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สมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

ธรรมนูญ และ ข้อบังคบั 

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี 
  

 

มาตรา 1 

ชือและองค์ประกอบ 
 

ข้อ 1.    องค์กร  นีจะเป็นทีรู้จกักนัในนามของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310  บี  ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า   

           “ภาค” 

ข้อ 2.    ธรรมนูญและข้อบังคับ   หมายความถึง  ธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสรไลออนส์สากลภาค             

310 บี 

  “ภาค” หมายความถึง องคก์รบริหาร รองจากระดบัภาครวม ทีประกอบขึนจากจาํนวนสโมสร

อยา่งนอ้ย  (สามสิบหา้) สโมสร สมาชิกอยา่งนอ้ย ,  (หนึงพนัสองร้อยห้าสิบ) คน แต่ละภาคมี

ความต่อเนืองกนัตลอด ห้ามขาดตอนและขา้มอาณาบริเวณกนั 

 “สโมสร” หมายความถึง  สโมสรไลออนส์ต่างๆ ทีมีสมาชิกก่อตงั ตงัแต่  (ยสิีบ) คนขึนไป 

ภาค 310 บ ี ประกอบดว้ยสโมสรไลออนส์ทีก่อตงัอยูใ่นจงัหวดั ดงัต่อไปนี ชุมพร ระนอง       

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พทัลุง  ตรัง  กระบี  พงังา  สตูล ภูเกต็  สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
 

มาตรา 2 

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 1.  เพอืจดัให้มีโครงสร้างของการดาํเนินงานซึงเป็นการขยายความมุ่งหมายของสโมสรไลออนส์       

          สากลในภาคนี 

ข้อ .  เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการประชุมไลออนส์สากลภาคสมัพนัธ์ (LIONS DISTRICTS  

TWINNING) ระหวา่งสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย กบั สโมสรไลออนส์

สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย , สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี   ประเทศมาเลเซีย 

ธรรมนูญ 
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สโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ ซึงไดล้งนามเป็น

ภาคสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัแลว้ โดยหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมไลออนส์สากล

ภาคสมัพนัธ ์

ข้อ 3.  เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ทงั         

ระดบัภาค 310 บี และระดบัประเทศ การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัโครงการหนงัสือสารานุกรม

ไทยสาํหรับเยาวชน การมอบหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และ

กิจกรรมเกียวกบัโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนของสโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี  

ข้อ 4.  เพอืส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระ

ทีนงั 

ข้อ 5.  เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการจัดการดู และการพัฒนาของหมู่บ้าน       

ไลออนส์เกาะพระทอง 
 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 
 

สมาชิกขององคก์รนีจะเป็นสโมสรทงัหมดในภาคนีทีไดขึ้นทะเบียนไว ้ ณ สมาคมสโมสร     

ไลออนส์สากล 

 ภาค 310 บี ประกอบดว้ย สโมสรไลออนส์ทีก่อตงัอยูใ่นจงัหวดั ดงัต่อไปนี ชุมพร ระนอง      

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบี พงังา สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
 

มาตรา 4 

การจัดองค์กร 
 

ข้อ 1. คณะกรรมการบริหารภาค และคณะกรรมการภาค 

ก. คณะกรรมการบริหารภาค ภาคจะมีคณะกรรมการบริหารทีประกอบดว้ย ผูว้า่การภาค 

ผูว้่าการภาคเพงิผา่นพน้ รองผูว้่าการภาคคนที 1  รองผูว้า่การภาคคนที 2  ประธานภูมิภาค 

ประธานเขต เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารภาคจะ

เป็นกรรมการเจา้หนา้ทีของภาค ผูที้ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการบริหารดงักล่าวแต่ละ

คนจะตอ้งเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ ทีมีสถานภาพสมบูรณ์

อยูใ่นภาค 

ข. คณะกรรมการภาค ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหารภาคดงัระบุใน ขอ้ 1. (ก) กบั

ประธานฝ่ายต่างๆ ของภาคตามทีผูว้่าการภาคจะไดแ้ต่งตงัขึนในปีบริหารนนั 
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ข้อ 2. การเลือกตงัผู้ว่าการภาค / รองผู้ว่าการภาคคนท ี1 และ รองผู้ว่าการภาคคนท ี2             

        ผูว้่าการภาค  รองผูว้า่การภาคคนที 1 และ รองผูว้่าการภาคคนที 2 จะไดรั้บเลือกตงัในการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค เมือผูว้่าการภาคเขา้ดาํรงตาํแหน่งแลว้ผูว้า่การภาคจะแต่งตงั

เลขาธิการภาค 1 คน  กบั เหรัญญิกภาค 1 คน ประธานภูมิภาค 1 คนสาํหรับแต่ละภูมิภาค และ

ประธานเขต 1 คน สาํหรับแต่ละเขต 
 

มาตรา 5 

การประชุมใหญ่สามัญของภาค 
 

ข้อ 1.  เวลาและสถานท ี 

 ให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค โดยจดัให้มีขึนในแต่ละปีให้เสร็จสินภายในไม่

นอ้ยกวา่  (สามสิบ) วนัก่อนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ณ สถานทีทีไดเ้ลือกไวโ้ดยทีประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีครังทีแลว้ และตามวนั เวลา ทีไดก้าํหนดขึนโดยผูว้า่การภาค และการเขา้ประชุม

ของคณะผูแ้ทนสโมสรฯ ทีไดล้งทะเบียนเขา้ประชุมของภาคในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของ

ภาครวม ซึงภาคนีจะเป็นส่วนหนึงของการประชุมอาจถือวา่เป็นการประชุมใหญส่ามญัประจาํปีของ

ภาครองได ้
 

ข้อ . สิทธิของการเป็นผู้แทนสโมสร  

 สโมสรทีไดขึ้นทะเบียนแต่ละสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

และภาคของตน มีสิทธิทีจะมีผูแ้ทนได ้  (หนึง) คนกบัผูแ้ทนสาํรองอีก  (หนึง) คน ต่อจาํนวนสมาชิก

 (สิบ) คนทีไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกของสโมสรมาแลว้อยา่งนอ้ยหนึงปีกบัหนึงวนั หรือเศษ

อยา่งนอ้ย  (ห้า) คนของสมาชิกในสโมสร ตามทีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของสาํนกังานใหญ่สมาคม

สโมสรไลออนส์สากลในวนัทีหนึงของเดือนสุดทา้ยก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่ประจาํปี ส่วนใหญ่

ของจาํนวนสมาชิกทีอา้งถึงในขอ้นีคือเป็นสมาชิกจาํนวน  (หา้) คนหรือกวา่นนั ผูแ้ทนลงทะเบียนแต่

ละคนทีไดป้รากฏตวัจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง  (หนึง) คะแนนเท่านนั สาํหรับแต่ละตาํแหน่งทีให้

เลือก และอีก  (หนึง) คะแนนเท่านนัสาํหรับแต่ละญตัติทีไดเ้สนอให้เลือกในการประชุมใหญ่นนัๆ

เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน ในทีนีให้ถือวา่คะแนนทีเป็นการตอบรับเสียงส่วนใหญ่ของคณะผู ้

แทนทีไดล้งไวใ้นญตัติใดๆ เป็นมติของทีประชุมใหญ่ ค่าบาํรุงคา้งจ่ายอาจชาํระไดเ้พอืให้มี สถานภาพ

สมบูรณ์ในเวลาใดก็ไดก่้อนปิดการลงทะเบียนสิทธิบตัร โดยทีเวลาปิดการลงทะเบียนจะไดก้าํหนดขึน

ตามกฎของการประชุมใหญ่นนัๆ 
 

ข้อ 3. องค์ประชุม  

 การเขา้ประชุมโดยตนเองของส่วนใหญ่ของคณะผูแ้ทนทีไดล้งทะเบียน ณ ทีประชุมใหญ่จะ

ถือเป็นองคป์ระชุม ณ วาระใด ๆ ก็ไดข้องการประชุมใหญ ่
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ข้อ 4.  การประชุมพเิศษ SPECIAL CONVENTION 

  การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ   สามารถจดัขึนไดเ้มือไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารภาคฯ   การประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ   ตอ้งจดัใหมี้ขึน

ไม่นอ้ยกวา่ 30  (สามสิบ) วนัก่อนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล  ณ สถานทีทีไดเ้ลือกไว ้ ตามวนั 

เวลา ทีไดก้าํหนดขึนโดยคณะกรรมการบริหารภาคฯ  ทงันีในการประชุมพิเศษของสโมสรในภาคฯ   

จะตอ้งไม่มีวาระการเลือกตงัผูว้า่การภาค , รองผูว้า่การภาคคนที 1 และรองผูว้า่การภาคคนที 2  โดยให้

เลขาธิการภาคฯ แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรของภาคฯทราบถึง  วนั เวลา  

สถานที  และ วตัถุประสงคข์องการประชุมพเิศษของสโมสรในภาคฯ   อยา่งนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั

ก่อนการประชุมพเิศษของภาคฯ จะเริมขึน 
 

มาตรา 6 

การแก้ไขธรรมนูญ 
 

ข้อ 1.  ประกาศ   

 การแกไ้ขใด ๆ จะเสนอหรือลงคะแนนเสียง มิได ้นอกจากสโมสรจะส่งหนงัสือถึงภาคไม่นอ้ย

กว่า  (เกา้สิบ) วนั และภาคจะไดส่้งเป็นหนงัสือถึงแต่ละสโมสรไม่นอ้ยกวา่  (สามสิบ) วนัก่อนวนั

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พร้อมทงัแจง้วา่จะมีการลงคะแนนเสียง ณ ทีประชุมใหญ่ดงักล่าว 
 

ข้อ 2.  ผลบังคบัใช้โดยอตัโนมัต ิ  

 เมือมีการแกไ้ขเพมิเติมธรรมนูญและขอ้บงัคบัของไลออนส์สากล โดยทีประชุมใหญ่ของไล

ออนส์สากล การแกไ้ขเพมิเติมดงักล่าว จะมีผลให้มีการเปลียนแปลงธรรมนูญและขอ้บงัคบั ของภาค

โดยอตัโนมติั เมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 
 

Section 2. AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and 

By-Laws are passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on 

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

by-laws at the close of the convention 
 

ข้อ 3.  วิธกีารแก้ไข  

 ธรรมนูญนีอาจแกไ้ขได ้ ณ ทีประชุมใหญ่ของภาคเท่านนั โดยมติของคณะกรรมการฝ่าย

ธรรมนูญและขอ้บงัคบั และมติรับรองโดยคะแนนเสียง / (สองในสาม) ของจาํนวนเสียงทีลงคะแนน 
 

ข้อ 4.  วนัทมีีผลบังคบั  

  การแกไ้ขแต่ละครังจะมีผลบงัคบัตงัแต่วนัสินสุดการประชุมใหญ่ทีไดมี้มติแกไ้ข นอกจากจะ

ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอนืในมติแกไ้ข 
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มาตรา 1 

การประชุมใหญ่ของภาค 
 

ข้อ 1.  การเลือกสถานทปีระชุมใหญ่  

           ให้ผูว้่าการภาค เป็นผูรั้บหนงัสือแจง้ความจาํนงจากสโมสรทีตอ้งการเป็นเจา้ภาพการประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปีในปีถดัไป หนงัสือแจง้ความจาํนงทุกฉบบั จะตอ้งแจง้ขอ้มูลข่าวสารตามทีผูว้่าการ

ภาคตอ้งการทราบเป็นครังคราว และจะตอ้งส่งถึงผูว้่าการภาคไม่นอ้ยกวา่  (สามสิบ) วนั ก่อนวนัเริม

ประชุมทีจะลงมติเลือกสถานทีประชุมใหญ ่ ทีจะมีการลงคะแนนเสียง การกาํหนดขนัตอนของการ

ตรวจสอบขอ้เสนอต่างๆ รวมถึงการนาํเสนอต่อทีประชุมใหญ ่ ในกรณีทีไม่มีผูเ้สนอรับเป็นเจา้ภาพ

หรือไม่สามารถรับขอ้เสนอไดใ้ห้ผูว้่าการภาคเป็นผูพิ้จารณาตดัสิน 
 

ข้อ 2.  การเปลยีนสถานท ี 

           หากมีเหตุผลอนัสมควร  ผูว้่าการภาคมีสิทธิและอาํนาจทีจะเปลียนแปลงสถานทีประชุมได้

ตลอดเวลา  แมว้่าทีประชุมใหญ่ไดก้าํหนดไวก่้อนแลว้ก็ตาม แต่จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สโมสร หรือสมาชิกสโมสรใดๆ ในภาค 
 

ข้อ 3.  กรรมการเจ้าหน้าท ี 

          กรรมการบริหารภาคจะเป็นกรรมการเจา้หนา้ทีของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค 
 

ข้อ 4.  ผู้รักษาความสงบ  

           ให้ผูว้่าการภาค  แต่งตงัผูรั้กษาความสงบในทีประชุมใหญ่และผูช่้วยผูรั้กษาความสงบตาม

ความจาํเป็น 
 

ข้อ 5.  รายงานผลเป็นทางการ  

           ภายใน  (หกสิบ) วนัหลงัจากปิดประชุมใหญข่องภาค ให้เลขาธิการภาคส่งสาํเนารายงาน

การประชุมฉบบัสมบูรณ์ ไปยงัสาํนกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และหากสโมสรใดใน

ภาคนนัๆ มีหนงัสือขอมา ก็จะจดัส่งสาํเนาไปให้แก่สโมสรดงักล่าว 
 

ข้อ 6.  คณะกรรมการสิทธิบัตร  

           คณะกรรมการสิทธิบตัรของการประชุมใหญ่ของภาค ประกอบดว้ย ผูว้่าการภาคเป็นประธาน 

เลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค กบัสมาชิกอืนทีมิไดเ้ป็นกรรมการบริหารภาค โดยผูว้า่การภาคแต่งตงัอีก 

2 (สอง) คน คณะกรรมการสิทธิบตัรจะมีอาํนาจและกระทาํหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นกฎขอ้บงัคบัของ

โรเบิร์ตฉบบัแกไ้ขใหม ่

ข้อบังคบั (BY-LAWS) 
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ข้อ 7.  ระเบียบปฏิบัติของการประชุมใหญ่  

           ผูว้่าการภาคจะเป็นผูก้าํหนดระเบียบปฏิบติัการดาํเนินการประชุมและระเบียบวาระการประชุม

ใหญ่ประจาํปีของภาค และระเบียบปฏิบติัดงักล่าวจะถือเป็นระเบียบของการประชุมทุกขนัตอนในแต่

ละวนั 
 

ข้อ 8.  คณะกรรมการอืน ๆ ของการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของภาค   

           ผูว้่าการภาคจะแต่งตงัประธานคณะกรรมการอืนๆ ของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของ

ภาค และแต่งตงักรรมการอืนๆในตาํแหน่งทีวา่งของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนีคือ ฝ่ายรับและเสนอ  

ขอ้ยติุ ฝ่ายเลือกตงั ฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั ฝ่ายกฎระเบียบต่างๆ และฝ่ายการประชุมใหญ่ของ

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ให้แต่ละภูมิภาคมีผูแ้ทนอยา่งนอ้ย  (หนึง) คนในคณะกรรมการแต่ละ

คณะดงักล่าว คณะกรรมการเหล่านีจะกระทาํหนา้ทีอืนๆ ตามทีผูว้่าการภาคจะมอบหมายให ้
 

ข้อ 9.  การเกบ็เงนิกองทุนการประชุม 

          นอกจากค่าลงทะเบียนเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาคแลว้ ให้เรียกเก็บค่าบาํรุงการ

ประชุมใหญ่ประจาํปี จาํนวน  (หนงึร้อย) บาทต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน จากสมาชิกไลออนส์ทุก

สโมสรในภาค โดยทีสโมสรเป็นผูช้าํระล่วงหนา้ ยกเวน้สโมสรทีสถาปนาใหม่ หรือทาํการฟืนฟูใหม่ 

โดยเกบ็เป็นงวดครึงปีสองงวด ดงัต่อไปนี จาํนวน50 (ห้าสิบ) บาท ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคน ภายใน

วนัที 10 กนัยายนของแต่ละปี เป็นค่าบาํรุงงวดครึงปีสาํหรับระหวา่ง วนัที 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม 

และจาํนวน 50 (ห้าสิบ) บาท  ต่อสมาชิกสโมสรหนึงคนภายในวนัที 10 มีนาคมของแต่ละปีเป็นค่า

บาํรุงงวดครึงปี สาํหรับระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน การเรียกเก็บค่าบาํรุงดงักล่าวจะถือเอา

รายชือสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏอยูใ่นวนัทีหนึงของเดือนกนัยายนและมีนาคมตามลาํดบั โดย

เลขาธิการภาคหรือเหรัญญกิภาคเป็นผูเ้รียกเกบ็ค่าบาํรุงนีจากสโมสรต่างๆ และนาํไปฝากไวใ้นบญัชี

พิเศษ ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีกาํหนดโดยผูว้า่การภาค เงินกองทุนทีเก็บไดนี้จะไดน้าํไปเป็น

ค่าใชจ่้ายของการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคโดยเฉพาะ และจะจ่ายโดยเช็คของภาคทีเบิกจ่ายและลง

นามโดยเหรัญญิกภาคร่วมกบัผูว้า่การภาค 

           สโมสรใดทีได้ขึนทะเบียนหรือไดฟื้นฟูในปีการเงินปัจจุบัน  จะเรียกเก็บและจ่ายค่าบาํรุง

รายบุคคลสําหรับปีการเงินดงักล่าว  ตามอตัราถวัเฉลียนับจากวนัทีหนึงของเดือนทีสองถดัจากวนั

สถาปนา หรือทีไดฟื้นฟูใหม่แลว้แต่กรณี 
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มาตรา 2 

การประชุมต่างๆ 
 

ข้อ 1.  การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค / คณะกรรมการภาค 

ก. การประชุมสามัญ  การประชุมสามญัของคณะกรรมการบริหารภาคจะมีขึนในทุกๆ สาม

เดือนของปีการเงิน โดยการประชุมครังแรกควรมีขึนภายใน  (สามสิบ) วนั หลงัจากวนั

ปิดประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีผ่านพน้ โดยเลขาธิการ

ภาคเป็นผูส่้งหนงัสือแจง้ล่วงหน้า  (สิบ) วนั กาํหนดวนั เวลาและสถานทีทีผูว้่าการภาค

กาํหนดให้ไปยงักรรมการบริหารแต่ละคน 

ข. การประชุมวิสามัญ  การประชุมวิสามญัของคณะกรรมการบริหารภาค  อาจเชิญประชุม

วิสามญัโดยผูว้่าการภาคตามทีเห็นสมควร และอาจเชิญประชุมโดยการทาํหนังสือตามที

กรรมการบริหารส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริหารภาค  ขอไปยงัผูว้่าการภาค หรือ 

เลขาธิการภาค การเชิญประชุมวิสามญัตอ้งแจง้เป็นหนังสือ (อีเมล ์โทรสารหรือโทรเลข) 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วนัหรือไม่เกินกว่า 20 (ยีสิบ) วนั โดยเลขาธิการภาค ซึงจะ

กําห น ดวัต ถุป ระส งค์  วัน  เวลา แ ล ะสถ าน ที ที กําห น ด โดยผู ้ว่ าการภ าค  ไป ย ัง

กรรมการบริหารภาคแต่ละคน 

ค. การประชุมคณะกรรมการภาค ให้มีการประชุมกรรมการภาคร่วมกับคณะกรรมการ

บริหารภาคปีละ 2 ครัง โดยผูว้่าการภาคเป็นผูก้าํหนด 

ง. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง การเข้าประชุมโดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

บริหารภาคจะถือเป็นองคป์ระชุม สาํหรับการประชุมใดๆ ในการประชุมทุกครัง ผูมี้สิทธิ

ในการออกเสียง ลงคะแนน ไดแ้ก่ ผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาคเพิงผ่านพน้ รองผูว้่าการภาค

คนที 1   รองผูว้่าการภาคคนที 2   ประธานภูมิภาค ประธานเขต  เลขาธิการภาคและ

เหรัญญิกภาค 
 

ข้อ 2.  ภูมภิาคและเขต 

ก. การจัดรูปแบบองค์กร   ผู ้ว่าการภาคจะแบ่งภาคออกเป็นภูมิภาคต่างๆ  ทีมีสโมสร             

ไลออนส์อยูไ่ม่เกินกว่า  (สิบหก) สโมสร  และไม่น้อยกว่า  (สิบ) สโมสร  และแบ่ง

แต่ละภูมิภาคเช่นว่านันออกเป็นเขตต่างๆ ทีมีสโมสรไลออนส์อยู่ไม่เกินกว่า  (แปด) 

สโมสรและไม่น้อยกว่า  (สี) สโมสร  โดยเน้นเรืองทีตังทางภูมิศาสตร์ของสโมสร 

ภูมิภาคและเขตต่างๆ  และทังหมดนัน  ผูว้่าการภาคจะเปลียนแปลงได ้ หากได้มีการ

ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบและถือประโยชน์อนัสูงสุดขององคก์รเป็นทีตงั 
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ข. การประชุมภูมิภาค  การประชุมของผูแ้ทนสโมสรทุกสโมสรในภูมิภาคกับประธาน

ภูมิภาค หรือกรรมการบริหารภาคคนอืนๆ  ทีอาจไดรั้บมอบหมายจากผูว้่าการภาคให้เป็น

ประธานการประชุม ควรจดัให้มีขึนระหว่างปีการเงิน ณ เวลาและสถานทีทีไดก้าํหนดขึน 

โดยประธานภูมิภาคของภูมิภาคนนั 

ค. การประชุมเขต การประชุมของบรรดาผูแ้ทนของสโมสรในเขตโดยประธานเขตทาํหนา้ที

ประธาน จะจดัให้มีขึนระหวา่งปีการเงิน ณ เวลาและสถานทีทีไดก้าํหนดขึนโดยประธาน

เขต 
 

มาตรา 3 

การเสนอชือ การเลอืกตังและการแต่งตงัของภาค 
 

ข้อ 1.  คณะกรรมการเสนอชือ  

           ผูว้่าการภาคจะประกาศแต่งตงัคณะกรรมการเสนอชือ จาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่าสาม ( ) 

คน และไม่มากกว่าห้า ( ) คน แต่ละคนจะตอ้งเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์   

ต่างๆ ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาค และจะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งใดๆอยูใ่นภาคหรือสาํนกังานสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลในขณะทีไดรั้บตาํแหน่ง กรรมการเหล่านีจะตอ้งไดรั้บหนงัสือเชิญไม่นอ้ยกวา่ 

 (หกสิบ) วนัก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค สมาชิกสามญัทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ

สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ในภาค ทีประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับเลือกตงัเป็นผูว้า่การภาค รอง

ผูว้่าการภาคคนที 1 หรือ รองผูว้า่การภาคคนที 2 จะตอ้งยนืความจาํนงเป็นหนงัสือพร้อมทงัหลกัฐาน

แสดงคุณสมบติัดงัต่อไปนี 

ก. เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือเป็นส่วนใหญ่ในปีบริหารที

ดาํรงตาํแหน่งนนั และเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์อีกไม่นอ้ยกว่า 

2 ปีมาแลว้ (รวม 3 ปี) และ 

ข. เคยดาํรงตาํแหน่งประธานเขต หรือประธานภูมิภาค หรือรองผูว้่าการภาค หรือเลขาธิการ

ภาค หรือเหรัญญิกภาคมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปี หรือเป็นส่วนใหญ่ในปีบริหารทีดาํรง

ตาํแหน่งนนั 

ค. การดาํรงตาํแหน่งใน ขอ้ 1 ก. และ ขอ้ 1 ข. หากเกิดขึนในปีเดียวกนัให้นบัเอาตาํแหน่ง

เดียวเท่านนั 

ง. สาํหรับผูส้มคัรตาํแหน่งผูว้า่การภาค จะตอ้งเคยดาํรงตาํแหน่งรองผู้ว่าการภาค คนท ี  

มาแลว้อีกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   หรือเป็นส่วนใหญ่ในปีบริหารนนั เวน้แต่ปีบริหารแรกทีขยาย

ภาคใหม่ 
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ข้อ 2.  วธีิการเลือกตงัผู้ว่าการภาค  

 สมาชิกทีมีคุณสมบติัครบถว้นคนใดในสโมสรในภาคทีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูว้่าการภาค จะตอ้งแสดงความจาํนงลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการเสนอ

ชือ ก่อนวนัทีคณะกรรมการจะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้อมดว้ยหลกัฐาน คุณสมบติัต่างๆ ตามทีได้

กาํหนดไวใ้นธรรมนูญ และขอ้บงัคบัสโมสรไลออนส์สากล คณะกรรมการเสนอชือจะนาํเสนอรายชือ

ผูล้งสมคัรรับเลือกตงัทงัหมดทีมีคุณสมบติัครบถว้น ณ ทีประชุมใหญ่ของภาค การเสนอของ

คณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด หากไม่มีผูเ้สนอชือ และ/หรือ ไม่มีผูมี้คุณสมบติัครบถว้นในกรณีนี

เท่านนัจึงให้มีการเสนอชือผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งทีมีคุณสมบติัครบถว้นจากทีประชุมใหญ่ได ้ ผูส้มคัรเขา้

รับเลือกจะไดรั้บอนุญาตให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุมไดไ้ม่เกิน  (หา้) นาที และผูส้นบัสนุนอีก  

(หนึง) คน จะกล่าวปราศรัยไดไ้ม่เกิน  (สาม) นาที 
 

ข้อ 3.  วธีิการเลือกตงัรองผู้ว่าการภาค คนท ี1 และ รองผู้ว่าการภาค คนท ี2   

  สมาชิกผูใ้ดของสโมสรใดในภาค ทีประสงคจ์ะลงสมคัรรับเลือกตงั ในตาํแหน่งรองผูว้า่การ

ภาค คนที 1 หรือรองผูว้า่การภาค คนที 2  จะตอ้งแสดงความจาํนงลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรต่อคณะกรรมการเสนอชือ ก่อนวนัทีคณะกรรมการจะรายงานต่อทีประชุมใหญ่ พร้อมดว้ย

หลกัฐานคุณสมบติัต่างๆของผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งตามทีไดก้าํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัไลออนส์

สากล คณะกรรมการเสนอชือ จะเสนอชือผูล้งสมคัรรับเลือกตงัทงัหมด ทีมีคุณสมบติัครบถว้นต่อที

ประชุมใหญ่ของภาค หากไม่มีผูล้งสมคัรและ/หรือไม่มีผูมี้คุณสมบติัครบถว้นในกรณีนีเท่านนั จึงให้มี

การเสนอชือผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งทีมีคุณสมบติัครบถว้นในทีประชุมใหญ่ได ้ และผูส้มคัรเขา้รับเลือกตงั

จะไดรั้บอนุญาตให้กล่าวปราศรัยไดไ้ม่เกิน 5 (ห้า) นาทีและผูส้นบัสนุนอีก  (หนึง) คน จะกล่าว

ปราศรัยไดไ้ม่เกิน 3 นาที 
 

ข้อ 4.  การลงคะแนนเสียง  

           การเลือกตงัจะกระทาํโดยการลงคะแนนลบัเมือมีผูส้มคัรเขา้รับเลือกตงัไดรั้บการเสนอชือสอง

คนหรือมากกวา่ ผูส้มคัรเขา้รับเลือกตงัทีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงั ถา้ในการ

ลงคะแนนครังแรกและในครังต่อๆ มา ไม่มีผูส้มคัรคนใดไดรั้บเสียงขา้งมาก ผูส้มคัรเขา้รับเลือกที

ไดรั้บคะแนนเสียงตาํสุด และผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงเสมอกนัทีตาํสุดจะตอ้งถกูตดัทิงไป และการ

ลงคะแนนเสียงก็จะดาํเนินต่อไปจนกวา่  ผูส้มคัรเขา้รับเลือกตงัคนใดคนหนึงจะไดรั้บคะแนนเสียงขา้ง

มาก ในกรณีทีมีคะแนนเสียงเท่ากนัในครังใด การลงคะแนนก็จะดาํเนินต่อไปในระหวา่งผูที้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัจนกวา่จะมีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บเลือก ภายหลงัจากการนบัคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้

รวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงเก็บใส่ห่อปิดผนึกเป็นเอกสารลบั และมอบให้สภาผูว้า่การภาคปัจจุบนั

นาํไปทาํลายโดยเร็ว 
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ข้อ 5.  เมือตาํแหน่งผู้ว่าการภาคว่างลง  

           ในกรณีทีตาํแหน่งผูว้า่การภาค วา่งลง ให้ดาํเนินการตามขนัตอนทีไดก้าํหนดไวใ้นธรรมนูญ

และขอ้บงัคบัสโมสรไลออนส์สากล อดีตผูว้า่การภาคเพงิผา่นพน้ รองผูว้า่การภาค ประธานภูมิภาค 

ประธานเขต เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค กบัคณะกรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิของผูว้่าการภาค

จดัประชุม ณ วนั เวลา และสถานทีทีจะกาํหนดขึน โดยผูว้่าการภาค เพงิผา่นพน้ เพอืเลือกผูเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหน่งแทนเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการไลออนส์สากล (ดูคู่มือนโยบายบริหารของสภาภาค

รวม)  
 

ข้อ 6.  เมือตาํแหน่งรองผู้ว่าการภาค คนท ี1 / รองผู้ว่าการภาค คนท ี2  และตําแหน่งอืนว่างลง  

        นอกจากตาํแหน่งรองผูว้่าการภาค คนที 1 และรองผูว้า่การภาคคนที 2 แลว้ ให้ผูว้่าการภาคเป็น

ผูแ้ต่งตงัตาํแหน่งอนืๆ ทีวา่งลงตามวาระทีเหลืออยู ่  ในกรณีทีตาํแหน่งรองผูว้า่การภาค คนที 1 หรือ 

รองผูว้่าการภาค คนที 2 วา่งลง ผูว้่าการภาคจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารภาคกบัอดีตผูบ้ริหาร  

และกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนส์สากลทงัหมด ทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ

สโมสรไลออนส์ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ทีขึนทะเบียนอยูใ่นภาค เป็นหนา้ทีของผูเ้ขา้ประชุมในการ

ประชุมครังนี ทีจะแต่งตงัสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีมีคุณสมบติัครบถว้นผูห้นึงขึนดาํรงตาํแหน่งรอง

ผูว้่าการภาค คนที 1 หรือ รองผูว้า่การภาค คนที 2 ตามวาระทีคงเหลืออยู ่ในการแต่งตงัแทนตาํแหน่งที

วา่งดงักล่าวจะเป็นหนา้ทีของผูว้่าการภาค หรือหากไม่มี ก็ให้เป็นหนา้ทีของผูว้า่การภาคคนหลงัสุดทีมี

อยูที่จะออกหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว และจะตอ้งรับผดิชอบทาํหนา้ทีเป็นประธานของการประชุม 

ประธานจะนาํเสนอผลการประชุมไปยงัสาํนกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลภายใน  (เจด็) 

วนั พร้อมดว้ยหลกัฐานการเชิญประชุมทีไดส่้งออกไป และรายงานการประชุม  ผูที้มีสิทธิไดรั้บเชิญให้

เขา้ประชุมและไดเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึงคะแนนสาํหรับไลออนทีตนเลือก 
 

ข้อ 7.  คุณสมบัตขิองประธานภูมภิาค/ประธานเขต  

           ประธานแต่ละภูมิภาคและประธานเขตจะตอ้ง 

ก. เป็นสมาชิกทีเขม้แขง็อยูใ่นสถานภาพสมบูรณ์ในเขตและภูมิภาคนนัๆ ของตนและ 

ข. เคยดาํรงตาํแหน่ง หรือ กาํลงัจะดาํรงตาํแหน่ง ในขณะทีเขา้รับตาํแหน่งเป็นประธาน

ภูมิภาคหรือประธานเขต เป็นนายกสโมสรไลออนส์เตม็ตามวาระหรือเป็นส่วนใหญ่ของ

วาระ กบัเคยเป็นกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สโมสรหนึงสโมสรใดมาไม่นอ้ยกว่า  

(สอง) ปี 
 

ข้อ 8.  ตําแหน่งประธานภูมภิาค / ประธานเขตทว่ีาง  

           หากประธานภูมิภาค หรือ ประธานเขต ผูใ้ดจะพน้จากการเป็นสมาชิกของสโมสรในเขตหรือ

ภูมิภาคแลว้แต่กรณี วาระการดาํรงตาํแหน่งก็จะสินสุดลงดว้ย และผูว้า่การภาคจะแต่งตงัผูอื้นเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งแทน อยา่งไรก็ดีไดก้าํหนดไวด้ว้ยวา่ ผูว้า่การภาคอาจพจิารณายกเลิกตาํแหน่งประธานภมิูภาค

สาํหรับวาระทีคงเหลืออยูก่ไ็ด ้
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มาตรา 4 

หน้าทีของกรรมการบริหารภาค 
 

ข้อ 1.  ผู้ว่าการภาค  

           ภายใตค้วามควบคุมดูแลทวัไปของคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

ผูว้่าการภาคจะเป็นตวัแทนของสมาคมสโมสรไลออนส์ในภาคของตน  นอกจากนียงัจะเป็นหัวหน้า

ของคณะกรรมการบริหารในภาคของตน และจะควบคุมดูแลรองผูว้่าการภาค คนที 1   รองผูว้่าการ

ภาค คนที 2   ประธานภูมิภาค  ประธานเขต  เลขาธิการภาค   เหรัญญิกภาค และกรรมการบริหารภาค

คนอืนๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของภาคนี  ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผูว้า่การ

ภาคคือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ควบคุมดูแลการก่อตงัสโมสรไลออนส์ใหม่ 

ค. ส่งเสริมมูลนิธิไลออนส์สากลและกิจกรรมบริการต่างๆ ทงัมวลของสมาคม 

ง. เป็นประธานการประชุมของการประชุมกรรมการบริหารภาค การประชุมใหญ่ และการ

ประชุมอนืๆ ของภาค หากเวลาใดทีไม่สามารถทาํหนา้ทีประธานของการประชุมไดใ้ห้

รองผูว้่าการภาค คนที 1  หรือรองผูว้่าการภาค คนที 2 ทาํหนา้ทีดงักล่าวแทน แต่ถา้รอง

ผูว้่าการภาค คนที 1 หรือ รองผูว้า่การภาค คนที 2 ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดก้ใ็ห้ที

ประชุมนนัเลือกกรรมการคนหนึงคนใดทีเขา้ประชุมทาํหนา้ทีประธานแทน 

จ. ส่งเสริมความกลมเกลียวระหว่างสโมสรไลออนส์ในภาค 

ฉ. ควรเยยีมสโมสรแต่ละสโมสรอยา่งนอ้ยหนึงครังระหว่างวาระทีดาํรงตาํแหน่ง 

ช. ทาํหนา้ทีควบคุมดูแล และบงัคบับญัชา คณะกรรมการบริหารภาคและผูไ้ดรั้บแต่งตงัเป็น

กรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาคดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นธรรมนูญของภาคนี 

ซ. ยนืรายการรายละเอยีดค่าใชจ่้ายของรายรับรายจ่ายทงัสินของภาคต่อทีประชุมใหญข่อง

ภาคหรือทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค ณ ทีประชุมใหญ่ภาครวม 

ฌ. เมือสินสุดวาระของการดาํรงตาํแหน่งจะตอ้งนาํส่งสมุดบญัชีและบนัทึกรายงานทงัปวง

ของภาค ต่อผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนโดยทนัที 

ญ. รายงานการล่วงละเมิดการใชชื้อและเครืองหมายของสมาคมทงัหมดทีทราบต่อสโมสร 

ไลออนส์สากล 

ฎ. ปฏิบัติหน้าทีและดําเนินการอืนๆ   ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสร           

ไลออนส์สากลจะกาํหนดให้ทาํตามคู่มือผูว้า่การภาค หรือผา่นทางอนืๆ 
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ข้อ 2.   รองผู้ว่าการภาค คนท ี1 /รองผู้ว่าการภาคคนท ี2 

          2.1 รองผูว้า่การภาค คนที 1 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลและแนะนาํของผูว้า่การภาค จะเป็น

ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายบริหารและเป็นตวัแทนของผูว้า่การภาค ความรับผดิชอบโดยเฉพาะของรองผูว้า่การ

ภาค คนที 1 คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ปฏิบติัภารกิจดา้นการบริหารซึงไดรั้บมอบหมายจากผูว้่าการภาค 

ค. ปฏิบัติหน้าทีและดําเนินการอืนๆ  ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสร            

ไลออนส์สากลกาํหนดให ้

ง. เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารภาค และ ปฏิบติัหนา้ที แทนผูว้า่การภาคในที

ประชุมเมือผูว้า่การภาคไม่สามารถร่วมประชุมได ้ และเขา้ร่วมในการประชุมสภาผูว้า่การ

ภาค ตามสมควร 

จ. ร่วมในการประเมินความเขม้แขง็และความอ่อนแอของสโมสรต่างๆ ของภาค โดยเฉพาะ

การระบุสโมสรทีอ่อนแอ  และสโมสรทีกาํลงัจะอ่อนแอภายในภาค ช่วยวางแผนทีจะทาํ

ให้สโมสรเขม้แข็งขึน 

ฉ. ทาํการเยยีมสโมสรในฐานะทีเป็นตวัแทนของผูว้า่การภาคเมือมีการร้องขอจากผูว้า่การ

ภาค 

ช. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพแลคณะกรรมการฝ่ายขยายสโมสรของ

ภาคและช่วยประสานงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายประจาํปี 

ซ. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายพฒันาผูน้าํ และช่วยเหลือสนบัสนุนคณะกรรมการฯ

ในการพฒันาความเป็นผูน้าํของคณะกรรมการภาคและสมาชิก  เพอืให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยการใชค้ณะกรรมการฝ่าย  GMT & GLT ของภาคให้เป็นประโยชน ์

และการพฒันาความเป็นผูน้าํของภาคใหเ้ป็นหนึงเดียว 

ฌ. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการจดัประชุมใหญ่ของภาค และช่วยเหลือในการวางแผน

และจดัการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค และช่วยประสานงานกบัผูว้า่การภาคในการจดั

ประชุมใหญ่ของภาคและประชาสมัพนัธ์งานต่างๆ ภายในภาค 

ญ. ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามทีผูว้่าการภาคจดัสรรให ้

ฎ. มีส่วนร่วมในการวางแผนประจาํปีตลอดรวมถึงการวางงบประมาณของภาค 

ฏ. ทาํความเขา้ใจหนา้ทีต่างๆ ทีผูว้่าการภาคตอ้งกระทาํ ในกรณีทีตาํแหน่งผูว้า่การภาควา่งลง 

จะไดมี้ความพร้อมทีจะสานต่อหนา้ที และความรับผดิชอบในฐานะรักษาการแทนจนกวา่

จะมีผูที้ไดรั้บการแต่งตงัอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของภาค 
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. .  รองผูว้า่การภาคคนที 2 อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลและแนะนาํของผูว้า่การภาค จะเป็น

ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายบริหารและเป็นตวัแทนของผูว้า่การภาค ความรับผดิชอบโดยเฉพาะของรองผูว้า่การ

ภาค คนที 2 คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ปฏิบติัภารกิจดา้นการบริหารซึงไดรั้บมอบหมายจากผูว้่าการภาค 

ค. ปฏิบัติหน้าทีและดําเนินการอืนๆ  ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสร           

ไลออนส์สากลกาํหนดให ้

ง. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคและปฏิบัติหน้าทีแทนผูว้่าการภาคในที

ประชุมเมือผูว่้าการภาคไม่สามารถร่วมประชุมได ้และเขา้ร่วมในการประชุมสภาผูว้า่การ

ภาค ตามสมควร 

จ. ทาํความเขา้ใจสถานะภาพของสโมสรต่างๆ ภายในภาค และช่วยเหลือผูว้่าการภาคและ

รองผูว้่าการภาค คนที 1 ในการระบุสโมสรทีอ่อนแอ และกาํลงัจะอ่อนแอ และช่วยให้

สโมสรนนัๆ เขม้แขง็ขึน 

ฉ. ทาํการเยียมสโมสรในฐานะทีเป็นตวัแทนของผูว้่าการภาคเมือมีการร้องขอจากผูว้่าการ

ภาค 

ช. ประสานงานกบัผูว้า่การภาค และรองผูว้า่การภาค คนที 1 ในการวางแผนและจดัการ

ประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค 

ซ.  ปฏิบัติงาน ร่วมกับคณ ะกรรมการฝ่าย GMT  รักษาสมาชิกภาพ   และช่วยเหลือ

คณะกรรมการฯ ในการป้องกนัการสูญเสียสโมสรและสมาชิก เนืองจาความอ่อนแอและ/

หรือปัญหาทางการเงินของสโมสร 

ฌ. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายมูลนิธิไลออนส์สากลของภาค และช่วยประสานงาน

เพอืบรรลุเป้าหมายประจาํปีโดยการเผยแพร่ขอ้มุลของมูลนิธิฯ  เพอืเสริมสร้างความเขา้ใจ

และการสนบัสนุนมูลนิธิฯ 

ญ. ปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคและช่วยประชาสมัพนัธ์

การเขา้ใชเ้วบ็ไซตแ์ละอินเตอร์เน็ตในหมู่สโมสรและสมาชิก เพอืให้สามารถรับทราบ

ขอ้มูลข่าวสาร และการสงัซือสินคา้จากไลออนส์สากล  

ฎ. ควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามทีผูว้่าการภาคจดัสรรให ้

ฏ. มีส่วนช่วยผูว้า่การภาค และรองผูว่้าการภาค คนที 1 และคณะกรรมการบริหารภาค ใน

การวางแผนสาํหรับปีถดัไป 

ฐ. ทาํความเขา้ใจหนา้ทีต่างๆ ทีผูว้่าการภาคตอ้งกระทาํ ในกรณีทีตาํแหน่งผูว้า่การภาคและ

รองผูว้่าการภาค คนที 1 วา่งลง จะไดมี้ความพร้อมทีจะสานต่อหนา้ทีและความรับผิดชอบ

ในฐานะรักษาการแทนจนกวา่จะมีผูที้ไดรั้บการแต่งตงัอยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของภาค 
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ข้อ 3.  เลขาธกิาร / เหรัญญกิภาค  

           ปฏิบติัหนา้ทีภายใตค้วามควบคุมดูแลของผูว้า่การภาคมีความรับผดิชอบโดยเฉพาะคือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ปฏิบติัหนา้ทีตามทีกาํหนดโดยตาํแหน่งรวมถึงหนา้ทีอืนๆ ดงัต่อไปนี แต่กมิ็ไดจ้าํกดั

ขอบเขตไว ้คือ 

(1) เก็บรักษาบนัทึกทีถูกตอ้งของวาระการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารภาค 

และนาํส่งสาํเนาให้คณะกรรมการบริหารภาคทุกคน และสาํนกังานใหญ่สมาคม

สโมสรไลออนส์สากลภายใน  (ห้า) วนั หลงัการประชุมแต่ละครัง 

(2) จดัทาํและเกบ็รายงานการประชุมใหญ่ของภาคและส่งสาํเนาไปยงัสมาคมสโมสร 

ไลออนส์สากล ผูว้่าการภาค และเลขาธิการของแต่ละสโมสรในภาค 

(3) ทาํรายงานต่อคณะกรรมการบริหารภาค ตามทีผูว้่าการภาค หรือคณะกรรมการ

บริหารภาคตอ้งการ 

(4) เรียกเก็บและรับเงินค่าบาํรุงทงัหมดทีเก็บจากสมาชิกและสโมสรต่างๆ  ในภาคนาํ

ฝากเงินดงักล่าวไวใ้นธนาคารตามทีผูว้่าการภาคกาํหนด  กบัจ่ายเงินดงักล่าวตาม

คําสั งของผู ้ว่ าการภาค  ตามงบประมาณ ทีได้รับการรับรองจากทีประชุม

คณะกรรมการบริหารภาค 

(5) สงัจ่ายเงินให้แก่ เลขาธิการ/เหรัญญิก สภาผูว้า่การภาครวม เป็นค่าบาํรุงของภาครวม

ทีภาครองเรียกเกบ็ไวแ้ลว้ พร้อมกบัขอใบรับเงินทีถูกตอ้งไว ้

(6) เก็บรักษาสมุดบัญชีและใบสําคัญต่างๆ ในการลงบัญชีอย่างถูกต้องกับบันทึก

รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคทังหมดไว ้และ

ยินยอมให้มีการตรวจสอบโดยผูว้่าการภาค กรรมการบริหารภาค และสโมสรใดๆ 

(หรือตวัแทนทีไดรั้บมอบหมายใดๆ ของบุคคลเหล่านนั) ณ เวลา และดว้ยเหตุผลที

สมควร เมือผูว้่าการภาคหรือคณะกรรมการบริหารภาคมีคาํสัง จะตอ้งนาํส่งสมุด

บญัชีและบนัทึกต่างๆ ใหผู้ส้อบบญัชี ทีไดแ้ต่งตงัขึนโดยผูว้า่การภาค 

(7) จดัทาํทณัฑ์บนสาํหรับการปฏิบติัหน้าทีอย่างซือสัตย ์   ของตน ในวงเงินและดว้ย

การประกนัตามทีกาํหนดโดยผูว้่าการภาค 

ค. ปฏิบติัหนา้ทีอืนๆ และกระทาํการต่างๆ โดยคาํสงัของคณะกรรมการอาํนวยการสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลเป็นครังคราว 

ง. ลงนามในเช็คร่วมกบัผูว้า่การภาค 
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ข้อ 4.  ประธานภูมภิาค   

          ประธานภูมิภาค ปฏิบัติหน้าทีภายใต้การควบคุมดูแลและสังการของผูว่้าการภาค  จะเป็น

หัวหนา้ผูบ้ริหารในภูมิภาคของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของประธานเขตในภูมิภาค   ของตนกบัประธานฝ่ายต่างๆ ใน

ภาค ทีผูว้่าการภาคจะมอบหมายให ้

ค. มีบทบาทในการก่อตงัสโมสรใหม่ และในการเสริมสร้างสโมสรทีออ่นแอให้เขม้แข็งขึน 

ง. ควรเยยีมเยยีนการประชุมสามญัของแต่ละสโมสรในภมิูภาคของตน อยา่งนอ้ยหนึงครัง

ระหวา่งวาระทีตนดาํรงตาํแหน่ง แลว้รายงานสิงทีไดพ้บเห็นต่อผูว้า่การภาค 

จ. ควรเยยีมเยยีนการประชุมสามญัของคณะกรรมการบริหารสโมสรของแต่ละสโมสรใน

ภูมิภาคของตน อยา่งนอ้ยหนึงครังระหว่างการดาํรงตาํแหน่ง 

ฉ. พยายามให้ทุกๆ สโมสรในภูมิภาคของตน ดาํเนินการภายใตก้รอบของธรรมนูญและ

ขอ้บงัคบัของสโมสรทีมีอยู ่

ช. ส่งเสริมให้มีตวัแทนไปเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

และประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาครองและภาครวม โดยอยา่งนอ้ยตามจาํนวนของผู ้

แทนทีสโมสรต่างๆ ในภูมิภาคของแต่ละสโมสรทีมีสิทธิ 

ซ. ไปเยยีมเยยีนเป็นทางการในการประชุมสโมสรหรือร่วมงานฉลองวนัสถาปนาสโมสร

ตามทีจะไดรั้บ   มอบหมายจากผูว้า่การภาค 

ฌ. ปฏิบติัหนา้ทีเพมิเติมเป็นครังคราวตามทีไดรั้บมอบหมายโดยผูว้่าการภาค 

   นอกจากนีประธานภูมิภาคจะปฏิบติัหรือทาํหนา้ทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการ

สมาคม สโมสรไลออนส์สากลกาํหนดไวใ้นคู่มือประธานภูมิภาคหรือผา่นทางอนืๆ หาก

ผูว้่าการภาคเห็นวา่ประธานภูมิภาคไม่สามารถ หรือมิไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามตาํแหน่งของตน

ดว้ยเหตุใดๆ ก็ดี หรือในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงดว้ยเหตุใดๆ ก็ดี ผูว้่าการภาคจะแต่งตงัผู ้

ปฏิบติัหนา้ทีแทนตามวาระทียงัคงเหลืออยู ่
 

ข้อ 5.  ประธานเขต  

           ประธานเขต ปฏิบัติหน้าทีภายใต้การควบคุมดูแลและสังการของผูว้่าการภาค และ/หรือ 

ประธานภูมิภาค จะเป็นหัวหนา้ผูบ้ริหารในเขตของตน มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ 

ก. สืบทอดเจตนารมณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลนี 

ข. เป็นประธานคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่การภาค ในเขตของตนและในฐานะประธาน

จะตอ้งเรียกประชุมคณะกรรมการดงักล่าวตามทีกาํหนดไว ้
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ค. ทาํรายงานการประชุมของคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้่าการภาค และส่งสาํเนาไปยงั

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และผูว้า่การภาคกบัประธานภูมิภาคภายใน  (ห้า) วนั 

หลงัจากวนัประชุม 

ง. มีบทบาทเขม้แขง็ในการก่อตงัสโมสรใหม่ และรับทราบถึงสภาพและกิจกรรมต่างๆ ของ

ทุกสโมสรในเขตของตนเป็นตวัแทนแต่ละสโมสรในเขตของตน เมือเกิดปัญหากบัภาค

หรือประธานสภาภาครวม หรือสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

จ. ดูแลความกา้วหนา้ของโครงการต่างๆ ทีกาํหนดโดยภาค ภาครวมและสโมสรไลออนส์

สากลในเขตของตน 

ฉ. พยายามให้ทุกๆ สโมสรในเขตของตนดาํเนินการ  ภายใต้ธรรมนูญและข้อบังคบัของ

สโมสร 

ช. ส่งเสริมให้มีตัวแทนไปเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

และประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค (รองและภาครวม) โดยอย่างน้อยตามจาํนวน

ของผูแ้ทนทีสโมสรต่างๆ ในเขต   ของตนมีสิทธิ 

ซ. ควรเยียมเยียนการประชุมสามัญของแต่ละสโมสรในเขตของตน  อย่างน้อยหนึงครัง 

ระหว่างการดํารงตําแหน่งของตน  แล้วรายงานสิงทีได้พบเห็นต่อประธานภูมิภาค 

โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกบัความอ่อนแอทีตนอาจพบเห็น (สาํเนาส่งผูว้า่การภาค) 

ฌ. ปฏิบัติหน้าทีและดําเนินการอืนๆ  ตามทีคณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสร           

ไลออนส์สากลกาํหนด 

หากผูว่้าการภาคเห็นว่าประธานเขต ไม่สามารถหรือมิไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามตาํแหน่งของตน

ดว้ยเหตุใดๆ ก็ดี หรือในกรณีทีตาํแหน่งวา่งลงดว้ยเหตุใดๆ ก็ดี ผูว้่าการภาคจะแต่งตงัผูป้ฏิบติัหนา้ที

แทนตามวาระทียงัคงเหลืออยู ่
 

ข้อ 6.  คณะกรรมการบริหารภาค (Cabinet)  

           คณะกรรมการบริหารภาคของผูว้า่การภาคจะตอ้ง 

ก. ช่วยเหลือสนับสนุนผูว้่าการภาคในการปฏิบัติหน้าทีและกาํหนดแผนการบริหารและ

นโยบายภาค ในเรืองทีเกียวกบัสวสัดิภาพของไลออนส์ 

ข. รับ รายงาน แ ละ ข้อ เส น อ จาก ป ระธ าน ภู มิ ภ าค แ ล ะป ระ ธาน ฝ่ ายข อ งภ าค ห รือ

กรรมการบริหารภาคทีไดรั้บมอบหมายในเรืองทีเกียวกบัสโมสรและเขตต่าง ๆ 

ค. ควบคุมดูแลการเก็บค่าบาํรุงของเหรัญญิกภาค กาํหนดวิธีการฝากกองทุนดงักล่าว กบั

อนุมติัการจ่ายทีถูกตอ้งสมควรทีเกียวกบัการบริหารกิจการของภาค 
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ง. ให้เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาคทาํหนงัสือรับประกนัความซือสัตยโ์ดยให้ไวก้บัผูว้า่การ

ภาค 

จ. ทาํรายงานการเงินของภาค จากขอ้มูลของเลขาธิการภาคและเหรัญญิกภาค เป็นรายครึงปี 

หรือบ่อยครังกวา่นนั 

ฉ. ให้มีการตรวจสอบบญัชีของสมุดบญัชี และบญัชีต่างๆ ของเลขาธิการภาค เหรัญญิกภาค 

และดว้ยการอนุมติัของผูว้่าการภาค ให้กาํหนดตารางวนัเวลาและสถานทีทีแน่นอนของ

การประชุมคณะกรรมการบริหารภาค ทีจะมีขึนในระหวา่งปีการเงิน 
 

ข้อ 7.  ผู้รักษาความสงบ  

          ผูรั้กษาความสงบมีหนา้ทีรักษาระเบียบและมารยาทในการประชุมและทีประชุมนนัๆ และทาํ

หนา้ทีอืนๆ ทีกาํหนดไวต้ามตาํแหน่งของตน ภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของโรเบิร์ตฉบบัแกไ้ขใหม่ 
 

มาตรา 5 

คณะกรรมการภาคและหน้าท ี
 

ข้อ 1.  คณะกรรมการทปีรึกษาของผู้ว่าการภาค  

           ในแต่ละเขตจะมีประธานเขต นายกสโมสร และเลขาธิการสโมสรของสโมสรทีสังกดัในเขต 

เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่การภาค โดยมีประธานเขตเป็นประธาน ประธานเขตจะเป็นผู ้

กาํหนดวนั เวลา และสถานทีสาํหรับการประชุมเขต คณะกรรมการนีจะจดัประชุมครังแรกขึนภายใน 

 (เกา้สิบ) วนั หลงัจากเสร็จสินการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

การประชุมครังทีสองจะมีขึนในเดือนพฤศจิกายน ครังทีสามในเดือนกุมภาพนัธ์หรือมีนาคม และครัง

ทีสีก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของภาค คณะกรรมการมีหนา้ทีช่วยเหลือประธานเขต ในการ

ให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนาํทีเกียวขอ้งกบั สวสัดิการของไลออนส์และของสโมสรในเขต และรายงาน

ขอ้มูลดงักล่าวผา่นประธานเขตไปยงัผูว้่าการภาคและคณะกรรมการบริหารภาค 
 

ข้อ 2.  คณะกรรมการกติตมิศักดขิองผู้ว่าการภาค  

           ผูว้่าการภาคอาจแต่งตงัคณะกรรมการกิตติมศกัดิทีประกอบดว้ย อดีตผูบ้ริหารไลออนส์สากล 

และอดีตกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ผูซึ้งเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์

ของสโมสรทีตงัอยู่ในภาค  คณะกรรมการนีจะประชุมกนัเมือผูว้่าการภาคเป็นผูเ้ชิญประชุม  โดยมี

หนา้ทีทีจะปฏิบติัตาม  และภายใตค้าํแนะนาํของผูว้่าการภาคในการส่งเสริมความสามคัคีของสมาชิก

ในภาค  ประธานคณะกรรมการคณะนีจะตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคเมือไดรั้บเชิญจาก

ผูว้่าการภาค 
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มาตรา 6 

กองทุนบริหารของภาค 
 

ข้อ 1.  รายได้ของภาค  

           ให้มีรายไดส้าํหรับค่าใชจ่้ายการบริหารงานของภาค โดยจดัเก็บค่าบาํรุงรายปีเป็นเงินจาํนวน 

,  (หนึงพนัสีร้อยเจด็สิบห้า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเกบ็ล่วงหนา้จากสโมสรเป็น  

(สอง) งวดๆ ละครึงปีดงันี : เก็บ .  บาท (เจด็ร้อยสามสิบเจด็บาทหา้สิบสตางค)์ ต่อคนภายใน

วนัที  กนัยายน ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งวนัที  กรกฎาคม ถึงวนัที  ธนัวาคม และอีก 

.  บาท (เจด็ร้อยสามสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ ต่อคนภายในวนัที  มีนาคมของแต่ละปี เพอืเป็น

ค่าใชจ่้ายระหวา่งวนัที  มกราคมถึงวนัที  มิถุนายน  ค่าบาํรุงนี ให้เรียกเก็บตามจาํนวนสมาชิกของ

แต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาคฯ ภายในวนัที  กรกฎาคม และวนัที  มกราคม

ตามลาํดบั    

ค่าบาํรุงดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้แก่เหรัญญิกของภาคฯ โดยแต่ละสโมสรทีสังกดัในภาคฯ เวน้

แต่สโมสรทีก่อตงัขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟูใหม่ จะตอ้งชาํระค่าบาํรุงในอตัราถวัเฉลีย นบัจากวนัที

หนึงของเดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟูแลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงนีจะนาํไปใชจ่้ายเกียวกบังาน

ธุรการของภาคฯเท่านนัและจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารภาค และจะชาํระดว้ยเช็คลง

นามโดยผูว้า่การภาคและ/หรือเลขาธิการภาคฯและ/หรือเหรัญญิกภาคฯ 

             เงินค่าบาํรุงทีเก็บไดจ้ากสมาชิกสโมสรไลออนส์แต่ละคน จาํนวน ,  (หนึงพนัสีร้อยเจด็

สิบห้า) บาท นี ให้จาํแนกเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัต่อไปนี 

ก. จาํนวน 800 (แปดร้อย) บาท ให้นาํไปใชใ้นการบริหารงานของภาค 

ข. จาํนวน 50 (ห้าสิบ) บาท ใหน้าํส่งภาครวมเพอืใชใ้นการบริหารงานภาครวม 

ค. จาํนวน 50 (หา้สิบ) บาท ให้นาํไปใชส้มทบกองทุนสะสมซึงจดัตงัไวที้ภาครวม 310 

ภายใตค้วามรับผดิชอบของสภาผูว้า่การไลออนส์สากลภาครวม สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายใน

การรณรงคส์นบัสนุนผูมี้ความสามารถ และคุณสมบติัอนัเหมาะสมเขา้รับตาํแหน่งสูงใน

คณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการรับรอง 

นายก อุปนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือเจา้หนา้ที

สาํนกังานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ทีมาปฏิบติังานให้กบัไลออนส์ในประเทศ

ไทย หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการทีไลออนส์ในประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม หรือ

เขา้ร่วมเป็นกรรมการจดัการประชุมระหวา่งประเทศขึน หรือกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั       

ไลออนส์ต่างประเทศ โดยใหส้ภาผูว้า่การภาครวมเป็นผูพิ้จารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน 

และอนุมติัสงัจ่ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใชจ่้ายเงินกองทุนสะสมนีในกิจกรรมอืน

นอกจากวตัถุประสงคที์กาํหนดไวข้า้งตน้มิได ้
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ง. จาํนวน 100 (หนึงร้อย) บาท เป็นค่าสนบัสนุนการพิมพแ์ละส่งเอกสาร “เสียงสิงโต” อนั

ไดแ้ก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนส์สากล การเรียงพมิพ ์ การจดัส่ง และ

กิจการใด ๆ อนัเกียวกบัวารสาร “เสียงสิงโต" 

จ. จาํนวน 100 (หนึงร้อย) บาท ให้นาํไปสมทบกองทุนสะสมเพอืสนบัสนุนการประชุมใหญ่

ประจาํปี  ภายใตค้วามรับผิดชอบของสภาภาครวม การใชจ่้ายตาม ก,ข,ค นี ตอ้งไดรั้บ

อนุมติังบประมาณจากคณะกรรมการบริหารภาคหรือสภาผูว้า่การภาครวมแลว้แต่กรณี 

ฉ. จาํนวน  (หนึงร้อย) บาท ให้นาํไปสมทบกองทุนสะสมเพอืสนบัสนุนสารานุกรมไทย

สาํหรับเยาวชนฯ และการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ภายใตค้วาม

รับผดิชอบของสภาภาครวม 

ช. จาํนวนเงิน  (หนึงร้อย) บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม และสนบัสนุนการเป็น

เจา้ภาพจดัการประชุมไลออนส์ภาคสัมพนัธ์ (LIONS DISTRICTS TWINNING) หรือเป็น

ค่าใชจ่้ายคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุม โดยให้คณะกรรมการภาคเป็นผูว้างระเบียบ

การจ่ายเงินอนุมติั สงัจ่ายเงินตามความเหมาะสมความจาํเป็นและใชจ้่ายจริงทีเกิดขึน  

ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุนทวินนิง (TWINNING FUND) 

ซ. จาํนวนเงิน  (หนึงร้อย) บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม และสนบัสนุนโครงการ

จดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน การประชาสัมพนัธ์เกียวกบั

โครงการหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน การมอบหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับ

เยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรมเกียวกบัโครงการหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับ

เยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุน

สารานุกรมฯ  สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี  (Salanukom Fund) 

ฌ. จาํนวนเงิน 50 (ห้าสิบ) บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการ

แข่งขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระทีนงัของสโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุนการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานหนา้

พระทีนงัฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี  

ญ. จาํนวนเงิน  (ยสิีบห้า) บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม และสนบัสนุนการจดักิจกรรม

และการจดัการดูแล และการพฒันาของหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองสโมสรไลออนส์

สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุนหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง 

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี (Lions Phatong Village Fund) 

ฎ. สมาชิกตลอดชีพสามารถชาํระเงินค่าบาํรุงภาคฯ และเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนใน

อนาคตให้แก่ภาค  บี ครังเดียวเป็นจาํนวนเงิน ,  บาท (หนึงหมืนห้าพนับาท) 

เพอืให้ไดรั้บการยกเวน้การชาํระค่าบาํรุงตามขอ้บงัคบัมาตรา  ขอ้ . ก และเงินกองทุน

ต่างๆของภาค  บี  แต่ทงันียงัคงมีพนัธะตอ้งชาํระค่าบาํรุงให้กบัภาครวมฯและสโมสร 
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และเงินกองทุนต่างๆทีภาคฯตอ้งส่งให้แก่ภาครวมฯ ต่อไป และจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ 

เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าทีไดป้ฏิบติัตามพนัธะโดยครบถว้น และหากสมาชิก

ตลอดชีพท่านนนั ประสงคจ์ะยา้ยสโมสรภายในภาค  บี ก็จะไดรั้บสิทธิดงักล่าว

ขา้งตน้นนัจากสโมสรฯนนัโดยอตัโนมติั 
 

        เงินค่าบาํรุงตามขอ้ ฎ. ดงักล่าวขา้งตน้ ให้ผูว้า่การภาคฯ นาํไปเป็นรายไดข้องกองทุนบริหารค่า

บาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี เพือใชป้ระโยชน์ตามขอ้บงัคบักองทุนฯ (ภาคผนวก ก.) 

ต่อไป 

            บทเฉพาะกาล  เมือทีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย ครังที   ณ จงัหวดั

ภูเก็ต ไดรั้บรองขอ้บงัคบันีแลว้ ให้มีผลบงัคบัใชใ้นปีบริหาร -  เป็นตน้ไป โดยให้ผูว้า่การ  

ไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย ปีบริหาร -  ดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัที

ไดรั้บรองแลว้นีทุกประการ 
 

ข้อ 2.  กองทุนทเีหลือ  

           ในระหวา่งปีบริหาร หากมีเงินเหลือในกองทุนใดๆ ของภาคและภาครวม หลงัจากชาํระ

ค่าใชจ่้ายดา้นธุรการของกองทุนนนัหมดแลว้ ให้เงินนนัคงไวใ้นกองทุน และสามารถนาํไปใชใ้นปี

การเงินต่อไป ตามวตัถุประสงคข์องกองทุนนนัๆ เท่านนั 
 

ข้อ 3.  การเกบ็ค่าลงทะเบียน  

           ผูว้่าการภาคฯจะเป็นผูก้าํหนดอตัราค่าลงทะเบียน รวมถึงระเบียบต่างๆ และเรียกเก็บจากผูแ้ทน

สโมสร ผูแ้ทนสาํรองและผูรั้บเชิญทีเขา้ร่วมประชุมภาค เพอืใชเ้ป็นค่าอาหารและการแสดงตามจริง 
 

ข้อ 4.  การตรวจสอบหรือทบทวน  

 ผูว้่าการภาคฯจะจดัให้มีการตรวจสอบ หรือทบทวนกองทุนทุกกองทุนไม่นอ้ยกวา่หนึงครังต่อ

ปี และจะตอ้งเสนอรายงานการเงินของกองทุนต่อทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีในปีถดัไป 
 

มาตรา 7 

การเสนอชือและรับรองการเข้ารับเลือกตังเป็นกรรมการอาํนวยการ 

สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและอปุนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทสีอง 
 

ข้อ 1.  ระเบียบการรับรอง  

           อา้งถึงระเบียบของธรรมนูญและขอ้บังคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  สมาชิกของ

สโมสรไลออนส์ในภาคทีตอ้งการการรับรองจากการประชุมภาค  ในฐานะผูส้มัครเป็นกรรมการ

อาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรืออุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากลคนทีสองจะตอ้ง  

ก. นาํส่ง (โดยไปรษณียห์รือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงคเ์พอืขอการรับรองต่อผูว้า่

การภาค และจะตอ้งนาํส่งต่อเลขาธิการของสภาผูว้า่การภาครวมอีกดว้ย ไม่น้อยกว่า  
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(สามสิบ) วนั ก่อนการเปิดประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค ทีจะมีการลงคะแนนรับรอง

ดงักล่าว 

ข. พร้อมกับนําส่งเอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคุณสมบัติสําหรับตาํแหน่งนันๆ  ตามที

กาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 
 

ข้อ 2.  การเสนอชือ  

           เมือมีผูแ้จง้ความประสงคแ์ละนาํส่งแลว้ ให้ผูว้า่การภาคนาํเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชือ

ของการประชุมภาคนนั เพอืตรวจสอบคุณสมบติั และขอหลกัฐานทีเกียวขอ้งเพมิเติมจากผูส้มคัรหาก

จาํเป็น ตามกาํหนดของธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และเสนอชือของ

ผูส้มคัรทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกาํหนดไวใ้นธรรมนูญ เพอืการเลือกตงัในการประชุมใหญ่ประจาํปี

ของภาคต่อไป 
 

ข้อ 3.  การปราศรัยของผู้สนบัสนุน  

 ผูส้มคัรแต่ละคนมีสิทธิทีจะมีผูป้ราศรัย-สนบัสนุนหนึงคน โดยใชเ้วลาไม่เกิน  (สาม) นาที 
 

ข้อ 4.  การลงคะแนนเสียง  

           การรับรองจะกระทาํโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบั แมว้า่จะมีผูส้มคัรเพยีงคนเดียวก็ตาม 

ผูส้มคัรทีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก จะเป็นผูไ้ดรั้บการ (เลือกตงั) จากทีประชุมและภาค ในกรณีทีมี

คะแนนเสียงเท่ากนัหรือไม่มีผูห้นึงผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากในการออกเสียงลงคะแนน จะตอ้ง

ดาํเนินการลงคะแนนต่อไปจนกวา่จะมีผูห้นึงผูใ้ด ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนคะแนนทีลง 
 

ข้อ 5.  การรับรองเป็นหลกัฐาน 

          การรับรองโดยทีประชุมภาค จะเป็นหนงัสือถึงสาํนกังานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

โดยผูว้า่การภาค (ในกรณีทีเป็นภาครองให้ส่งไปยงัสภาผูว้า่การภาครวม) ตามทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญ

และขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 
 

ข้อ 6.  ความถูกต้องตามกฎ  

          การรับรองของภาคต่อผูส้มคัรทีเป็นสมาชิกของสโมสรในภาคนี จะไม่ถูกตอ้งจนกวา่จะได้

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรา 7 เสียก่อน 
 

มาตรา 8 

ระเบียบการปฏิบัต ิ
 

  นอกเสียจากวา่มีการกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบันี หรือกาํหนดไวใ้นระเบียบปฏิบติัที

ทีประชุมรับรองแลว้ ให้ถือวา่ ขอ้สงสัยของกฎและระเบียบปฏิบติัในการประชุมต่าง ๆ ของภาค หรือ

ของคณะกรรมการภาค, ภูมิภาค, เขต, สโมสรหรือคณะกรรมการใดๆ จะตดัสินโดยขอ้บงัคบัของโร

เบิร์ตฉบบัแกไ้ขใหม่ 
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มาตรา 9 

เรืองอืน ๆ 
 

ข้อ 1.   ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าการภาค-การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  

             ค่าใชจ่้ายของผูว้่าการภาคในการไปร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสมาคมสโมสรไลออนส์

สากลถือเป็นค่าใช้จ่ายดา้นบริหารของภาค  ค่าใช้จ่ายนีจะเบิกคืนไดต้ามระเบียบของการตรวจสอบ

บญัชีของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 
 

ข้อ 2.   พนัธะทางการเงนิ  

           ผูว้่าการภาคและคณะกรรมการภาค จะตอ้งไม่สร้างพนัธะในรอบของปีการเงิน ซึงจะมีผลต่อ

การติดลบหรืองบประมาณขาดดุล มิฉะนนัผูว้่าการภาคและคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรับผิดชอบ

จ่ายคืนก่อนปิดงบการเงินของภาค 
 

ข้อ 3.   ทัณฑ์บนของเลขาธิการภาค/เหรัญญกิภาค 

           เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาค และผูมี้สิทธิลงนามการเบิกจ่ายเงิน จะตอ้งทาํหนงัสือคาํประกนั

ธนาคารวงเงิน 100,000 (หนึงแสน) บาท หรือทีสภาผูว้า่การภาครวมเป็นผูก้าํหนด และค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนถือเป็นค่าใชจ้่ายฝ่ายบริหารของภาค 
 

ข้อ 4.   การตรวจสอบบัญชี  

  คณะกรรมการภาคชุดปัจจุบนั จะจดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีต่างๆ ของเลขาธิการภาค ของ

เหรัญญิกภาค และจดัส่งรายงานเกียวกบัสถานะของบญัชีและการเงินของภาคให้แก่สโมสรไลออนส์

สากลภาครวม และสโมสรในภาคเมือสินสุดปีบริหารการเงิน 
 

ข้อ 5.   ค่าตอบแทน  

           ห้ามมิให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูห้นึงผูใ้ดทีปฏิบติัหนา้ทีในภาค 
 

ข้อ 6.  ปีการเงนิ  

           ปีการเงินของภาค เริมตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม ถึงวนัที 30 มิถุนายน 
 

ข้อ 7.   การแก้ไขข้อขัดแย้ง  

           สโมสรไลออนส์ในภาคจะตอ้งดาํเนินการในเรืองของขอ้ขดัแยง้ ร้องเรียน หรือเรียกร้อง ตาม

เงือนไขและขอ้แมข้องกฎหรือระเบียบของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทีกาํหนดขึนเป็นครังคราว 

โดยคณะกรรมการอาํนวยการสากล ซึงจะระบุไวใ้นคู่มือนโยบายการบริหารของสภาภาครวม (Board 

Policy Manual) 
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มาตรา 10 

การแก้ไขข้อบังคับ 
 

ข้อ 1.   ระเบียบการแก้ไข  

           ขอ้บงัคบันีจะแกไ้ขไดใ้นการประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคเท่านนั โดยมีมติตามรายงานของ

คณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั และรับรองโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 
 

ข้อ 2.  ผลการบังคบัใช้โดยอตัโนมตั ิ  

 เมือมีมติให้แก้ไขเพิมธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล  ณ  ทีประชุมใหญ่ของ          

ไลออนส์สากล ให้ถือว่าบทบญัญติัทีมีการแกไ้ขของไลออนส์สากลมีผลโดยอตัโนมติัให้มีการแกไ้ข

ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของภาคตามดว้ย เมือเสร็จสินการประชุม 

 Section 2. AUTOMATIC UPDATE. When amendments to the International Constitution and 

By-Laws are passed at the International Convention, any amendments that would have an effect on 

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

by-laws at the close of the convention. 
 

ข้อ 3.   ประกาศ  

           จะไม่มีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแกไ้ขขอ้บังคบัใดๆ  หากยงัมิได้ส่งรายงาน

ดงักล่าว ให้แต่ละสโมสรก่อนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  (สามสิบ) วนั ก่อนการประชุมใหญ่ประจาํปีของ

ภาค และจะตอ้งแจง้ให้ทราบดว้ยวา่ จะมีการลงคะแนนเสียงในการประชุมภาคครังนี 
 

ข้อ 4.   วนัทมีีผลบังคบั  

 การแกไ้ขแต่ละขอ้ จะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชุมภาคทีมีการรับรอง เวน้เสียแต่จะ

กาํหนดเป็นอยา่งอนืในการแกไ้ขนนั ๆ 
 

มาตรา 11 

เวลาทมีีผลบังคับ 
 

 ธรรมนูญและขอ้บงัคบันี จะมีผลบงัคบัเมือเสร็จสินการประชุมใหญ่ของภาค และจะตอ้งไดรั้บ

การรับรอง โดยคะแนนเสียงขา้งมาก 
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ข้อบังคบักองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บ ี

District 310 B special fee Fund 
 

หมวดท ี  

บทนิยาม 
 

ข้อ 1.  กองทุน นีมีชือวา่ “กองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี” ชือยอ่วา่ 

“ก.พ.บ.” เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “District 310 B special fee Fund” ชือยอ่วา่ “DSF”  
 

หมวดท ี  

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2.   กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

 2.1 เพือเพิมสิทธิให้กบัสมาชิกตลอดชีพให้ไดรั้บประโยชน์  ในการชาํระค่าบาํรุงของ ภาค  

 บี ในอนาคต 

 2.2  เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารงานของ ภาค  บี ให้มีรายไดใ้นการบริหารงาน

ภาคฯ ในอนาคต 
 

หมวดท ี  

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ข้อ 3.   กองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บ ี

 3.1  เงินกองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี  มาจากสมาชิกตลอด

ชีพชาํระเงินค่าบาํรุงภาคฯและเงินกองทุนต่างๆ ทีจะมีขึนในอนาคตให้แก่ภาค  บี ครัง

เดียวเป็นจาํนวนเงิน 15,000  บาท (หนึงหมืนห้าพนับาท)  

 3.2   มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนฯ 

 3.3 เงินกองทุนฯ นาํฝาก ณ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

ภาคฯ โดยตงัเป็นบญัชี “กองทุนบริหารค่าบาํรุงพิเศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี” 

(District 310 B special fee Fund) เงินกองทุนฯทีเกบ็ไดนี้จะไดน้าํไปเป็นค่าใชจ่้ายการ

บริหารงานของภาคฯ และจะจ่ายโดยเช็คลงนามโดยเลขาธิการภาคฯ หรือ เหรัญญิกภาคฯ 

ภาคผนวก ก. 
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ร่วมกบัผูว้า่การภาคฯ  โดยกาํหนดให้ในแต่ละปีบริหารสามารถเบิกเงินจากกองทุนฯนีได้

ปีละไม่เกินร้อยละ  ของเงินกองทุนฯ ณ วนัที  กรกฎาคม ของปีการเงินนนั  และให้

จาํแนกเป็นค่าใชจ่้าย  ดงัต่อไปนี 

 ก. จํานวนร้อยละ .  ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในข้อ .  ให้นําไปใช้ในการ

บริหารงานของภาคฯ  

 ช. จาํนวนร้อยละ   .   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในข้อ .   เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริม และสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมไลออนส์ภาคสัมพนัธ์ (LIONS 

DISTRICTS TWINNING) หรือเป็นค่าใชจ่้ายคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุม โดย

ให้คณะกรรมการภาคฯเป็นผูว้างระเบียบการจ่ายเงินอนุมัติ สังจ่ายเงินตามความ

เหมาะสมความจาํเป็นและใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน  ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุน

ทวินนิง (TWINNING FUND) 

 ค. จาํนวนร้อยละ .   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในข้อ .   เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชน การประชาสมัพนัธ์เกียวกบัโครงการหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน 

การมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบบัพระราชทาน และกิจกรรม

เกียวกบัโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ของสโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุนสารานุกรมฯ  สโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี  (Salanukom Fund) 

 ง. จาํนวนร้อยละ   ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในขอ้ .   เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม

และสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว ชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระที

นงัของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุนการ

แข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระทีนงัฯ สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี  

 จ. จาํนวนร้อยละ .  ของเงินทีเบิกจากกองทุนฯ ในขอ้ .   เป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม

และสนบัสนุนการจดักิจกรรม การจดัการดูแล การพฒันาของหมู่บา้นไลออนส์เกาะ

พระทองสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ทงันีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุน

หมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี (Lions Phatong 

Village Fund) 
 

ข้อ 4.   การเบิกจ่ายเงนิกองทุนบริหารค่าบํารุงพเิศษสโมสรไลออนส์สากลภาค  บ ี  ให้จ่ายเป็นเช็ค

ซึงเลขาธิการภาคฯ หรือ เหรัญญิกภาคฯ เป็นผูอ้อก โดยลงลายมือชือสงัจ่ายร่วมกบัผูว้า่การ

ภาคฯ  นาํไปเขา้บญัชีเพอืเป็นรายได ้ตามขอ้ .  ก. ถึง ขอ้ .  จ. ต่อไป 
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ข้อ 5. เหรัญญกิภาคฯ จะต้องทําบญัชีการเงนิ   งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ และตามระเบียบขอ้บงัคบั

การใชเ้งินของภาคฯ 
  

ข้อ 6.  เงนิทเีหลือจากค่าใช้จ่ายในปีการเงนิหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ป็นเงินทุนของกองทุนฯ และให้

นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป 
 

ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการบริหารภาคฯ จดัให้มีการตรวจสอบบัญชี รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ 

ไม่นอ้ยกวา่ปีละ  ครัง พร้อมทงันาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อที

ประชุมใหญ่ประจาํปีของภาคฯ เพอืรับรองงบดุลดว้ย 
 

ข้อ 8. สมาชิกไลออนส์ของภาคฯตงัแต่  คนขึนไป  ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงิน และ

ทรัพยสิ์นของกองทุนฯได ้โดยให้ยนืต่อผูว่้าการภาคฯ 
 

หมวดท ี  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 9. คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มีหนา้ทีปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบันีทุกประการ 
 

ข้อ 10. การเปลยีนแปลงแก้ไขข้อบงัคบักองทุนนี  จะแกไ้ขไดใ้นการประชุมใหญ่ของภาคฯ เท่านนั 

โดยมีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบัฯ    และรับรองโดยคะแนน

เสียงขา้งมาก 
 

ข้อ .  ให้ใช้ข้อบังคบันทีันท ี หลงัจากทีประชุมมีมติรับรอง  

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใช้ ณ วนัท ี  กรกฎาคม  
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ข้อบังคบักองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง 

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บ ี

Lions Village Fund 
 

หมวดท ี  

บทนิยาม 
 

ข้อ 1.   กองทุนนีมีชือว่า “กองทุนโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี” ชือยอ่วา่ 

“กลพ” เรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “Lions Village Fund” ชือยอ่วา่ “LVF”  
 

หมวดท ี  

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2.   กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

 2.1.  เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการหมู่บา้นเกาะพระทอง ของสโมสรไลออนส์สากล

ภาค  บี  

 2.2.  เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัโครงการหมู่บา้นเกาะพระทอง 

ของสโมสรไลออนส์สภาค  บี  

 2.3. เพือจดัการดูแลและการพฒันาโครงการหมู่บา้นเกาะพระทอง   ของสโมสรไลออนส์

สากลภาค  บี  
  

หมวดท ี  

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ข้อ 3. กองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาคฯ 

 3.1.  เงินกองทุนโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี มาจากการจดัเกบ็เป็นราย

ปีเป็นเงินจาํนวน 25 (ยสิีบห้า) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหนา้จาก

สโมสรเป็น  (สอง) งวดๆ ละครึงปีดงันี : เก็บ 12.50 บาท (สิบสองบาทหา้สิบสตางค)์ 

ต่อคนภายในวนัที 10 กนัยายน ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งวนัที  1 
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 กรกฎาคม ถึงวนัที 31 ธนัวาคม และอีก 12.50 บาท (สิบสองบาทห้าสิบสตางค)์ ต่อคน

ภายในวนัที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 

30 มิถุนายน  เงินกองทุนโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี นี ใหเ้รียก

เก็บตามจาํนวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี  

ภายในวนัที 1 กรกฎาคม และวนัที 1 มกราคม ตามลาํดบั เงินกองทุนโครงการ

หมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี ดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้แก่เหรัญญิกของภาค 

โดยแต่ละสโมสรทีสังกดัในภาคฯ เวน้แต่สโมสรทีก่อตงัขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟู

ใหม่ จะตอ้งชาํระเงินกองทุนทวินนิงในอตัราถวัเฉลีย  นบัจากวนัทีหนึงของเดือนทีสอง

ถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟูแลว้แต่กรณี 

 3.2.  มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง 

 3.4.  เงินกองทุนนาํฝากธนาคารในความรับผดิชอบของภาค  บี โดยตงัเป็นบญัชี “กองทุน

โครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี” สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ส่งเสริม และสนบัสนุนการโครงการฯ การดูและการพฒันาโครงการหมู่บา้นไลออนส์

เกาะพระทอง โดยให้คณะกรรมการบริหารภาคฯเป็นผูพิ้จารณาวางระเบียบการจ่ายเงิน 

และอนุมติัสงัจ่ายเงินตามความเหมาะสมความจาํเป็น และใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน  

 3.5. บญัชีเงินกองทุนฯนีให้แบ่งแยกการบริหารจดัการโครงการทงัรายรับและรายจ่ายออกจาก

กนั โดยให้คณะกรรมการโครงการฯทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นผูจ้ดัการงบประมาณรายรับ

และรายจ่าย 
 

ข้อ 4.  การเบิกจ่ายเงนิกองทุนโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง  

 ให้จ่ายเป็นเช็คลงนามโดยผูว้า่การภาค และ/หรือ เลขาธิการภาค และ/หรือ เหรัญญิกภาค 
 

ข้อ 5. เหรัญญกิภาคฯ จะต้องทาํบญัชีการเงนิ งบรับ-จ่าย และงบดลุของกองทุนฯ  

 ให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  และตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการใชเ้งินของภาคฯ 
 

ข้อ 6. เงนิทเีหลือจากค่าใช้จ่ายในปีการเงนิหนึงๆ  

 ให้คงเหลืออยูเ่ป็นเงินทุนของกองทุนฯ และให้นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัใหถื้อวา่เป็นรายได้

ของปีการเงินต่อไป  
 

ข้อ 7.   ให้คณะกรรมการบริหารภาคฯ จดัให้มกีารตรวจสอบบญัชี  

 รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ยกว่าปีละ  ครัง พร้อมทงันาํรายงานแสดงฐานะ

การเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อทีประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค เพอืรับรองงบดุลดว้ย 

ข้อ 8.   สมาชิกไลออนส์ของภาค310 บี ตงัแต่  คนขนึไป  

 ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงิน และทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยให้ยนืต่อผูว้่าการภาคฯ  
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หมวดท ี  

คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง 
 

ข้อ10.  คณะกรรมการของโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง ประกอบดว้ย  

 10.1  ประธานฝ่ายโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง  

 10.2  รองประธานฝ่ายโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง  

 10.3  คณะกรรมการดาํเนินการโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทอง 

 หน้าทขีองคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทอง 

 - เตรียมความพร้อมทุกอย่างรวมทังวางแผนในการจัดกิจกรรมของโครงการหมู่บ้าน          

ไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี แลว้นาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารภาครับรอง 

 - จดัทาํงบประมาณการใชจ่้ายล่วงหนา้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาคฯ  

 - มีหนา้ทีควบคุมตรวจสอบและให้คาํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดาํเนินการ

โครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี  

 - มีหน้าทีตามทีผูว้่าการภาคฯมอบหมายให้เกียวกบัการจดัการโครงการฯ กิจกรรมและการ

ดูแลและการพฒันาของหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี 

 หน้าทขีองคณะกรรมการดําเนินการโครงการหมู่บ้านไลออนส์เกาะพระทองภาค  บ ี 

- จดัทาํโครงการและเตรียมจดัสถานทีและตรวจสอบความพร้อม เพือจดักิจกรรมฯ การดูแล

และการพฒันาหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี  

- สามารถทีจะเสนอกิจกรรมต่างๆของแต่ละโครงการฯ เพือขออนุมติังบประมาณตามความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาคฯ เพอืให้เป็นตามวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้

- เป็นกรรมการของคณะกรรมการโครงการหมู่บา้นไลออนส์เกาะพระทองภาค  บี 
 

หมวดท ี  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 11. คณะกรรมการภาคฯ และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มีหนา้ทีปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบันีทุกประการ 
 

ข้อ 2.  การเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันีจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่มีคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่  ใน  ของที

ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ  
 

ขอ้ 3.  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีทนัที หลกัจากทีประชุมีมติรับรอง  

 

ประกาศใช้ ณ วันที  กรกฎาคม  
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ข้อบังคบักองทุนทวนินิง (แก้ไข 2551-2552) 

Twinning Fund 
 

หมวดท ี  

บทนิยาม 
 

ข้อ 1.   กองทุนนีมีชือว่า “กองทุนทวินนิง” ชือยอ่วา่ “กทน” เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “Twinning 

Fund” ชือยอ่วา่ “TNF”  
 

หมวดท ี  

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2.  กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

 2.1 เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพันธ์  (LIONS 

DISTRICTS TWINNING)  ระหว่างสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย  กับ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย, สโมสรไลออนส์สากลภาค    

บี   ประเทศมาเลเซีย   สโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย  และ

ประเทศอืนๆ ซึงไดล้งนามเป็นภาคสัมพนัธ์ซึงกันและกนัแลว้ โดยหมุนเวียนกนัเป็น

เจา้ภาพในการจดัประชุมไลออนส์สากลภาคสัมพนัธ์ 

 2.2   เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนวิสยัทศัน์ และความสัมพนัธ์อนัดีใจมวลหมู่สมาชิกไลออนส์

ภาค  บี ประเทศไทย กบัสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย กบั 

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย, สโมสรไลออนส์สากลภาค  

บี   ประเทศมาเลเซียสโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศอืนๆ ซึงไดล้งนามเป็นภาคสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัแลว้ 

 2.3   เพอืส่งเสริมและสนบัสุนนให้เกิดกิจกรรมสงเคราะห์ ตามอุดมการณ์ของไลออนส์สากล 

WE SERVE “เราบริการ” ร่วมกนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมในกลุ่มภาคีทวนินิง  

 2.4   เพือส่งเสริม และสนับสนุนสโมสรไลออนส์ในภาค  บี ให้มีศกัยภาพในการจดัการ

ประชุมระดบัระหว่างประเทศ โดยให้หมุนเวียนสถานทีจดัการประชุมไลออนส์ภาค
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สัมพนัธ์ “Lions Districts Twinning” ระหวา่งสโมสรไลออนส์ต่าง ๆ ในภาค  บี และ

ให้มีคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุม กาํหนดสถานทีจดัประชุมเสนอคณะกรรมการ

ภาคฯ ล่วงหนา้  ปี พร้อมทงัระบุรายละเอียด สิงอาํนวยความสะดวกในการจดัประชุมฯ 

ให้คณะกรรมการภาคพิจารณาเห็นชอบ  

 2.5   เพือส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการแลกเปลียนวัฒนธรรม และประเพณีระหว่าง

ประเทศภาคสัมพนัธ์  
 

หมวดท ี  

การเงนิและทรัพย์สิน 
 

ข้อ 3.  กองทุนทวนินิง 

 3.1 เงินกองทุนทวนินิงมาจากการจดัเกบ็เป็นรายปีเป็นเงินจาํนวน  (หนึงร้อย) บาทจาก

สมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหนา้จากสโมสรเป็น  (สอง) งวดๆ ละครึงปีดงันี : 

เก็บ  (หา้สิบ) บาท ต่อคนภายในวนัที 10 กนัยายน ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย

ระหวา่งวนัที  1 กรกฎาคม ถึงวนัที 31 ธนัวาคม และอีก  (ห้าสิบ) บาทต่อคนภายใน

วนัที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย ระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 30 

มิถุนายน เงินกองทุนทวนินิงนี ให้เรียกเกบ็ตามจาํนวนสมาชิกของแต่ละสโมสรที

ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี  ภายในวนัที 1 กรกฎาคม และวนัที 1 

มกราคม ตามลาํดบั  เงินกองทุนทวนินิงดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้แก่เหรัญญิกของภาค 

โดยแต่ละสโมสรทีสังกดัในภาคฯ เวน้แต่สโมสรทีก่อตงัขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟู

ใหม่ จะตอ้งชาํระเงินกองทุนทวินนิงในอตัราถวัเฉลีย นบัจากวนัทีหนึงของเดือนทีสอง

ถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟูแลว้แต่กรณี 

 3.2   มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนฯ  

 3.3   เงินกองทุนนําฝากธนาคารในความรับผิดชอบของภาค  บี  โดยตังเป็นบัญชี 

“กองทุนทวินนิง” “Twinning Fund”  สําหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และ

สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมไลออนส์ภาคสัมพันธ์  “Lions District 

Twinning”  หรือเป็นค่าใชจ่้ายคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุม โดยให้คณะกรรมการ

ภาคเป็นผูพ้ิจารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุมัติ สังจ่ายเงินตามความเหมาะสมความ

จาํเป็นและใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน 
 

ข้อ 4.  การจ่ายเงินกองทุนฯ ให้จ่ายเป็นเช็คซึงเลขาธิการภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็นผูอ้อกโดยลง

ลายมือชือสงัจ่ายร่วมกบัผูว้า่การภาคฯ  
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ข้อ 5.  เหรัญญิกภาคฯ จะตอ้งทาํบญัชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ และตามระเบียบขอ้บงัคบั

การใชเ้งินของภาคฯ  
 

ข้อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใชจ่้ายในปีการเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ป็นเงินทุนของกองทุนฯ และให้

นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป  
 

ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการภาคฯ จดัให้มีการตรวจสอบบญัชี รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ ไม่นอ้ย

กว่าปีละ  ครัง พร้อมทงันาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อทีประชุม

ใหญ่ประจาํปีของภาค เพอืรับรองงบดุลดว้ย 
 

ข้อ 8. ภายใน  วนั นบัแต่วนัปิดการประชุมไลออนส์ภาคสมัพนัธ์ Lions District Twinning ให้

สโมสรไลออนส์เจา้ภาพดาํเนินการจดัการประชุม ส่งรายงานประชุมฯ และงบการเงินแสดง

รายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการภาค รายไดแ้ละรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็นรายได-้รายจ่ายของ

กองทุนฯ  
 

ข้อ 9.  สมาชิกไลออนส์ของภาคตงัแต่  คนขึนไป ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงิน และ

ทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยใหย้นืต่อผูว้่าการภาคฯ  
 

หมวดท ี  

คณะกรรมการจัดการประชุมทวนินิง 
 

ข้อ 10. คณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมทวนินงิ ประกอบดว้ย ผูว้่าการภาค, อดีตผูว้า่การภาคเพงิ

ผา่นพน้หนา้ที , รองผูว้า่การภาค, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค ประธานและรองประธานฝ่าย

ทวินนิง ของภาค เป็นคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมโดยตาํแหน่ง มีผูว้า่การภาคเป็น

ประธานคณะกรรมการฯ (ประธานและรองประธานฝ่ายทวินนิงของภาค จะอยูใ่นตาํแหน่ง

วาระละ  ปี แต่ทงันีตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูว้า่การภาคในแต่ละปี) 

 หน้าทขีองคณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมทวนินงิ  

- เตรียมจดัสถานทีประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ปี และนาํเสนอทีประชุมของคณะกรรมการ

ภาครับรอง 

- เตรียมความพร้อมทุกอยา่งรวมทงัวางแผนในการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ปี  

- จดัทาํงบประมาณการใชจ่้ายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ปี  

- มีหนา้ทีให้คาํแนะนาํ และเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดาํเนินการประชุม  
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- มีหนา้ทีตามทีผูว้่าการภาคฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานเกียวกบัการประชุมทวินนิงกบั

สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี 1  ประเทศมาเลเซีย, สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี   

ประเทศมาเลเซีย, สโมสรไลออนส์สากลภาค  เอ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอืนๆ 

ซึงไดล้งนามเป็นภาคสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัแลว้ เป็นภาคเจา้ภาพจดัการประชุมฯ  
 

ข้อ 11.  คณะกรรมการดาํเนินการประชุมทวินนิง ประกอบดว้ย สมาชิกสโมสรไลออนส์ในจงัหวดั

เจา้ภาพจดัการประชุมและให้ประธานฝ่ายทวินนิงของทุกสโมสรในภาคเป็นคณะอนุกรรมการ

โดยจะไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการภาค ในปีทีไลออนส์สากลภาค  บี ประเทศไทย 

เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม เพอืดาํเนินการจดัประชุมทวนินิงตามนโยบาย และแผนงานที

คณะกรรมการเตรียมการประชุมทวินนิง ไดจ้ดัทาํ และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ภาคแลว้  

หน้าทขีองคณะกรรมการดาํเนินการประชุมทวนิงิ 

- เตรียมความพร้อมในการจดัการดาํเนินการประชุม และตรวจสอบความพร้อม แลว้นาํเสนอ

ทีประชุมคณะกรรมการภาค  รับรอง และดาํเนินการต่อไปจนกวา่จะเสร็จสินการประชุม

ทวินนิงในครังนนั 

- นบัแต่เริมดาํเนินการจดัการประชุมทวินนิงสามารถทีจะของบประมาณจากคณะกรรมการ

ภาคฯ เพอืให้เป็นตามวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้

- อาํนาจหนา้ทีในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดาํเนินการประชุมทวินนิง ให้เป็นของ

คณะกรรมการจดัเตรียมการประชุมทวินนิง 
 

หมวดท ี  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 12. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มีหนา้ทีปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบันีทุกประการ 
 

ข้อ 13.  การเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันีจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่มีคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่  ใน  ของที

ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ  
 

ข้อ 14. ให้ใชข้อ้บงัคบันีทนัที หลกัจากทีประชุมีมติรับรอง  

 

 

ประกาศใช้ ณ วันที  กุมภาพนัธ์   

(รับรองการแก้ไข เมือ มกราคม 2552) 
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ข้อบังคบักองทุนสารานุกรม 

สโมสรไลออนสสากลภาค  บ ี

Salanukom Fund 
 

หมวดท ี  

บทนิยาม 
 

ข้อ 1.   กองทุนนีมีชือว่า “กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ” ชือยอ่วา่ “กสน” 

เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “Salanukom Fund” ชือยอ่วา่ “SKF”  
 

หมวดท ี  

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2.   กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

 2.1   เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน 

ของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี  

 2.2    เพอืสนบัสนุนรางวลัสาํหรับนกัเรียนทีชนะการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทย

สาํหรับเยาวชนในระดบัภาคฯและระดบัประเทศ 

 2.3   เพอืส่งเสริมและสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัโครงการหนงัสือสารานุกรมไทย

สาํหรับเยาวชน  

 2.4  เพอืสนบัสนุนการมอบหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน ฉบบัพระราชทาน 

 2.5 เพอืสนบัสนุนกิจกรรมเกียวกบัโครงการหนงัสือสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนทงัใน

ระดบัสโมสรและระดบัภาคฯ 
 

หมวดท ี  

การเงินและทรัพย์สิน 
 

ข้อ 3.   กองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บ ี 

 3.1  เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มาจากการจดัเก็บเป็นรายปี

เป็นเงินจาํนวน  (หนึงร้อย) บาทจากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหนา้จาก
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สโมสรเป็น  (สอง) งวดๆ ละครึงปีดงันี : เก็บ  (ห้าสิบ) บาท ต่อคน ภายในวนัที 10 

กนัยายน ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย ระหวา่งวนัที  1 กรกฎาคม ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 

และอีก  (ห้าสิบ) บาท ต่อคน ภายในวนัที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 30 มิถุนายน  เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์

สากลภาค  บี นี ให้เรียกเกบ็ตามจาํนวนสมาชิกของแตล่ะสโมสรทีปรากฏใน

ทะเบียนสมาชิกของภาค 310 บี ภายในวนัที 1 กรกฎาคม และวนัที 1 มกราคมตามลาํดบั      

เงินกองทุนทวนินิงดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้แก่เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรที

สังกดัในภาคฯ เวน้แต่สโมสรทีก่อตงัขึนใหม่ หรือสโมสรทีฟืนฟูใหม่ จะตอ้งชาํระเงิน

เงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี ในอตัราถวัเฉลีย นบัจากวนัที

หนึงของเดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟูแลว้แต่กรณี 

 3.2   มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนฯ 

 3.3   เงินกองทุนนาํฝากธนาคารในความรับผดิชอบของภาค  บี โดยตงัเป็นบญัชี “กองทุน

สารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี” “Salanukom Fund” สาํหรับเป็น

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมไทยฯ

ของภาค และสนบัสนุนนกัเรียนทีเป็นตวัแทนของภาคฯ เดินทางไปแข่งขนัตอบคาํถาม

สารานุกรมระดบัประเทศ หรือเป็นค่าใชจ่้ายคณะกรรมการจดัเตรียมการแข่งขนัฯ ระดบั

ภาคฯ โดยให้คณะกรรมการบริหารภาคเป็นผูพิ้จารณาวางระเบียบการจ่ายเงินอนุมติั สงั

จ่ายเงินตามความเหมาะสมความจาํเป็น และใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน 
 

ข้อ 4.  การจ่ายเงินกองทุนสารานุกรม สโมสรไลออนส์สากลภาค  บี  ให้จ่ายเป็นเช็คซึงเลขาธิการ

ภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็นผูอ้อกโดยลงลายมือชือสงัจ่ายร่วมกบัผูว้า่การภาคฯ  
 

ข้อ 5.  เหรัญญิกภาคฯ จะตอ้งทาํบญัชีการเงิน งบรับ-จ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชี การรับ-จ่าย เงินทุกครังจะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ และตามระเบียบขอ้บงัคบั

การใชเ้งินของภาคฯ  
 

ข้อ 6. เงินทีเหลือจากค่าใชจ่้ายในปีการเงินหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ป็นเงินทุนของกองทุนฯ และให้

นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายกบัให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป  
 

ข้อ 7.   ให้คณะกรรมการบริหารภาคฯ จดัให้มีการตรวจสอบบญัชี รายได-้รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ 

ไม่นอ้ยกวา่ปีละ  ครัง พร้อมทงันาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อที

ประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค เพอืรับรองงบดุลดว้ย 
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ข้อ 8. ภายใน  วัน  นับแต่วันหลังจากการแข่งขันตอบคําถามสรานุกรมระดับภาคฯ  ให้

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ส่งรายงานและงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการ

บริหารภาค รายไดแ้ละรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็น รายได-้รายจ่าย ของกองทุนฯ  
 

ข้อ 9.  สมาชิกไลออนส์ของภาคตงัแต่  คนขึนไป ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงิน และ

ทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยใหย้นืต่อผูว้่าการภาคฯ  
 

หมวดท ี  

คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมฯ 
 

ข้อ 10.  คณะกรรมการจดัการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมฯ ประกอบดว้ย ประธานฝ่ายและรอง

ประธานฝ่ายสารานุกรมของภาคฯ และประธานฝ่ายสารานุกรมประจาํพนืทีจงัหวดัในภาคฯ 

เป็นคณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารนุกรมระดบัภาคฯ  

  หน้าทขีองคณะกรรมการจดัการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมไทยฯ 

- เตรียมจดัสถานทีแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมระดบัภาคฯ และนาํเสนอทีประชุมของ

คณะกรรมการบริหารภาครับรอง 

- เตรียมความพร้อมทุกอยา่งรวมทงัวางแผนในการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรม

ไทยฯ ระดบัภาคฯ  

- จดัทาํงบประมาณการใชจ่้ายล่วงหนา้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาคฯ  

- มีหนา้ทีให้คาํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาแก่คณะกรรมการดาํเนินการจดัการแข่งขนัตอบ

คาํถามสารานุกรม 

- มีหน้าทีตามทีผู ้ว่าการภาคฯ  มอบหมายให้เกียวกับการจัดการแข่งขันตอบคําถาม

สารานุกรม 

หน้าทขีองคณะกรรมการดาํเนินการจดัการแข่งขันตอบคาํถามสารานุกรมไทยฯ 

-   เตรียมความพร้อมในการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมฯ และตรวจสอบความ

พร้อมแล้วนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารภาครับรอง และดาํเนินการต่อไป

จนกว่าจะเสร็จสินการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรมทงัระดบัภาคและระดบัประเทศใน

ครังนนั 

- นบัแต่เริมดาํเนินการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรม  สามารถทีจะของบประมาณ

จากคณะกรรมการบริหารภาคฯ เพอืให้เป็นตามวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้ 

- อาํนาจหน้าทีในการควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการดาํเนินจดัการแข่งขนัตอบคาํถาม

สารานุกรมไทยฯ ให้เป็นของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัตอบคาํถามสารานุกรม 
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หมวดท ี  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 12. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค  บี มีหนา้ทีปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบันีทุกประการ 
 

ข้อ 13.  การเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันีจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่มีคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่  ใน  ของที

ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ  
 

ข้อ 14. ให้ใชข้อ้บงัคบันีทนัที หลกัจากทีประชุมีมติรับรอง  

 

 

ประกาศใช้ ณ วันที  กรกฎาคม 4 
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ข้อบังคบักองทุนการแข่งขนัเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทีนัง 
 

หมวดท ี1 

บทนิยาม 
 

ข้อ 1. กองทุนนีมีชือว่า “กองทุนการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานหนา้พระทีนงั” ซือวา่ “กทขร”  
 

หมวดท ี2 

วตัถุประสงค์ 
 

ข้อ 2.  กองทุนนีมีวตัถุประสงค์  

 2.1  เพอืส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง ชิงถว้ย

พระราชทานหนา้พระทีนงั ทีจดัขึนเป็นประจาํทุกๆ ปี ของสโมสรไลออนส์นราธิวาส  

 2.2  เพือเป็นการเทิดพระเกียรติ และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทีพระองค์ท่านเสด็จ

ประทบั ณ  พระตาํหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธิวาส  

 2.3  เพอืส่งเสริมฟืนฟแูละรักษาประเพณี การแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง  

 2.4  เพือส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวนราธิวาส  และจังหวัด

ใกลเ้คียง  

 2.5  เพอืส่งเสริมการท่องเทียวของจงัหวดันราธิวาส  
 

หมวดท ี3 

การเงินและทรัพย์สิน 
  

ข้อ 3. กองทุนการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ 

 3.1.  เงินกองทุนการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานฯ ภาค  บี มาจากการจดัเกบ็เป็นรายปี

เป็นเงินจาํนวน 50 (ห้าสิบ) บาท จากสมาชิกสโมสรในภาค แบ่งเก็บล่วงหนา้จาก

สโมสรเป็น  (สอง) งวดๆ ละครึงปีดงันี : เก็บ 25 (ยสิีบหา้) บาท ต่อคน ภายในวนัที 10 

กนัยายน ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย ระหวา่งวนัที  1 กรกฎาคม ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 
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และอีก 25 (ยสิีบห้า) บาท ต่อคนภายในวนัที 10 มีนาคม ของแต่ละปี เพอืเป็นค่าใชจ่้าย

ระหวา่งวนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 30   เงินกองทุนการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานฯ

ภาค  บี นี ให้เรียกเกบ็ตามจาํนวนสมาชิกของแต่ละสโมสรทีปรากฏในทะเบียน

สมาชิกของภาค 310 บี  ภายในวนัที 1 กรกฎาคม และวนัที 1 มกราคม ตามลาํดบั     

เงินกองทุนการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานฯ ภาค  บี ดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้แก่

เหรัญญิกของภาค โดยแต่ละสโมสรทีสังกดัในภาคฯ เวน้แต่สโมสรทีก่อตงัขึนใหม่ 

หรือสโมสรทีฟืนฟูใหม่ จะตอ้งชาํระเงินกองทุนทวินนิงในอตัราถวัเฉลีย นบัจากวนัที

หนึงของเดือนทีสองถดัจากวนัสถาปนา หรือฟืนฟูแลว้แต่กรณี  

 3.3.  มาจากดอกผลซึงเกิดจากทรัพยสิ์นของกองทุนฯ  

 3.4.  เงินกองทุนนาํฝากธนาคารในความรับผดิชอบของสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี 

โดยตงัเป็นบญัชี “กองทุนการแข่งขันเรือฯ” สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม และ

สนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัเรือกอและ เรือยาว และหรือเรือยอกอง ชิงถว้ย

พระราชทานหนา้พระทีนงั โดยให้คณะกรรมการบริหารภาคเป็นผูพ้ิจารณาวางระเบียบ

การจ่ายเงิน อนุมติัการจ่ายเงินตามความเหมาะสม ความจาํเป็น และใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน  
 

ข้อ 4. การจ่ายเงนิกองทุนฯ ให้จ่ายเป็นเช็ค ซึงเลขาธิการภาค หรือ เหรัญญิกภาค เป็นผูอ้อกโดยลง

ลายมือชือ สงัจ่ายร่วมกบัผูว้า่การภาคฯ 
  

ข้อ 5. เหรัญญิกภาคฯ จะตอ้งทาํบญัชีการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของกองทุนฯ ให้ถูกตอ้ง             

ตามหลักการบัญชี การรับ-รายจ่ายเงินทุกครังจะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือเป็น

หนงัสือประกอบ       ตามระเบียบขอ้บงัคบัการใชจ่้ายเงินของภาคฯ  
 

ข้อ 6. เงนิทเีหลือจากค่าใช้จ่ายในปีการเงนิหนึงๆ ให้คงเหลืออยูเ่ป็นเงินทุนของกองทุนฯ และให้

นาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้าย และให้ถือวา่เป็นรายไดข้องปีการเงินต่อไป  
 

ข้อ 7. ให้คณะกรรมการบริหารภาคฯ จดัใหมี้การตรวจสอบบญัชี รายรับ-รายจ่าย ของเงินกองทุนฯ 

ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครัง พร้อมทงันาํรายงานแสดงฐานะการเงินประจาํปีทีผา่นมา เสนอต่อที

ประชุมใหญ่ประจาํปี   ของภาค เพอืรับรองงบดุล  
 

ข้อ 8.  ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัหลงัการแข่งขนัเรือชิงถว้ยพระราชทานเสร็จสินลง ให้สโมสร          

ไลออนส์นราธิวาส ส่งรายงาน และงบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการบริหาร

ภาค รายรับและรายจ่ายทีเกิดขึนถือเป็นรายรับ-รายจ่ายของกองทุน  
 

ข้อ 9. สมาชิกไลออนส์ของภาคฯ ตงัแต่ 25 คนขึนไป ทาํหนงัสือร้องขอตรวจสอบการเงินและ

ทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยให้ยนืต่อผูว้่าการภาคฯ  
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หมวดท ี4 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระทนัีง 
 

ข้อ 10. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ ประกอบดว้ย ผูว้่าการไลออนส์สากล

ภาค 310 บี ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ ทีไดรั้บการแต่งตงัจากภาคฯ และสมาชิกสโมสร     

ไลออนส์นราธิวาสทุกท่าน 

หน้าทขีองคณะกรรมการจดัการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ ทีอยูใ่นความรับผิดชอบของ

สโมสรไลออนส์ นราธิวาส   มีรายละเอียดดงันี  

- คณะกรรมการอาํนวยการ  

- ฝ่ายกาํกบัเส้นชยั  

- ฝ่ายตดัสินชีขาด  

- ฝ่ายสือสาร  

- ฝ่ายตรวจสภาพเรือและฝีพาย  

- ฝ่ายจดัหารางวลัและของชาํร่วย  

- ฝ่ายประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัเรือและถ่ายทอดการกระจายเสียง  

- ฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียว และสนบัสนุนการแข่งขนัเรือหนา้พระทีนงั  

- ฝ่ายการจดัการแสดงหนา้พระพกัตร์การจดัแห่ถว้ยพระราชทาน  
 

หมวดท ี5 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 11. คณะกรรมการภาค และสมาชิกของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี มีหนา้ทีปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบันี   ทุกประการ  
 

ข้อ 12.  การเปลียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบันีจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่มีคะแนนเสียงไม่ตาํกวา่ 2 ใน 3 ของที

ประชุมคณะกรรมการภาคลงมติเห็นชอบ  
 

ข้อ 13.  ให้ใชข้อ้บงัคบันีทนัที หลงัจากทีประชุมมีมติรับรอง  

 

 

 

 

ประกาศใช้ ณ วันที 1 กรกฎาคม 2554 
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