 

ซ. ควรเยียมเยียนการประชมุสามญัของแตล่ะสโมสรในเขตของตนอย่างน้อยหนึงครัง ระหวา่งการดํารงตําแหน่งของ

ตน แล้วรายงานสิงทีได้พบเห็นตอ่ประธานภมิูภาค โดยเฉพาะในสว่นทีเกียวกบัความออ่นแอทีตนอาจพบเหน็ 

(สําเนาสง่ผู้วา่การภาค) 

ฌ. ปฏิบตัิหน้าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนด 

หากผู้วา่การภาคเหน็วา่ประธานเขต ไมส่ามารถหรือมิได้ปฏิบตัิหน้าทีตามตําแหน่งของตนด้วยเหต ุใด ๆ ก็ดี หรือใน

กรณีทีตําแหน่งวา่งลงด้วยเหตใุด ๆ ก็ด ีผู้วา่การภาคจะแตง่ตงัผู้ปฏิบตัิหน้าทีแทนตามวาระทียงัคงเหลืออยู ่

 

 

มาตรา 4 ข้อ 6. คณะกรรมการบริหารภาค (Cabinet)  

          คณะกรรมการบริหารภาคของผู้วา่การภาคจะต้อง 

ก. ช่วยเหลือสนบัสนนุผู้วา่การภาคในการปฏิบตัิหน้าทีและกําหนดแผนการบริหารและนโยบายภาค ในเรืองที

เกียวกบัสวสัดิภาพของไลออนส์ 

ข. รับรายงานและข้อเสนอจากประธานภมิูภาคและประธานฝ่ายของภาค หรือกรรมการบริหารภาคทีได้รับ

มอบหมายในเรืองทีเกียวกบัสโมสรและเขตตา่ง ๆ 

ค. ควบคมุดแูลการเก็บคา่บํารุงของเหรัญญิกภาค กําหนดวิธีการฝากกองทนุดงักลา่ว  กบัอนมุตัิการจ่ายทีถกูต้อง

สมควรทีเกียวกบัการบริหารกิจการของภาค 



ง. ให้เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาคทําหนงัสือรับประกนัความซือสตัย์โดยให้ไว้กบัผู้วา่การภาค 

จ. ทํารายงานการเงินของภาค จากข้อมลูของเลขาธิการภาคและเหรัญญิกภาค เป็นรายครึงปี หรือบ่อยครังกวา่นนั 

ฉ. ให้มีการตรวจสอบบญัชีของสมดุบญัชี และบญัชีตา่งๆ ของเลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค และด้วยการอนมุตัิของ

ผู้วา่การภาค ให้กําหนดตารางวนัเวลาและสถานทีทีแน่นอนของการประชมุคณะกรรมการบริหารภาค ทีจะมีขนึ

ในระหวา่งปีการเงิน 

มาตรา 4 ข้อ 7. ผู้รักษาความสงบ  

          ผู้ รักษาความสงบมีหน้าทีรักษาระเบียบและมารยาทในการประชมุและทีประชมุนนั ๆ และทําหน้าทีอืน ๆ ที

กําหนดไว้ตามตําแหน่งของตน ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของโรเบิร์ตฉบบัแก้ไขใหม ่

 

มาตรา 5 

คณะกรรมการภาคและหน้าที 

 
มาตรา 5 ข้อ 1. คณะกรรมการทีปรึกษาของผู้ว่าการภาค  

          ในแตล่ะเขตจะมีประธานเขต นายกสโมสร และเลขาธิการสโมสรของสโมสรทีสงักดัในเขต เป็นคณะกรรมการที

ปรึกษาของผู้วา่การภาค โดยมีประธานเขตเป็นประธาน ประธานเขตจะเป็นผู้กําหนดวนั เวลา และสถานทีสําหรับการ

ประชมุเขต คณะกรรมการนีจะจดัประชมุครังแรกขนึภายใน  (เก้าสิบ) วนั หลงัจากเสร็จสินการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การประชมุครังทีสองจะมีขนึในเดือนพฤศจิกายน ครังทีสามในเดอืน

กมุภาพนัธ์หรือมีนาคม และครังทีสีก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของภาค คณะกรรมการมีหน้าทีช่วยเหลือ

ประธานเขต ในการให้   คําปรึกษา ให้คําแนะนําทีเกียวข้องกบั สวสัดิการของไลออนส์และของสโมสรในเขต และ

รายงานข้อมลูดงักลา่วผา่นประธานเขตไปยงัผู้วา่การภาคและคณะกรรมการบริหารภาค 

 

มาตรา 5 ข้อ 2. คณะกรรมการกิตติมศักดิของผู้ว่าการภาค  

          ผู้วา่การภาคอาจแตง่ตงัคณะกรรมการกิตติมศกัดิ ทีประกอบด้วย อดีตผู้บริหารไลออนส์สากล และอดีต

กรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้ซึงเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบรูณ์ของสโมสรทีตงัอยูใ่นภาค 

คณะกรรมการนีจะประชมุกนัเมือผู้วา่การภาคเป็นผู้เชิญประชมุ โดยมีหน้าทีทีจะปฏิบตัติาม  และภายใต้คําแนะนํา

ของผู้วา่การภาคในการสง่เสริมความสามคัคีของสมาชิกในภาค ประธานคณะกรรมการคณะนีจะต้องเข้าประชมุ

คณะกรรมการบริหารภาคเมือได้รับเชิญจากผู้วา่การภาค 

 

 

 

 

 



มาตรา 6 

กองทุนบริหารของภาค 

 
มาตรา 6 ข้อ 1. รายได้ของภาค  

         

          มาตรา  ข้อ . รายได้ของภาค 

          ให้มีรายได้สาํหรับค่าใช้จ่ายการบริหารงานของภาค โดยจัดเก็บค่าบาํรุงรายปีเป็นเงนิจาํนวน ,  

(หนึงพันสีร้อยเจด็สบิห้า) บาท จากสมาชกิสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้าจากสโมสรเป็น  (สอง) งวด ๆ 

ละครึงปีดังนี :เก็บ .  บาท (เจด็ร้อยสามสบิเจด็บาทห้าสิบสตางค์) ต่อคนภายในวันที  กันยายน 

ของแต่ละปี เพือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที  กรกฎาคม ถงึวันที  ธันวาคม และอีก .  บาท (เจด็

ร้อยสามสบิเจด็บาทห้าสบิสตางค์) ต่อคนภายในวันที  มีนาคมของแต่ละปี เพือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่าง

วันที  มกราคมถงึวันที  มิถุนายน  ค่าบาํรุงนี ให้เรียกเก็บตามจาํนวนสมาชกิของแต่ละสโมสรทีปรากฏ

ในทะเบียนสมาชกิของภาคฯ ภายในวันที  กรกฎาคม และวันที  มกราคมตามลําดับ      ค่าบํารุง

ดังกล่าวจะต้องชาํระให้แก่เหรัญญกิของภาคฯ โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้นแต่สโมสรทีก่อตังขนึ

ใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟูใหม่ จะต้องชาํระค่าบาํรุงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือนทีสองถัดจาก

วันสถาปนา หรือฟืนฟูแล้วแต่กรณี ค่าบํารุงนีจะนําไปใช้จ่ายเกียวกับงานธุรการของภาคฯเท่านันและ

จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารภาค และจะชาํระด้วยเชค็ลงนามโดยผู้ว่าการภาคและ/หรือ

เลขาธิการภาคฯและ/หรือเหรัญญกิภาคฯ 

            

เงนิค่าบาํรุงทีเกบ็ได้จากสมาชกิสโมสรไลออนส์แต่ละคนจาํนวน , (หนึงพันสีร้อยเจด็สบิห้า) บาท นี 

ให้จาํแนกเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี 

ก. จํานวน 800 (แปดร้อย) บาท ให้นําไปใช้ในการบริหารงานของภาค 

ข. จํานวน  (ห้าสิบ) บาท ให้นําสง่ภาครวมเพือใช้ในการบริหารงานภาครวม 

ค. จํานวน  (ห้าสิบ) บาท ให้นําไปใช้สมทบกองทนุสะสมซงึจดัตงัไว้ทีภาครวม  ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของสภาผู้วา่การภาครวม สําหรับเป็นคา่ใช้จ่ายในการรณรงค์สนบัสนนุผู้มีความสามารถ และคณุสมบตัิอนั

เหมาะสมเข้ารับตําแหนง่สงูในคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเป็นคา่ใช้จ่ายในการ

รับรอง นายก อปุนายก หรือกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเจ้าหน้าทีสํานกังานใหญ่

สมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีมาปฏิบตัิงานให้กบัไลออนส์ในประเทศไทย หรือเป็นคา่ใช้จ่ายในการทีไล

ออนส์ในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ หรือเข้าร่วมเป็นกรรมการจดัการประชมุระหวา่งประเทศขนึ 

หรือกิจกรรมทีเกียวข้องกบัไลออนส์ตา่งประเทศ โดยให้สภาผู้วา่การภาครวมเป็นผู้พิจารณาวางระเบียบการ

จ่ายเงิน และอนมุตัิสงัจ่ายเงินตามความเหมาะสม แตจ่ะใช้จ่ายเงินกองทนุสะสมนีในกิจกรรมอืนนอกจาก

วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ข้างต้นมิได้ 

ง. จํานวน  (หนึงร้อย) บาท เป็นคา่สนบัสนนุการพิมพ์และสง่เอกสาร “เสียงสิงโต” อนัได้แก่ การแปลเอกสาร

จากสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การเรียงพิมพ์ การจดัสง่ และกิจการใด ๆ อนัเกียวกบัวารสาร “เสียงสิงโต" 



จ. จํานวน  (หนึงร้อย) บาท ให้นําไปสมทบกองทนุสะสมเพือสนบัสนนุการประชมุใหญ่ประจําปี    ภายใต้

ความรับผิดชอบของสภาภาครวม การใช้จ่ายตาม ก,ข,ค นี ต้องได้รับอนมุตัิงบประมาณจากคณะ

กรรมการบริหารภาคหรือสภาผู้วา่การภาครวมแล้วแตก่รณี 

ฉ. จํานวน  (หนึงร้อย) บาท ให้นําไปสมทบกองทนุสะสมเพือสนบัสนนุสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และ

การแขง่ขนัตอบคําถามสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาภาครวม 

ช. จํานวนเงิน  (หนึงร้อย) บาท เป็นคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริม และสนบัสนนุการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุไล

ออนส์ภาคสมัพนัธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING)หรือเป็นคา่ใช้จ่ายคณะกรรมการจดัเตรียมการประชมุ 

โดยให้คณะกรรมการภาคเป็นผู้วางระเบียบการจ่ายเงินอนมุตัิ สงัจ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็น

และใช้จ่ายจริงทีเกิดขนึ  ทงันีให้เป็นไปตามข้อบงัคบักองทนุทวินนิง (TWINNING FUND) 

ซ. จํานวนเงิน  (หนึงร้อย) บาท เป็นคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริม และสนบัสนนุโครงการจดัการแขง่ขนัตอบ

คําถามสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน การประชาสมัพนัธ์เกียวกบัโครงการหนงัสือสารานกุรมไทยสําหรับ

เยาวชน การมอบหนงัสือสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกบัโครงการ

หนงัสือสารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามข้อบงัคบั

กองทนุสารานกุรมฯ  สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี  (Salanukom Fund) 

ฌ. จํานวนเงิน 50(ห้าสิบ) บาท เป็นคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริม และสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัเรือกอและ เรือยาว 

ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนงัของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามข้อบงัคบักองทนุ

การแขง่ขนัเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนงัฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี  

ญ. จาํนวนเงนิ (ยีสบิห้า) บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ 

จัดการดูแลและการพัฒนาของหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 

ทังนีให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์สากลภาค  

บี (Lions Phatong Village Fund) 

 

บทเฉพาะกาล  เมือทีประชมุใหญ่ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย ครังที 39   ณ จงัหวดัเชียงราย  

ได้รับรองข้อบงัคบันีแล้ว  ให้แก้ไขข้อบงัคบักองทนุหมูบ้่านไลออนส์เกาะลนัตาและหมูบ้่านไลออนส์

เกาะพระทองสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Lions Village Fund) เป็น ข้อบงัคบักองทนุ

หมูบ้่านไลออนส์เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Lions Phatong Village Fund)  

เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขข้อบงัคบั ฯ ทีได้รับการรับรองแล้ว และให้นําเงินสะสมทงัหมดของ

กองทนุหมูบ้่านไลออนส์เกาะลนัตา(ข้อบงัคบั มาตรา6 ข้อ ญ. ทียกเลิก) ไปยงับญัชีเงินสะสมของ

กองทนุหมูบ้่านไลออนส์เกาะพระทอง (Lions Phatong Village Fund) ข้อบงัคบั มาตรา6 ข้อ ญ. 

ตอ่ไป 

 

 

 



มาตรา 6 ข้อ 2. กองทุนทีเหลือ  

          ในระหวา่งปีบริหาร หากมีเงินเหลือในกองทนุใดๆ ของภาคและภาครวม หลงัจากชําระคา่ใช้จ่ายด้าน

ธรุการของกองทนุนนัหมดแล้ว ให้เงินนนัคงไว้ในกองทนุ และสามารถนําไปใช้ในปีการเงินตอ่ไป ตามวตัถปุระสงค์

ของกองทนุนนั ๆ เท่านนั 

มาตรา 6 ข้อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียน  

          ผู้วา่การภาคจะเป็นผู้กําหนดอตัราคา่ลงทะเบียน รวมถึงระเบียบตา่ง ๆ และเรียกเก็บจากผู้แทนสโมสร 

ผู้แทนสํารองและผู้ รับเชิญทีเข้าร่วมประชมุภาค เพือใช้เป็นคา่อาหารและการแสดงตามจริง 

มาตรา 6 ข้อ 4. การตรวจสอบหรือทบทวน  

          ผู้วา่การภาคจะจดัให้มีการตรวจสอบ หรือทบทวนกองทนุทกุกองทนุไมน้่อยกวา่หนึงครังตอ่ปี และจะต้อง

เสนอรายงานการเงินของกองทนุตอ่ทีประชมุใหญ่สามญัประจําปีในปีถดัไป 

 

 

มาตรา 7 

การเสนอชือและรับรองการเข้ารับเลือกตงัเป็นกรรมการอํานวยการ 

สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและอุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทสีอง 

 
มาตรา 7 ข้อ 1. ระเบียบการรับรอง  

          อ้างถึงระเบียบของธรรมนญูและข้อบงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ใน

ภาคทีต้องการการรับรองจากการประชมุภาค ในฐานะผู้สมคัรเป็นกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล หรืออปุนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทีสองจะต้อง : 

ก. นําสง่ (โดยไปรษณีย์หรือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการรับรองตอ่ผู้วา่การภาค และ

จะต้องนําสง่ตอ่เลขาธิการของสภาผู้วา่การภาครวมอีกด้วย ไม่น้อยกว่า  (สีสบิห้า) วนั ก่อนการเปิด

ประชมุใหญ่ประจําปีของภาค ทีจะมีการลงคะแนนรับรองดงักลา่ว 

ข. พร้อมกบันําสง่เอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคณุสมบตัิสําหรับตําแหนง่นนั ๆ ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนญู

และข้อบงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

มาตรา 7 ข้อ 2. การเสนอชือ  

          เมือมีผู้แจ้งความประสงค์และนําสง่แล้ว ให้ผู้วา่การภาคนําเสนอตอ่คณะกรรมการเสนอชือของการประชมุ

ภาคนนั เพือตรวจสอบคณุสมบตัิ และขอหลกัฐานทีเกียวข้องเพิมเติมจากผู้สมคัรหากจําเป็น ตามกําหนดของ

ธรรมนญูและข้อบงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และเสนอชือของผู้สมคัรทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

กําหนดไว้ในธรรมนญู เพือการเลือกตงัในการประชมุใหญ่ประจําปีของภาคตอ่ไป 

มาตรา 7 ข้อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน  

          ผู้สมคัรแตล่ะคนมีสิทธิทีจะมีผู้ปราศรัย-สนบัสนนุหนึงคน โดยใช้เวลาไมเ่กิน  (สาม) นาที 

มาตรา 7 ข้อ 4. การลงคะแนนเสียง  



          การรับรองจะกระทําโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบั แม้วา่จะมีผู้สมคัรเพียงคนเดยีวก็ตาม ผู้สมคัรทีได้รับ

คะแนนเสียงข้างมาก จะเป็นผู้ได้รับการ (เลือกตงั) จากทีประชมุและภาค ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไมมี่

ผู้หนึงผู้ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้องดําเนินการลงคะแนนตอ่ไปจนกวา่จะมีผู้

หนึงผู้ใด ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนคะแนนทีลง 

มาตรา 7 ข้อ 5. การรับรองเป็นหลักฐาน 

         การรับรองโดยทีประชมุภาคจะเป็นหนงัสือถึงสํานกังานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล โดยผู้วา่การภาค 

(ในกรณีทีเป็นภาครอง ให้สง่ไปยงัสภาผู้วา่การภาครวม) ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของสมาคม

สโมสรไลออนส์สากล 

 

มาตรา 7 ข้อ 6. ความถูกต้องตามกฎ  

          การรับรองของภาคตอ่ผู้สมคัรทีเป็นสมาชิกของสโมสรในภาคนี จะไมถ่กูต้องจนกวา่จะได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนด

ของมาตรา 7 เสียก่อน 

 

มาตรา 8 

ระเบียบการปฏิบัติ 

 

 นอกเสียจากวา่มีการกําหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบันี หรือกําหนดไว้ในระเบียบปฏิบตัทีิทีประชมุรับรอง

แล้ว ให้ถือวา่ ข้อสงสยัของกฎและระเบียบปฏิบตัใินการประชมุตา่ง ๆ ของภาค หรือของคณะกรรมการภาค, 

ภมิูภาค, เขต, สโมสรหรือคณะกรรมการใด ๆ จะตดัสินโดยข้อบงัคบัของโรเบิร์ตฉบบัแก้ไขใหม ่

มาตรา 9 

เรืองอืน ๆ 

 
ข้อ1.  ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าการภาค-การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  

            คา่ใช้จ่ายของผู้วา่การภาคในการไปร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลถือเป็น

คา่ใช้จ่ายด้านบริหารของภาค คา่ใช้จ่ายนีจะเบิกคืนได้ตามระเบียบของการตรวจสอบบญัชีของสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากล 

ข้อ 2.  พันธะทางการเงนิ  

          ผู้วา่การภาคและคณะกรรมการภาค จะต้องไมส่ร้างพนัธะในรอบของปีการเงิน ซึงจะมีผลตอ่การ  ติดลบหรือ

งบประมาณขาดดลุ มิฉะนนัผู้วา่การภาคและคณะกรรมการบริหาร จะต้องรับผิดชอบจ่ายคืนก่อนปิดงบการเงินของ

ภาค 

 

 



ข้อ 3.  ทัณฑ์บนของเลขาธิการภาค/เหรัญญกิภาค 

          เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาค และผู้มีสิทธิลงนามการเบิกจ่ายเงิน จะต้องทําหนงัสือคําประกนัธนาคารวงเงิน 

100,000 (หนึงแสน) บาท หรือทีสภาผู้วา่การภาครวมเป็นผู้กําหนด และคา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึถือเป็นคา่ใช้จ่ายฝ่าย

บริหารของภาค 

ข้อ 4.  การตรวจสอบบัญชี  

 คณะกรรมการภาคชดุปัจจบุนั จะจดัให้มีการตรวจสอบบญัชีตา่งๆ ของเลขาธิการภาค ของเหรัญญิกภาค และจดัสง่

รายงานเกียวกบัสถานะของบญัชีและการเงินของภาคให้แก่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม และสโมสรในภาคเมือ

สินสดุปีบริหารการเงิน 

 

ข้อ 5.  ค่าตอบแทน  

          ห้ามมิให้มีการจ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการผู้หนงึผู้ใดทีปฏิบตัหิน้าทีในภาค 

ข้อ 6.  ปีการเงนิ  

          ปีการเงินของภาค เริมตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม ถึงวนัที 30 มิถนุายน 

ข้อ 7.  การแก้ไขข้อขัดแย้ง  

          สโมสรไลออนส์ในภาคจะต้องดําเนินการในเรืองของข้อขดัแย้ง ร้องเรียน หรือเรียกร้อง ตามเงือนไขและ

ข้อแม้ของกฎหรือระเบียบของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีกําหนดขนึเป็นครังคราว โดยคณะกรรมการ

อํานวยการสากล ซึงจะระบไุว้ในคูมื่อนโยบายการบริหารของสภาภาครวม(Board Policy Manual) 

 

มาตรา 10 

การแก้ไขข้อบังคับ 
 

ข้อ .  ระเบียบการแก้ไข  

          ข้อบังคับนีจะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคเท่านัน โดยมีมตติามรายงานของ

คณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ และรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก 

ข้อ . ผลการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ  เมือมีมติให้แก้ไขเพมิธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล ณ 

ทีประชุมใหญ่ของไลออนส์สากล ให้ถือว่าบทบัญญัตทีิมีการแก้ไขของไลออนส์สากลมีผลโดยอัตโนมัติ

ให้มีการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของภาคตามด้วย เมือเสร็จสินการประชุม 

Section . AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and By-Laws 

are passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on this 

District Constitution and By-Laws shall automatically be updated in this district constitution and by-

laws at the close of the convention. 

ข้อ .  ประกาศ  

          จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับใด ๆ หากยังมิได้ส่งรายงาน

ดังกล่าว 



ให้แต่ละสโมสรก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  (สามสบิ) วัน ก่อนการประชุมภาคใหญ่ประจาํปีของภาค 

และจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมภาคครังนี 

ข้อ .  วันทีมีผลบังคับ  

การแก้ไขแต่ละข้อ จะมีผลบังคับเมือเสร็จสินการประชุมภาคทีมีการรับรอง เว้นเสียแต่จะกําหนดเป็น

อย่างอืนในการแก้ไขนัน ๆ 

 

 

มาตรา 11 

เวลาทีมีผลบังคับ 

 

ธรรมนญูและข้อบงัคบันี จะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชมุใหญ่ของภาค และจะต้องได้รับการรับรอง โดย

คะแนนเสียงข้างมาก 


