สมาคมสโมสรไลออนส์ สากล
ธรรมนูญ และ ข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์ สากลภาค 310 บี
รับรองโดยทีประชุมใหญ่ สโมสรไลออนส์ สากลภาค

บี ครังที

ณ ห้ องอินทนิล อาคารสารสนเทศ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จ.เชียงราย เมือ มี.ค.
มาตรา 1
ชือและองค์ ประกอบ
ข้ อ 1. องค์ กร นีจะเป็ นทีรู้จกั กันในนามของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า
“ภาค”
ข้ อ 2. ธรรมนูญและข้ อบังคับ หมายความถึงธรรมนูญและข้ อบังคับสโมสรไลออนส์สากลภาค
310 บี
“ภาค” หมายความถึง องค์กรบริหาร รองจากระดับภาครวม ทีประกอบขึนจากจํานวนสโมสรอย่างน้ อย
(สามสิบห้ า) สโมสร สมาชิกอย่างน้ อย , (หนึงพันสองร้ อยห้ าสิบ) คน แต่ละภาคมีความต่อเนืองกันตลอด ห้ าม
ขาดตอนและข้ ามอาณาบริเวณกัน
“สโมสร” หมายความถึง สโมสรไลออนส์ตา่ งๆ ทีมีสมาชิกก่อตัง ตังแต่ (ยีสิบ) คนขึนไป
ภาค 310 บี ประกอบด้ วยสโมสรไลออนส์ทีก่อตังอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี พังงา สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส

มาตรา 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 1. เพือจัดให้ มีโครงสร้ างของการดําเนินงานซึงเป็นการขยายความมุง่ หมายของสโมสรไลออนส์
สากลในภาคนี
ข้ อ . เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์ (LIONS DISTRICTS
TWINNING) ระหว่างสโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศไทย กับ สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี 1 ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากลภาค บี ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์
สากลภาค เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซึงได้ ลงนามเป็ นภาคสัมพันธ์ซึงกัน
และกันแล้ ว โดยหมุนเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์
ข้ อ 3. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนทัง
ระดับภาค 310 บี และระดับประเทศ การประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหนังสือ สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน การมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกับโครงการ
หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนของ สโมสรไลออนส์สากลภาค บี
ข้ อ 4. เพือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว ชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง
ข้ อ 5. เพือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการจัดการดูและการพัฒนาของหมูบ่ ้ านไลออนส์เกาะพระทอง

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
สมาชิกขององค์กรนีจะเป็ นสโมสรทังหมดในภาคนีทีได้ ขนทะเบี
ึ
ยนไว้ ณ สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ภาค 310 บี ประกอบด้ วยสโมสรไลออนส์ทีก่อตังอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี พังงา สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส

มาตรา 4
การจัดองค์ กร
ข้ อ 1 คณะกรรมการบริหารภาค และคณะกรรมการภาค
ก. คณะกรรมการบริหารภาค ภาคจะมีคณะกรรมการบริหารทีประกอบด้ วย ผู้วา่ การภาค ผู้วา่ การภาคเพิงผ่านพ้ น
รองผู้วา่ การภาคคนที 1 รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ประธานภูมิภาค ประธานเขต เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค
และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารภาคจะเป็นกรรมการเจ้ าหน้ าทีของภาค ผู้ทีได้ รับการแต่งตังเป็น
กรรมการบริหารดังกล่าวแต่ละคนจะต้ องเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ ทีมีสถานภาพ
สมบูรณ์อยู่ในภาค
ข. คณะกรรมการภาค ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริหารภาคดังระบุในข้ อ1 (ก) กับประธานฝ่ ายต่างๆ ของภาค
ตามทีผู้วา่ การภาคจะได้ แต่งตังขึนในปี บริหารนัน
ข้ อ 2 การเลือกตังผู้ว่าการภาค / รองผู้ว่าการภาคคนที 1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที 2
ผู้วา่ การภาค รองผู้วา่ การภาคคนที 1 และ รองผู้วา่ การภาคคนที 2 จะได้ รับเลือกตังในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของภาค เมือผู้วา่ การภาคเข้ าดํารงตําแหน่งแล้ วผู้วา่ การภาคจะแต่งตังเลขาธิการภาค 1 คน กับเหรัญญิก
ภาค 1 คน ประธานภูมิภาค 1 คนสําหรับแต่ละภูมิภาค และประธานเขต 1 คน สําหรับแต่ละเขต

มาตรา 5
การประชุมใหญ่ สามัญของภาค
ข้ อ 1. เวลาและสถานที ให้ มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค โดยจัดให้ มีขนในแต่
ึ
ละปี ให้ เสร็จสินภายในไม่
น้ อยกว่า
(สามสิบ) วันก่อนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีได้ เลือกไว้ โดยทีประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ครังทีแล้ ว และตามวัน เวลา ทีได้ กําหนดขึนโดยผู้วา่ การภาค และการเข้ าประชุมของคณะผู้แทนสโมสรฯ ทีได้
ลงทะเบียนเข้ าประชุมของภาคในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาครวม
ซึงภาคนีจะเป็ นส่วนหนึงของการ
ประชุมอาจถือว่าเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาครองได้
ข้ อ . สิทธิของการเป็ นผู้แทนสโมสร สโมสรทีได้ ขนทะเบี
ึ
ยนแต่ละสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลและภาคของตน มีสิทธิทีจะมีผ้ แู ทนได้ (หนึง) คนกับผู้แทนสํารองอีก (หนึง) คน ต่อจํานวน
สมาชิก (สิบ) คนทีได้จดทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกของสโมสรมาแล้ วอย่างน้ อยหนึงปี กบั หนึงวัน หรือเศษอย่างน้ อย
(ห้ า) คนของสมาชิกในสโมสร ตามทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลในวันที
หนึงของเดือนสุดท้ ายก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่ประจําปี ส่วนใหญ่ของจํานวนสมาชิกทีอ้ างถึงในข้ อนีคือเป็ น
สมาชิกจํานวน (ห้ า) คนหรือกว่านัน ผู้แทนลงทะเบียนแต่ละคนทีได้ ปรากฏตัวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง (หนึง)
คะแนนเท่านัน สําหรับแต่ละตําแหน่งทีให้ เลือก และอีก (หนึง) คะแนนเท่านันสําหรับแต่ละญัตติทีได้เสนอให้ เลือก
ในการประชุมใหญ่นนๆ
ั เว้ นแต่จะได้กําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในทีนี ให้ ถือว่าคะแนนทีเป็ นการตอบรับเสียงส่วนใหญ่

ของคณะผู้แทนทีได้ ลงไว้ ในญัตติใด ๆ เป็นมติของทีประชุมใหญ่ ค่าบํารุงค้ างจ่ายอาจชําระได้เพือให้ มี สถานภาพ
สมบูรณ์ในเวลาใดก็ได้ ก่อนปิ ดการลงทะเบียนสิทธิบตั ร โดยทีเวลาปิ ดการลงทะเบียนจะได้กําหนดขึนตามกฎของการ
ประชุมใหญ่นนั ๆ
ข้ อ 3. องค์ ประชุม การเข้ าประชุมโดยตนเองของส่วนใหญ่ของคณะผู้แทนทีได้ ลงทะเบียน ณ ทีประชุมใหญ่จะถือ
เป็ นองค์ประชุม ณ วาระใด ๆ ก็ได้ ของการประชุมใหญ่
ข้ อ 4. การประชุมพิเศษ SPECIAL CONVENTION
การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ สามารถจัดขึนได้เมือได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริหารภาคฯ การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ ต้ องจัดให้ มีขนไม่
ึ น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อน
การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีได้ เลือกไว้ ตามวัน เวลา ทีได้ กําหนดขึนโดยคณะกรรมการบริหารภาคฯ
ทังนีในการประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ จะต้ องไม่มีวาระการเลือกตังผู้วา่ การภาค , รองผู้วา่ การภาคคนที 1
และรองผู้วา่ การภาคคนที 2 โดยให้ เลขาธิการภาคฯ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสโมสรไลออนส์ทกุ สโมสรของภาคฯ
ทราบถึง วัน เวลา สถานที และ วัตถุประสงค์ของการประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ อย่างน้ อย 30 (สามสิบ) วัน
ก่อนการประชุมพิเศษของภาคฯ จะเริมขึน

มาตรา 6
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ . ประกาศ การแก้ ไขใด ๆ จะเสนอหรือลงคะแนนเสียง มิได้ นอกจากสโมสรจะส่งหนังสือถึงภาคไม่น้อยกว่า
(เก้ าสิบ) วัน และภาคจะได้ สง่ เป็นหนังสือถึงแต่ละสโมสรไม่น้อยกว่า (สามสิบ) วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี พร้ อมทังแจ้ งว่าจะมีการลงคะแนนเสียง ณ ทีประชุมใหญ่ดงั กล่าว
ข้ อ . ผลบังคับใช้ โดยอัตโนมัติ เมือมีการแก้ ไขเพิมเติมธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์สากล โดยทีประชุมใหญ่
ของไลออนส์สากล การแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าว จะมีผลให้ มกี ารเปลียนแปลงธรรมนูญและข้ อบังคับ ของภาคโดย
อัตโนมัติ เมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล
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
ข้ อ . วิธีการแก้ ไข ธรรมนูญนีอาจแก้ ไขได้ ณ ทีประชุมใหญ่ของภาคเท่านัน โดยมติของคณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญ
และข้ อบังคับ และมติรับรอง โดยคะแนนเสียง / (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทีลงคะแนน
ข้ อ . วันทีมีผลบังคับ การแก้ ไขแต่ละครังจะมีผลบังคับตังแต่วนั สินสุดการประชุมใหญ่ทีได้ มีมติแก้ ไข นอกจากจะได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในมติแก้ ไข

ข้ อบังคับ
BY – LAWS
มาตรา 1
การประชุมใหญ่ ของภาค
มาตรา 1 ข้ อ 1. การเลือกสถานทีประชุมใหญ่
ให้ ผ้ วู า่ การภาคเป็ นผู้รับหนังสือแจ้ งความจํานงจากสโมสรทีต้ องการเป็นเจ้ าภาพการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ในปี ถดั ไป หนังสือแจ้ งความจํานงทุกฉบับ จะต้ องแจ้ งข้ อมูลข่าวสารตามทีผู้วา่ การภาคต้ องการทราบเป็ นครัง
คราว และจะต้ องส่งถึงผู้วา่ การภาคไม่น้อยกว่า (สามสิบ) วัน ก่อนวันเริมประชุมทีจะลงมติเลือกสถานทีประชุม
ใหญ่ ทีจะมีการลงคะแนนเสียง การกําหนดขันตอนของการตรวจสอบข้ อเสนอต่าง ๆ รวมถึงการนําเสนอต่อทีประชุม
ใหญ่ ในกรณีทีไม่มีผ้เู สนอรับเป็ นเจ้ าภาพหรือไม่สามารถรับข้ อเสนอได้ ให้ ผ้ วู า่ การภาคเป็ นผู้พิจารณาตัดสิน
มาตรา 1 ข้ อ 2. การเปลียนสถานที
หากมีเหตุผลอันสมควร ผู้วา่ การภาคมีสิทธิและอํานาจทีจะเปลียนแปลงสถานทีประชุมได้ ตลอดเวลา แม้ วา่ ที
ประชุมใหญ่ได้ กําหนดไว้ ก่อนแล้ วก็ตาม แต่จะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสโมสร หรือสมาชิกสโมสรใด ๆ ใน
ภาค
มาตรา 1 ข้ อ 3. กรรมการเจ้าหน้ าที
กรรมการบริหารภาคจะเป็ นกรรมการเจ้ าหน้ าทีของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค
มาตรา 1 ข้ อ 4. ผู้รักษาความสงบ
ให้ ผ้ วู า่ การภาคแต่งตัง ผู้รักษาความสงบในทีประชุมใหญ่และผู้ช่วยผู้รักษาความสงบตามความจําเป็น
มาตรา 1 ข้ อ 5. รายงานผลเป็ นทางการ
ภายใน (หกสิบ) วันหลังจากปิ ดประชุมใหญ่ของภาค ให้ เลขาธิการภาคส่งสําเนารายงานการประชุมฉบับ
สมบูรณ์ ไปยังสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และหากสโมสรใดในภาคนัน ๆ มีหนังสือขอมา ก็จะจัดส่ง
สําเนาไปให้ แก่สโมสรดังกล่าว
มาตรา 1 ข้ อ 6. คณะกรรมการสิทธิบัตร
คณะกรรมการสิทธิบตั รของการประชุมใหญ่ของภาค ประกอบด้ วย ผู้วา่ การภาคเป็ นประธาน เลขาธิการภาค
เหรัญญิกภาค กับสมาชิกอืนทีมิได้ เป็ นกรรมการบริหารภาค โดยผู้วา่ การภาคแต่งตังอีก 2 (สอง) คน คณะกรรมการ
สิทธิบตั รจะมีอํานาจและกระทําหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในกฎข้ อบังคับของโรเบิร์ตฉบับแก้ ไขใหม่
มาตรา 1 ข้ อ 7. ระเบียบปฏิบัติของการประชุมใหญ่
ผู้วา่ การภาคจะเป็ นผู้กําหนดระเบียบปฏิบตั กิ ารดําเนินการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหญ่ประจําปี
ของภาค และระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะถือเป็นระเบียบของการประชุมทุกขันตอนในแต่ละวัน
มาตรา 1 ข้ อ 8. คณะกรรมการอืน ๆ ของการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของภาค

ผู้วา่ การภาคจะแต่งตังประธานคณะกรรมการอืน ๆ ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค และกรรมการ
อืน ๆ หากมีตําแหน่งว่างลง ดังต่อไปนีคือ ฝ่ ายรับและเสนอข้ อยุติ ฝ่ ายเลือกตัง ฝ่ ายธรรมนูญและ ข้ อบังคับ ฝ่ าย
กฎระเบียบต่าง ๆ และการประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ให้ แต่ละภูมิภาคมี ผู้แทนอย่างน้ อย
(หนึง) คนในคณะกรรมการแต่ละคณะดังกล่าว คณะกรรมการเหล่านีจะกระทําหน้ าที อืน ๆ ตามทีผู้วา่ การภาคจะ
มอบหมายให้
มาตรา 1 ข้ อ 9. การเก็บเงินกองทุนการประชุม
นอกจากค่าลงทะเบียนเข้ าประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาคแล้ ว ให้ เรียกเก็บค่าบํารุงการประชุมใหญ่
ประจําปี จํานวน (หนึงร้ อย) บาทต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน จากสมาชิกไลออนส์ทกุ สโมสรในภาค โดยทีสโมสร
เป็ นผู้ชําระล่วงหน้ า ยกเว้นสโมสรทีสถาปนาใหม่ หรือทําการฟื นฟูใหม่ โดยเก็บเป็ นงวดครึงปี สองงวด ดังต่อไปนี
จํานวน50 (ห้ าสิบ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน ภายในวันที 10 กันยายนของแต่ละปี เป็ นค่าบํารุงงวดครึงปี
สําหรับระหว่าง วันที 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม และจํานวน 50 (ห้ าสิบ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคนภายใน
วันที 10 มีนาคมของแต่ละปี เป็ นค่าบํารุงงวดครึงปี สําหรับระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน การเรียกเก็บค่า
บํารุงดังกล่าวจะถือเอารายชือสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏอยู่ในวันทีหนึงของเดือนกันยายนและมีนาคม
ตามลําดับ โดยเลขาธิการภาคหรือเหรัญญิกภาคเป็ นผู้เรียกเก็บค่าบํารุงนีจากสโมสรต่าง ๆ และนําไปฝากไว้ ในบัญชี
พิเศษ ณ ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีกําหนดโดยผู้วา่ การภาค เงินกองทุนทีเก็บได้ นีจะได้ นําไปเป็ นค่าใช้ จ่ายของ
การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคโดยเฉพาะ และจะจ่ายโดยเช็คของภาคทีเบิกจ่ายและลงนามโดยเหรัญญิกภาค
ร่วมกับผู้วา่ การภาค
สโมสรใดทีได้ ขนทะเบี
ึ
ยนหรือได้ ฟืนฟูในปี การเงินปัจจุบนั จะเรียกเก็บและจ่ายค่าบํารุงรายบุคคลสําหรับปี
การเงินดังกล่าวตามอัตราถัวเฉลียนับจากวันทีหนึงของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรือทีได้ ฟืนฟูใหม่แล้ วแต่กรณี

มาตรา 2
การประชุมต่ าง ๆ
มาตรา 2 ข้ อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค / คณะกรรมการภาค
ก. การประชุมสามัญ การประชุมสามัญของคณะกรรมการบริ หารภาคจะมีขนในทุ
ึ
ก ๆ สามเดือนของปี การเงิน โดย
การประชุมครังแรกควรมีขนภายใน
ึ
(สามสิบ) วัน หลังจากวันปิ ดประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไล
ออนส์สากลทีผ่านพ้ น โดยเลขาธิการภาคเป็นผู้สง่ หนังสือแจ้ งล่วงหน้ า (สิบ) วัน กําหนดวัน เวลาและสถานทีที
ผู้วา่ การภาคกําหนดให้ ไปยังกรรมการบริหารแต่ละคน
ข. การประชุมวิสามัญ การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการบริ หารภาค อาจเชิญประชุมวิสามัญโดยผู้วา่ การภาค
ตามทีเห็นสมควร และอาจเชิญประชุมโดยการทําหนังสือตามทีกรรมการบริหารส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริหาร
ภาคขอไปยังผู้วา่ การภาคหรือเลขาธิการภาค การเชิญประชุมวิสามัญต้ องแจ้ งเป็นหนังสือ (อีเมล์ โทรสารหรือโทร

เลข) ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันหรือไม่เกินกว่า 20 (ยีสิบ) วัน โดยเลขาธิการภาค ซึงจะกําหนดวัตถุประสงค์
วัน เวลา และสถานทีทีกําหนดโดยผู้วา่ การภาค ไปยังกรรมการบริหารภาคแต่ละคน
ค. การประชุมคณะกรรมการภาค ให้ มีการประชุมกรรมการภาคร่วมกับคณะกรรมการบริ หารภาคปี ละ 2 ครัง
โดยผู้วา่ การภาคเป็ นผู้กําหนด
ง. องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสียง การเข้ าประชุมโดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริหารภาคจะถือเป็ นองค์
ประชุม สําหรับการประชุมใดๆ ในการประชุมทุกครัง ผู้มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน ได้ แก่ ผู้วา่ การภาค ผู้วา่
การภาคเพิงผ่านพ้ น รองผู้วา่ การภาคคนที 1 รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ประธานภูมิภาค ประธานเขต เลขาธิการ
ภาคและเหรัญญิกภาค
มาตรา 2 ข้ อ 2. ภูมิภาคและเขต
ก. การจัดรู ปแบบองค์ กร ผู้วา่ การภาคจะแบ่งภาคออกเป็ นภูมิภาคต่าง ๆ ทีมีสโมสรไลออนส์อยู่ไม่เกินกว่า (สิบ
หก) สโมสร และไม่น้อยกว่า (สิบ) สโมสรและแบ่งแต่ละภูมิภาคเช่นว่านันออกเป็นเขต ต่าง ๆ ทีมีสโมสรไล
ออนส์อยู่ไม่เกินกว่า (แปด) สโมสรและไม่น้อยกว่า (สี) สโมสร โดยเน้ นเรือง ทีตังทางภูมิศาสตร์ของสโมสร
ภูมิภาคและเขตต่าง ๆ และทังหมดนัน ผู้วา่ การภาคจะเปลียนแปลงได้หากได้ มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและ
ถือประโยชน์อนั สูงสุดขององค์กรเป็ นทีตัง
ข. การประชุมภูมิภาค การประชุมของผู้แทนสโมสรทุกสโมสรในภูมิภาคกับประธานภูมิภาค หรื อกรรมการบริ หาร
ภาคคนอืน ๆ ทีอาจได้ รับมอบหมายจากผู้วา่ การภาคให้ เป็ นประธานการประชุม ควรจัดให้ มีขนระหว่
ึ
างปี การเงิน
ณ เวลาและสถานทีทีได้ กําหนดขึน โดยประธานภูมิภาคของภูมิภาคนัน
ค. การประชุมเขต การประชุมของบรรดาผู้แทนของสโมสรในเขตโดยประธานเขตทําหน้ าทีประธาน จะจัดให้ มีขนึ
ระหว่างปี การเงิน ณ เวลาและสถานทีทีได้ กําหนดขึนโดยประธานเขต

มาตรา 3
การเสนอชือ การเลือกตังและการแต่ งตังของภาค
มาตรา 3 ข้ อ 1. คณะกรรมการเสนอชือ
ผู้วา่ การภาคจะประกาศแต่งตังคณะกรรมการเสนอชือจํานวนกรรมการไม่ น้อยกว่าสาม ( ) คน และไม่
มากกว่าห้า ( ) คน แต่ละคนจะต้ องเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ ต่าง ๆ ทีมีสถานภาพ
สมบูรณ์ของภาค และจะต้ องไม่ดํารงตําแหน่งใดๆอยูใ่ นภาคหรือสํานักงานสมาคมสโมสรไลออนส์สากลในขณะที
ได้ รับตําแหน่ง กรรมการเหล่านีจะต้ องได้ รับหนังสือเชิญไม่น้อยกว่า (หกสิบ) วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของภาค สมาชิกสามัญทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในภาค ทีประสงค์จะ
สมัครเข้ ารับเลือกตังเป็ นผู้วา่ การภาค รองผู้วา่ การภาคคนที1 หรือ รองผู้วา่ การภาคคนที2 จะต้ องยืนความจํานงเป็น
หนังสือพร้ อมทังหลักฐานแสดงคุณสมบัติดงั ต่อไปนี

ก. เคยดํารงตําแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรื อเป็ นส่วนใหญ่ในปี บริ หารทีดํารงตําแหน่งนัน และเคย

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์อีกไม่น้อยกว่า 2 ปี มาแล้ ว (รวม 3 ปี ) และ
ข. เคยดํารงตําแหน่งประธานเขต หรื อประธานภูมิภาค หรื อรองผู้วา่ การภาค หรื อเลขาธิการภาค หรื อเหรัญญิ กภาค
มาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี หรือเป็ นส่วนใหญ่ในปี บริหารทีดํารงตําแหน่งนัน
ค. การดํารงตําแหน่งใน ข้ อ 1 ก. และ ข้ อ 1 ข. หากเกิดขึนในปี เดียวกันให้ นบั เอาตําแหน่งเดียวเท่านัน
ง. สําหรับผู้สมัครตําแหน่งผู้วา่ การภาค จะต้ องเคยดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการภาคคนที มาแล้ วอีกไม่น้อยกว่า 1
ปี หรือเป็ นส่วนใหญ่ในปี บริหารนัน เว้ นแต่ปีบริหารแรกทีขยายภาคใหม่
มาตรา ข้ อ . วิธีการเลือกตังผู้ว่าการภาค
สมาชิกทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนคนใดในสโมสรในภาคทีประสงค์จะสมัครเข้ าดํารงตําแหน่งผู้วา่ การภาค
จะต้ องแสดงความจํานงลงสมัครรับเลือกตังเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการเสนอชือ ก่อนวันทีคณะกรรมการ
จะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้ อมด้ วยหลักฐาน คุณสมบัติตา่ งๆ ตามทีได้ กําหนดไว้ ในธรรมนูญ และข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือจะนําเสนอรายชือผู้ลงสมัครรับเลือกตังทังหมดทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ณ
ทีประชุมใหญ่ของภาค การเสนอของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด หากไม่มีผ้ เู สนอชือ และ/หรือ ไม่มีผ้ มู ีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนในกรณีนีเท่านันจึงให้ มกี ารเสนอชือผู้เข้ าดํารงตําแหน่งทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนจากทีประชุมใหญ่ได้ ผู้สมัคร
เข้ ารับเลือกจะได้ รับอนุญาตให้ กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมได้ ไม่เกิน (ห้ า) นาที และผู้สนับสนุนอีก (หนึง) คน จะ
กล่าวปราศรัยได้ ไม่เกิน (สาม) นาที
มาตรา 3 ข้ อ 3. วิธีการเลือกตังรองผู้ว่าการภาคคนที1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที 2
สมาชิกผู้ใดของสโมสรใดในภาคทีประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตังในตําแหน่งรองผู้วา่ การภาคคนที 1 หรือรอง
ผู้วา่ การภาคคนที 2 จะต้ องแสดงความจํานงลงสมัครรับเลือกตังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการเสนอชือ
ก่อนวันทีคณะกรรมการจะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้ อมด้ วยหลักฐานคุณสมบัติตา่ งๆของผู้เข้ าดํารงตําแหน่งตามที
ได้ กําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือ จะเสนอชือผู้ลงสมัครรับเลือกตังทังหมด
ทีมี คุณสมบัตคิ รบถ้ วนต่อทีประชุมใหญ่ของภาค หากไม่มีผ้ ลู งสมัครและ/หรือไม่มีผ้ มู ีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนในกรณีนี
เท่านัน จึงให้ มีการเสนอชือผู้เข้ าดํารงตําแหน่งทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในทีประชุมใหญ่ได้ และผู้สมัครเข้ ารับเลือกตังจะ
ได้ รับอนุญาตให้ กล่าวปราศรัยได้ ไม่เกิน 5 (ห้ า) นาทีและผู้สนับสนุนอีก (หนึง) คน จะกล่าวปราศรัยได้ ไม่เกิน 3 นาที
มาตรา 3 ข้ อ 4. การลงคะแนนเสียง
การเลือกตังจะกระทําโดยการลงคะแนนลับเมือมีผ้ สู มัครเข้ ารับเลือกตังได้ รับการเสนอชือสองคนหรือมากกว่า
ผู้สมัครเข้ ารับเลือกตังทีได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจะเป็ นผู้ได้ รับเลือกตัง ถ้ าในการลงคะแนนครังแรกและในครังต่อ ๆ
มา ไม่มีผ้ สู มัครคนใดได้ รับเสียงข้ างมาก ผู้สมัครเข้ ารับเลือกทีได้ รับคะแนนเสียงตําสุดและผู้ได้ รับคะแนนเสียงเสมอ
กันทีตําสุดจะต้ องถูกตัดทิงไป และการลงคะแนนเสียงก็จะดําเนินต่อไปจนกว่า ผู้สมัครเข้ ารับเลือกตังคนใดคนหนึง
จะได้ รับคะแนนเสียงข้ างมาก ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากันในครังใด การลงคะแนนก็จะดําเนินต่อไปในระหว่างผู้ทีมี

คะแนนเสียงเท่ากันจนกว่าจะมีผ้หู นึงผู้ใดได้ รับเลือก ภายหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้ อยแล้ วให้ รวบรวม
บัตรลงคะแนนเสียงเก็บใส่ห่อปิ ดผนึกเป็นเอกสารลับ และมอบให้ สภาผู้วา่ การภาคปัจจุบนั นําไปทําลายโดยเร็ว
มาตรา 3 ข้ อ 5. เมือตําแหน่ งผู้ว่าการภาคว่างลง
ในกรณีทีตําแหน่งผู้วา่ การภาคว่างลง ให้ ดําเนินการตามขันตอนทีได้ กําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์สากล อดีตผู้วา่ การภาคเพิงผ่านพ้ น รองผู้วา่ การภาค ประธานภูมิภาค ประธานเขต เลขาธิการภาค
และเหรัญญิกภาค กับคณะกรรมการทีปรึกษากิตติมศักดิของผู้วา่ การภาคจัดประชุม ณ วัน เวลา และสถานทีทีจะ
กําหนดขึน โดยผู้วา่ การภาคเพิงผ่านพ้ น เพือเลือกผู้เข้ าดํารงตําแหน่งแทนเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์
สากล (ดูคมู่ ือนโยบายบริหารของสภาภาครวม)
มาตรา 3 ข้ อ 6. เมือตําแหน่ งรองผู้ว่าการภาคคนที 1/ รองผู้ว่าการภาคคนที 2 และตําแหน่ งอืนว่ างลง
นอกจากตําแหน่งรองผู้วา่ การภาคคนที 1 และรองผู้วา่ การภาคคนที 2 แล้ ว ให้ ผ้ วู า่ การภาคเป็นผู้แต่งตัง
ตําแหน่งอืน ๆ ทีว่างลงตามวาระทีเหลืออยู่ ในกรณีทีตําแหน่งรองผู้วา่ การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่ การภาคคนที 2
ว่างลง ผู้วา่ การภาคจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารภาคกับอดีตผู้บริหาร และกรรมการอํานวยการสโมสรไล
ออนส์สากลทังหมด ทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ทีขึนทะเบียนอยู่ใน
ภาค เป็ นหน้ าทีของผู้เข้ าประชุมในการประชุมครังนี ทีจะแต่งตังสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนผู้หนึงขึน
ดํารงตําแหน่งรองผู้วา่ การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ตามวาระทีคงเหลืออยู่ ในการแต่งตังแทนตําแหน่ง
ทีว่างดังกล่าวจะเป็นหน้ าทีของผู้วา่ การภาค หรือหากไม่มี ก็ให้ เป็ นหน้ าทีของผู้วา่ การภาคคนหลังสุดทีมีอยู่ทีจะออก
หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว และจะต้ องรับผิดชอบทําหน้ าทีเป็นประธานของการประชุม ประธานจะนําเสนอผลการ
ประชุมไปยังสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน (เจ็ด) วัน พร้ อมด้ วยหลักฐานการเชิญประชุมทีได้
ส่งออกไป และรายงานการประชุม ผู้ทีมีสิทธิได้ รับเชิญให้ เข้ าประชุมและได้เข้ าประชุมด้ วยตนเองจะมีสทิ ธิลงคะแนน
เสียงหนึงคะแนนสําหรับไลออนทีตนเลือก
มาตรา 3 ข้ อ 7. คุณสมบัติของประธานภูมิภาค/ประธานเขต
ประธานแต่ละภูมิภาคและประธานเขตจะต้ อง
ก. เป็ นสมาชิกทีเข้ มแข็งอยูใ่ นสถานภาพสมบูรณ์ในเขตและภูมิภาคนัน ๆ ของตนและ
ข. เคยดํารงตําแหน่งหรื อกําลังจะดํารงตําแหน่ง ในขณะทีเข้ ารับตําแหน่งเป็ นประธานภูมิภาคหรื อประธานเขต เป็ น
นายกสโมสรไลออนส์เต็มตามวาระหรือเป็ นส่วนใหญ่ของวาระ กับเคยเป็นกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สโมสร
หนึงสโมสรใดมาไม่น้อยกว่า (สอง) ปี
มาตรา 3 ข้ อ 8. ตําแหน่ งประธานภูมิภาค / ประธานเขตทีว่ าง
หากประธานภูมิภาคหรือประธานเขตผู้ใดจะพ้ นจากการเป็นสมาชิกของสโมสรในเขตหรือภูมิภาคแล้ วแต่กรณี
วาระการดํารงตําแหน่งก็จะสินสุดลงด้ วย และผู้วา่ การภาคจะแต่งตังผู้อนเข้
ื าดํารงตําแหน่งแทน อย่างไรก็ดีได้ กําหนด
ไว้ ด้วยว่า ผู้วา่ การภาคอาจพิจารณายกเลิกตําแหน่งประธานภูมิภาคสําหรับวาระทีคงเหลืออยู่ก็ได้

มาตรา 4
หน้ าทีของกรรมการบริหารภาค
มาตรา 4 ข้ อ 1. ผู้ว่าการภาค
ภายใต้ ความควบคุมดูแลทัวไปของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้วา่ การภาคจะเป็น
ตัวแทนของสมาคมสโมสรไลออนส์ในภาคของตน นอกจากนียังจะเป็ นหัวหน้ าของคณะกรรมการบริหารในภาคของ
ตน และจะควบคุมดูแลรองผู้วา่ การภาคคนที 1 รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ประธานภูมิภาค ประธานเขต เลขาธิการ
ภาค เหรัญญิกภาค และกรรมการบริหารภาคคนอืนๆตามทีกําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของภาคนี ความ
รับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้วา่ การภาคคือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ควบคุมดูแลการก่อตังสโมสรไลออนส์ใหม่
ค. ส่งเสริ มมูลนิธิไลออนส์สากลและกิจกรรมบริการต่าง ๆ ทังมวลของสมาคม
ง. เป็ นประธานการประชุมของการประชุมกรรมการบริหารภาค การประชุมใหญ่ และการประชุมอืน ๆ ของภาค หาก
เวลาใดทีไม่สามารถทําหน้ าทีประธานของการประชุมได้ ให้ รองผู้วา่ การภาคคนที 1 หรือรองผู้วา่ การภาคคนที 2
ทําหน้ าทีดังกล่าวแทน แต่ถ้ารองผู้วา่ การภาคคนที 1 หรือ รองผู้วา่ การภาคคนที 2 ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ กใ็ ห้
ทีประชุมนันเลือกกรรมการคนหนึงคนใดทีเข้ าประชุมทําหน้ าทีประธานแทน
จ. ส่งเสริ มความกลมเกลียวระหว่างสโมสรไลออนส์ในภาค
ฉ. ควรเยียมสโมสรแต่ละสโมสรอย่างน้ อยหนึงครังระหว่างวาระทีดํารงตําแหน่ง
ช. ทําหน้ าทีควบคุมดูแล และบังคับบัญชา คณะกรรมการบริ หารภาคและผู้ได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
ของภาคดังทีได้ กําหนดไว้ ในธรรมนูญของภาคนี
ซ. ยืนรายการรายละเอียดค่าใช้ จ่ายของรายรับรายจ่ายทังสินของภาคต่อทีประชุมใหญ่ของภาคหรื อทีประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ของภาค ณ ทีประชุมใหญ่ภาครวม
ฌ. เมือสินสุดวาระของการดํารงตําแหน่งจะต้ องนําส่งสมุดบัญชีและบันทึกรายงานทังปวงของภาค ต่อผู้เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนโดยทันที
ญ. รายงานการล่วงละเมิดการใช้ ชือและเครืองหมายของสมาคมทังหมดทีทราบต่อสโมสรไลออนส์สากล
ฎ. ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจะกําหนดให้ ทํา
ตามคูม่ ือผู้วา่ การภาค หรือผ่านทางอืน ๆ
มาตรา 4 ข้ อ 2 รองผู้ว่าการภาค คนที 1 /รองผู้ว่าการภาคคนที 2
2.1 รองผู้วา่ การภาคคนที 1 อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลและแนะนําของผู้วา่ การภาค จะเป็ นผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย
บริหารและเป็นตัวแทนของผู้วา่ การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผู้วา่ การภาคคนที 1 คือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี

ข. ปฏิบตั ิภารกิจด้ านการบริ หารซึงได้ รับมอบหมายจากผู้วา่ การภาค
ค. ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนดให้
ง. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ หารภาค และ ปฏิบตั หิ น้ าที แทนผู้วา่ การภาคในทีประชุมเมือผู้วา่ การภาคไม่
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ฌ.

ญ.
ฎ.
ฏ.

สามารถร่วมประชุมได้ และเข้ าร่วมในการประชุมสภาผู้วา่ การภาค ตามสมควร
ร่วมในการประเมินความเข้ มแข็งและความอ่อนแอของสโมสรต่างๆ ของภาค โดยเฉพาะการระบุสโมสรทีอ่อนแอ
และสโมสรทีกําลังจะอ่อนแอภายในภาค ช่วยวางแผนทีจะทําให้ สโมสรเข้ มแข็งขึน
ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็ นตัวแทนของผู้วา่ การภาคเมือมีการร้ องขอจากผู้วา่ การภาค
ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพแลคณะกรรมการฝ่ ายขยายสโมสรของภาคและช่วย
ประสานงานให้ สามารถบรรลุเป้าหมายประจําปี
ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาผู้นํา และช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการฯในการพัฒนาความเป็น
ผู้นําของคณะกรรมการภาคและสมาชิก เพือให้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ คณะกรรมการฝ่ าย
GMT&GLT ของภาคให้ เป็ นประโยชน์ และการพัฒนาความเป็ นผู้นําของภาคให้ เป็ นหนึงเดียว
ปฏิบตั ิงานร่วมกับ คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่ของภาคและช่วยเหลือในการวางแผนและจัดการประชุมใหญ่
ประจําปี ของภาค และช่วยประสานงานกับผู้วา่ การภาคในการจัดประชุมใหญ่ของภาคและประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ภายในภาค
ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ตามทีผู้วา่ การภาคจัดสรรให้
มีสว่ นร่วมในการวางแผนประจําปี ตลอดรวมถึงการวางงบประมาณของภาค
ทําความเข้ าใจหน้ าทีต่างๆ ทีผู้วา่ การภาคต้ องกระทํา ในกรณีทีตําแหน่งผู้วา่ การภาคว่างลง จะได้ มีความพร้ อมที
จะสานต่อหน้ าทีและความรับผิดชอบในฐานะรักษาการแทนจนกว่าจะมีผ้ ทู ีได้ รับการแต่งตังอย่างถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับของภาค

รองผู้วา่ การภาคคนที 2 อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลและแนะนําของผู้วา่ การภาค จะเป็นผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย
บริหารและเป็นตัวแทนของผู้วา่ การภาค ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของรองผู้วา่ การภาคคนที 2 คือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ปฏิบตั ิภารกิจด้ านการบริหารซึงได้ รับมอบหมายจากผู้วา่ การภาค
ค. ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนดให้
ง. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารภาค และปฏิบตั หิ น้ าทีแทนผู้วา่ การภาคในทีประชุมเมือผู้วา่ การภาค
ไม่สามารถร่วมประชุมได้ และเข้ าร่วมในการประชุมสภาผู้วา่ การภาค ตามสมควร
จ. ทําความเข้ าใจสถานะภาพของสโมสรต่างๆ ภายในภาค และช่วยเหลือผู้วา่ การภาคและรองผู้วา่ การภาคคนที
1 ในการระบุสโมสรทีอ่อนแอ และกําลังจะอ่อนแอ และช่วยให้ สโมสรนันๆ เข้ มแข็งขึน
ฉ. ทําการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็ นตัวแทนของผู้วา่ การภาคเมือมีการร้ องขอจากผู้วา่ การภาค
2.2

ช. ประสานงานกับผู้วา่ การภาคและรองผู้วา่ การภาคคนที 1 ในการวางแผนและจัดการประชุมใหญ่ประจําปี ของ
ภาค
ซ. ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ าย GMT อนุรักษ์ สมาชิกภาพ และช่วยเหลือคณะกรรมการฯในการ
ป้องกันการสูญเสียสโมสรและสมาชิก เนืองจาความอ่อนแอและ/หรือปัญหาทางการเงินของสโมสร
ฌ. ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ ายมูลนิธิไลออนส์สากลของภาค และช่วยประสานงานเพือบรรลุเป้าหมาย
ประจําปี โดยการเผยแพร่ข้อมุลของมูลนิธิฯ เพือเสริมสร้ างความเข้ าใจและการสนับสนุนมูลนิธิฯ
ญ. ปฏิบตั ิงานร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคและช่วยประชาสัมพันธ์การเข้ าใช้ เว็บไซต์และ
อินเตอร์เน็ตในหมูส่ โมสรและสมาชิก เพือให้ สามารถรับทราบข้ อมูลข่าวสาร และการสังซือสินค้ าจากไลออนส์
สากล
ฎ. ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ตามทีผู้วา่ การภาคจัดสรรให้
ฏ. มีสว่ นช่วยผู้วา่ การภาค และรองผู้วา่ การภาคคนที 1 และคณะกรรมการบริหารภาค ในการวางแผนสําหรับปี
ถัดไป
ฐ. ทําความเข้ าใจหน้ าทีต่างๆ ทีผู้วา่ การภาคต้ องกระทํา ในกรณีทีตําแหน่งผู้วา่ การภาคและรองผู้วา่ การภาคคน
ที 1 ว่างลง จะได้ มีความพร้ อมทีจะสานต่อหน้ าทีและความรับผิดชอบในฐานะรักษาการแทนจนกว่าจะมีผ้ ทู ี
ได้ รับการแต่งตังอย่างถูกต้ องตามข้ อบังคับของภาค
มาตรา 4 ข้ อ 3. เลขาธิการ / เหรัญญิกภาค
ปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ ความควบคุมดูแลของผู้วา่ การภาคมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดโดยตําแหน่งรวมถึงหน้ าทีอืนๆ ดังต่อไปนี แต่ก็มิได้ จํากัดขอบเขตไว้ คือ
(1) เก็บรักษาบันทึกทีถูกต้ องของวาระการประชุมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารภาค และนําส่งสําเนาให้ คณะ
กรรมการบริหารภาคทุกคน และสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน (ห้ า) วัน หลังการ
ประชุมแต่ละครัง
(2) จัดทําและเก็บรายงานการประชุมใหญ่ของภาค และส่งสําเนาไปยังสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้วา่ การ
ภาค และเลขาธิการของแต่ละสโมสรในภาค
(3) ทํารายงานต่อคณะกรรมการบริหารภาคตามทีผู้วา่ การภาคหรือคณะกรรมการบริหารภาคต้ องการ
(4) เรียกเก็บและรับเงินค่าบํารุงทังหมดทีเก็บจากสมาชิกและสโมสรต่าง ๆ ในภาค นําฝากเงินดังกล่าวไว้ ใน
ธนาคารตามทีผู้วา่ การภาคกําหนด กับจ่ายเงินดังกล่าวตามคําสังของผู้วา่ การภาค ตามงบประมาณทีได้ รับ
การรับรองจากทีประชุมคณะกรรมการบริหารภาค
(5) สังจ่ายเงินให้ แก่ เลขาธิการ/เหรัญญิก สภาผู้วา่ การภาครวม เป็ นค่าบํารุงของภาครวมทีภาครองเรียกเก็บไว้
แล้ ว พร้ อมกับขอใบรับเงินทีถูกต้ องไว้

(6) เก็บรักษาสมุดบัญชีและใบสําคัญต่างๆ ในการลงบัญชีอย่างถูกต้ องกับบันทึกรายงานการประชุมของการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคทังหมดไว้ และยินยอมให้ มีการตรวจสอบโดยผู้วา่ การภาค กรรมการบริหาร
ภาค และสโมสรใดๆ (หรือตัวแทนทีได้ รับมอบหมายใดๆ ของบุคคลเหล่านัน) ณ เวลา และด้ วยเหตุผลที
สมควร เมือผู้วา่ การภาคหรือคณะกรรมการบริหารภาคมีคาํ สัง จะต้ องนําส่งสมุดบัญชีและบันทึกต่าง ๆ ให้
ผู้สอบบัญชี ทีได้ แต่งตังขึนโดยผู้วา่ การภาค
(7) จัดทําทัณฑ์บนสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างซือสัตย์ ของตน ในวงเงินและด้ วยการประกันตามทีกําหนด
โดยผู้วา่ การภาค
ก. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ และกระทําการต่าง ๆ โดยคําสังของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากลเป็ นครังคราว
ข. ลงนามในเช็คร่วมกับผู้วา่ การภาค
มาตรา 4 ข้ อ 4. ประธานภูมิภาค
ประธานภูมิภาคปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การควบคุมดูแลและสังการของผู้วา่ การภาค จะเป็ นหัวหน้ าผู้บริหารใน
ภูมิภาคของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของประธานเขตในภูมิภาค ของตนกับประธานฝ่ ายต่าง ๆ ในภาค ทีผู้วา่ การภาคจะ
มอบหมายให้
ค. มีบทบาทในการก่อตังสโมสรใหม่ และในการเสริ มสร้ าง สโมสรทีอ่อนแอให้ เข้ มแข็งขึน
ง. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของแต่ละสโมสรในภูมิภาคของตน อย่างน้ อยหนึงครังระหว่างวาระทีตนดํารง
ตําแหน่ง แล้ วรายงานสิงทีได้ พบเห็นต่อผู้วา่ การภาค
จ. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของคณะกรรมการบริ หารสโมสรของแต่ละสโมสรในภูมิภาคของตน อย่างน้ อย
หนึงครังระหว่างการดํารงตําแหน่ง
ฉ. พยายามให้ ทกุ ๆ สโมสรในภูมิภาคของตน ดําเนินการภายใต้ กรอบของธรรมนูญและข้ อบังคับของสโมสรทีมีอยู่
ช. ส่งเสริ มให้ มีตวั แทนไปเข้ าประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
และประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของภาครองและภาครวม โดยอย่างน้ อยตามจํานวนของผู้แทนทีสโมสรต่าง ๆ ในภูมิภาคของแต่ละ
สโมสรทีมีสิทธิ
ซ. ไปเยียมเยียนเป็ นทางการในการประชุมสโมสรหรื อร่วมงานฉลองวันสถาปนาสโมสรตามทีจะได้ รับ มอบหมาย
จากผู้วา่ การภาค
ฌ. ปฏิบตั ิหน้ าทีเพิมเติมเป็ นครังคราวตามทีได้ รับมอบหมายโดยผู้วา่ การภาค
นอกจากนีประธานภูมิภาคจะปฏิบตั ิหรือทําหน้ าทีอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคม สโมสรไล
ออนส์สากลกําหนดไว้ ในคูม่ ือประธานภูมิภาคหรือผ่านทางอืน ๆ หากผู้วา่ การภาคเห็นว่าประธานภูมิภาคไม่สามารถ
หรือมิได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามตําแหน่งของตนด้ วยเหตุใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทีตําแหน่งว่างลงด้ วยเหตุ ใด ๆ ก็ดี ผู้วา่ การ
ภาคจะแต่งตังผู้ปฏิบตั หิ น้ าทีแทนตามวาระทียังคงเหลืออยู่

มาตรา 4 ข้ อ 5. ประธานเขต
ประธานเขตปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การควบคุมดูแลและสังการของผู้วา่ การภาค และ/หรือ ประธานภูมิภาค จะ
เป็ นหัวหน้ าผู้บริหารในเขตของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ
ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี
ข. เป็ นประธานคณะกรรมการทีปรึกษาของผู้วา่ การภาค ในเขตของตนและในฐานะประธานจะต้ องเรี ยกประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวตามทีกําหนดไว้
ค. ทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการทีปรึกษาของผู้วา่ การภาค และส่งสําเนาไปยังสมาคมสโมสรไลออนส์
สากล และผู้วา่ การภาคกับประธานภูมิภาคภายใน (ห้ า) วัน หลังจากวันประชุม
ง. มีบทบาทเข้ มแข็งในการก่อตังสโมสรใหม่ และรับทราบถึงสภาพและกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกสโมสรในเขตของตน
เป็ นตัวแทนแต่ละสโมสรในเขตของตน เมือเกิดปัญหากับภาคหรือประธานสภาภาครวม หรือสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากล
จ. ดูแลความก้ าวหน้ าของโครงการต่างๆ ทีกําหนดโดยภาค ภาครวมและสโมสรไลออนส์สากลในเขตของตน
ฉ. พยายามให้ ทกุ ๆ สโมสรในเขตของตนดําเนินการ ภายใต้ ธรรมนูญและข้ อบังคับของสโมสร
ช. ส่งเสริ มให้ มีตวั แทนไปเข้ าประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของภาค (รองและภาครวม) โดยอย่างน้ อยตามจํานวนของผู้แทนทีสโมสรต่าง ๆ ในเขต ของตนมีสิทธิ
ซ. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของแต่ละสโมสรในเขตของตนอย่างน้ อยหนึงครัง ระหว่างการดํารงตําแหน่งของ
ตน แล้ วรายงานสิงทีได้ พบเห็นต่อประธานภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับความอ่อนแอทีตนอาจพบเห็น
(สําเนาส่งผู้วา่ การภาค)
ฌ. ปฏิบตั ิหน้ าทีและดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลกําหนด
หากผู้วา่ การภาคเห็นว่าประธานเขต ไม่สามารถหรือมิได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามตําแหน่งของตนด้ วยเหตุ ใด ๆ ก็ดี หรือใน
กรณีทีตําแหน่งว่างลงด้ วยเหตุใด ๆ ก็ดี ผู้วา่ การภาคจะแต่งตังผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีแทนตามวาระทียังคงเหลืออยู่

มาตรา 4 ข้ อ 6. คณะกรรมการบริหารภาค (Cabinet)
คณะกรรมการบริหารภาคของผู้วา่ การภาคจะต้ อง
ก. ช่วยเหลือสนับสนุนผู้วา่ การภาคในการปฏิบตั ิหน้ าทีและกําหนดแผนการบริ หารและนโยบายภาค ในเรื องที
เกียวกับสวัสดิภาพของไลออนส์
ข. รับรายงานและข้ อเสนอจากประธานภูมิภาคและประธานฝ่ ายของภาค หรื อกรรมการบริ หารภาคทีได้ รับ
มอบหมายในเรืองทีเกียวกับสโมสรและเขตต่าง ๆ
ค. ควบคุมดูแลการเก็บค่าบํารุงของเหรัญญิ กภาค กําหนดวิธีการฝากกองทุนดังกล่าว กับอนุมตั ิการจ่ายทีถูกต้ อง
สมควรทีเกียวกับการบริหารกิจการของภาค

ง. ให้ เลขาธิการภาค / เหรัญญิ กภาคทําหนังสือรับประกันความซือสัตย์โดยให้ ไว้ กบั ผู้วา่ การภาค
จ. ทํารายงานการเงินของภาค จากข้ อมูลของเลขาธิการภาคและเหรัญญิ กภาค เป็ นรายครึงปี หรื อบ่อยครังกว่านัน
ฉ. ให้ มีการตรวจสอบบัญชีของสมุดบัญชี และบัญชีตา่ งๆ ของเลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค และด้ วยการอนุมตั ิของ

ผู้วา่ การภาค ให้ กําหนดตารางวันเวลาและสถานทีทีแน่นอนของการประชุมคณะกรรมการบริหารภาค ทีจะมีขนึ
ในระหว่างปี การเงิน
มาตรา 4 ข้ อ 7. ผู้รักษาความสงบ
ผู้รักษาความสงบมีหน้ าทีรักษาระเบียบและมารยาทในการประชุมและทีประชุมนัน ๆ และทําหน้ าทีอืน ๆ ที
กําหนดไว้ ตามตําแหน่งของตน ภายใต้ ระเบียบปฏิบตั ิของโรเบิร์ตฉบับแก้ ไขใหม่

มาตรา 5
คณะกรรมการภาคและหน้ าที
มาตรา 5 ข้ อ 1. คณะกรรมการทีปรึกษาของผู้ว่าการภาค
ในแต่ละเขตจะมีประธานเขต นายกสโมสร และเลขาธิการสโมสรของสโมสรทีสังกัดในเขต เป็นคณะกรรมการที
ปรึกษาของผู้วา่ การภาค โดยมีประธานเขตเป็นประธาน ประธานเขตจะเป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานทีสําหรับการ
ประชุมเขต คณะกรรมการนีจะจัดประชุมครังแรกขึนภายใน (เก้ าสิบ) วัน หลังจากเสร็จสินการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การประชุมครังทีสองจะมีขนในเดื
ึ
อนพฤศจิกายน ครังทีสามในเดือน
กุมภาพันธ์หรือมีนาคม และครังทีสีก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของภาค คณะกรรมการมีหน้ าทีช่วยเหลือ
ประธานเขต ในการให้ คําปรึกษา ให้ คําแนะนําทีเกียวข้ องกับ สวัสดิการของไลออนส์และของสโมสรในเขต และ
รายงานข้ อมูลดังกล่าวผ่านประธานเขตไปยังผู้วา่ การภาคและคณะกรรมการบริหารภาค
มาตรา 5 ข้ อ 2. คณะกรรมการกิตติมศักดิของผู้ว่าการภาค
ผู้วา่ การภาคอาจแต่งตังคณะกรรมการกิตติมศักดิ ทีประกอบด้ วย อดีตผู้บริหารไลออนส์สากล และอดีต
กรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผู้ซึงเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีตังอยูใ่ นภาค
คณะกรรมการนีจะประชุมกันเมือผู้วา่ การภาคเป็ นผู้เชิญประชุม โดยมีหน้ าทีทีจะปฏิบตั ติ าม และภายใต้ คําแนะนํา
ของผู้วา่ การภาคในการส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกในภาค
ประธานคณะกรรมการคณะนีจะต้ องเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริหารภาคเมือได้ รับเชิญจากผู้วา่ การภาค

มาตรา 6
กองทุนบริ หารของภาค
มาตรา 6 ข้ อ 1. รายได้ ของภาค
มาตรา ข้ อ . รายได้ ของภาค
ให้ มีรายได้ สาํ หรับค่าใช้ จ่ายการบริหารงานของภาค โดยจัดเก็บค่าบํารุงรายปี เป็ นเงินจํานวน ,
(หนึงพันสีร้ อยเจ็ดสิบห้ า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่ งเก็บล่ วงหน้ าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวด ๆ
ละครึงปี ดังนี :เก็บ . บาท (เจ็ดร้ อยสามสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์ ) ต่ อคนภายในวันที กันยายน
ของแต่ ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่ างวันที กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก . บาท (เจ็ด
ร้ อยสามสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์) ต่ อคนภายในวันที มีนาคมของแต่ ละปี เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายระหว่าง
วันที มกราคมถึงวันที มิถุนายน ค่ าบํารุงนี ให้ เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ ละสโมสรทีปรากฏ
ในทะเบียนสมาชิกของภาคฯ ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคมตามลําดับ ค่ าบํารุง
ดังกล่ าวจะต้ องชําระให้ แก่ เหรัญญิกของภาคฯ โดยแต่ ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้ นแต่ สโมสรทีก่ อตังขึน
ใหม่ หรือสโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้ องชําระค่าบํารุงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือนทีสองถัดจาก
วันสถาปนา หรือฟื นฟูแล้ วแต่ กรณี ค่ าบํารุงนีจะนําไปใช้ จ่ายเกียวกับงานธุรการของภาคฯเท่ านันและ
จะต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารภาค และจะชําระด้ วยเช็คลงนามโดยผู้ว่าการภาคและ/หรือ
เลขาธิการภาคฯและ/หรือเหรัญญิกภาคฯ
เงินค่ าบํารุงทีเก็บได้ จากสมาชิกสโมสรไลออนส์ แต่ ละคนจํานวน , (หนึงพันสีร้ อยเจ็ดสิบห้ า) บาท นี
ให้ จาํ แนกเป็ นค่ าใช้ จ่าย ดังต่ อไปนี
ก. จํานวน 800 (แปดร้ อย) บาท ให้ นําไปใช้ ในการบริ หารงานของภาค
ข. จํานวน (ห้ าสิบ) บาท ให้ นําส่งภาครวมเพือใช้ ในการบริ หารงานภาครวม
ค. จํานวน (ห้ าสิบ) บาท ให้ นําไปใช้ สมทบกองทุนสะสมซึงจัดตังไว้ ทีภาครวม
ภายใต้ ความรับผิดชอบ
ของสภาผู้วา่ การภาครวม สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรณรงค์สนับสนุนผู้มีความสามารถ และคุณสมบัติอนั
เหมาะสมเข้ ารับตําแหน่งสูงในคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
รับรอง นายก อุปนายก หรือกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเจ้ าหน้ าทีสํานักงานใหญ่
สมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีมาปฏิบตั ิงานให้ กบั ไลออนส์ในประเทศไทย หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการทีไล
ออนส์ในประเทศไทยเป็นเจ้ าภาพจัดการประชุม หรือเข้ าร่วมเป็ นกรรมการจัดการประชุมระหว่างประเทศขึน
หรือกิจกรรมทีเกียวข้ องกับไลออนส์ตา่ งประเทศ โดยให้ สภาผู้วา่ การภาครวมเป็ นผู้พิจารณาวางระเบียบการ
จ่ายเงิน และอนุมตั ิสงจ่
ั ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใช้ จ่ายเงินกองทุนสะสมนีในกิจกรรมอืนนอกจาก
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ข้างต้ นมิได้
ง. จํานวน
(หนึงร้ อย) บาท เป็ นค่าสนับสนุนการพิมพ์และส่งเอกสาร “เสียงสิงโต” อันได้ แก่ การแปลเอกสาร
จากสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การเรียงพิมพ์ การจัดส่ง และกิจการใด ๆ อันเกียวกับวารสาร “เสียงสิงโต"

จ. จํานวน

ฉ.
ช.

ซ.

ฌ.

ญ.

(หนึงร้ อย) บาท ให้ นําไปสมทบกองทุนสะสมเพือสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจําปี ภายใต้
ความรับผิดชอบของสภาภาครวม การใช้ จ่ายตาม ก,ข,ค นี ต้ องได้ รับอนุมตั ิงบประมาณจากคณะ
กรรมการบริหารภาคหรือสภาผู้วา่ การภาครวมแล้ วแต่กรณี
จํานวน (หนึงร้ อย) บาท ให้ นําไปสมทบกองทุนสะสมเพือสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และ
การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ ความรับผิดชอบของสภาภาครวม
จํานวนเงิน (หนึงร้ อย) บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นเจ้ าภาพจัดการประชุมไล
ออนส์ภาคสัมพันธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING)หรือเป็ นค่าใช้ จ่ายคณะกรรมการจัดเตรียมการประชุม
โดยให้ คณะกรรมการภาคเป็ นผู้วางระเบียบการจ่ายเงินอนุมตั ิ สังจ่ายเงินตามความเหมาะสมความจําเป็ น
และใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน ทังนีให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับกองทุนทวินนิง (TWINNING FUND)
จํานวนเงิน (หนึงร้ อย) บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันตอบ
คําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน การประชาสัมพันธ์เกียวกับโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน การมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกับโครงการ
หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากลภาค บี ทังนีให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
กองทุนสารานุกรมฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Salanukom Fund)
จํานวนเงิน 50(ห้ าสิบ) บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว
ชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนังของสโมสรไลออนส์สากลภาค บี ทังนีให้ เป็นไปตามข้ อบังคับกองทุน
การแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนังฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
จํานวนเงิน (ยีสิบห้ า) บาท เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการส่ งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ
จัดการดูแลและการพัฒนาของหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทองสโมสรไลออนส์ สากลภาค
บี
ทังนีให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับกองทุนหมู่บ้านไลออนส์ เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์ สากลภาค
บี (Lions Phatong Village Fund)

บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย ครังที 39 ณ จังหวัดเชียงราย
ได้ รับรองข้ อบังคับนีแล้ ว ให้ แก้ ไขข้ อบังคับกองทุนหมูบ่ ้ านไลออนส์เกาะลันตาและหมูบ่ ้ านไลออนส์
เกาะพระทองสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Lions Village Fund) เป็น ข้ อบังคับกองทุน
หมูบ่ ้ านไลออนส์เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี (Lions Phatong Village Fund)
เพือให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขข้ อบังคับ ฯ ทีได้ รับการรับรองแล้ ว และให้ นําเงินสะสมทังหมดของ
กองทุนหมูบ่ ้ านไลออนส์เกาะลันตา(ข้ อบังคับ มาตรา6 ข้ อ ญ. ทียกเลิก) ไปยังบัญชีเงินสะสมของ
กองทุนหมูบ่ ้ านไลออนส์เกาะพระทอง (Lions Phatong Village Fund) ข้ อบังคับ มาตรา6 ข้ อ ญ.
ต่อไป

มาตรา 6 ข้ อ 2. กองทุนทีเหลือ
ในระหว่างปี บริหาร หากมีเงินเหลือในกองทุนใดๆ ของภาคและภาครวม หลังจากชําระค่าใช้ จ่ายด้ าน
ธุรการของกองทุนนันหมดแล้ ว ให้ เงินนันคงไว้ ในกองทุน และสามารถนําไปใช้ ในปี การเงินต่อไป ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนนัน ๆ เท่านัน
มาตรา 6 ข้ อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียน
ผู้วา่ การภาคจะเป็ นผู้กําหนดอัตราค่าลงทะเบียน รวมถึงระเบียบต่าง ๆ และเรียกเก็บจากผู้แทนสโมสร
ผู้แทนสํารองและผู้รับเชิญทีเข้ าร่วมประชุมภาค เพือใช้ เป็นค่าอาหารและการแสดงตามจริง
มาตรา 6 ข้ อ 4. การตรวจสอบหรือทบทวน
ผู้วา่ การภาคจะจัดให้ มีการตรวจสอบ หรื อทบทวนกองทุนทุกกองทุนไม่น้อยกว่าหนึงครังต่อปี และจะต้ อง
เสนอรายงานการเงินของกองทุนต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในปี ถดั ไป

มาตรา 7
การเสนอชือและรับรองการเข้ ารับเลือกตังเป็ นกรรมการอํานวยการ
สมาคมสโมสรไลออนส์ สากลและอุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์ สากลคนทีสอง
มาตรา 7 ข้ อ 1. ระเบียบการรับรอง
อ้ างถึงระเบียบของธรรมนูญและข้ อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ใน
ภาคทีต้ องการการรับรองจากการประชุมภาค ในฐานะผู้สมัครเป็ นกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์
สากล หรืออุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทีสองจะต้ อง :
ก. นําส่ง (โดยไปรษณีย์หรื อตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการรับรองต่อผู้วา่ การภาค และ
จะต้ องนําส่งต่อเลขาธิการของสภาผู้วา่ การภาครวมอีกด้ วย ไม่ น้อยกว่ า (สีสิบห้ า) วัน ก่อนการเปิ ด
ประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค ทีจะมีการลงคะแนนรับรองดังกล่าว
ข. พร้ อมกับนําส่งเอกสารและหลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งนัน ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในธรรมนูญ
และข้ อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
มาตรา 7 ข้ อ 2. การเสนอชือ
เมือมีผ้ แู จ้ งความประสงค์และนําส่งแล้ ว ให้ ผ้ วู า่ การภาคนําเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชือของการประชุม
ภาคนัน เพือตรวจสอบคุณสมบัติ และขอหลักฐานทีเกียวข้ องเพิมเติมจากผู้สมัครหากจําเป็น ตามกําหนดของ
ธรรมนูญและข้ อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และเสนอชือของผู้สมัครทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กําหนดไว้ ในธรรมนูญ เพือการเลือกตังในการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคต่อไป
มาตรา 7 ข้ อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน
ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผ้ปู ราศรัย-สนับสนุนหนึงคน โดยใช้ เวลาไม่เกิน (สาม) นาที
มาตรา 7 ข้ อ 4. การลงคะแนนเสียง

การรับรองจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ แม้ วา่ จะมีผ้ สู มัครเพียงคนเดียวก็ตาม ผู้สมัครทีได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมาก จะเป็ นผู้ได้ รับการ (เลือกตัง) จากทีประชุมและภาค ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากันหรือไม่มี
ผู้หนึงผู้ใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้ องดําเนินการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมีผ้ ู
หนึงผู้ใด ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนคะแนนทีลง
มาตรา 7 ข้ อ 5. การรับรองเป็ นหลักฐาน
การรับรองโดยทีประชุมภาคจะเป็ นหนังสือถึงสํานักงานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล โดยผู้วา่ การภาค
(ในกรณีทีเป็นภาครอง ให้ สง่ ไปยังสภาผู้วา่ การภาครวม) ตามทีกําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากล
มาตรา 7 ข้ อ 6. ความถูกต้ องตามกฎ
การรับรองของภาคต่อผู้สมัครทีเป็ นสมาชิกของสโมสรในภาคนี จะไม่ถกู ต้ องจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ของมาตรา 7 เสียก่อน

มาตรา 8
ระเบียบการปฏิบัติ
นอกเสียจากว่ามีการกําหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับนี หรือกําหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ทิ ีทีประชุมรับรอง
แล้ ว ให้ ถือว่า ข้ อสงสัยของกฎและระเบียบปฏิบตั ใิ นการประชุมต่าง ๆ ของภาค หรือของคณะกรรมการภาค,
ภูมิภาค, เขต, สโมสรหรือคณะกรรมการใด ๆ จะตัดสินโดยข้ อบังคับของโรเบิร์ตฉบับแก้ ไขใหม่

มาตรา 9
เรืองอืน ๆ
ข้ อ1. ค่ าใช้ จ่ายของผู้ว่าการภาค-การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์ สากล
ค่าใช้ จ่ายของผู้วา่ การภาคในการไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี สมาคมสโมสรไลออนส์สากลถือเป็ น
ค่าใช้ จ่ายด้ านบริหารของภาค ค่าใช้ จ่ายนีจะเบิกคืนได้ ตามระเบียบของการตรวจสอบบัญชีของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากล
ข้ อ 2. พันธะทางการเงิน
ผู้วา่ การภาคและคณะกรรมการภาค จะต้ องไม่สร้ างพันธะในรอบของปี การเงิน ซึงจะมีผลต่อการ ติดลบหรือ
งบประมาณขาดดุล มิฉะนันผู้วา่ การภาคและคณะกรรมการบริหาร จะต้ องรับผิดชอบจ่ายคืนก่อนปิ ดงบการเงินของ
ภาค

ข้ อ 3. ทัณฑ์ บนของเลขาธิการภาค/เหรัญญิกภาค
เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาค และผู้มีสิทธิลงนามการเบิกจ่ายเงิน จะต้ องทําหนังสือคําประกันธนาคารวงเงิน
100,000 (หนึงแสน) บาท หรือทีสภาผู้วา่ การภาครวมเป็ นผู้กําหนด และค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนถือเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ าย
บริหารของภาค
ข้ อ 4. การตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการภาคชุดปัจจุบนั จะจัดให้ มกี ารตรวจสอบบัญชีตา่ งๆ ของเลขาธิการภาค ของเหรัญญิกภาค และจัดส่ง
รายงานเกียวกับสถานะของบัญชีและการเงินของภาคให้ แก่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม และสโมสรในภาคเมือ
สินสุดปี บริหารการเงิน
ข้ อ 5. ค่ าตอบแทน
ห้ ามมิให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้หนึงผู้ใดทีปฏิบตั หิ น้ าทีในภาค
ข้ อ 6. ปี การเงิน
ปี การเงินของภาค เริมตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 30 มิถนุ ายน
ข้ อ 7. การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
สโมสรไลออนส์ในภาคจะต้ องดําเนินการในเรืองของข้ อขัดแย้ ง ร้ องเรียน หรือเรียกร้ อง ตามเงือนไขและ
ข้ อแม้ ของกฎหรือระเบียบของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีกําหนดขึนเป็ นครังคราว
โดยคณะกรรมการ
อํานวยการสากล ซึงจะระบุไว้ ในคูม่ ือนโยบายการบริหารของสภาภาครวม(Board Policy Manual)

มาตรา 10
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ . ระเบียบการแก้ ไข
ข้ อบังคับนีจะแก้ ไขได้ ในการประชุมใหญ่ ประจําปี ของภาคเท่านัน โดยมีมติตามรายงานของ
คณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้ อบังคับ และรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก
ข้ อ . ผลการบังคับใช้ โดยอัตโนมัติ เมือมีมติให้ แก้ ไขเพิมธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์ สากล ณ
ทีประชุมใหญ่ ของไลออนส์ สากล ให้ ถือว่ าบทบัญญัตทิ ีมีการแก้ ไขของไลออนส์ สากลมีผลโดยอัตโนมัติ
ให้ มีการแก้ ไขธรรมนูญและข้ อบังคับของภาคตามด้ วย 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 bylaws at the close of the convention.
ข้ อ . ประกาศ
จะไม่ มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแก้ ไขข้ อบังคับใด ๆ หากยังมิได้ ส่งรายงาน
ดังกล่ าว

ให้ แต่ ละสโมสรก่ อนเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ า (สามสิบ) วัน ก่ อนการประชุมภาคใหญ่ ประจําปี ของภาค
และจะต้ องแจ้ งให้ ทราบด้ วยว่า จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมภาคครังนี
ข้ อ . วันทีมีผลบังคับ
การแก้ ไขแต่ ละข้ อ จะมีผลบังคับเมือเสร็จสินการประชุมภาคทีมีการรับรอง เว้ นเสียแต่ จะกําหนดเป็ น
อย่ างอืนในการแก้ ไขนัน ๆ

มาตรา 11
เวลาทีมีผลบังคับ
ธรรมนูญและข้ อบังคับนี จะมีผลบังคับเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ของภาค และจะต้ องได้ รับการรับรอง โดย
คะแนนเสียงข้ างมาก

