ข้ อบังคับกองทุนการแข่ งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง
หมวดที 1
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนการแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง” ซือว่า “กทขร”

หมวดที 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวัตถุประสงค์
2.1 เพือส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง
ชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง ทีจัดขึนเป็ นประจําทุก ๆ ปี ของสโมสรไลออนส์นราธิวาส
2.2 เพือเป็ นการเทิดพระเกียรติ และรําลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ ทีพระองค์ท่านเสด็จประทับ
ณ พระตําหนักทักษิ ณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
2.3 เพือส่งเสริ มฟื นฟูและรักษาประเพณี การแข่งขันเรือกอและ เรื อยาว และเรือยอกอง
2.4 เพือส่งเสริ มความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวนราธิวาส และจังหวัดใกล้ เคียง
2.5 เพือส่งเสริ มการท่องเทียวของจังหวัดนราธิ วาส

หมวดที 3
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานฯ
.
3.1. เงินกองทุนการแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานฯภาค บี มาจากการจัดเก็บเป็ นรายปี เป็ นเงินจํานวน 50
(ห้ าสิบ) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหน้ าจากสโมสรเป็ น (สอง) งวด ๆ ละครึงปี ดังนี : เก็บ 25 (ยีสิบห้ า)บาท
ต่อคนภายในวันที กันยายน ของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที 1 กรกฎาคม ถึงวันที ธันวาคม และอีก 25
(ยีสิบห้ า)บาท ต่อคนภายในวันที มีนาคมของแต่ละปี เพือเป็ นค่าใช้ จ่ายระหว่างวันที มกราคมถึงวันที เงินกองทุน
การแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานฯภาค บี นี ให้ เรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิก
ของภาค 310 บี ภายในวันที กรกฎาคม และวันที มกราคมตามลําดับ เงินกองทุนการแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานฯ
ภาค บี ดังกล่าวจะต้ องชําระให้ แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกัดในภาคฯ เว้ นแต่สโมสรทีก่อตังขึนใหม่ หรือ
สโมสรทีฟื นฟูใหม่ จะต้ องชําระเงินกองทุนทวินนิงในอัตราถัวเฉลีย นับจากวันทีหนึงของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา หรือ
ฟื นฟูแล้ วแต่กรณี
3.3. มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์ สนิ ของกองทุนฯ
3.4. เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุน
การแข่ งขันเรื อฯ” สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการเป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว และ
หรือเรือยอกอง ชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง โดยให้ คณะกรรมการบริหารภาคเป็ นผู้พิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน
อนุมตั ิการจ่ายเงินตามความเหมาะสม ความจําเป็ น และใช้ จ่ายจริ งทีเกิดขึน

ข้ อ 4. การจ่ ายเงินกองทุนฯ ให้ จ่ายเป็ นเช็ค ซึงเลขาธิ การภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็ นผู้ออกโดยลงลายมือชือ สังจ่ายร่ วมกับ
ผู้ว่าการภาคฯ
ข้ อ 5. เหรั ญญิกภาคฯ จะต้ องทําบัญชีการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ ถูกต้ อง
ตามหลักการ
บัญชี การรับ-รายจ่ายเงินทุกครังจะต้ องมีหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน หรื อเป็ นหนังสือประกอบ ตามระเบียบข้ อบังคับการใช้
จ่ายเงินของภาคฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่ าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึ ง ๆ ให้ คงเหลืออยู่เป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้ นํามาใช้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
และให้ ถือว่าเป็ นรายได้ ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการบริ หารภาคฯ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง
พร้ อมทังนํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค เพือรับรองงบดุล
ข้ อ 8. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั หลังการแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานเสร็ จสินลง ให้ สโมสรไลออนส์นราธิวาส ส่งรายงาน
และงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการบริหารภาค รายรับและรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็ นรายรับ-รายจ่ายของ
กองทุน
ข้ อ 9. สมาชิกไลออนส์ ของภาคฯ ตังแต่ 25 คนขึนไป ทําหนังสือร้ องขอตรวจสอบการเงินและทรัพย์ สนิ ของกองทุนได้ โดยให้
ยืนต่อผู้ว่าการภาคฯ

หมวดที 4
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานหน้ าพระทีนัง
ข้ อ 10. คณะกรรมการจัดการแข่ งขันเรื อชิงถ้ วยพระราชทานฯ ประกอบด้ วย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ ทีได้ รับการแต่งตังจากภาคฯ และสมาชิกสโมสรไลออนส์นราธิ วาสทุกท่าน

310 บี

หน้ าทีของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือชิงถ้ วยพระราชทานฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของสโมสรไลออนส์ นราธิวาส
รายละเอียดดังนี
1. คณะกรรมการอํานวยการ
2. ฝ่ ายกํากับเส้ นชัย
3. ฝ่ ายตัดสินชีขาด
4. ฝ่ ายสือสาร
5. ฝ่ ายตรวจสภาพเรือและฝี พาย
6. ฝ่ ายจัดหารางวัลและของชําร่วย
7. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือและถ่ายทอดการกระจายเสียง
8. ฝ่ ายส่งเสริมการท่องเทียว และสนับสนุนการแข่งขันเรือหน้ าพระทีนัง

9. ฝ่ ายการจัดการแสดงหน้ าพระพักตร์การจัดแห่ถ้วยพระราชทาน

มี

หมวดที 5
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 11. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี มีหน้ าทีปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ทุกประการ
ข้ อ 12. การเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับนีจะกระทํามิได้ เว้ นแต่มีคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 2 ใน 3 ของทีประชุมคณะกรรมการภาค
ลงมติเห็นชอบ
ข้ อ 13. ให้ ใช้ ข้อบังคับนีทันที หลังจากทีประชุมมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที 1 กรกฎาคม 2554

