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ธรรมนูญและข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
รับรองเมือ มีนาคม พ.ศ.
ในการประชุ มใหญ่ ครังที 52 ณ จังหวัดภูเก็ต



ธรรมนูญ
มาตรา 1
ชื อ
องค์กรนีมีชือว่า “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย”

มาตรา 2
วัตถุประสงค์
ภาครวม

เพือเป็ นโครงสร้างของการบริ หารในการส่งเสริ มวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์สากลใน

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
สมาชิ กขององค์กรนี ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในอาณาเขตของภาครวมที
ได้รับการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สากลภาครวมประกอบด้วย
สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจาํ นวนและอาณาเขตตามมติของทีประชุมภาครวมและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลแล้ว
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มาตรา 4
สภาผู้ว่าการภาค
ข้ อ 1. องค์ประกอบ ให้ มีสภาผู้ว่าการภาคฯประกอบด้ วย
ก. ประธานสภาผูว้ า่ การไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย
ข. ผูว้ ่าการภาคต่างๆ ในภาครวม
ค. สภาผูว้ ่าการภาคฯ อาจเชิญอดี ตผูว้ ่าการภาคที เพิงผ่านพ้นหรื ออดีตผูว้ ่าการภาค มาเป็ น
สมาชิกของสภาผูว้ ่าการภาคฯ ได้ ทังนี จํานวนอดีตผูว้ ่าการภาค รวมแล้วจะต้องไม่เกินกึง
หนึ งของจํานวนผูว้ ่าการภาคทังหมด และให้แต่ละคนมีสิทธิออกเสี ยงได้หนึ งเสี ยงในการ
ลงมติ กับให้นายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล อุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
กรรมการอํานวยการไลออนส์ สากล ทังอดี ต และปั จจุ บ ันที เป็ นสมาชิ กที มี ส ถานภาพ
สมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ในภาครวม และประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯเพิงผ่านพ้น เป็ น
กรรมการทีปรึ กษาของสภาผูว้ า่ การภาคฯ แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 2. (ก) กรรมการบริ ห ารของสภาผู้ ว่ า การภาคฯ ได้แ ก่ สมาชิ ก สภาที มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง คื อ
ประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ ผูว้ า่ การภาคทุกภาค อดีตผูว้ ่าการภาคเพิงผ่านพ้น หรื อ อดีตผูว้ า่
การภาคทีได้รับเชิญเป็ นกรรมการบริ หารสภา ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ อยูใ่ นวาระได้
หนึ ง ( ) ปี และเพียงสมัยเดียวเท่านัน
(ข) กรรมการภาครวม ให้สภาผูว้ ่าการภาคฯแต่งตังกรรมการภาครวมได้ตามความเหมาะสม
และเห็นสมควร แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 3. การเลือกตังประธานสภาผู้ว่าการภาครวมฯ
ให้มีการหมุนเวียนผูท้ ีจะมาดํารงตําแหน่ งประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ โดยกําหนดให้ปีบริ หาร
ใดทีภาครองนัน เป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ภาครวม ให้ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ
มาจากการเลือกตังของภาครองนัน โดยให้ผแู้ ทนสโมสรในภาครองนันทีมีสถานภาพสมบูรณ์
เป็ นผูล้ งมติเลือกตัง และนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ของภาครวมเพือรับทราบ เว้นแต่ภาครอง
นันมีสถานภาพไม่สมบูรณ์เท่านัน จึงจะให้ภาครองทีมีสถานภาพสมบูรณ์ และเป็ นเจ้าภาพการ
จัดประชุมใหญ่ภาครวมลําดับต่อไป เลือกตังประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯแทนภาครองนันได้
ข้ อ 4. อํานาจหน้ าที
นอกจากทีบัญญัติไว้และแตกต่างไปจากข้อบังคับของการจดทะเบียนขององค์กรและธรรมนู ญ
ข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และอํานาจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล รวมถึงนโยบายและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
อํานวยการทีกล่าวถึง ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯมีอาํ นาจดังต่อไปนี
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(ก) มีอาํ นาจและควบคุมกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของภาครวมและการประชุมใหญ่ของภาครวม
(ข) บริ หาร ควบคุมทรัพย์สิน การดําเนินงานและกองทุนของภาครวม
(ค) มีอาํ นาจควบคุมดูแล แก้ไข และตัดสินใน ทุกๆ เรื องของการประชุมใหญ่ของภาครวม
รวมถึงการประชุมอืนๆ ทังหมดของภาครวมด้วย
(ง) เมือได้รับอนุ ญาตตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์
สากลและภายใต้กฎระเบียบ ทีกําหนดขึนโดยคณะกรรมการดังกล่าว ให้มีอาํ นาจทีจะ
รับฟังและตัดสินคําร้องเรี ยนในเรื องทีเกียวกับธรรมนูญขององค์กร โดยภาครอง สโมสร
หรื อ สมาชิ ก ของสโมสรไลออนส์ ใ นภาครวมนี คณะกรรมการอํานวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลจะต้องพิจารณาตรวจสอบการตัดสิ นใจของสภาภาครวมฯทุกครัง
และอาจเปลียนแปลงคําวินิจฉัยตัดสิ นนันๆ ได้
(จ) ควบคุ ม และบริ หารจัด การเกี ยวกับ เรื องงบประมาณทังหมดของภาครวม ของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ของภาครวม และการประชุมใหญ่ของภาครวม และไม่ให้มีการ
อนุมตั ิหรื อการกระทําอันใดทีจะก่อให้เกิดพันธะอันส่ งผลให้มีรายจ่ายเกิ นรายได้ หรื อ
งบประมาณขาดดุลในปี การเงินนันๆ

มาตรา
การประชุ มใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1. สถานทีและเวลา
ให้มีการประชุมใหญ่ของภาครวมเป็ นประจําทุกปี โดยหมุนเวียนสถานที จัดการประชุมใหญ่
ร่ วมกับการประชุม ใหญ่ของภาครองต่างๆ ในภาครวมนัน และให้จดั ขึ นก่อนการประชุมใหญ่ของ
ไลออนส์สากลไม่นอ้ ยกว่า (30) สามสิ บวัน ณ สถานทีทีกําหนดโดยสภาภาครวมล่วงหน้าเป็ นเวลาสอง
ปี และตามวันเวลาทีสภาภาครวมจะกําหนดขึนร่ วมกันกับภาครองทีจะเป็ นเจ้าภาพ
ข้ อ 2. สิทธิของผู้แทนสโมสร
ให้สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคมสโมสรไลออนส์สากลในภาคทีสังกัดและ
ในภาครวมนี มีสิทธิส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของภาครวมได้ (1) หนึ งคน และผูแ้ ทนสํารองอีก (1)
หนึ งคนต่อสมาชิ ก (10) สิ บคน หรื อเศษอย่างน้อย (5) ห้าคน และสมาชิ กเหล่านี จะต้องเป็ นสมาชิ ก
มาแล้ว เป็ นเวลาอย่า งน้อ ยหนึ งปี กับ อี ก หนึ งวัน ในสโมสรนั นตามที ปรากฏอยู่ใ นทะเบี ย นของ
สํานักงานไลออนส์สากล ณ วันที 1 ของเดื อนสุ ดท้ายก่อนเดื อนที จะมี ก ารประชุม ใหญ่ และให้
ผูแ้ ทนทีได้รับการรับรองและเข้าประชุมด้วยตนเองมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงคนละ (1) หนึ งเสี ยงต่อการ
เลือกหนึ งตําแหน่ง และ(1) หนึ งเสี ยงต่อหนึ งญัตติ ถ้าไม่ระบุไว้ในทีนีให้ถือว่าคะแนนเสียงสนับสนุน
ข้างมากของผูแ้ ทนในญัตติใดๆ เป็ นมติของทีประชุม ค่าบํารุ งต่างๆ ทีค้างชําระจะนํามาชําระเพือให้มี
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สถานภาพสมบูรณ์ได้ แต่จะต้องก่อนการปิ ดรับรองสิ ทธิบตั ร การปิ ดการรับรองสิ ทธิบตั รนี จะกําหนด
โดยระเบียบปฏิบตั ิของการประชุมใหญ่
ข้ อ 3. องค์ ประชุม
เมือผูแ้ ทนสโมสรเข้าประชุมเกินกึงหนึงของผูแ้ ทนทีลงทะเบียนในวาระใดของการประชุม
ใหญ่ของภาครองหรื อภาครวมให้ถือเป็ นองค์ประชุมได้

มาตรา
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ไข
ธรรมนูญนี จะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ของภาครวมเท่านัน และโดยการเสนอญัตติโดย
คณะกรรมการธรรมนูญและข้อบังคับ และมีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยง (2/3) สองในสามของการ
ลงคะแนนทังหมด
ข้ อ 2. การประกาศ
จะไม่มีการรายงานหรื อลงคะแนนเสี ยงเพือแก้ไขธรรมนูญนี จนกว่าจะได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรอย่างน้อย (30) สามสิบวันก่อนการประชุมใหญ่จะเริ มขึนและ
จะต้องแจ้งด้วยว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเพือแก้ไขอีกด้วย
ข้ อ 3. วันทีประกาศใช้
ธรรมนู ญ ที ผ่ า นการแก้ไ ขแล้ว จะมี ผ ลใช้ไ ด้ห ลัง จากเสร็ จ สิ นการประชุ ม ใหญ่ที ได้มี ก าร
ลงคะแนน นอกเสี ยจากจะระบุไว้เป็ นอืนในการแก้ไขนัน
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ข้ อบังคับ (BY-LAWS)
มาตรา 1
การประชุ มใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1. การกําหนดสถานทีประชุม
ให้ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯเป็ นผูร้ ับเอกสารเสนอการขอเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่จาก
ผูว้ ่าการภาคของภาครองทีหมุนเวียนเรี ยงตามลําดับภาคต่างๆดังนี ภาค -เอ , ภาค - เอ2, ภาค
- บี , ภาค – ซี , ภาค – ดี และ ภาค – อี โดยทีเอกสารเสนอจะต้องระบุขอ้ มูลต่างๆ
ตามทีสภาผูว้ ่าการภาคฯจะเป็ นผูก้ าํ หนด และจะต้องส่งถึงประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯไม่นอ้ ยกว่า (60)
หกสิ บวันก่อนวันเริ มประชุมใหญ่ของภาครวมที จะต้องมีการลงคะแนนเสี ยง ให้สภาผูว้ ่าการภาคฯ
กําหนดขันตอนของการตรวจสอบข้อเสนอต่างๆ รวมถึงการนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ ในกรณี ทีไม่มีผู ้
เสนอรับเป็ นเจ้าภาพหรื อไม่สามารถรับข้อเสนอได้ก็ให้สภาผูว้ ่าการภาคพิจารณาก่อนทีจะให้ทีประชุม
ใหญ่ตดั สิ น
ข้ อ 2. การเปลียนสถานทีประชุม
หากมี เหตุ ผลอัน สมควร ให้ สภาผูว้ ่าการภาคฯมี สิท ธิ แ ละอํา นาจที จะเปลี ยนแปลงสถานที
ประชุมใหญ่ได้ แม้ว่าทีประชุมใหญ่ได้กาํ หนดไว้ก่อนแล้ว ทังนี ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อ
ภาระหนีสิ นอันเนืองมาจากกรณี นี
ข้ อ 3. กรรมการ
ให้สมาชิกของสภาผูว้ า่ การภาคฯเป็ นกรรมการเจ้าหน้าทีบริ หารของการประชุมใหญ่ประจําปี
ของภาครวม
ข้ อ 4. วาระการประชุมใหญ่ของภาครวม
ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯเป็ นผูก้ าํ หนดวาระการประชุมใหญ่ของภาครวม และให้ถือเป็ นวาระของ
การประชุมของแต่ละวัน
ข้ อ 5. ระเบียบปฏิบัตสิ ําหรับการประชุม
เว้นแต่ในกรณี ทีกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนโดยเฉพาะในธรรมนูญและข้อบังคับนีหรื อระเบียบ
ปฏิบตั ิทีนํามาใช้ในการประชุมให้กาํ หนดใช้กฎการประชุมของโรเบิร์ตฉบับปรับปรุ งแก้ไขใหม่กบั
ข้อตกลงทีเกียวกับระเบียบปฏิบตั ิในการประชุมภาครวมและการประชุมของสภาผูว้ า่ การภาคฯหรื อ
คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม
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ข้ อ 6. ผู้รักษาความสงบ
ให้สภาผูว้ า่ การภาคแต่งตังผูร้ ักษาความสงบและผูช้ ่วยผูร้ ักษาความสงบของการประชุมใหญ่
ภาครวมได้ตามทีเห็นสมควร
ข้ อ 7. การรายงานผลเป็ นทางการ
ให้ส่งรายงานของการประชุมใหญ่ของภาครวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อ
สโมสรทีสังกัดในภาครวมนี หรื อจัดส่งตามคําแนะนําของเลขาธิ การสภาภาครวม
ข้ อ 8. การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครอง
ให้ถือว่าผูแ้ ทนสโมสรทีลงทะเบียนเข้าประชุมของภาครองทีมาประชุมในการประชุมใหญ่
ประจําปี ของภาครวมเป็ นการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครองนันๆ ได้

มาตรา 2
การประชุ มอืน ๆ
ข้ อ 1. การประชุมสภาผู้ว่าการภาคฯ
ให้สภาผูว้ ่าการภาคฯจัดการประชุมสภาขึนภายใน (60) หกสิ บวันหลังจากผูว้ ่าการภาคได้รับ
การแต่งตังอย่างเป็ นทางการ และกําหนดการประชุม อืนๆ ตามที เห็ นสมควร ให้ประธานสภาหรื อ
เลขาธิ การสภารับคําสังประธานสภาเป็ นผูอ้ อกหนังสื อเชิ ญประชุ มแต่ละครังของสภาผูว้ ่าการภาคฯ
โดยกําหนดเวลาและสถานทีด้วย ส่วนการประชุมสภาผูว้ า่ การภาคฯครังต่อๆ ไปให้สภาเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้ อ 2. องค์ประชุม
เมือสมาชิกของสภาส่วนใหญ่มาพร้อมแล้วให้ถือเป็ นองค์ประชุมได้

มาตรา 3
หน้ าทีของสภาผู้ว่าการภาคฯ และคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ 1. สภาผู้ว่าการภาครวม ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯมีหน้ าที
(ก) ทําสัญญาและอนุมตั ิการชําระค่าใช้จ่ายด้านธุรการทีเกียวข้องกับการประชุมใหญ่
ประจําปี ของภาครวม
(ข) ระบุสถาบันการเงินทีจะฝากเงินทุนของภาครวม
(ค) กําหนดจํานวนเงินคําประกัน และสถาบันทีจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นของเหรัญญิกภาครวม
(ง) รับรายงานสถานะการเงินทุกครึ งปี หรื อบ่อย กว่านันจากเหรัญญิกสภาภาครวม และ จัด
ให้มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินทีอยู่ในความรับผิดชอบของเหรั ญญิกภาค
รวมเมือสิ นสุดปี การเงิน
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ข้ อ 2. ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ
ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ จะทําหน้าที เป็ นผูป้ ระสานงานของภาครวมและจะปฏิบตั ิ หน้าที
ตามทีได้รับมอบหมายจากสภาผูว้ ่าการภาคฯเท่านัน และจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี
(ก) ส่งเสริ มวัตถุประสงค์ของไลออนส์สากล
(ข) เป็ นผูน้ าํ กําหนดแนวทางและริ เริ มตามโครงการต่างๆ ของไลออนส์สากลและของภาค
รวม รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมด้วย
(ค) สร้างและอุปถัมภ์ความสามัคคีภายในภาครองและช่วยเหลือผูว้ า่ การภาคแก้ไขในเรื อง
ต่างๆ
(ง) เป็ นประธานในการประชุมใหญ่ของภาครวมและการประชุมของสภาผูว้ า่ การภาค
(จ) ส่งรายงานและปฏิบตั ิตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายตามทีกําหนดไว้ในธรรมนูญแล
ข้อบังคับของภาครวม
(ฉ) ปฏิบตั ิหน้าทีในด้านบริ หารตามทีสภาผูว้ า่ การภาคจะมอบหมายให้
(ช) อํานวยความสะดวกในการส่งมอบบัญชี กองทุน และบันทึกต่าง ๆ ของภาครวมให้แก่
ประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯคนต่อไปเมือสิ นสุดวาระของตนแล้ว
ข้ อ 3. เลขาธิการสภาภาครวม / เหรัญญิกสภาภาครวม
ให้เลขาธิการสภาภาครวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้การดูแลและมอบหมาย
จากสภาผูว้ า่ การภาคฯ โดยมีหน้าที
(ก) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกการ ประชุมของการประชุมสภาผูว้ า่ การภาคฯ ทุกครัง และให้
ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิ กของสภาผูว้ ่าการภาคฯ ทุกคนและส่ ง
สําเนาไปยังสํานักงานใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
(ข) ช่วยสภาผูว้ า่ การภาคฯในการบริ หารภาคและงานอืน ๆ ตามทีระบุหรื อปรากฏอยูใ่ น
ธรรมนูญและข้อบังคับ หรื อทีสภาผูว้ า่ การภาคฯมอบหมายให้
(ค) รับเงินและออกใบเสร็ จรับเงินค่าบํารุ งสมาชิ กทีสังจ่ายโดยเลขาธิการ / เหรัญญิกของภาค
รอง และนําฝากในธนาคารตามทีสภาผูว้ า่ การภาคกําหนด และให้เบิกจ่ายเงินภายใต้การ
ตรวจตราและควบคุมของสภาผูว้ า่ การภาค โดยจ่ายเป็ นเช็คลงนามร่ วมกับประธานสภา
ผูว้ ่าการภาคหรื อกรรมการสภาทีได้รับอนุมตั ิท่านหนึงท่านใด
(ง) เก็บรักษาสมุดบัญชีและหลักฐานทางบัญชีทีถูกต้องและรายงานการประชุมของสภาผูว้ า่
การภาคฯและการประชุมอืนๆ ของภาครวม และพร้อมทีจะให้กรรมการสภาผูว้ า่ การภาค
หรื อสโมสรไลออนส์ใดๆ ในภาครวม (หรื อตัวแทนผูร้ ับมอบอํานาจ) ตรวจสอบดูได้ใน
เวลาอันควรและชอบด้วยเหตุผล
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(จ) จัดการเอาประกันความซือสัตย์ในการ ปฏิบตั ิหน้าทีในจํานวนเงินทีกําหนดโดยสภาผูว้ า่
การภาคฯ
(ฉ) ในกรณี ทีตําแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกัน หน้าทีที
กําหนดไว้ ณ ทีนีก็ให้แบ่งไปตามตําแหน่ง
ข้ อ 4. ประธานฝ่ ายพิธีการของภาครวม
ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯแต่งตังประธานฝ่ ายพิธีการสําหรับภาครวม
โดยมีหน้าทีภายใต้การ
ควบคุมและดูแลของสภาผูว้ า่ การภาคฯดังนี
(ก) กําหนดทีนังของแขกรับเชิญในงานต่าง ๆ ตามแนวทางของไลออนส์สากล และการ
แนะนําก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันนี และจะต้องแจ้งการแต่งกายให้ชดั เจนในแต่ละงาน
(ข) จัดต้อนรับ ณ สนามบิน (หรื อทีอืนๆ) ให้เหมาะสม เตรี ยมรถรับ-ส่ งสู่ ทีพักแรม ตรวจดู
ความเรี ยบร้อยของทีพักแรม และจัดเตรี ยมสิ งของทีเหมาะสม (เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ)
(ค) จัดให้มีพเลี
ี ยงคอยอํานวยความสะดวกให้แขกรับเชิญเพือไปร่ วมงานให้ตรงตามเวลา
(ง) จัดให้มีการได้เข้าเยียมคํานับผูน้ าํ ในระดับต่างๆ เมือมีโอกาส
(จ) ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ตาม
ความเหมาะสม
(ฉ) จัดรถรับ-ส่งสู่ สนามบิน และ ประสานการเดินทางกลับ

มาตรา 4
การเลือกตังสมาชิกสภาผู้ว่าการภาค
และประธานสภาผู้ว่าการภาค
และคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ 1. ให้ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ รับเลือกตัง
เรี ยกประชุมผูว้ า่ การภาครับเลือกตังทุกภาคภายใน ( ) สิ บห้าวันเพือลงมติวา่ จะเชิญผูว้ า่ การ
ภาคทีกําลังจะพ้นหน้าทีหรื ออดีตผูว้ ่าการภาคเข้ามาเป็ นกรรมการบริ หารสภาฯ หากมีมติให้เชิญก็ให้
เป็ นไปตามธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม มาตรา ข้อ
ข้ อ 2. ให้ มีการแต่ งตังรองประธานสภาผู้ว่าการภาค ( ) หนึงคน
เลขาธิการสภาผูว้ า่ การภาค เหรัญญิกสภาผูว้ า่ การภาค กรรมการบริ หารสภาผูว้ า่ การภาค ที
ปรึ กษาสภาผูว้ า่ การภาค และกรรมการสภาภาครวมในตําแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็ น
การแต่งตังจะกระทําโดยเปิ ดเผยหรื อลับให้อยูใ่ นดุลยพินิจของทีประชุม
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ข้ อ 3. การเลือกตังประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ
ให้ภาครองตามธรรมนู ญไลออนส์สากลภาครวม
มาตร 4 ข้อ 3 ดําเนิ นการเลือกตัง
ประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ ผูว้ า่ การภาคทีกําลังจะผ่านพ้น ทีอยูใ่ นตําแหน่งไม่นอ้ ยกว่า ( ) หกเดือน
ก่อนวันเลือกตังหรื ออดีตผูว้ ่าการภาคทีมีสถานภาพสมบูรณ์ และสังกัดสโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพ
สมบูรณ์ในภาครอง มีสิทธิ ทีจะลงสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ โดยจะต้อง
ดําเนิ นการตามขันตอนดังต่อไปนี
3.1 แจ้งความจํานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการรับและเสนอชือผูส้ มัครเข้ารับ
เลือกตังของภาครองทีตนสังกัดอยูก่ ่อนวันประชุมใหญ่จะเริ มขึนไม่นอ้ ยกว่า ( ) หกสิ บ
วัน พร้อมทังหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ . และสําเนาส่งผูว้ า่ การภาค คณะกรรมการ
รับและเสนอชือผูส้ มัครเข้ารับเลือกตังจะเสนอชือผูส้ มัครรับเลือกตังทังหมดทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครอง หากไม่มีผสู้ มัครและ/หรื อ ไม่มีผมู้ ี
คุณสมบัติครบถ้วน ในกรณี นีเท่านัน จึงให้มีการเสนอชือผูเ้ ข้าดํารงตําแหน่งประธานสภา
ผูว้ ่าการภาคฯ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนในทีประชุมใหญ่ภาครองได้
3.2 ให้มีการเลือกตังต่างวาระกัน ระหว่างการเลือกตังผูว้ า่ การภาค รองผูว้ ่าการภาคคนที และ
รองผูว้ ่าการภาคคนที 2 ให้ผสู ้ มัครแต่ละคนมีสิทธิพดู ในทีประชุมใหญ่ของ ภาครอง ได้
คนละไม่เกิน ( ) ห้านาที เพือสนับสนุนตนเอง และให้ผสู ้ นับสนุนมีสิทธิ พูดได้ไม่เกิน ( )
สามนาทีหรื ออาจสลับกันก็ได้ กรณี ทีมีผสู ้ มัครมากกว่า ( ) หนึงคนให้จบั ฉลากเพือการ
พูดก่อนหลัง
3.3 ให้ผวู ้ ่าการภาคเสนอชือผูท้ ีได้รับการเลือกตังเป็ นประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ ต่อทีประชุม
ใหญ่ภาครวมเพือรับทราบ
3.4 ให้ ผูท้ ี ได้รับ การเสนอชื อเพือดํา รงตํา แหน่ งประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ มี สิ ท ธิ แ สดง
วิสยั ทัศน์ในทีประชุมใหญ่ภาครวมได้ไม่เกิน (3 ) สามนาที
3.5 การลงคะแนน การเลื อกตังจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ ของคณะผูแ้ ทน
สโมสร ในกรณี ทีมีคะแนนเสี ยงเท่ากันหรื อไม่มีผหู ้ นึ งผูใ้ ดได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากใน
การออกเสี ยงลงคะแนน จะต้องดําเนินการลงคะแนนต่อไป จนกว่าจะมี ผหู ้ นึ งผูใ้ ดได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนคะแนนทีลง
3.6 การรับรองเป็ นหลักฐาน ให้เลขาธิ การภาครวม ทําหนังสื อถึ งสํานักงานใหญ่ไลออนส์
สากล แจ้งผลการเลือกตังภายในเวลา ( ) สิ บห้าวัน
ข้ อ 4. ตําแหน่ งว่ าง
4.1 เมือตําแหน่งประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯว่างลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ให้รองประธานสภา
ผูว้ ่าการภาคฯ ทําหน้าทีแทนโดยอัตโนมัติ ถ้ารองประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ ไม่สามารถ
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จะทําหน้าที ได้ ให้เลขาธิ การสภาผูว้ ่าการภาคฯรักษาการชัวคราว และให้เรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารสภาผู้ว่ า การภาคฯภายใน ( ) สิ บ ห้ า วัน เพื อพิ จ ารณาเลื อ ก
ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯคนใหม่จากคณะกรรมการบริ หารสภาผูว้ ่าการภาคฯ ชุ ดนี ขึน
ดํารงตํา แหน่ ง แทน และให้อ ยู่ใ นตําแหน่ ง เท่ า ที มี เ วลาตามวาระที เหลื อ อยู่ เว้น แต่ ถ ้า
ระยะเวลาของตําแหน่งประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ ว่างลง ไม่ถึง ( ) เก้าสิ บวัน จะหมด
วาระลง ก็ให้รองประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯรักษาการแทนไปจนกว่าจะหมดวาระ
4.2 เมือตําแหน่งกรรมการอืนๆ ในสภาผูว้ า่ การภาคฯว่างลงให้สภาผูว้ า่ การภาคฯแต่งตังผูว้ า่
การภาคคนใหม่ทีได้รับแต่งตังหรื ออดีตผูว้ า่ การภาค แล้วแต่กรณี ดาํ รงตําแหน่งแทน และ
ให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่าทีมีเวลาตามวาระทีเหลืออยู่
ข้ อ 5. ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯ จัดให้ มีการประชุมสมาชิกสภาผู้ว่าการภาคฯ
ภายในหกสิ บ (60) วัน นับแต่วนั ทีผูว้ ่าการภาคแต่ละภาคเข้าดํารงตําแหน่งอย่างเป็ นทางการ
และให้มีการประชุม ครั งต่อ ๆ ไปตามที เห็ นสมควร ให้ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯเป็ นผูก้ าํ หนดวัน
เวลา และสถานทีประชุมครังแรก ส่วนการประชุมครังต่อๆ ไปให้สภาผูว้ า่ การภาคฯเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้ อ 6. คณะกรรมการสิ ทธิบัตร
คณะกรรมการนี ประกอบด้วยผูว้ ่าการภาคคนปัจจุบนั รองผูว้ ่าการภาค เลขาธิ การภาค และ
เหรัญญิกภาค ให้ประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯเป็ นประธาน และให้คณะกรรมการนีมีอาํ นาจทีจะปฏิบตั ิ
หน้าทีตามทีกําหนดไว้ในกฎระเบียบของโรเบิร์ตฉบับแก้ไขใหม่
ข้ อ 7. คณะกรรมการการประชุมภาครวม
ให้ประธานสภาแต่งตังประธานต่างๆ ของคณะกรรมการการประชุมภาครวม คื อ ฝ่ ายข้อยุติ
ฝ่ ายเสนอชื อ ฝ่ ายเลือกตัง ฝ่ ายธรรมนู ญและข้อบังคับ ฝ่ ายกฎระเบียบและการประชุมใหญ่ไลออนส์
สากล และให้มีกรรมการอย่างน้อยหนึ งคนจากแต่ละภาครองเป็ นตัวแทนในแต่ละคณะกรรมการ
คณะกรรมการเหล่านีจะปฏิบตั ิหน้าทีตามทีสภาผูว้ า่ การภาคจะมอบหมายให้
ข้ อ 8. คณะกรรมการภาครวมอืน ๆ
สภาผูว้ า่ การภาคฯอาจแต่งตังคณะกรรมการอืนๆ หรื อตําแหน่งอืนๆ ตามความจําเป็ นและ
เห็นสมควร เพือให้การบริ หารงานของภาครวมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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มาตรา 5
กองทุนบริหารของภาครวม
ข้ อ 1. รายได้ ของภาครวม
เพือให้ภาครวมมีรายได้สาํ หรับบริ หารงาน ให้ภาครวมเรี ยกเก็บค่าบํารุ งเป็ นจํานวนเงิน (50) ห้า
สิ บบาทจากสมาชิกไลออนส์ทุกสโมสรในภาครวม โดยให้แต่ละสโมสรเรี ยกเก็บค่าบํารุ งเป็ น (2) สอง
งวดตามกําหนดดังนี
ชําระ ( ) ยีสิ บห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวันที กันยายนของทุกปี เป็ นค่าบํารุ งครึ งปี
แรกระหว่างวันที1 กรกฎาคม ถึง วันที 31 ธันวาคม
ชําระ (25) ยีสิ บห้าบาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวันที 10 มีนาคมของทุกปี เป็ นค่าบํารุ งครึ งปี
หลัง ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง วันที 30 มิถุนายน
สโมสรจะต้องชําระค่าบํารุ งนีต่อเหรัญญิกภาครวม เว้นแต่สโมสรทีได้สถาปนาขึนใหม่หรื อ
ได้รับการฟื นฟู ซึงจะต้องชําระในอัตราถัวเฉลียนับจากวันทีหนึ งของเดือนทีสองถัดจากวันสถาปนา
หรื อปรับปรุ งแล้วแต่กรณี ค่าบํารุ งดังกล่าวจะนําไปเป็ นค่าใช้จ่ายบริ หารด้านธุรการของภาครวม โดย
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากสภาผูว้ า่ การภาคก่อนเท่านัน การจ่ายเงินให้จ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิก
ภาครวมและประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ
ข้ อ 2. รายได้ จากการจัดประชุมใหญ่ ประจําปี
ซึงไม่ใช่เงินกองทุนประชุมใหญ่ฯภาคและภาครวม หากเงินสนับสนุนจากกองทุนประชุมใหญ่
ตามข้อบังคับมาตรา ข้อ . ไม่เพียงพอสําหรับการจัดการประชุมใหญ่ฯ ให้ภาคฯทีได้รับการแต่งตัง
ให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ประจําปี ตามข้อบังคับมาตรา ข้อ . สามารถหารายรับเพิมเติม
นอกจากรายรับจากเงินกองทุนการประชุมใหญ่ฯได้ เพือให้ภาคฯเจ้าภาพสามารถดําเนินการจัดประชุม
ใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเมือเสร็จสิ นการประชุมใหญ่ภาครวมแล้ว ภายใน วัน ให้ภาคฯ
จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายจากการจัดประชุมใหญ่ฯ ส่ งให้แก่สภาผูว้ า่ การภาคฯเพือรับรอง หากมีรายรับ
ฯมากกว่ารายจ่ายหลังจากชําระค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่หมดสิ นแล้วในปี นันๆ ให้ภาคฯนํา
รายได้สุทธิดงั กล่าวดําเนินการดังต่อไปนี
2.1 นําเงินจํานวน ร้อยละ ของรายได้สุทธิในข้อ ส่ งให้สภาผูว้ า่ การภาคฯ ไปเป็ นรายได้
ของงบบริ หารสภาผูว้ า่ การภาค เพือใช้เป็ นค่าใช้จ่ายด้านบริ หารของภาครวม
2.2. นําเงินจํานวน ร้อยละ ของรายได้สุทธิในข้อ ส่ งให้สภาผูว้ า่ การภาคฯ ไปเป็ นรายได้
ของกองทุนสวัสดิการพนักงานสํานักงานภาครวมฯ เพือใช้เป็ นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ของสํานักงานภาครวมฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
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2.3. นําเงินจํานวน ร้อยละ ของรายได้สุทธิในข้อ ส่ งให้สภาผูว้ า่ การภาคฯ ไปเป็ นรายได้
ในกองทุนการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคและภาครวม เพือเป็ นค่าใช้จ่ายของการจัด
ประชุมใหญ่ในปี ต่อไป โดยให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินนัน และจะใช้เพือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของการจัดการประชุมใหญ่เท่านัน
2.4. นําเงินจํานวน ร้อยละ ของรายได้สุทธิในข้อ ส่ งให้ผวู้ ่าการภาคฯ ไปเป็ นรายได้ของ
ภาคฯทีเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ฯ ตามข้อบังคับมาตรา ข้อ . เพือใช้ในกิจกรรม
ต่ างๆของภาคฯ ตามมติของคณะกรรมการบริ หารภาคฯ ร่ วมกับคณะกรรมการจัดการ
ประชุมใหญ่ฯ เพือใช้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาไลออนส์ไทย โดยแจ้งมติดงั กล่าวต่อ
สภาผูว้ า่ การภาคฯ เพือรับทราบ
(บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย ครังที ณ จังหวัด
เชียงราย ได้รับรองข้อบังคับนีแล้ว ให้มีผลบังคับใช้ทนั ที ในภาคฯทีเป็ นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ฯ
ครังที โดยให้สภาผูว้ า่ การไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย ปี บริ หาร ดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีได้รับรองแล้วนีทุกประการ)
ข้ อ 3. สมาชิกตลอดชีพ
สามารถชําระเงินค่าบํารุ งภาครวมฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคตให้แก่ภาครวม
310 ประเทศไทย ครังเดียวเป็ นจํานวนเงิน 6,000 บาท (หกพันบาท) เพือให้ได้รับการยกเว้นการชําระค่า
บํารุ งตามข้อบังคับมาตรา 5 ข้อ 1. และเงินกองทุนต่างๆทีภาครองเก็บจากสมาชิกเพือส่ งให้ภาครวมฯ
ด้วย แต่ยงั คงมีพนั ธะต้องชําระค่าบํารุ งให้กบั ภาครองและสโมสรต่อไป และจะมีสิทธิ พิเศษต่างๆ
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญตราบเท่าทีได้ปฏิบตั ิตามพันธะโดยครบถ้วน
และหากสมาชิกตลอดชีพท่านนันประสงค์จะย้ายสโมสรและได้รับเชิญให้เข้าเป็ นสมาชิก
สามัญของสโมสรไลออนส์อืน ก็จะได้รับสิทธิดงั กล่าวข้างต้นโดยอัตโนมัติ
เงินค่าบํารุ งตามข้อ 3 ดังกล่าวนี ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯ นําไปเป็ นรายได้ของกองทุนบริ หารค่า
บํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เพือใช้ประโยชน์ตามข้อบังคับกองทุนฯ
(ภาคผนวก ก.) ต่อไป
บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครังที 52 ณ จังหวัด
ภูเก็ต ได้รับรองข้อบังคับนีแล้ว ให้มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ปีบริ หาร 2561-2562 เป็ นต้นไป โดยให้สภา
ผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริ หาร 2561-2562 ดําเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับทีได้รับรองแล้วนีทุกประการ
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มาตรา 6
กองทุนของภาครวม
ข้ อ 1. ค่ าบํารุง
1.1 ให้เรี ยกเก็บค่าบํารุ ง ของกองทุนการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาคและภาครวม จํานวน
( ) หนึงร้อยบาท จากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม ให้ภาครองโอนเงินทีเรี ยกเก็บ
สมทบทุนสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครองและภาครวม เมือได้รับแจ้ง
จากสภาผูว้ า่ การภาคฯ และให้นาํ ฝากไว้ในบัญชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารสภาภาครวม
ค่าบํารุ งนีจะนําไปใช้ได้เฉพาะเป็ น
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการประชุมใหญ่ประจําปี เท่านัน และจะต้องชําระโดยสังจ่ายเป็ น
เช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นกํากับโดยประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ หรื อ
กรรมการภาครวมคนอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
1.2 ให้ เรี ยกเก็บ ค่าบํารุ งของกองทุนสนับสนุ นสารานุ กรมไทยสําหรั บ เยาวชน และการ
แข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ( ) หนึ งร้ อยบาท จากสมาชิ กของ
ทุกสโมสรในภาครวม ให้ภาครองโอนเงินทีเรี ยกเก็บสมทบทุนสนับสนุนจัดการแข่งขัน
ตอบคําถามในหนังสื อสารานุกรมไทย เมือได้รับแจ้งจากสภาผูว้ ่าการภาคฯ และนําฝาก
ไว้ในบัญชีพิเศษ ณ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที กําหนด โดยคณะกรรมการบริ หาร
สภาภาครวม ค่าบํารุ งนีจะนําไปใช้จดั การแข่งขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้
ความรับผิดชอบของสภาภาครวม และจะต้องชําระโดยสังจ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของ
เหรัญญิกภาครวม และเซ็นกํากับโดยประธานสภาผูว้ ่าการภาคฯ หรื อกรรมการภาครวม
คนอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
ข้ อ 2. กองทุนคงเหลือ
2.1 ในปี การเงินใดๆ หากมีเงินกองทุนการประชุมใหญ่เหลืออยู่ หลังจากชําระค่าใช้จ่ายของ
การจัดประชุมใหญ่หมดสิ นแล้วในปี นันๆ ให้คงไว้ในกองทุนเดิม เพือเป็ นค่าใช้จ่ายของ
การจัดประชุมใหญ่ในปี ต่อไป โดยให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินนัน และจะใช้เพือ
เป็ นค่าใช้จ่ายของการจัดการประชุมใหญ่เท่านัน
2.2 ในปี การเงิ น ใดๆ หากมี กองทุ นสนับสนุ น สารานุ กรมไทยสําหรั บ เยาวชน และการ
แข่งขันตอบคําถามสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน เหลืออยู่หลังจากชําระค่าใช้จ่ายใน
เรื องสารานุกรมไทยฯ หมดสิ นแล้วนปี นันๆ ให้คงไว้ในกองทุนเดิม เพือเป็ นค่าใช้จ่าย
ของการจัดจัดการสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และการแข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในปี ต่อไป โดยให้ถือว่าเป็ นรายได้ของปี การเงินนัน และ
ใช้จ่ายในเรื องสารานุกรมไทยฯ เท่านัน
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ข้ อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ประจําปี
ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯกําหนดค่าลงทะเบียนเข้าประชุมร่ วมกันกับภาครองทีรับเป็ นเจ้าภาพ และ
จัดเก็บตามระเบียบทีสภาผูว้ า่ การภาคฯวางไว้จากผูแ้ ทนสโมสร ผูแ้ ทนสํารอง และผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม
ใหญ่ เพือนําไปจ่ายเป็ นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็ นจริ งในระหว่างการประชุมใหญ่ประจําปี
ข้ อ 4. การตรวจสอบบัญชี
ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯ กําหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี ของกองทุนประชุมใหญ่ภาครวมและ
กองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน และการแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนอย่างน้อยปี ละครัง และให้ส่งรายงานสถานะการเงินดังกล่าวต่อทีประชุมใหญ่ภาครวม ในปี ที
ผ่านมาเสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี เพือรับรองงบดุลด้วย
ข้ อ 5. ภายใน (60) หกสิ บวันนับแต่วนั ปิ ดการประชุมใหญ่ ประจําปี
ให้สภาผูว้ า่ การภาคฯสังการให้เลขาธิการสภาภาครวมส่งรายงานการประชุมใหญ่ไปให้สมาคม
สโมสร ไลออนส์สากลและสโมสรทุกสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณี ย ์

มาตรา 7
การเสนอชื อและรับรองการเข้ารับเลือกตัง
เป็ นกรรมการอํานวยการไลออนส์ สากล
และอุปนายกไลออนส์ สากลคนทีสอง
ข้ อ 1. ระเบียบการรับรอง
อ้างถึงระเบียบของธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ใน
ภาคทีต้องการการรับรองจากการประชุมภาคในฐานะผูส้ มัครเป็ นกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล
หรื ออุปนายกไลออนส์สากลคนทีสองจะต้อง :
(ก) นําส่ ง (โดยไปรษณี ยห์ รื อตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพือขอการรับรองต่อ
ผูว้ ่าการภาค และหากเป็ นภาครองจะต้องนําส่งต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของสภาผูว้ า่ การ
ภาครวมอีกด้วย ไม่นอ้ ยกว่า (60) หกสิ บวัน ก่อนการเปิ ดประชุมภาคทีจะมีการลงคะแนน
รับรองดังกล่าว
(ข) พร้ อมกับนําส่ งเอกสารและหลักฐานแสดงถึ งคุ ณสมบัติ สําหรั บตําแหน่ งนันๆ ตามที
กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล
ข้ อ 2. การเสนอชื อ
เมือมี ผแู้ จ้งความประสงค์และนําส่ งแล้วให้ผูว้ ่าการภาค นําเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชื อ
ของการประชุมภาคนัน เพือตรวจสอบคุณสมบัติและขอหลักฐานทีเกียวข้องเพิมเติมจากผูส้ มัคร หาก
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จําเป็ นตามกําหนดของธรรมนู ญ และข้อบังคับ ของไลออนส์ ส ากล และเสนอชื อของผูส้ มัค รที มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกําหนดไว้ในธรรมนูญ เพือการเลือกตังในการประชุมภาคต่อไป
ข้ อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน
ผูส้ มัครแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผปู ้ ราศรัย สนับสนุนหนึ งคนโดยใช้เวลาไม่เกิน (3) สามนาที
ข้ อ 4. การลงคะแนน
การรับรองจะกระทําโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ ในกรณี ทีมีผเู ้ สนอขอรับรองเพียงคนเดียว
อาจจะให้รับรองด้วยการออกเสี ยงก็ได้ ผูส้ มัครทีได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตัง
จากทีประชุมใหญ่ ในกรณี ทีมีคะแนนเสี ยงเท่ากันหรื อไม่มีผหู้ นึ งผูใ้ ดได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากใน
การออกเสี ยงลงคะแนนจะต้องดําเนิ นการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมี ผูห้ นึ งผูใ้ ดได้รับคะแนนเสี ยง
ข้างมากของจํานวนคะแนนทีลง
ข้ อ 5. การรับรองเป็ นหลักฐาน
การรั บ รองโดยที ประชุ มภาครวมจะทําเป็ นหนังสื อถึง สํานักงานของไลออนส์ ส ากล โดย
ประธานสภาผูว้ า่ การภาคฯ ตามทีกําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล
ข้ อ 6. ความถูกต้องตามกฎ
การรับรองของภาคต่อผูส้ มัครที เป็ นสมาชิ กของสโมสรในภาคนี จะไม่ถูกต้องจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรา 7 เสี ยก่อน

มาตรา 8
เรื องอืน ๆ
ข้ อ 1. ค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้ นึงผูใ้ ดทีปฏิบตั ิหน้าทีในภาครวม
ข้ อ 2. ปี การเงิน ปี การเงินของภาครวม เริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม ถึงวันที 30 มิถุนายน
ข้ อ 3. การแก้ไขข้ อขัดแย้ ง สโมสรในภาครวมจะต้องดําเนินการในเรื องของข้อขัดแย้งร้องเรี ยน หรื อ
เรี ยกร้องตามเงือนไขและข้อแม้ของกฎหรื อระเบียบของไลออนส์สากลทีกําหนดขึนเป็ นครัง
คราวโดยคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์สากล

มาตรา 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข
ข้อบังคับนี จะแก้ไขได้ในการประชุมภาครวมเท่านัน โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการ
ฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับ และรับรองโดยคะแนนเสี ยงข้างมาก
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ข้ อ 2. ประกาศ
จะไม่มี การรายงานหรื อ ลงคะแนนเสี ยงในการแก้ไขข้อบัง คับใดๆ หากยังมิ ไ ด้ส่ง รายงาน
ดังกล่าวให้แต่ละสโมสรก่อนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า (30) สามสิ บวัน ก่อนการประชุมใหญ่ประจําปี และ
จะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะมีการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมใหญ่ครังนี
ข้ อ 3. วันทีมีผลบังคับ
การแก้ไขแต่ละข้อจะมีผลบังคับเมือเสร็จสิ นการประชุมใหญ่ภาครวมทีมีการรับรอง เว้นเสี ยแต่
จะกําหนดเป็ นอืนในการแก้ไขนันๆ

มาตรา 10
เวลาทีมีผลบังคับ
ธรรมนูญและข้อบังคับนีจะมีผลบังคับเมือเสร็ จสิ นการประชุมใหญ่ภาครวมและจะต้องได้รับ
การรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก
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ภาคผนวก ก.

ข้อบังคับกองทุนบริหารค่ าบํารุ งพิเศษ
สโมสรไลออนส์ สากลภาครวม ประเทศไทย
Multiple District 310 Special Fee Fund
หมวดที
บทนิยาม
ข้ อ 1. กองทุนนีมีชือว่ า “กองทุนบริ หารค่ าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์ สากลภาครวม ประเทศ
ไทย” ชือย่อว่า “ก.พ.ร.” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Multiple District 310 Special Fee Fund”
ชือย่อว่า “MDSF”

หมวดที
วัตถุประสงค์
ข้ อ 2. กองทุนนีมีวตั ถุประสงค์
2.1. เพือลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกตลอดชีพ ในการชําระค่าบํารุ งของภาครวมฯ ใน
อนาคต
2.2. เพื อส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การบริ หารงานของภาครวม
ให้ มี ร ายได้ใ นการ
บริ หารงานภาครวมฯ ในอนาคต

หมวดที
การเงินและทรัพย์ สิน
ข้ อ 3. กองทุนบริหารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์ สากลภาครวม ประเทศไทย
3.1 เงินกองทุนบริ หารค่าบํารุ งพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย มาจาก
สมาชิกตลอดชีพชําระเงินค่าบํารุ งภาครวมฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคต
ให้แก่ภาครวม ประเทศไทย ครังเดียวเป็ นจํานวนเงิน , บาท (หกพันบาท)
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3.2 มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนฯ
3.3 เงินกองทุนฯ นําฝาก ณ ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หาร
สภาผูว้ ่าการภาครวม ประเทศไทย โดยตังเป็ นบัญชี “กองทุนบริ หารค่าบํารุ งพิเศษ
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ประเทศไทย” เงินกองทุนทีเก็บได้นีจะได้นาํ ไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายการบริ หารงานของภาครวมฯ และจะจ่ายโดยเช็คของภาครวมฯ ทีเบิกจ่ายและ
ลงนามโดยเหรัญญิกภาครวมฯ ร่ วมกับประธานสภาผูว้ า่ การไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย โดยกําหนดให้ในแต่ละปี บริ หารของสภารวมฯสามารถเบิกเงินจากกองทุน
ฯนีได้ปีละไม่เกินร้อยละ ของเงินกองทุนฯ ณ วันที กรกฎาคม ของทุกปี บริ หาร และ
ให้จาํ แนกเป็ นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี
ก. จํานวนร้อยละ . ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในข้อ . ให้นาํ ไปใช้ในการ
บริ หารงานของภาครวมฯ
ข. จํานวนร้ อยละ . ของเงิ น ที เบิ กจากกองทุ นฯในข้อ . ให้ นําไปใช้ส มทบ
กองทุนสะสมซึ งจัดตังขึน ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาผูว้ ่าการภาครวม สําหรับ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สนับสนุนผูม้ ีความสามารถ และคุณสมบัติอนั เหมาะสม
เข้ารับตําแหน่งสูงในคณะกรรมการบริ หารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรื อเป็ น
ค่ าใช้จ่ายในการรับรอง นายก อุปนายก หรื อกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากล หรื อเจ้าหน้าที สํานักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลที มา
ปฏิบตั ิงานให้กบั ไลออนส์ในประเทศไทย หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการทีไลออนส์ ใน
ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม หรื อเข้าร่ วมเป็ นกรรมการจัดการประชุม
ระหว่างประเทศขึน หรื อกิจกรรมทีเกียวข้องกับไลออนส์ต่างประเทศ โดยให้สภา
ผูว้ ่าการภาครวมฯเป็ นผูพ้ ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน และอนุมตั ิสงจ่
ั ายเงินตาม
ความเหมาะสม แต่ จ ะใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น สะสมนี ในกิ จ กรรมอื นนอกจาก
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ขา้ งต้นมิได้
ค. จํานวนร้อยละ ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯในข้อ . เป็ นค่าสนับสนุนการพิมพ์
และส่งเอกสาร “เสียงสิ งโต” อันได้แก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนส์
สากล การเรี ยงพิมพ์ การจัดส่ง และกิจการใดๆ อันเกียวกับวารสาร “เสี ยงสิ งโต"
ง. จํานวนร้อยละ ของเงินทีเบิ กจากกองทุนฯในข้อ . ให้นาํ ไปสมทบกองทุน
สะสมเพือสนับสนุ นการประชุ ม ใหญ่ป ระจําปี ภายใต้ความรั บผิด ชอบของสภา
ภาครวมฯ การใช้จ่ า ยตาม ก,ข,ค นี ต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ัติ ง บประมาณจากคณะ
กรรมการบริ หารภาคหรื อสภาผูว้ า่ การภาครวมฯแล้วแต่กรณี
จ. จํานวนร้อยละ ของเงินทีเบิ กจากกองทุนฯในข้อ . ให้นาํ ไปสมทบกองทุน
สะสมเพือสนับสนุนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และการแข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาภาครวมฯ
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ข้ อ 4. การจ่ ายเงินกองทุนกองทุนบริหารค่าบํารุงพิเศษ
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย ให้จ่ายเป็ นเช็คซึ งเลขาธิ การสภาภาครวมฯ
หรื อ เหรัญญิกสภาภาครวมฯ เป็ นผูอ้ อกโดยลงลายมือชือสังจ่ายร่ วมกับประธานสภาฯ นําไปเข้าบัญชี
เพือเป็ นรายได้ ตามข้อ . ก ถึง ข้อ . จ. ต่อไป
ข้ อ 5. เหรัญญิกสภาภาครวมฯ
จะต้องทําบัญชีการเงินงบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีรับ-จ่าย
เงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อ และตามระเบียบข้อบังคับการใช้เงินของสภาภาครวมฯ
ข้ อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใช้ จ่ายในปี การเงินหนึงๆ
ให้คงเหลืออยู่เป็ นเงินทุนของกองทุนฯ และให้นาํ มาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายกับให้ถือว่าเป็ นรายได้
ของปี การเงินต่อไป
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการบริหารสภาภาครวมฯ
จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี รายได้-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ครัง พร้อมทัง
นํารายงานแสดงฐานะการเงินประจําปี ทีผ่านมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจําปี ของภาครวมฯ เพือ
รับรองงบดุลด้วย
ข้ อ 8. สมาชิกไลออนส์ ของภาครวมฯ
ตังแต่ คนขึนไป ทําหนังสื อร้องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้ โดยให้
ยืนต่อประธานสภาผูว้ า่ การภาครวมฯ

หมวดที
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 9. คณะกรรมการบริหารสภาภาครวมฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม
ประเทศไทย มีหน้าทีปฏิบตั ิตามข้อบังคับกองทุนนีทุกประการ
ข้ อ 10. การเปลี ยนแปลงแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ กองทุ น นี จะแก้ไ ขได้ใ นการประชุ ม ใหญ่ ภ าครวมฯ
เท่านัน โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ ายธรรมนู ญและข้อบังคับ และรั บรองโดย
คะแนนเสียงข้างมาก
ข้ อ . ให้ ใช้ ข้อบังคับกองทุนนีทันที หลังจากทีประชุมมีมติรับรอง

ประกาศใช้ ณ วันที กรกฎาคม
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