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ธรรมนูญและข้อบังคับ 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

รับรองเมือ  มีนาคม พ.ศ.  

ในการประชุมใหญ่ ครังท ี52 ณ จังหวัดภูเกต็ 
  

 

 

มาตรา 1 

ชือ 
 

องคก์รนีมีชือวา่  “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย” 
 

มาตรา 2 

วตัถุประสงค์ 
 

เพอืเป็นโครงสร้างของการบริหารในการส่งเสริมวตัถปุระสงคข์องสโมสรไลออนส์สากลใน

ภาครวม 
 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 
 

สมาชิกขององค์กรนีประกอบดว้ยสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในอาณาเขตของภาครวมที

ไดรั้บการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล   สโมสรไลออนส์สากลภาครวมประกอบดว้ย  

สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจาํนวนและอาณาเขตตามมติของทีประชุมภาครวมและไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลแลว้ 

 

 

ธรรมนูญ 
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มาตรา 4 

สภาผู้ว่าการภาค 
 

ข้อ 1.  องค์ประกอบ   ให้มีสภาผู้ว่าการภาคฯประกอบด้วย 

 ก.   ประธานสภาผูว้า่การไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย  

 ข.   ผูว้่าการภาคต่างๆ ในภาครวม 

 ค.  สภาผูว้่าการภาคฯ อาจเชิญอดีตผูว้่าการภาคทีเพิงผ่านพน้หรืออดีตผูว้่าการภาค มาเป็น

สมาชิกของสภาผูว้่าการภาคฯ ได ้ ทงันีจาํนวนอดีตผูว้่าการภาค รวมแลว้จะตอ้งไม่เกินกึง

หนึงของจาํนวนผูว่้าการภาคทงัหมด และให้แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดห้นึงเสียงในการ

ลงมติ   กบัให้นายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล อุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  

กรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล  ทงัอดีตและปัจจุบันทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพ

สมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ในภาครวม  และประธานสภาผูว้า่การภาคฯเพงิผา่นพน้  เป็น

กรรมการทีปรึกษาของสภาผูว้า่การภาคฯ  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 2. (ก) กรรมการบริหารของสภาผู้ ว่าการภาคฯ ได้แก่ สมาชิกสภาทีมีสิทธิออกเสียง คือ 

ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ ผูว้า่การภาคทุกภาค อดีตผูว้่าการภาคเพงิผา่นพน้ หรือ อดีตผูว้า่

การภาคทีไดรั้บเชิญเป็นกรรมการบริหารสภา  ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ อยูใ่นวาระได้

หนึง ( ) ปี และเพียงสมยัเดียวเท่านนั  

 (ข)  กรรมการภาครวม   ให้สภาผูว้่าการภาคฯแต่งตงักรรมการภาครวมไดต้ามความเหมาะสม

และเห็นสมควร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 3. การเลือกตงัประธานสภาผู้ว่าการภาครวมฯ   

ให้มีการหมุนเวียนผูที้จะมาดาํรงตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  โดยกาํหนดให้ปีบริหาร

ใดทีภาครองนัน   เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมใหญ่ภาครวม  ให้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  

มาจากการเลือกตงัของภาครองนนั  โดยให้ผูแ้ทนสโมสรในภาครองนนัทีมีสถานภาพสมบูรณ์

เป็นผูล้งมติเลือกตงั  และนาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่ของภาครวมเพือรับทราบ เวน้แต่ภาครอง

นนัมีสถานภาพไม่สมบูรณ์เท่านนั  จึงจะให้ภาครองทีมีสถานภาพสมบูรณ์ และเป็นเจา้ภาพการ

จดัประชุมใหญ่ภาครวมลาํดบัต่อไป  เลือกตงัประธานสภาผูว้า่การภาคฯแทนภาครองนนัได ้ 
 

ข้อ 4. อาํนาจหน้าท ี    

 นอกจากทีบญัญติัไวแ้ละแตกต่างไปจากขอ้บงัคบัของการจดทะเบียนขององคก์รและธรรมนูญ

ขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  และอาํนาจทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

อาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล รวมถึงนโยบายและการปฏิบติัของคณะกรรมการ

อาํนวยการทีกล่าวถึง ให้สภาผูว้า่การภาคฯมีอาํนาจดงัต่อไปนี 
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(ก) มีอาํนาจและควบคุมกรรมการฝ่ายต่างๆ  ของภาครวมและการประชุมใหญ่ของภาครวม 

(ข) บริหาร  ควบคุมทรัพยสิ์น   การดาํเนินงานและกองทุนของภาครวม 

(ค) มีอาํนาจควบคุมดูแล แกไ้ข และตดัสินใน ทุกๆ เรืองของการประชุมใหญ่ของภาครวม  

รวมถึงการประชุมอืนๆ ทงัหมดของภาครวมดว้ย 

(ง) เมือไดรั้บอนุญาตตามนโยบายของคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์

สากลและภายใตก้ฎระเบียบ    ทีกาํหนดขึนโดยคณะกรรมการดงักล่าว  ให้มีอาํนาจทีจะ

รับฟังและตดัสินคาํร้องเรียนในเรืองทีเกียวกบัธรรมนูญขององคก์ร โดยภาครอง สโมสร

หรือสมาชิกของสโมสรไลออนส์ในภาครวมนี  คณะกรรมการอาํนวยการสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลจะตอ้งพิจารณาตรวจสอบการตดัสินใจของสภาภาครวมฯทุกครัง  

และอาจเปลียนแปลงคาํวินิจฉัยตดัสินนนัๆ ได ้

(จ) ควบคุมและบริหารจัดการเกียวกับเ รืองงบประมาณทังหมดของภาครวม  ของ

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ของภาครวม และการประชุมใหญ่ของภาครวม และไม่ใหมี้การ

อนุมติัหรือการกระทาํอนัใดทีจะก่อให้เกิดพนัธะอนัส่งผลให้มีรายจ่ายเกินรายได ้หรือ

งบประมาณขาดดุลในปีการเงินนนัๆ  
 

มาตรา  

การประชุมใหญ่ของภาครวม 
 

ข้อ 1. สถานทแีละเวลา   

  ให้มีการประชุมใหญ่ของภาครวมเป็นประจาํทุกปีโดยหมุนเวียนสถานทีจดัการประชุมใหญ่

ร่วมกบัการประชุมใหญ่ของภาครองต่างๆ ในภาครวมนัน และให้จดัขึนก่อนการประชุมใหญ่ของ       

ไลออนส์สากลไม่นอ้ยกวา่ (30) สามสิบวนั ณ สถานทีทีกาํหนดโดยสภาภาครวมล่วงหน้าเป็นเวลาสอง

ปี และตามวนัเวลาทีสภาภาครวมจะกาํหนดขึนร่วมกนักบัภาครองทีจะเป็นเจา้ภาพ 
 

ข้อ 2. สิทธิของผู้แทนสโมสร  

 ให้สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคมสโมสรไลออนส์สากลในภาคทีสังกดัและ

ในภาครวมนี มีสิทธิส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของภาครวมได ้(1) หนึงคน และผูแ้ทนสาํรองอีก (1) 

หนึงคนต่อสมาชิก (10) สิบคน หรือเศษอย่างน้อย (5) ห้าคน และสมาชิกเหล่านีจะต้องเป็นสมาชิก

มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยหนึงปีกับอีกหนึงวันในสโมสรนันตามทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของ

สํานักงานไลออนส์สากล     ณ  วนัที 1 ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีจะมีการประชุมใหญ่ และให้

ผูแ้ทนทีไดรั้บการรับรองและเขา้ประชุมดว้ยตนเองมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละ (1)  หนึงเสียงต่อการ

เลือกหนึงตาํแหน่ง  และ(1) หนึงเสียงต่อหนึงญตัติ  ถา้ไม่ระบุไวใ้นทีนีให้ถือวา่คะแนนเสียงสนบัสนุน

ขา้งมากของผูแ้ทนในญตัติใดๆ เป็นมติของทีประชุม  ค่าบาํรุงต่างๆ ทีคา้งชาํระจะนาํมาชาํระเพือใหมี้



 - 4 - 

สถานภาพสมบูรณ์ได ้แต่จะตอ้งก่อนการปิดรับรองสิทธิบตัร  การปิดการรับรองสิทธิบตัรนีจะกาํหนด

โดยระเบียบปฏิบติัของการประชุมใหญ ่
 

ข้อ 3.  องค์ประชุม  

 เมือผูแ้ทนสโมสรเขา้ประชุมเกินกึงหนึงของผูแ้ทนทีลงทะเบียนในวาระใดของการประชุม

ใหญ่ของภาครองหรือภาครวมให้ถือเป็นองคป์ระชุมได ้
 

มาตรา  

การแก้ไขธรรมนูญ 
 

ข้อ 1.  ระเบยีบการแก้ไข  

 ธรรมนูญนีจะแกไ้ขไดใ้นการประชุมใหญข่องภาครวมเท่านนั และโดยการเสนอญตัติโดย

คณะกรรมการธรรมนูญและขอ้บงัคบั และมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียง (2/3) สองในสามของการ

ลงคะแนนทงัหมด 
 

ข้อ 2.  การประกาศ  

 จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงเพอืแกไ้ขธรรมนูญนี   จนกว่าจะไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรต่อสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรอยา่งนอ้ย (30) สามสิบวนัก่อนการประชุมใหญ่จะเริมขึนและ

จะตอ้งแจง้ดว้ยวา่จะมีการลงคะแนนเสียงเพอืแกไ้ขอีกดว้ย 
 

ข้อ 3. วนัทปีระกาศใช้  

 ธรรมนูญทีผ่านการแก้ไขแล้วจะมีผลใช้ได้หลังจากเสร็จสินการประชุมใหญ่ทีได้มีการ

ลงคะแนน    นอกเสียจากจะระบุไวเ้ป็นอืนในการแกไ้ขนนั 
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มาตรา 1 

การประชุมใหญ่ของภาครวม 
 

ข้อ 1.   การกาํหนดสถานทีประชุม    

 ให้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูรั้บเอกสารเสนอการขอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่จาก

ผูว้่าการภาคของภาครองทีหมุนเวียนเรียงตามลาํดบัภาคต่างๆดงันี ภาค  -เอ  , ภาค - เอ2, ภาค 

 - บี , ภาค  – ซี, ภาค  – ดี และ ภาค  – อี  โดยทีเอกสารเสนอจะตอ้งระบุขอ้มูลต่างๆ 

ตามทีสภาผูว้่าการภาคฯจะเป็นผูก้าํหนด  และจะตอ้งส่งถึงประธานสภาผูว้่าการภาคฯไม่นอ้ยกว่า (60) 

หกสิบวนัก่อนวนัเริมประชุมใหญ่ของภาครวมทีจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียง  ให้สภาผูว้่าการภาคฯ

กาํหนดขนัตอนของการตรวจสอบขอ้เสนอต่างๆ รวมถึงการนาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่  ในกรณีทีไม่มีผู ้

เสนอรับเป็นเจา้ภาพหรือไม่สามารถรับขอ้เสนอไดก้็ใหส้ภาผูว้่าการภาคพิจารณาก่อนทีจะให้ทีประชุม

ใหญ่ตดัสิน 
 

ข้อ 2.  การเปลยีนสถานทปีระชุม  

หากมีเหตุผลอนัสมควร  ให้สภาผูว้่าการภาคฯมีสิทธิและอาํนาจทีจะเปลียนแปลงสถานที

ประชุมใหญ่ได ้ แมว้่าทีประชุมใหญ่ไดก้าํหนดไวก่้อนแลว้  ทงันีตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ภาระหนีสินอนัเนืองมาจากกรณีนี 
 

ข้อ 3.  กรรมการ 

ให้สมาชิกของสภาผูว้า่การภาคฯเป็นกรรมการเจา้หนา้ทีบริหารของการประชุมใหญ่ประจาํปี

ของภาครวม 
 

ข้อ 4.  วาระการประชุมใหญ่ของภาครวม  

ให้สภาผูว้า่การภาคฯเป็นผูก้าํหนดวาระการประชุมใหญ่ของภาครวม และให้ถือเป็นวาระของ

การประชุมของแต่ละวนั 
 

ข้อ 5. ระเบียบปฏิบัตสํิาหรับการประชุม   

เวน้แต่ในกรณีทีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนโดยเฉพาะในธรรมนูญและขอ้บงัคบันีหรือระเบียบ

ปฏิบติัทีนาํมาใชใ้นการประชุมให้กาํหนดใชก้ฎการประชุมของโรเบิร์ตฉบบัปรับปรุงแกไ้ขใหม่กบั

ขอ้ตกลงทีเกียวกบัระเบียบปฏิบติัในการประชุมภาครวมและการประชุมของสภาผูว้า่การภาคฯหรือ

คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม 
 

 

ข้อบังคบั (BY-LAWS) 
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ข้อ 6.  ผู้รักษาความสงบ  

ให้สภาผูว้า่การภาคแต่งตงัผูรั้กษาความสงบและผูช่้วยผูรั้กษาความสงบของการประชุมใหญ่

ภาครวมไดต้ามทีเห็นสมควร 
 

ข้อ 7.   การรายงานผลเป็นทางการ  

ให้ส่งรายงานของการประชุมใหญ่ของภาครวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อ

สโมสรทีสังกดัในภาครวมนี   หรือจดัส่งตามคาํแนะนาํของเลขาธิการสภาภาครวม 
 

ข้อ 8.  การประชุมใหญ่ประจําปีของภาครอง  

ให้ถือวา่ผูแ้ทนสโมสรทีลงทะเบียนเขา้ประชุมของภาครองทีมาประชุมในการประชุมใหญ่

ประจาํปีของภาครวมเป็นการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครองนนัๆ ได ้
 

มาตรา 2 

การประชุมอืน ๆ 
 

ข้อ 1.  การประชุมสภาผู้ว่าการภาคฯ  

 ให้สภาผูว้่าการภาคฯจดัการประชุมสภาขึนภายใน (60) หกสิบวนัหลงัจากผูว้่าการภาคไดรั้บ

การแต่งตงัอย่างเป็นทางการ และกาํหนดการประชุมอืนๆ ตามทีเห็นสมควร ให้ประธานสภาหรือ

เลขาธิการสภารับคาํสังประธานสภาเป็นผูอ้อกหนังสือเชิญประชุมแต่ละครังของสภาผูว้่าการภาคฯ 

โดยกาํหนดเวลาและสถานทีดว้ย ส่วนการประชุมสภาผูว้า่การภาคฯครังต่อๆ ไปให้สภาเป็นผูก้าํหนด 
 

ข้อ 2.  องค์ประชุม  

เมือสมาชิกของสภาส่วนใหญ่มาพร้อมแลว้ให้ถือเป็นองคป์ระชุมได ้
 

มาตรา 3 

หน้าทีของสภาผู้ว่าการภาคฯ และคณะกรรมการภาครวม 
 

ข้อ 1. สภาผู้ว่าการภาครวม ให้สภาผู้ว่าการภาคฯมหีน้าท ี

(ก) ทาํสญัญาและอนุมติัการชาํระค่าใชจ่้ายดา้นธุรการทีเกียวขอ้งกบัการประชุมใหญ ่   

ประจาํปีของภาครวม 

(ข) ระบุสถาบนัการเงินทีจะฝากเงินทุนของภาครวม 

(ค) กาํหนดจาํนวนเงินคาํประกนั และสถาบนัทีจะเป็นผูค้าํประกนัของเหรัญญิกภาครวม 

 (ง)  รับรายงานสถานะการเงินทุกครึงปี หรือบ่อย กว่านนัจากเหรัญญิกสภาภาครวม และ จดั

ให้มีการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการเงินทีอยู่ในความรับผิดชอบของเหรัญญิกภาค

รวมเมือสินสุดปีการเงิน 
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ข้อ 2.  ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ  

 ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ จะทาํหน้าทีเป็นผูป้ระสานงานของภาครวมและจะปฏิบติัหน้าที

ตามทีไดรั้บมอบหมายจากสภาผูว่้าการภาคฯเท่านนั และจะตอ้งรับผิดชอบดงัต่อไปนี 

(ก) ส่งเสริมวตัถุประสงคข์องไลออนส์สากล 

(ข) เป็นผูน้าํกาํหนดแนวทางและริเริมตามโครงการต่างๆ  ของไลออนส์สากลและของภาค

รวม  รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมดว้ย 

(ค) สร้างและอปุถมัภค์วามสามคัคีภายในภาครองและช่วยเหลือผูว้า่การภาคแกไ้ขในเรือง

ต่างๆ 

(ง) เป็นประธานในการประชุมใหญ่ของภาครวมและการประชุมของสภาผูว้า่การภาค 

(จ) ส่งรายงานและปฏิบติัตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญแล

ขอ้บงัคบัของภาครวม 

(ฉ) ปฏิบติัหนา้ทีในดา้นบริหารตามทีสภาผูว้า่การภาคจะมอบหมายให ้

(ช) อาํนวยความสะดวกในการส่งมอบบญัชี กองทุน  และบนัทึกต่าง ๆ  ของภาครวมใหแ้ก่

ประธานสภาผูว้า่การภาคฯคนต่อไปเมือสินสุดวาระของตนแลว้ 
 

ข้อ 3.   เลขาธกิารสภาภาครวม / เหรัญญกิสภาภาครวม  

ให้เลขาธิการสภาภาครวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบติัหนา้ทีภายใตก้ารดูแลและมอบหมาย

จากสภาผูว้า่การภาคฯ  โดยมีหนา้ที 

(ก) จดัทาํและเกบ็รักษาบนัทึกการ  ประชุมของการประชุมสภาผูว้า่การภาคฯ ทุกครัง  และให้

ส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัสมาชิกของสภาผูว้่าการภาคฯ ทุกคนและส่ง

สาํเนาไปยงัสาํนกังานใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

(ข)  ช่วยสภาผูว้า่การภาคฯในการบริหารภาคและงานอืน ๆ   ตามทีระบุหรือปรากฏอยูใ่น

ธรรมนูญและขอ้บงัคบั หรือทีสภาผูว้า่การภาคฯมอบหมายให ้

(ค)  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าบาํรุงสมาชิกทีสงัจ่ายโดยเลขาธิการ / เหรัญญิกของภาค

รอง และนาํฝากในธนาคารตามทีสภาผูว้า่การภาคกาํหนด และให้เบิกจ่ายเงินภายใตก้าร

ตรวจตราและควบคุมของสภาผูว้า่การภาค โดยจ่ายเป็นเช็คลงนามร่วมกบัประธานสภา

ผูว้่าการภาคหรือกรรมการสภาทีไดรั้บอนุมติัท่านหนึงท่านใด 

(ง) เก็บรักษาสมุดบญัชีและหลกัฐานทางบญัชีทีถูกตอ้งและรายงานการประชุมของสภาผูว้า่

การภาคฯและการประชุมอนืๆ ของภาครวม  และพร้อมทีจะให้กรรมการสภาผูว้า่การภาค 

หรือสโมสรไลออนส์ใดๆ ในภาครวม (หรือตวัแทนผูรั้บมอบอาํนาจ) ตรวจสอบดูไดใ้น

เวลาอนัควรและชอบดว้ยเหตุผล 
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(จ) จดัการเอาประกนัความซือสัตยใ์นการ ปฏิบติัหนา้ทีในจาํนวนเงินทีกาํหนดโดยสภาผูว้า่

การภาคฯ 

(ฉ) ในกรณีทีตาํแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกนั  หนา้ทีที

กาํหนดไว ้ณ ทีนีก็ให้แบ่งไปตามตาํแหน่ง 
 

ข้อ 4.  ประธานฝ่ายพธีิการของภาครวม  

ให้สภาผูว้า่การภาคฯแต่งตงัประธานฝ่ายพิธีการสาํหรับภาครวม โดยมีหนา้ทีภายใตก้าร

ควบคุมและดูแลของสภาผูว้า่การภาคฯดงันี 

(ก) กาํหนดทีนงัของแขกรับเชิญในงานต่าง  ๆ    ตามแนวทางของไลออนส์สากล และการ

แนะนาํก็ให้ใชวิ้ธีการเดียวกนันี และจะตอ้งแจง้การแต่งกายให้ชดัเจนในแต่ละงาน 

(ข) จดัตอ้นรับ ณ สนามบิน (หรือทีอืนๆ) ให้เหมาะสม เตรียมรถรับ-ส่งสู่ทีพกัแรม ตรวจดู

ความเรียบร้อยของทีพกัแรม และจดัเตรียมสิงของทีเหมาะสม (เช่น ผลไม ้ดอกไม ้ฯลฯ) 

(ค)  จดัให้มีพเีลียงคอยอาํนวยความสะดวกให้แขกรับเชิญเพอืไปร่วมงานให้ตรงตามเวลา 

(ง)  จดัให้มีการไดเ้ขา้เยยีมคาํนบัผูน้าํในระดบัต่างๆ เมือมีโอกาส 

(จ) ประสานงานดา้นประชาสมัพนัธ์ผา่นสือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน ์ วิทย ุ ตาม

ความเหมาะสม 

(ฉ)  จดัรถรับ-ส่งสู่สนามบิน และ  ประสานการเดินทางกลบั 
 

มาตรา 4 

การเลือกตงัสมาชิกสภาผู้ว่าการภาค 

และประธานสภาผู้ว่าการภาค 

และคณะกรรมการภาครวม 
 

ข้อ 1.   ให้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ รับเลือกตัง  

เรียกประชุมผูว้า่การภาครับเลือกตงัทุกภาคภายใน ( ) สิบห้าวนัเพอืลงมติวา่จะเชิญผูว้า่การ

ภาคทีกาํลงัจะพน้หนา้ทีหรืออดีตผูว้่าการภาคเขา้มาเป็นกรรมการบริหารสภาฯ หากมีมติให้เชิญก็ให้

เป็นไปตามธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม  มาตรา  ขอ้  
 

ข้อ 2. ให้มีการแต่งตงัรองประธานสภาผู้ว่าการภาค ( ) หนึงคน 

 เลขาธิการสภาผูว้า่การภาค เหรัญญิกสภาผูว้า่การภาค กรรมการบริหารสภาผูว้า่การภาค ที

ปรึกษาสภาผูว้า่การภาค และกรรมการสภาภาครวมในตาํแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

การแต่งตงัจะกระทาํโดยเปิดเผยหรือลบัให้อยูใ่นดุลยพินิจของทีประชุม 
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ข้อ 3.   การเลือกตงัประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ   

 ให้ภาครองตามธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม  มาตร 4 ขอ้ 3   ดาํเนินการเลือกตงั

ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ  ผูว้า่การภาคทีกาํลงัจะผ่านพน้ ทีอยูใ่นตาํแหน่งไม่นอ้ยกว่า ( ) หกเดือน

ก่อนวนัเลือกตงัหรืออดีตผูว้่าการภาคทีมีสถานภาพสมบูรณ์ และสงักดัสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพ

สมบูรณ์ในภาครอง มีสิทธิทีจะลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นประธานสภาผูว้า่การภาคฯ โดยจะตอ้ง

ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

3.1 แจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการรับและเสนอชือผูส้มคัรเขา้รับ

เลือกตงัของภาครองทีตนสงักดัอยูก่่อนวนัประชุมใหญ่จะเริมขึนไม่นอ้ยกวา่ ( )   หกสิบ

วนั พร้อมทงัหลกัฐานแสดงคุณสมบติัตามขอ้ . และสาํเนาส่งผูว้า่การภาค   คณะกรรมการ

รับและเสนอชือผูส้มคัรเขา้รับเลือกตงัจะเสนอชือผูส้มคัรรับเลือกตงัทงัหมดทีมีคุณสมบติั

ครบถว้นต่อทีประชุมใหญป่ระจาํปีของภาครอง หากไม่มีผูส้มคัรและ/หรือ  ไม่มีผูมี้

คุณสมบติัครบถว้น   ในกรณีนีเท่านนั จึงให้มีการเสนอชือผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานสภา

ผูว้่าการภาคฯ ทีมีคุณสมบติัครบถว้นในทีประชุมใหญ่ภาครองได ้

3.2 ให้มีการเลือกตงัต่างวาระกนั ระหวา่งการเลือกตงัผูว้า่การภาค รองผูว่้าการภาคคนที  และ 

รองผูว้่าการภาคคนที 2  ให้ผูส้มคัรแต่ละคนมีสิทธิพดูในทีประชุมใหญ่ของ   ภาครอง ได้

คนละไม่เกิน (  ) ห้านาที เพอืสนบัสนุนตนเอง และให้ผูส้นบัสนุนมีสิทธิพูดไดไ้ม่เกิน (  ) 

สามนาทีหรืออาจสลบักนัก็ได ้  กรณีทีมีผูส้มคัรมากกว่า ( ) หนึงคนให้จบัฉลากเพอืการ

พดูก่อนหลงั 

3.3 ให้ผูว้่าการภาคเสนอชือผูที้ไดรั้บการเลือกตงัเป็นประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  ต่อทีประชุม

ใหญ่ภาครวมเพือรับทราบ 

3.4 ให้ผูที้ได้รับการเสนอชือเพือดาํรงตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  มีสิทธิแสดง

วิสยัทศัน์ในทีประชุมใหญ่ภาครวมไดไ้ม่เกิน (3 ) สามนาที 

3.5 การลงคะแนน   การเลือกตงัจะกระทาํโดยการลงบัตรเป็นคะแนนลบัของคณะผูแ้ทน

สโมสร  ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไม่มีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากใน

การออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งดาํเนินการลงคะแนนต่อไป จนกว่าจะมีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บ

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนคะแนนทีลง 

3.6 การรับรองเป็นหลกัฐาน  ให้เลขาธิการภาครวม ทาํหนังสือถึงสํานักงานใหญ่ไลออนส์

สากล แจง้ผลการเลือกตงัภายในเวลา ( ) สิบห้าวนั 
 

ข้อ 4.   ตําแหน่งว่าง 

4.1  เมือตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯว่างลงไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ  ให้รองประธานสภา

ผูว้่าการภาคฯ ทาํหน้าทีแทนโดยอตัโนมติั ถา้รองประธานสภาผูว้่าการภาคฯ ไม่สามารถ
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จะทาํหน้าทีได ้ให้เลขาธิการสภาผูว้่าการภาคฯรักษาการชวัคราว และให้เรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารสภาผู ้ว่าการภาคฯภายใน ( ) สิบห้าว ัน เพือพิจารณาเลือก

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯคนใหม่จากคณะกรรมการบริหารสภาผูว้่าการภาคฯ ชุดนีขึน

ดํารงตาํแหน่งแทน และให้อยู่ในตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระทีเหลืออยู่ เวน้แต่ถ้า

ระยะเวลาของตาํแหน่งประธานสภาผูว้่าการภาคฯ ว่างลง ไม่ถึง ( ) เกา้สิบวนั จะหมด     

วาระลง ก็ใหร้องประธานสภาผูว้า่การภาคฯรักษาการแทนไปจนกวา่จะหมดวาระ 

4.2 เมือตาํแหน่งกรรมการอืนๆ ในสภาผูว้า่การภาคฯวา่งลงให้สภาผูว้า่การภาคฯแต่งตงัผูว้า่

การภาคคนใหม่ทีไดรั้บแต่งตงัหรืออดีตผูว้า่การภาค แลว้แต่กรณีดาํรงตาํแหน่งแทน และ

ให้อยูใ่นตาํแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระทีเหลืออยู ่
 

ข้อ 5.  ให้สภาผู้ว่าการภาคฯ จดัให้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้ว่าการภาคฯ 

ภายในหกสิบ (60) วนั  นับแต่วนัทีผูว้่าการภาคแต่ละภาคเขา้ดาํรงตาํแหน่งอยา่งเป็นทางการ 

และให้มีการประชุมครังต่อ ๆ  ไปตามทีเห็นสมควร ให้ประธานสภาผูว้่าการภาคฯเป็นผูก้าํหนดวนั 

เวลา และสถานทีประชุมครังแรก ส่วนการประชุมครังต่อๆ ไปให้สภาผูว้า่การภาคฯเป็นผูก้าํหนด 
 

ข้อ 6.   คณะกรรมการสิทธิบัตร  

คณะกรรมการนีประกอบดว้ยผูว้่าการภาคคนปัจจุบนั รองผูว้่าการภาค เลขาธิการภาค และ

เหรัญญิกภาค ให้ประธานสภาผูว่้าการภาคฯเป็นประธาน และให้คณะกรรมการนีมีอาํนาจทีจะปฏิบติั

หนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นกฎระเบียบของโรเบิร์ตฉบบัแกไ้ขใหม ่
 

ข้อ 7.  คณะกรรมการการประชุมภาครวม  

 ให้ประธานสภาแต่งตงัประธานต่างๆ  ของคณะกรรมการการประชุมภาครวม คือ ฝ่ายขอ้ยุติ 

ฝ่ายเสนอชือ ฝ่ายเลือกตงั ฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั ฝ่ายกฎระเบียบและการประชุมใหญ่ไลออนส์

สากล  และให้มีกรรมการอย่างน้อยหนึงคนจากแต่ละภาครองเป็นตวัแทนในแต่ละคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเหล่านีจะปฏิบติัหนา้ทีตามทีสภาผูว้า่การภาคจะมอบหมายให ้
 

ข้อ 8.  คณะกรรมการภาครวมอืน ๆ  

 สภาผูว้า่การภาคฯอาจแต่งตงัคณะกรรมการอืนๆ หรือตาํแหน่งอืนๆ ตามความจาํเป็นและ

เห็นสมควร เพอืให้การบริหารงานของภาครวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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มาตรา 5 

กองทุนบริหารของภาครวม 
 

ข้อ 1.  รายได้ของภาครวม    

 เพอืให้ภาครวมมีรายไดส้าํหรับบริหารงาน ให้ภาครวมเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็นจาํนวนเงิน (50)  ห้า

สิบบาทจากสมาชิกไลออนส์ทุกสโมสรในภาครวม โดยให้แต่ละสโมสรเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็น (2) สอง

งวดตามกาํหนดดงันี 

ชาํระ ( ) ยสิีบห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที  กนัยายนของทุกปี  เป็นค่าบาํรุงครึงปี

แรกระหว่างวนัที1 กรกฎาคม ถึง วนัที 31 ธนัวาคม 

ชาํระ (25) ยสิีบห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที 10 มีนาคมของทุกปี เป็นค่าบาํรุงครึงปี

หลงั ระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึง วนัที 30 มิถุนายน 

สโมสรจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงนีต่อเหรัญญิกภาครวม เวน้แต่สโมสรทีไดส้ถาปนาขึนใหม่หรือ

ไดรั้บการฟืนฟ ู    ซึงจะตอ้งชาํระในอตัราถวัเฉลียนบัจากวนัทีหนึงของเดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนา

หรือปรับปรุงแลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงดงักล่าวจะนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายบริหารดา้นธุรการของภาครวม โดย

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภาผูว้า่การภาคก่อนเท่านนั การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเชค็ลงลายเซ็นของเหรัญญิก

ภาครวมและประธานสภาผูว้า่การภาคฯ 
 

ข้อ 2.  รายได้จากการจัดประชุมใหญ่ประจําปี 

ซึงไม่ใช่เงินกองทุนประชุมใหญ่ฯภาคและภาครวม หากเงินสนบัสนุนจากกองทุนประชุมใหญ่

ตามขอ้บงัคบัมาตรา  ขอ้ .  ไม่เพียงพอสาํหรับการจดัการประชุมใหญ่ฯ  ใหภ้าคฯทีไดรั้บการแต่งตงั

ให้เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมใหญ่ประจาํปี ตามขอ้บงัคบัมาตรา  ขอ้ . สามารถหารายรับเพมิเติม

นอกจากรายรับจากเงินกองทุนการประชุมใหญ่ฯได ้ เพอืให้ภาคฯเจา้ภาพสามารถดาํเนินการจดัประชุม

ใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ภาครวมแลว้ ภายใน  วนั  ให้ภาคฯ

จดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายจากการจดัประชุมใหญ่ฯ   ส่งให้แก่สภาผูว้า่การภาคฯเพอืรับรอง หากมีรายรับ

ฯมากกว่ารายจ่ายหลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายของการจดัประชุมใหญ่หมดสินแลว้ในปีนนัๆ ให้ภาคฯนาํ

รายไดสุ้ทธิดงักล่าวดาํเนินการดงัต่อไปนี 

2.1 นาํเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายไดสุ้ทธิในขอ้  ส่งให้สภาผูว้า่การภาคฯ ไปเป็นรายได้

ของงบบริหารสภาผูว้า่การภาค เพอืใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายดา้นบริหารของภาครวม 

2.2. นาํเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายไดสุ้ทธิในขอ้  ส่งให้สภาผูว้า่การภาคฯ ไปเป็นรายได้

ของกองทุนสวสัดิการพนกังานสาํนกังานภาครวมฯ เพอืใชเ้ป็นสวสัดิการให้แก่พนกังาน

ของสาํนกังานภาครวมฯ ตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ  
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2.3.  นาํเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายไดสุ้ทธิในขอ้  ส่งให้สภาผูว้า่การภาคฯ ไปเป็นรายได้

ในกองทุนการประชุมใหญป่ระจาํปีของภาคและภาครวม เพอืเป็นค่าใชจ่้ายของการจดั

ประชุมใหญ่ในปีต่อไป โดยให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินนนั และจะใชเ้พอืเป็น

ค่าใชจ่้ายของการจดัการประชุมใหญ่เท่านนั  

2.4.  นาํเงินจาํนวน ร้อยละ  ของรายไดสุ้ทธิในขอ้  ส่งให้ผูว่้าการภาคฯ ไปเป็นรายไดข้อง

ภาคฯทีเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่ฯ ตามขอ้บงัคบัมาตรา  ขอ้ .  เพอืใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆของภาคฯ ตามมติของคณะกรรมการบริหารภาคฯ  ร่วมกบัคณะกรรมการจดัการ

ประชุมใหญ่ฯ เพือใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาไลออนส์ไทย โดยแจง้มติดงักล่าวต่อ

สภาผูว้า่การภาคฯ เพอืรับทราบ 
 

(บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย ครังที   ณ จงัหวดั

เชียงราย ไดรั้บรองขอ้บงัคบันีแลว้  ใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัที ในภาคฯทีเป็นเจา้ภาพการประชุมใหญ่ฯ   

ครังที   โดยให้สภาผูว้า่การไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย ปีบริหาร -   ดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทีไดรั้บรองแลว้นีทุกประการ) 
 

ข้อ 3. สมาชิกตลอดชีพ 

สามารถชาํระเงินค่าบาํรุงภาครวมฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคตให้แก่ภาครวม 

310 ประเทศไทย ครังเดียวเป็นจาํนวนเงิน 6,000 บาท (หกพนับาท) เพอืให้ไดรั้บการยกเวน้การชาํระค่า

บาํรุงตามขอ้บงัคบัมาตรา 5 ขอ้ 1. และเงินกองทุนต่างๆทีภาครองเก็บจากสมาชิกเพอืส่งให้ภาครวมฯ

ดว้ย แต่ยงัคงมีพนัธะตอ้งชาํระค่าบาํรุงให้กบัภาครองและสโมสรต่อไป และจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ 

เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าทีไดป้ฏิบติัตามพนัธะโดยครบถว้น 

และหากสมาชิกตลอดชีพท่านนนัประสงคจ์ะยา้ยสโมสรและไดรั้บเชิญให้เขา้เป็นสมาชิก

สามญัของสโมสรไลออนส์อืน ก็จะไดรั้บสิทธิดงักล่าวขา้งตน้โดยอตัโนมติั  

เงินค่าบาํรุงตามขอ้ 3 ดงักล่าวนี ใหส้ภาผูว้า่การภาคฯ นาํไปเป็นรายไดข้องกองทุนบริหารค่า

บาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  เพือใชป้ระโยชน์ตามขอ้บงัคบักองทุนฯ 

(ภาคผนวก ก.) ต่อไป 

บทเฉพาะกาล  เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครังที 52 ณ จงัหวดั

ภูเก็ต ไดรั้บรองขอ้บงัคบันีแลว้  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่ปีบริหาร 2561-2562  เป็นตน้ไป  โดยให้สภา 

ผูว้่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2561-2562 ดาํเนินการให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัทีไดรั้บรองแลว้นีทุกประการ 
 

 



 - 13 - 

มาตรา 6 

กองทุนของภาครวม 
 

ข้อ 1.  ค่าบํารุง 

1.1 ให้เรียกเกบ็ค่าบาํรุง ของกองทุนการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคและภาครวม จาํนวน 

( ) หนึงร้อยบาท จากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม ให้ภาครองโอนเงินทีเรียกเกบ็

สมทบทุนสนบัสนุนการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครองและภาครวม เมือไดรั้บแจง้

จากสภาผูว้า่การภาคฯ และให้นาํฝากไวใ้นบญัชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินที

กาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารสภาภาครวม ค่าบาํรุงนีจะนาํไปใชไ้ดเ้ฉพาะเป็น

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการประชุมใหญ่ประจาํปีเท่านนั และจะตอ้งชาํระโดยสงัจ่ายเป็น

เช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นกาํกบัโดยประธานสภาผูว้า่การภาคฯ หรือ

กรรมการภาครวมคนอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

1.2 ให้เรียกเก็บค่าบาํรุงของกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  และการ

แข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ( ) หนึงร้อยบาท  จากสมาชิกของ

ทุกสโมสรในภาครวม  ให้ภาครองโอนเงินทีเรียกเก็บสมทบทุนสนบัสนุนจดัการแข่งขนั

ตอบคาํถามในหนังสือสารานุกรมไทย เมือไดรั้บแจง้จากสภาผูว้่าการภาคฯ และนาํฝาก

ไวใ้นบญัชีพิเศษ ณ ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงินทีกาํหนด  โดยคณะกรรมการบริหาร

สภาภาครวม ค่าบาํรุงนีจะนาํไปใชจ้ดัการแข่งขนัสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน  ภายใต้

ความรับผิดชอบของสภาภาครวม  และจะตอ้งชาํระโดยสังจ่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของ

เหรัญญิกภาครวม และเซ็นกาํกบัโดยประธานสภาผูว้่าการภาคฯ หรือกรรมการภาครวม

คนอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 
 

ข้อ 2.  กองทุนคงเหลือ  

          2.1  ในปีการเงินใดๆ หากมีเงินกองทุนการประชุมใหญ่เหลืออยู ่ หลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายของ

การจดัประชุมใหญ่หมดสินแลว้ในปีนนัๆ ให้คงไวใ้นกองทุนเดิม เพือเป็นค่าใชจ่้ายของ

การจดัประชุมใหญ่ในปีต่อไป โดยให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินนนั และจะใชเ้พอื

เป็นค่าใชจ่้ายของการจดัการประชุมใหญ่เท่านนั 

         2.2  ในปีการเงินใดๆ หากมีกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน   และการ

แข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน  เหลืออยู่หลงัจากชาํระค่าใชจ่้ายใน

เรืองสารานุกรมไทยฯ หมดสินแลว้นปีนนัๆ  ให้คงไวใ้นกองทุนเดิม  เพือเป็นค่าใชจ่้าย

ของการจดัจดัการสนบัสนุนสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน และการแข่งขนัตอบคาํถาม

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนในปีต่อไป  โดยให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินนนั และ

ใชจ่้ายในเรืองสารานุกรมไทยฯ เท่านนั 
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ข้อ 3.  การเกบ็ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ประจาํปี  

 ให้สภาผูว้า่การภาคฯกาํหนดค่าลงทะเบียนเขา้ประชุมร่วมกนักบัภาครองทีรับเป็นเจา้ภาพ และ

จดัเกบ็ตามระเบียบทีสภาผูว้า่การภาคฯวางไวจ้ากผูแ้ทนสโมสร ผูแ้ทนสาํรอง และผูเ้ขา้ร่วมการประชุม

ใหญ ่เพอืนาํไปจ่ายเป็นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็นจริงในระหวา่งการประชุมใหญ่ประจาํปี 
 

ข้อ 4.  การตรวจสอบบัญชี 

          ให้สภาผูว้า่การภาคฯ กาํหนดใหมี้การตรวจสอบบญัชี ของกองทุนประชุมใหญภ่าครวมและ

กองทุนสนบัสนุนสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน และการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับ

เยาวชนอยา่งนอ้ยปีละครัง และให้ส่งรายงานสถานะการเงินดงักล่าวต่อทีประชุมใหญ่ภาครวม ในปีที

ผา่นมาเสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจาํปี เพอืรับรองงบดุลดว้ย 
 

ข้อ 5.   ภายใน (60) หกสิบวันนับแต่วนัปิดการประชุมใหญ่ประจาํปี  

 ให้สภาผูว้า่การภาคฯสงัการใหเ้ลขาธิการสภาภาครวมส่งรายงานการประชุมใหญ่ไปให้สมาคม

สโมสร ไลออนส์สากลและสโมสรทุกสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย ์
 

มาตรา 7 

การเสนอชือและรับรองการเข้ารับเลือกตัง 

เป็นกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล 

และอปุนายกไลออนส์สากลคนทสีอง 
 

ข้อ 1.  ระเบียบการรับรอง  

 อา้งถึงระเบียบของธรรมนูญและขอ้บงัคบัของไลออนส์สากล  สมาชิกของสโมสรไลออนส์ใน

ภาคทีตอ้งการการรับรองจากการประชุมภาคในฐานะผูส้มคัรเป็นกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล

หรืออุปนายกไลออนส์สากลคนทีสองจะตอ้ง : 

(ก) นาํส่ง (โดยไปรษณียห์รือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงคเ์พอืขอการรับรองต่อ

ผูว้่าการภาค และหากเป็นภาครองจะตอ้งนาํส่งต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของสภาผูว้า่การ

ภาครวมอีกดว้ย ไม่นอ้ยกวา่ (60) หกสิบวนั ก่อนการเปิดประชุมภาคทีจะมีการลงคะแนน

รับรองดงักล่าว 

(ข) พร้อมกับนําส่งเอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคุณสมบติัสําหรับตาํแหน่งนันๆ  ตามที

กาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของไลออนส์สากล 
 

ข้อ 2. การเสนอชือ  

 เมือมีผูแ้จง้ความประสงค์และนาํส่งแลว้ให้ผูว้่าการภาค  นาํเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชือ

ของการประชุมภาคนนั  เพือตรวจสอบคุณสมบติัและขอหลกัฐานทีเกียวขอ้งเพมิเติมจากผูส้มคัร  หาก
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จําเป็นตามกาํหนดของธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล  และเสนอชือของผูส้มัครทีมี

คุณสมบติัครบถว้นตามกาํหนดไวใ้นธรรมนูญ เพอืการเลือกตงัในการประชุมภาคต่อไป 
 

ข้อ 3.  การปราศรัยของผู้สนบัสนุน  

 ผูส้มคัรแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผูป้ราศรัย สนบัสนุนหนึงคนโดยใชเ้วลาไม่เกิน (3) สามนาที 
 

ข้อ 4.  การลงคะแนน    

การรับรองจะกระทาํโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบั   ในกรณีทีมีผูเ้สนอขอรับรองเพียงคนเดียว 

อาจจะใหรั้บรองดว้ยการออกเสียงกไ็ด ้ ผูส้มคัรทีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงั

จากทีประชุมใหญ่  ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัหรือไม่มีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากใน

การออกเสียงลงคะแนนจะตอ้งดาํเนินการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียง         

ขา้งมากของจาํนวนคะแนนทีลง 
 

ข้อ 5.  การรับรองเป็นหลกัฐาน    

 การรับรองโดยทีประชุมภาครวมจะทาํเป็นหนังสือถึงสํานักงานของไลออนส์สากล  โดย

ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ  ตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของไลออนส์สากล 
 

ข้อ 6.  ความถูกต้องตามกฎ  

 การรับรองของภาคต่อผูส้มัครทีเป็นสมาชิกของสโมสรในภาคนีจะไม่ถูกตอ้งจนกว่าจะได้

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรา 7 เสียก่อน 
 

มาตรา 8 

เรืองอืน ๆ 
 

ข้อ 1.  ค่าตอบแทน  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้นึงผูใ้ดทีปฏิบติัหนา้ทีในภาครวม 
 

ข้อ 2.  ปีการเงนิ  ปีการเงินของภาครวม เริมตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม ถึงวนัที 30 มิถุนายน 
 

ข้อ 3. การแก้ไขข้อขดัแย้ง สโมสรในภาครวมจะตอ้งดาํเนินการในเรืองของขอ้ขดัแยง้ร้องเรียน หรือ

เรียกร้องตามเงือนไขและขอ้แมข้องกฎหรือระเบียบของไลออนส์สากลทีกาํหนดขึนเป็นครัง

คราวโดยคณะกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล 
 

มาตรา 9 

การแก้ไขข้อบังคับ 
 

ข้อ 1.  ระเบียบการแก้ไข  

 ขอ้บงัคบันีจะแกไ้ขไดใ้นการประชุมภาครวมเท่านนั  โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการ

ฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั    และรับรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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ข้อ 2.  ประกาศ  

 จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบงัคบัใดๆ  หากยงัมิไดส่้งรายงาน

ดงักล่าวให้แต่ละสโมสรก่อนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า (30) สามสิบวนั ก่อนการประชุมใหญ่ประจาํปี และ

จะตอ้งแจง้ให้ทราบดว้ยวา่จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ครังนี 
 

ข้อ 3.  วนัทมีีผลบังคบั  

 การแกไ้ขแต่ละขอ้จะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ภาครวมทีมีการรับรอง เวน้เสียแต่

จะกาํหนดเป็นอืนในการแกไ้ขนนัๆ  
 

มาตรา 10 

เวลาทมีีผลบังคับ 
 

ธรรมนูญและขอ้บงัคบันีจะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ภาครวมและจะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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ข้อบังคบักองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษ 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย 

Multiple District 310 Special Fee Fund 
 

หมวดท ี  

บทนิยาม 
 

ข้อ 1.  กองทุนนีมีชือว่า  “กองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศ

ไทย”   ชือยอ่ว่า “ก.พ.ร.” เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “Multiple District 310 Special Fee Fund”  

ชือยอ่วา่ “MDSF”  
 

หมวดท ี  

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2. กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

2.1.  เพือลดภาระค่าใชจ่้ายให้แก่สมาชิกตลอดชีพ  ในการชาํระค่าบาํรุงของภาครวมฯ  ใน

อนาคต 

2.2. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของภาครวม   ให้มีรายได้ในการ

บริหารงานภาครวมฯ ในอนาคต  
 

หมวดท ี  

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ข้อ 3.   กองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย 

 3.1  เงินกองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย มาจาก

สมาชิกตลอดชีพชาํระเงินค่าบาํรุงภาครวมฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคต

ให้แก่ภาครวม  ประเทศไทย ครังเดียวเป็นจาํนวนเงิน ,  บาท (หกพนับาท) 

ภาคผนวก ก. 
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          3.2   มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนฯ 

 3.3  เงินกองทุนฯ นาํฝาก ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

สภาผูว้่าการภาครวม  ประเทศไทย โดยตงัเป็นบญัชี “กองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษ

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย” เงินกองทุนทีเก็บไดนี้จะไดน้าํไปเป็น

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานของภาครวมฯ  และจะจ่ายโดยเช็คของภาครวมฯ ทีเบิกจ่ายและ

ลงนามโดยเหรัญญิกภาครวมฯ ร่วมกบัประธานสภาผูว้า่การไลออนส์สากลภาครวม  

ประเทศไทย  โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละปีบริหารของสภารวมฯสามารถเบิกเงินจากกองทุน

ฯนีไดปี้ละไม่เกินร้อยละ   ของเงินกองทุนฯ ณ วนัที  กรกฎาคม ของทุกปีบริหาร และ

ให้จาํแนกเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัต่อไปนี 

 ก. จาํนวนร้อยละ .  ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ .  ให้นาํไปใชใ้นการ

บริหารงานของภาครวมฯ  

 ข. จาํนวนร้อยละ .   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในข้อ .   ให้นําไปใช้สมทบ

กองทุนสะสมซึงจดัตงัขึน ภายใตค้วามรับผิดชอบของสภาผูว้่าการภาครวม สาํหรับ

เป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคส์นบัสนุนผูมี้ความสามารถ  และคุณสมบติัอนัเหมาะสม

เขา้รับตาํแหน่งสูงในคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  หรือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการรับรอง  นายก อุปนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสร 

ไลออนส์สากล หรือเจ้าหน้าทีสํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีมา

ปฏิบติังานให้กบัไลออนส์ในประเทศไทย  หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการทีไลออนส์ใน

ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม  หรือเขา้ร่วมเป็นกรรมการจดัการประชุม

ระหว่างประเทศขึน  หรือกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัไลออนส์ต่างประเทศ  โดยให้สภา

ผูว้่าการภาครวมฯเป็นผูพ้ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน  และอนุมติัสงัจ่ายเงินตาม

ความเหมาะสม  แต่จะใช้จ่ายเงินกองทุนสะสมนีในกิจกรรมอืนนอกจาก

วตัถุประสงคที์กาํหนดไวข้า้งตน้มิได ้

 ค. จาํนวนร้อยละ   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ .   เป็นค่าสนบัสนุนการพิมพ์

และส่งเอกสาร “เสียงสิงโต” อนัไดแ้ก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล การเรียงพิมพ ์การจดัส่ง และกิจการใดๆ อนัเกียวกบัวารสาร “เสียงสิงโต"  

 ง. จาํนวนร้อยละ   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ .   ให้นาํไปสมทบกองทุน

สะสมเพือสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจาํปี  ภายใตค้วามรับผิดชอบของสภา  

ภาครวมฯ  การใช้จ่ายตาม ก,ข,ค นี ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะ

กรรมการบริหารภาคหรือสภาผูว้า่การภาครวมฯแลว้แต่กรณี 

 จ. จาํนวนร้อยละ   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในขอ้ .   ให้นาํไปสมทบกองทุน

สะสมเพือสนบัสนุนสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ และการแข่งขนัตอบคาํถาม

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ภายใตค้วามรับผิดชอบของสภาภาครวมฯ 
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ข้อ 4.   การจ่ายเงนิกองทุนกองทุนบริหารค่าบาํรุงพเิศษ 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ประเทศไทย ให้จ่ายเป็นเช็คซึงเลขาธิการสภาภาครวมฯ 

หรือ เหรัญญิกสภาภาครวมฯ เป็นผูอ้อกโดยลงลายมือชือสงัจ่ายร่วมกบัประธานสภาฯ นาํไปเขา้บญัชี

เพอืเป็นรายได ้ตามขอ้ .  ก ถึง ขอ้ .  จ. ต่อไป 
 

ข้อ 5.  เหรัญญกิสภาภาครวมฯ  

จะตอ้งทาํบญัชีการเงินงบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีรับ-จ่าย 

เงินทุกครังจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ และตามระเบียบขอ้บงัคบัการใชเ้งินของสภาภาครวมฯ  
 

ข้อ 6.  เงนิทเีหลือจากค่าใช้จ่ายในปีการเงนิหนึงๆ 

ให้คงเหลืออยู่เป็นเงินทุนของกองทุนฯ  และให้นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัให้ถือว่าเป็นรายได้

ของปีการเงินต่อไป  
 

ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการบริหารสภาภาครวมฯ  

จดัให้มีการตรวจสอบบญัชี รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ยกว่าปีละ  ครัง พร้อมทงั

นาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจาํปีของภาครวมฯ เพอื

รับรองงบดุลดว้ย 
 

ข้อ 8.   สมาชิกไลออนส์ของภาครวมฯ 

ตงัแต่  คนขึนไป ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพยสิ์นของกองทุนฯ ได ้โดยให้

ยนืต่อประธานสภาผูว้า่การภาครวมฯ 
 

หมวดท ี  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 9.   คณะกรรมการบริหารสภาภาครวมฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม   

ประเทศไทย มีหนา้ทีปฏิบติัตามขอ้บงัคบักองทุนนีทุกประการ 
 

ข้อ 10.  การเปลียนแปลงแก้ไขข้อบังคับกองทุนนี   จะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ภาครวมฯ 

 เท่านนั โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั   และรับรองโดย

คะแนนเสียงขา้งมาก 
 

ข้อ . ให้ใช้ข้อบังคบักองทุนนทีันที หลงัจากทีประชุมมีมติรับรอง  

 

 

 

 

ประกาศใช้ ณ วันที  กรกฎาคม   


