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STANDARD FROM
LIONS CLUB CONSTITUTION AND BY LAW
Fiscal Year 2017-2018
คําแปล : ธรรมนูญและข้ อบังคับสโมสรไลออนส์
ฉบับมาตรฐาน ปี บริหาร ปรับปรุง เมือ กรกฎาคม


สโมสรไลออนส์ สากล
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดองค์กรและกํากับดูแลการบริ การของสโมสรให้เป็ นทีรู้จกั ในฐานะสโมสรไลออนส์
การประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริ หารงานของสโมสรไลออนส์
การสร้างและส่งเสริ มให้เกิดจิตวิญญาณของความเข้าใจในหมู่ประชาชนของโลก
เพือส่ งเสริ มหลักธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็ นพลเมืองดี
ให้ความสนใจวัฒนธรรมสังคมและศีลธรรมสวัสดิการของชุมชน
เพือรวมสมาชิกให้เป็ นนําหนึงใจเดียวกัน มีมิตรสัมพันธ์อนั ดีและมีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
และกัน
7. เพือจัดให้มีการประชุมอภิปรายอย่างเปิ ดเผยในเรื องทีเป็ นสาธารณประโยชน์ ทังนีโดยมีเงือนไข
ว่า สมาชิ กของสโมสรจะไม่เข้าร่ วมอภิปรายในเรื องที ฝั กใฝ่ กับการเมืองฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใด หรื อ
ความขัดแย้งของลัทธิศาสนาใดๆ
8. เพือสนับสนุนให้ผทู้ ีมีจิตใจรับใช้สงั คมได้บาํ เพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยปราศจากสิ งตอบ
แทนเป็ นเงินทองสําหรับตนเอง กับสนับสนุนการเพิมพูนประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มจรรยาบรรณ
มาตรฐานระดับสูง ให้เกิดขึนในงานพานิชกรรม งานอุตสาหกรรม งานอาชีพอืนๆรวมทังงานของ
สาธารณะประโยชน์และงานของตนเอง
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วิสัยทัศน์

VISION STATEMENT

จะเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในชุมชนและบริ การด้านมนุ ษยธรรม
พันธะกิจ

MISSION STATEMENT

เป็ นอาสาสมัครทีจะทําหน้าทีบริ การ และตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมของชุมชน
ส่งเสริ มความเข้าใจระหว่างประเทศโดยสโมสรไลออนส์
สโมสรไลออนส์ (ชือสโมสร).....................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้สถาปนาขึนโดย.................................................. และอยูภ่ ายใต้ธรรมนูญและข้อบังคับ
ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลฉบับมาตรฐานนี ขอให้สโมสรไลออนส์นาํ มาใช้เป็ นธรรมนูญและ
ข้อบัง คับของสโมสรไลออนส์ ในท้องถิ น เมื อสโมสรไลออนส์ ได้ป ระกาศใช้เ ป็ นธรรมนู ญและ
ข้อบังคับของสโมสรแล้ว ให้เลขาธิ การจัดทําธรรมนู ญและข้อบังคับฉบับถาวรเก็บไว้ในหนังสื อ
ประวัติของสโมสร ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรฉบับมาตรฐานนี กับการแก้ไขปรับปรุ งทังปวง
จะมีผลบังคับและใช้ในการบริ หารงานของสโมสรไลออนส์ใดๆ ทีมิได้มีธรรมนูญและข้อบังคับของ
ตนเอง
คณะกรรมการอํานวยการสากลขอประกาศเป็ นนโยบาย ณ ทีว่ากรณี ใดๆ ของการบริ หารงาน
สโมสรทีไม่เปลียนแปลงไปจากธรรมนูญและข้อบังคับสากล และมิได้กาํ หนดไว้ในธรรมนู ญและ
ข้อบังคับของสโมสรนันๆ กับได้กาํ หนดไว้โดยธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรไลออนส์แบบมาตรฐาน
ข้อกําหนดในประกาศหลังนี จะมีผลบังคับและควบคุม
กิจกรรมอืนๆ ตามอุดมการณ์ไลออนส์ทีอาจจัดตังคณะกรรมการขึนได้ ได้แก่ ฝ่ ายบริ การ
ประชาชน ฝ่ ายบริ การการศึกษา ฝ่ ายบริ การสุ ขภาพ ฝ่ ายบริ การสังคม ฝ่ ายบริ การสันทนาการ ฝ่ าย
บริ การสาธารณะ และ ฝ่ ายค่ายเยาวชนสากล
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ธรรมนูญสโมสรไลออนส์
(ฉบับมาตรฐาน)

มาตรา 1
ชื อ
สโมสรนี มีชือว่า “สโมสรไลออนส์.........................................................” ซึ งได้รับอนุญาตให้
สถาปนาขึน และอยูภ่ ายใต้ธรรมนูญข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล (ซึ งต่อไปนีจะเรี ยกว่า
“สมาคมฯ”)
มาตรา 2
วัตถุประสงค์
สโมสรนีมีวตั ถุประสงค์
1. เพือสร้างสรรค์และผดุงไว้ซึงความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติในโลก
2. เพือส่ งเสริ มหลักธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็ นพลเมืองดี
3. เพือให้ความร่ วมมือในงานสวัสดิการ การสงเคราะห์ของท้องถินทังในด้านการกิจการ
สาธารณะ วัฒนธรรม สังคม และศีลธรรมจรรยา
4. เพือรวมสมาชิกให้เป็ นนําหนึงใจเดียวกัน มีมิตรสัมพันธ์อนั ดีและมีความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันและกัน
5. เพือจัดให้มีการประชุมอภิปรายอย่างเปิ ดเผยในเรื องทีเป็ นสาธารณประโยชน์ ทังนีโดยมี
เงือนไขว่า สมาชิกของสโมสรจะไม่เข้าร่ วมอภิปรายในเรื องทีฝักใฝ่ กับการเมืองฝ่ ายหนึง
ฝ่ ายใด หรื อความขัดแย้งของลัทธิศาสนาใดๆ
6. เพือสนับสนุนให้ผทู้ ีมีจิตใจรับใช้สงั คมได้กระทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยปราศจาก
รางวัลตอบแทนเป็ นเงินทองเพือตนเอง กับสนับสนุนการเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพ และ
ส่งเสริ มจรรยาบรรณมาตรฐานระดับสูง ให้เกิดขึนในงานพานิ ชกรรม งานอุตสาหกรรม
งานอาชีพอืนๆรวมทังงานของสาธารณะและงานของตนเอง

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
ข้ อ 1. บุคคลใดๆ ทีสโมสรจะรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ จะต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี และ
มีชือเสียงดีในชุมชนทีมีภมู ิลาํ เนาอยู่ หากปรากฏข้อความใดทีกล่าวถึงเพศ หรื อคําสรรพนาม
ในธรรมนูญและข้อบังคับนี ให้หมายถึงบุคคลทังชายและหญิง
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ข้ อ 2. การเป็ นสมาชิกของสโมสรไลออนส์ จะเป็ นได้โดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านัน การเสนอ
ชือบุคคลทีจะเข้าเป็ นสมาชิก จะต้องกรอกรายการลงแบบฟอร์มของสํานักงานสมาคมสโมสร
ไลออนส์สากล โดยการรับรองจากสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีจะทําหน้าที
เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ และให้เสนอชือต่อประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ หรื อเลขาธิการสโมสร ซึ งหลังจากที
ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพหรื อเลขาธิการสโมสรได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะได้เสนอให้
คณะกรรมการบริ หารสโมสรพิจารณาต่อไป
ถ้าคณะกรรมการบริ หารสโมสรส่ วนมาก
พิจารณาเห็นชอบด้วย สโมสรจึงออกหนังสื อเชิญผูน้ นเข้
ั าเป็ นสมาชิกของสโมสร การกรอก
รายชือเพือเป็ นสมาชิกสโมสรต้องให้สมาชิกใหม่ชาํ ระค่าบํารุ งการเข้าเป็ นสมาชิกให้เรี ยบร้อย
พร้อมกับแบบฟอร์มการเป็ นสมาชิกส่ งให้เลขาธิการสโมสรก่อนทีจะส่ งรายชือไปทีสมาคม
สโมสรไลออนส์อย่างเป็ นทางการ
ข้ อ 3. การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกสโมสรไลออนส์อาจจะพ้นจากสภาพจากการเป็ น
สมาชิกของสโมสรด้วยการลงมติ / (สองในสาม) ของคณะกรรมการบริ หารทังหมด (entire
board of directors) เมือพ้นจากสมาชิกภาพจากสโมสรแล้ว สิ ทธิ ในการใช้ชือ “ไลออนส์
(LIONS)” สัญลักษณ์และ เครื องหมายไลออนส์เป็ นอันสิ นสุด สโมสรจะต้องให้สมาชิกผูซ้ ึ ง
กระทําการฝ่ าฝื นพ้นจากสมาชิกภาพด้วยความไม่คู่ควรทีจะเป็ นไลออนส์อีกต่อไป การยังคงใช้
สัญลักษณ์ เครื องหมายของไลออนส์ถือเป็ นการละเมิดธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรไล
ออนส์สากลและนโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล มิฉะนันสโมสรจะเผชิญกับการ
เพิกถอนบัตรชาเตอร์

มาตรา 4
สัญลักษณ์ สี คําขวัญ และคติพจน์
ข้ อ 1. สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของสมาคมฯ แห่ งนี และแต่ละสโมสรให้ออกแบบโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
ดังต่อไปนี ประกอบ

ข้ อ 2. การใช้ ชือและสัญลักษณ์ การใช้ชือ เครื องหมายและสัญลักษณ์ ของสมาคมฯ ให้สามารถใช้ได้
ภายใต้ขอ้ บังคับของสมาคมฯ
ข้ อ 3. สี สีของสมาคมฯแห่ งนี คือ สี ม่วงและสี ทอง
ข้ อ 4. สโมสรนีมีคาํ ขวัญ ว่า อิสรภาพ, ปรี ชาญาณ, ความปลอดภัยของประเทศของเรา
ข้ อ 5. สโมสรนีมีคติพจน์ ว่า “ WE SERVE” เราบริ การ (หรื อเรารับใช้)
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มาตรา
อํานาจสู งสุ ด Supremacy
ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรฉบับมาตรฐานนี สามารถใช้เป็ นข้อบังคับของสโมสรได้ และ
ในกรณี ทีมีการแก้ไขเพิมเติมเป็ นอย่างอืน
ต้องไม่ขดั แย้งกับธรรมนูญข้อบังคับและนโยบายของ
สโมสรไลออนส์สากล และธรรมนูญข้อบังคับของภาค (ภาคเดียว ภาครอง และภาครวม) ถ้าหาก
ธรรมนูญข้อบังคับของสโมสรมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติทีกําหนดไว้ในธรรมนูญข้อบังคับไลออนส์
สากลหรื อนโยบายของคณะกรรมการบริ หารไลออนส์สากล ให้ใช้ธรรมนูญข้อบังคับและนโยบายของ
สโมสรไลออนส์สากล และธรรมนูญข้อบังคับของภาค (ภาคเดียว ภาครอง และภาครวม) บังคับใช้แทน

มาตรา
ขนาดของสโมสร
สโมสรไลออนส์ตอ้ งพยายามรักษาสมาชิกอย่างน้อย
ก่อตังสโมสร

คน ซึงเป็ นจํานวนขันตําในการขอ

มาตรา 7
กรรมการบริหารสโมสร
ข้ อ 1. กรรมการบริ หารสโมสรประกอบด้วย นายกสโมสร นายกเพิงผ่านพ้นหน้าที อุปนายก (ทัง
คน) เลขาธิการ เหรัญญิก ประธานฝ่ ายการบริ การ (Service chairperson) ประธานฝ่ ายสื อสาร
การตลาด (Marketing communications chairperson) และประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ
(Membership chairperson )
ข้ อ 2. กรรมการบริ หารสโมสรท่านหนึงท่านใดอาจพ้นจากตําแหน่งได้โดยการลงมติของสมาชิกใน
สโมสรด้วยมติ ใน ของสมาชิกทังหมด

มาตรา 8
คณะกรรมการบริหาร
ข้ อ 1. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ หารสโมสรประกอบด้วยกรรมการบริ หารสโมสร,
ไลออนส์เทมเมอร์ (Optional มีหรื อไม่มีก็ได้), เทลทวิสเตอร์ (Optional มีหรื อไม่มีกไ็ ด้)
ประธานฝ่ ายประสานงาน LCIF (Club LCIF coordinator ) ผูป้ ระสานงานโครงการ (Program
coordinator), กรรมการด้านความปลอดภัย (safety officer) (Optional มีหรื อไม่มีก็ได้), นายก
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สโมสรสาขา (branch president) และกรรมการอํานวยการอืนๆ ทีได้รับการเลือกตังทังหมด
(กรรมการปี ที และกรรมการปี ที )
ข้ อ 2. องค์ ประชุม องค์ประชุมของสโมสรให้นบั จากคณะกรรมการทีมาประชุมต้องเกินกว่ากึงหนึง
ของคณะกรรมการบริ หารสโมสรให้ถือว่าครบองค์ประชุม และมติใดๆทีเป็ นมติส่วนใหญ่ของ
การประชุมนันๆให้ถือว่าเป็ นมติของคณะกรรมการบริ หารทังคณะ
ข้ อ 3. อํานาจหน้ าที อํานาจหน้าทีในการบริ หาร นอกจากอํานาจหน้าทีในการบริ หารซึงได้บญั ญัติไว้
ในธรรมนูญข้อบังคับฉบับมาตรฐานและฉบับสากลแล้วนัน ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรมี
อํานาจหน้าทีดังต่อไปนี
ก. เป็ นคณะกรรมการบริ หารสโมสรและรับผิดชอบในการบริ หารงานตามนโยบาย ซึงได้รับ
อนุมตั ิจากสโมสรแล้ว โดยมีบรรดากรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบ บรรดานโยบาย
หรื อกิจการใหม่ๆของสโมสรจะต้องผ่านการพิจารณา
และจัดทําเป็ นโครงการหรื อ
แผนงานโดยคณะกรรมการบริ หารสโมสรก่อนทีจะนําเสนอต่อสมาชิกของสโมสร เพือ
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมประจําเดือนหรื อการประชุมพิเศษของสโมสร
ข. มีอาํ นาจอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสโมสรทุกกรณี แต่จะต้องไม่สร้างหนีสิ นเกินกว่า
รายได้หรื อรายรับของสโมสร หรื อจะต้องไม่เบิกจ่ายเงินของสโมสรสําหรับวัตถุประสงค์
ทีขัดกับกิจการและนโยบายทีสมาชิกของสโมสรได้ให้อาํ นาจไว้
ค. มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลียนแปลง หรื อ ยุติการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารผู ้
หนึ งผูใ้ ดของสโมสร
ง. ให้มีการตรวจสอบสมุดบัญชี บัญชีต่างๆ และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสโมสรหรื อจะ
ตรวจสอบหลายๆครั งก็ ไ ด้ถ ้า เห็ น สมควร และอาจจะให้ ก รรมการบริ หารหรื อ
คณะกรรมการใดๆหรื อสมาชิกของสโมสรทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเงินของ
สโมสร จัดทําบัญชี หรื อให้ต รวจสอบบัญชี นันด้วย สมาชิ กผูห้ นึ งผูใ้ ดของสโมสรทีมี
สถานภาพสมบูรณ์ยอ่ มจะขอตรวจรายงานการเงิ น การสอบบัญชี หรื อบัญชี ใดๆในเวลา
และสถานทีทีเหมาะสมก็ได้
จ. โดยการเสนอของคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน ให้มีอาํ นาจพิจารณาให้ธนาคารหนึงหรื อ
หลายธนาคารเป็ นธนาคารซึ งสโมสรจะนําเงินไปฝาก
ฉ. มีอาํ นาจพิจารณาให้บริ ษทั ประกันภัยบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึง จัดทํากรมธรรม์ประกันความ
ซือสัตย์กบั กรรมการบริ หารสโมสร
ช. จะต้องไม่อนุมตั ิ หรื อ อนุญาตให้นาํ เงินรายได้จากกิจกรรมการจัดหาทุนจากโครงการเพือ
สาธารณะมาเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของสโมสร
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ซ. จะจัดให้มีบญั ชีการเงินแยกประเภท อย่างน้อยทีสุ ดสองบัญชีตามหลักการบัญชีทีเป็ นที
ยอมรับกันโดยทัวไป บัญชีแรกเป็ นบัญชีบริ หาร เช่น ค่าบํารุ ง ค่าปรับของเทลทวิสเตอร์
กับเงินทุนอืนๆภายในสโมสร บัญชีทีสอง เป็ นบัญชีกิจกรรม เปิ ดไว้เพือบันทึกรายการ
เงินทีหามาได้จากการขอความสนับสนุนจากสาธารณชน เพือทํากิจกรรมหรื อประโยชน์
ทางสาธารณะ การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเช่นว่านี จะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ 3 (ช)
ของมาตรา 8 นี

มาตรา 9
การแต่ งตังผู้แทนไปร่ วมประชุ มใหญ่ ประจําปี ของสโมสรไลออนส์
สากลและภาค (ภาคเดียว หรื อภาครอง และภาครวม)
ข้ อ 1. สโมสรไลออนส์ทีเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล มีสิทธิในการลงมติ
ใดๆ ในทีประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล โดยแต่งตังผูแ้ ทนสโมสร คน และ
ผูแ้ ทนสํารอง คน ต่อจํานวนสมาชิกสโมสร คน หรื อเศษทีมากกว่ากึงหนึงของสมาชิก
สโมสร คือ สมาชิกจํานวน คน หรื อมากกว่านัน ของจํานวนสมาชิกทีมีชืออยูใ่ นทะเบียน
ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ณ วันที ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่
ประจําปี สโมสรสามารถแต่งตังเป็ นผูแ้ ทนสโมสร คน และ ผูแ้ ทนสํารอง คน โดยมีหนังสือ
รับรองจากสโมสรลงนามโดย นายกสโมสร หรื อ เลขาธิ การสโมสร หรื อ ผูร้ ับมอบอํานาจ โดย
ในแต่ละปี สโมสรจะจ่ายเงินค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นให้กบั ผูแ้ ทนสโมสร และผูแ้ ทนสํารองทีไปร่ วม
ประชุมใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ในกรณี ทีไม่มีผมู ้ ีอาํ นาจลงนามไปร่ วมประชุมใหญ่
ให้ผวู ้ ่าการภาคหรื อผูว้ ่าการภาครับเลือก (ภาคเดียวหรื อภาครอง) ซึงสโมสรนีสังกัดอยูเ่ ป็ นผูล้ ง
นามรับรอง
ข้ อ 2. ในการประชุมใหญ่ประจําปี ของสโมสรไลออนส์ ภาคเดียว ภาครอง หรื อภาครวม การลงมติ
ใดๆ ในการบริ หาร จะต้องนําเสนอในทีประชุมใหญ่ โดยสโมสรจะส่งผูแ้ ทนสโมสรเต็มตาม
จํานวนเพือเข้าประชุม และสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นแก่ผแู ้ ทนสโมสรทีเข้าร่ วมประชุม
ใหญ่ประจําปี นัน จํานวนผูแ้ ทน คนและผูแ้ ทนสํารอง คน ต่อ จํานวนสมาชิก คน หรื อ
เศษมากกว่ากึงหนึง หรื อมากกว่า คน เป็ นต้นไป ตามจํานวนสมาชิกทีมีชือในทะเบียนของ
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ณ วันที ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่
ประจําปี ผูแ้ ทนแต่ละคนทีมีหนังสือรับรองสิทธิบตั รจากสโมสรทีเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง มี
สิ ทธิออกเสี ยง เสี ยง สําหรับการเลือกตังกรรมการแต่ละตําแหน่ง และ ออกเสี ยง เสี ยง
สําหรับญัตติใดๆ ทีนําเสนอในทีประชุมใหญ่
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ข้ อ 3. การแต่งตังผูแ้ ทนสโมสร ALTERNATE (S) คณะกรรมการบริ หารสโมสรสามารถแต่งตังสมาชิก
ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรเพือเป็ นผูแ้ ทนสโมสรและมีสิทธิใดๆตามธรรมนูญข้อบังคับ
ตามสิ ทธิในแต่ละประเภทตามตาราง Exhibit A ในการเข้าร่ วมประชุมใดๆ ของสโมสร
ไลออนส์ ภาคเดียว ภาครอง และ ภาครวม

มาตรา 10
สโมสรสาขา (Club Branch Program)
ข้ อ 1. การตังสโมสรสาขา สโมสรไลออนส์สามารถตังสโมสรสาขาในพืนทีทีมีขอ้ จํากัดในการตัง
สโมสรใหม่ตามธรรมนูญข้อบังคับ โดยสโมสรสาขาจะเป็ นคณะกรรมการอีกชุดหนึ งของ
สโมสรไลออนส์หลัก
เพือให้สโมสรสาขาสามารถดําเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ในพืนที
ชุมชนซึ งสโมสรสาขาตังอยู่
ข้ อ 2. การเป็ นสมาชิกในสโมสรหลัก สมาชิกของสโมสรสาขา จะได้รับการเป็ นสมาชิกของสโมสร
หลักและของสโมสรสาขา โดยได้รับการเชือเชิญจากคณะกรรมการของสโมสรหลัก สมาชิก
ภาพจะอยูใ่ นประเภทใดประเภทหนึงทีกําหนดไว้ในข้อบังคับมาตรา 1
ข้ อ 3. การจัดหารายได้ การจัดกิจกรรมหารายได้เพือสาธารณกุศลจะทําได้โดยกําหนดวัตถุประสงค์
ของการใช้เงินให้ชดั เจน อาจจะเพือการพัฒนาชุมชนทีสาขาสโมสรนันตังอยูเ่ ว้นแต่จะระบุเป็ น
อย่างอืน คณะกรรมการของสโมสรหลักจะให้อาํ นาจผูป้ ระสานงานสโมสรสาขา สามารถลง
นามในเช็คสังจ่าย หรื อใบสังจ่ายเงิน ได้โดยคณะกรรมการของสโมสรหลักเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้ อ 4. กองทุนสโมสรสาขา กรณี ทีมีการปิ ดตัวของสโมสรสาขาใด ๆ เงินทีเหลือของสโมสรสาขาจะ
ถูกโอนกลับไปสโมสรหลัก ในกรณี ทีสโมสรสาขาจะถูกเปลียนแปลงเป็ นสโมสรไลออนส์
ใหม่ เงินส่ วนทีเหลือของกองทุนสโมสรสาขาจะถูกโอนไปยังสโมสรใหม่
ข้ อ 5. การปิ ดสโมสรสาขา สโมสรสาขาจะสามารถปิ ดลงได้โดยการลงมติเสี ยงส่วนใหญ่ ของจํานวน
สมาชิกสโมสรหลักทังหมด

มาตรา
กองทุนสโมสร
ข้ อ 1. เงินกองทุนกิจกรรม เกิดจากการหารายได้จากกิจกรรมสาธารณะทัวไป และกองทุนกิจกรรม
เพือสาธารณะประโยชน์ของสโมสร โดยสโมสรสามารถหักต้นทุนของการจัดกิจกรรมเพือ
เป็ นค่าใช้จ่ายได้โดยตรง และนํารายได้ทีเหลือเพือนําไปใช้ในกองทุนกิจกรรมต่อไป
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ข้ อ 2. เงินกองทุนบริ หาร เกิดจากรายรับจากการสนับสนุนเงินทุนจากสมาชิก จากค่าบํารุ ง ค่าปรับ
และเงินสมทบบุคคลอืน

มาตรา 12
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ 1. การแก้ไขธรรมนูญฉบับนี สามารถแก้ไขโดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารสโมสร
เพือคุณประโยชน์ของการปรับปรุ งแก้ไข โดยการประชุมปกติ หรื อ การประชุมพิเศษของ
สโมสร โดยมีผเู้ ข้าประชุมครบตามองค์ประชุมและมีมติออกเสี ยงรับรองสองในสาม ( / )
ของจํานวนสมาชิกทีอยูใ่ นทีประชุม
ข้ อ 2. การขอแก้ไขธรรมนูญฉบับจะนําเสนอเพือรับการออกเสี ยงมิได้
เว้นแต่จะได้แจ้งข้อเสนอ
แก้ไขธรรมนูญนีให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการส่งทางไปรษณี ยห์ รื อ
ให้บุคคลนําไปส่งไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ ก่อนวันประชุมเพือออกเสี ยงแก้ไขธรรมนูญดังกล่าว

-9-

ข้ อบังคับสโมสรไลออนส์ สากล
BY LAW

(ฉบับมาตรฐาน)

มาตรา 1
สมาชิกภาพ
ข้ อ 1. สมาชิกของสโมสรนี มีประเภทต่ างๆ ดังนี
(ก) สมาชิกสามัญ (ACTIVE MEMBER) ได้แก่สมาชิกทีมีสิทธิ และสิ ทธิพเิ ศษอืนใดของสโมสร
และจะต้องปฏิบตั ิตามพันธะของสมาชิกทีมีต่อสโมสร สิ ทธิทีได้รับโดยชอบคือ สิทธิในการสมัครเข้า
รับการแต่งตังเป็ นคณะกรรมการของสโมสร ของภาค หรื อสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สมาชิก
สามัญมีพนั ธะต่อสโมสรคือ มีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมกับสโมสรอย่างสมําเสมอ การชําระค่าบํารุ งกับ
สโมสรทันที การร่ วมกิจกรรมกับสโมสรและประพฤติตนให้เหมาะสมเพือสร้างภาพพจน์อนั ดีงามใน
ประชาคมนันๆ
(ข) สมาชิกวิสามัญ (MEMBER AT LARGE) ได้แก่ สมาชิกทีย้ายจากภูมิลาํ เนาเดิมหรื อเนืองจาก
ปั ญหาสุขภาพหรื อเหตุผลจําเป็ นอืนๆ ซึงไม่สามารถจะเข้าประชุมสโมสรทีสังกัดเดิมได้โดยสมําเสมอ
แต่ยงั ประสงค์ทีจะดํารงสมาชิกภาพของสโมสรนีอยู่ และคณะกรรมการบริ หารสโมสรได้ประชุม
พิจารณาสถานภาพของสมาชิกผูน้ ีแล้ว เห็นชอบให้เป็ นสมาชิกวิสามัญของสโมสรได้ การพิจารณา
สถานภาพของสมาชิกประเภทนี ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรพิจารณาทุกๆ 6 เดือน สมาชิกวิสามัญ
ไม่มีสิทธิทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของสโมสร หรื อออกเสี ยงในการประชุมต่างๆ หรื อการประชุม
ประจําปี ของภาคหรื อสมาคมสโมสรไลออนส์สากล แต่จะต้องชําระค่าบํารุ งสโมสร รวมทังค่าบํารุ ง
ภาค และค่าบํารุ งสากลตามทีสโมสรเรี ยกเก็บ
(ค) สมาชิกกิตติมศักดิ (HONORARY) ได้แก่ บุคคลผูซ้ ึงไม่ได้เป็ นสมาชิกสโมสรไลออนส์นี
แต่ได้ปฏิบตั ิงานบริ การอันดีเด่นให้แก่ชุมชนหรื อสโมสรนี ซึงสโมสรมีความประสงค์จะยกย่องให้
เกียรติเป็ นพิเศษและได้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกสโมสร จะต้องออกเงินค่าแรกเข้าเป็ นสมาชิกใหม่กบั ค่า
บํารุ งไลออนส์สากลและภาคให้ สมาชิกประเภทนีมีสิทธิเข้าร่ วมการประชุมใดๆแต่ไม่ได้รับสิ ทธิพเิ ศษ
อย่าง เช่น สมาชิกสามัญ
(ง) สมาชิกพิเศษ (PRIVILEGED) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรนีทีเป็ นสมาชิกแล้วสิ บห้าปี หรื อ
กว่านัน แต่มีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่ วย มีร่างกายทุพพลภาพ อยูใ่ นวัยชรา หรื อมีเหตุผลอันสมควร
อืนๆซึงคณะกรรมการบริ หารสโมสรพิจารณาแล้วลงมติให้ดาํ รงฐานะเป็ นสมาชิกพิเศษ โดยให้ถอน
ฐานะของสมาชิกสามัญของผูน้ นเสี
ั ย สมาชิกพิเศษจะต้องชําระค่าบํารุ ง รวมทังค่าบํารุ งภาค ค่าบํารุ ง
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สากล ตามทีสโมสรเรี ยกเก็บ สมาชิกพิเศษมีสิทธิในการออกสี ยงและสิ ทธิพิเศษต่างๆของสมาชิก
ทังหมด ยกเว้นสิ ทธิในการดํารงตําแหน่งกรรมการในสโมสร ในภาค หรื อในสมาคมสโมสรไลออนส์
สากล
(จ) สมาชิกตลอดชีพ (LIFE MEMBER) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรซึงได้เป็ นสมาชิกสามัญ
มาแล้วโดยต่ อเนืองกันเป็ นเวลา 20 ปี หรื อกว่านัน และได้ปฏิบตั ิงานบริ การอันโดดเด่นให้แก่สโมสร
แก่ชุมชน หรื อแก่สมาคม หรื อสมาชิกผูใ้ ดทีมีอาการป่ วยหนัก หรื อสมาชิกผูใ้ ดของสโมสรทีเป็ น
สมาชิกสามัญต่อเนื องกันมาเป็ นเวลา 15 ปี หรื อกว่านัน และมีอายุอย่างน้อย 70 ปี สามารถสมัครเป็ น
สมาชิกตลอดชีพของสโมสรนีได้ โดย
1. สโมสรได้ยนใบสมั
ื
ครไปทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
2. สโมสรนีได้ชาํ ระเงินค่าบํารุ งต่างๆ เพียงครังเดียวให้แก่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล
เป็ น จํานวนเงิน 650 เหรี ยญสหรัฐ หรื อเป็ นเงินตราสกุลอืนในจํานวนมูลค่าทีเท่ากัน
เป็ นการจ่ายเงินค่าบํารุ งในอนาคตให้แก่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และสโมสรนี
สามารถเรี ยกเก็บค่าบํารุ งสโมสรนี จากสมาชิกตลอดชีพตามทีเห็นสมควร
สมาชิกตลอดชีพจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญตราบเท่าทีได้ปฏิบตั ิการ
ตามพันธะของสมาชิกโดยครบถ้วน สมาชิกตลอดชีพซึงประสงค์จะย้ายสโมสรและได้รับเชิญให้เข้า
เป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรไลออนส์อืน จะเป็ นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรไลออนส์นนโดยปริ
ั
ยาย
อดีตสมาชิก Lioness ทีเป็ นสมาชิกของสโมสรก่อน มิถุนายน
และได้มีคุณสมบัติครบการเป็ น
สมาชิกตลอดชีพของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สามารถใช้สิทธิ สมัครเป็ นสมาชิกตลอดชีพได้
(ฉ) สมาชิกสมทบ (Associate Member) ได้แก่สมาชิกทีเคยสังกัดสโมสรอืน แต่ได้ยา้ ยถินที
อยูห่ รื อประกอบอาชีพในชุมชนทีสโมสรนีตังอยู่ คณะกรรมการบริ หารสโมสรนี อาจเชิญเข้ามาเป็ น
สมาชิกสมทบสโมสรนี โดยให้พิจารณาการเป็ นสมาชิกสมทบเป็ นรายปี สโมสรไม่ตอ้ งรายงานการ
เป็ นสมาชิกภาพของสโมสรในรายงานสมาชิกภาพประจําเดือน
สมาชิกสมทบอาจลงคะแนนเสี ยงในเรื องต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่ วม
ประชุม แต่ไม่อาจเป็ นผูแ้ ทนสโมสรในฐานะผูแ้ ทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาคชัวคราว และ/
หรื อภาครวม) หรื อในการประชุมใหญ่สากล ไม่มีสิทธิ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการสโมสรในภาค หรื อ
สากล หรื อได้รับแต่งตังเป็ นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรื อสากล ผ่านทางสโมสรนี ค่าบํารุ ง
สากลและภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชัวคราว และ/หรื อ ภาครวม) จะไม่เรี ยกเก็บเอาจากสมาชิก
สมทบ อย่างไรก็ดีมิได้หา้ มมิให้สโมสรนี เรี ยกเก็บค่าบํารุ งจากสมาชิกสมทบตามทีเห็นสมควร
(ช) สมาชิกอิสระ (AFFILIATE MEMBER) ได้แก่ บุคคลทีมีคุณภาพในชุมชน ผูท้ ีในปั จจุบนั ไม่
สามารถเข้าร่ วมงานอย่างเต็มทีในในฐานะสมาชิกสามัญของสโมสรได้ แต่ปรารถนาทีจะสนับสนุน
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สโมสรและริ เริ มด้านบริ การชุมชนโดยใกล้ชิดกับสโมสร สถานภาพนีอาจมอบให้ได้โดยการเชือเชิญ
ของคณะกรรมการสโมสร
สมาชิกอิสระมีสิทธิ ออกเสียงในเรื องต่างๆ
ของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่ วม
ประชุม แต่ไม่อาจเป็ นผูแ้ ทนสโมสรในฐานะผูแ้ ทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชัวคราว
และ/หรื อ ภาครวม) หรื อในการประชุมใหญ่สากล
สมาชิกอิสระจะไม่มีสิทธิดาํ รงตําแหน่งกรรมการในสโมสร ภาคหรื อสากล หรื อได้รับ
แต่งตังเป็ นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรื อสากล สมาชิกอิสระจะต้องชําระค่าบํารุ งภาค สากล
และค่าบํารุ งอืนใดทีสโมสรในท้องถินจะเรี ยกเก็บ
ข้ อ 2. การสิ นสุ ด สมาชิ กภาพของสมาชิ ก สมาชิ กท่านใดไม่ชาํ ระค่าบํารุ งสโมสรภายใน วัน
หลังจากที เลขาธิ การสโมสรได้มีหนังสื อแจ้งให้ทราบจะสิ นสุ ดการเป็ นสมาชิ กภาพสมบูรณ์
ของสโมสร เว้นแต่จะมีการชําระค่าบํารุ งสโมสรเต็ม จํานวนจึ งจะมี สถานภาพสมาชิ ก ภาพ
สมบูรณ์ ซึงมีสิทธิในการใช้สิทธิลงคะแนนและการดํารงตําแหน่งในสโมสรแห่งนี
ข้ อ 3. นอกจากสมาชิ กสมทบและสมาชิ ก กิ ตติ มศักดิ แล้ว สมาชิ กของสโมสรไลออนส์ นีจะเป็ น
สมาชิกสโมสรไลออนส์อืนพร้อมกันมิได้ และนอกจากสมาชิกกิตติมศักดิแล้ว ผูท้ ีเป็ นสมาชิก
ของสโมสรไลออนส์นีจะไปเป็ นสมาชิกของสโมสรบริ การอันทีจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนีอีก
มิได้
ข้ อ 4. การลาออก สมาชิกผูใ้ ดจะลาออกจากสโมสรก็ได้ และการลาออกนี จะมี ผ ลเมื อคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรได้รับการลาออกนันแล้ว อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริ หารสโมสร
อาจจะยับ ยังการอนุ ม ัติ ให้อ อกไว้จ นกว่า สมาชิ กผู้นันจะได้ช ําระหนี สิ น ที มี อยู่กับ สโมสร
ทังหมด รวมทังได้ช ํา ระคื น เงิ น ทุ น และทรั พ ย์สิ น ต่ า งๆ กับ คื น บรรดาสิ ท ธิ ที จะใช้ชื อ
“ไลออนส์” และเครื องหมายสัญลักษณ์และเครื องหมายอืนๆของสโมสรนี และของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลทังหมดเสียก่อนก็ได้
ข้ อ 5. การคื น สถานภาพ สมาชิ ก ผู ใ้ ดที ถู ก คัด ชื อออกจากการเป็ นสมาชิ กสโมสรในขณะที ยัง มี
สถานภาพสมาชิ กสมบูรณ์ สามารถกลับเข้าเป็ นสมาชิ กตามเดิ ม ได้อีก โดยยัง คงมี สถานะ
สมาชิกภาพเช่นเดิม รวมทังประวัติต่างๆ ในการเป็ นสมาชิกเดิมก็ยงั คงมีอยูเ่ ช่นเดิม สมาชิ กที
ถูกคัดชื อออกจากการเป็ นสมาชิ กภาพมากกว่า เดือน จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากสโมสร
ตามธรรมนูญข้อบังคับ มาตรา ข้อ
ข้ อ 6. การโอนย้ายสโมสร การโอนย้ายสมาชิกภาพ สโมสรนีสามารถจะรับโอนย้ายสมาชิกทีมี
สถานภาพสมบูรณ์ทีพ้นหรื อกําลังจะพ้นการเป็ นสมาชิกของอีกสโมสรหนึ งเข้าเป็ นสมาชิก
สโมสรนี โดยได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสโมสรนีแล้ว จึงยืนแบบคําร้องหรื อยืนบัตร
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ประจําตัวสมาชิกปัจจุบนั ต่อเลขาธิการสโมสรนีภายใน เดือน นับจากวันทีพ้นสมาชิกภาพ
จากสโมสรเดิม ถ้าระยะเวลาทียืน เกินกว่า เดือน จะต้องได้รับการการปฏิบตั ิตามระเบียบที
กําหนดไว้ในข้อธรรมนูญ มาตรา ข้อ . นี เท่านัน
ข้ อ 7. เลขาธิการสโมสรจะต้องรายงานชือสมาชิกทียังไม่ชาํ ระค่าบํารุ งหรื อหนีใดๆทีมีอยูก่ บั สโมสร
ภายใน วัน หลังจากได้ส่งหนังสื อทวงถามสมาชิกท่านนันแล้ว เพือให้คณะกรรมการบริ หาร
สโมสรพิจารณาลงมติเพือปลดออกจากการเป็ นสมาชิกสโมสรและลบชือออกจากทางทะเบียน
สมาชิกสโมสร หรื อ จะยังคงให้เป็ นสมาชิกต่อไป
ข้ อ 8. สโมสรจะต้องส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่ วมประชุม และ ร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ของสโมสร

มาตรา 2
การเลือกตังและการพ้นจากตําแหน่ ง
ผูท้ ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารสโมสร นอกจากตําแหน่งนายกสโมสรทีเพิงผ่านพ้น
หน้าที จะต้องได้รับการเลือกตังโดยวิธีการดังต่อไปนี
ข้ อ 1. การเลือกตังคณะกรรมการบริ หารสโมสรประจําปี โดยอาศัยบทบัญญัติในข้อ และ แห่ ง
มาตรานี ให้กรรมการบริ หารสโมสรทีได้รับการเลือกตัง เริ มต้นบริ หารสโมสรนับตังแต่วนั ที
กรกฎาคม เป็ นระยะเวลา ปี ให้เลขาธิการสโมสรส่งชือคณะกรรมการบริ หารสโมสรทีได้รับ
การเลือกตัง ไปยังสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ภายใน วัน นับจากวันทีประกาศผลการ
เลือกตัง
ข้ อ 2. การเลือกตังกรรมการอํานวยการ กรรมการอํานวยการชุดแรก มีจาํ นวนครึ งหนึง ของกรรมการ
อํานวยการทังหมด จะเข้ารับตําแหน่งในวันที 1 กรกฎาคม และจะดํารงตําแหน่งได้ ปี นับจาก
วันนันหรื อเมือได้รับการเลือกตัง และมีคุณสมบัติตามทีได้รับมอบหมาย
ให้กรรมการ
อํานวยการอีกครึ งหนึงของกรรมการฯทังหมด จะดํารงตําแหน่งได้ เป็ นระยะเวลา ปี
ข้ อ 3. คุณสมบัติของกรรมการสโมสร สมาชิกของสโมสรทีมีสถานะภาพสมบูรณ์เท่านันทีมีสิทธิ ใน
การเป็ นกรรมการสโมสร
ข้ อ 4. การสรรหาคณะกรรมการบริ หารสโมสร นายกสโมสรจะแต่งตังคณะกรรมการสรรหา โดยให้
คณะกรรมการสรรหาส่งรายชือสมาชิกให้ทีประชุมสโมสร แต่งตังเพือการเข้ารับตําแหน่ง
กรรมการบริ หารต่างๆของสโมสร ในการเสนอชืออาจมีการเสนอชือเพือลงคะแนนเลือกตังใน
ตําแหน่งต่างๆ ได้
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ข้ อ 5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหา จะจัดขึนในเดือน มีนาคม ของทุกปี หรื อ ตามที
คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยมีหนังสื อจดหมายแจ้งกําหนด วัน เวลา สถานทีประชุม ทีจัด
ให้มีการเลือกตังกรรมการบริ หารสโมสรส่งให้สมาชิกทราบทางไปรษณี ย ์ ทางอีเล็คโทรนิคส์
หรื อส่งมอบให้กบั สมาชิกโดยตรง ไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนวันประชุม
ข้ อ 6. การเลือกตัง การเลือกตังจะจัดขึนในเดือนเมษายนหรื อตามที คณะกรรมการกําหนดในเวลา
และสถานที ทีคณะกรรมการกําหนด หนังสื อแจ้งเรื องการเลื อกตังจะส่ งโดยไปรษณี ยป์ กติ
หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยการส่งให้กบั สมาชิกของสโมสรอย่างน้อย วัน ก่อนวันทีมี
การเลือกตัง หนังสื อแจ้งดังกล่าวจะรวมถึงชือของผูเ้ สนอชือทังหมดทีได้รับการอนุมตั ิในการ
ประชุมรับการแต่งตังก่อนหน้านี และภายใต้หัวข้อ ข้างต้น คําแถลงว่าผูไ้ ด้รับการเสนอชือ
เหล่ านี จะได้รับ การลงคะแนนในการเลื อกตังครั งนี ไม่ มี การเสนอชื อจากที ประชุ มในการ
เลือกตัง
ข้ อ 7. การเลือกตังให้กระทําโดยการลงคะแนนลับ สมาชิกทีลงคะแนนต้องมีสถานภาพสมบูรณ์ของ
สโมสร ผูท้ ีได้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นผูท้ ีได้รับการรับเลือกตัง
ข้ อ 8. การนับคะแนน ผูส้ มัครทีได้รับเลือกจะต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่มากกว่ากึงหนึงของ
สมาชิกทีมาลงคะแนน โดยไม่นบั บัตรเสียและบัตรงดออกเสี ยง ถ้าผลการลงคะแนนครังแรก
และการลงคะแนนครังหลังไม่มีผไู้ ด้รับเสียงข้างมาก ผูส้ มัครทีมีคะแนนตําสุดจะต้องถูกตัด
ออก และให้มีการลงคะแนนใหม่จนกว่าจะมีผสู ้ มัครรายหนึงได้รับเสี ยงข้างมาก ในกรณี ทีมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดาํ เนินการลงคะแนนใหม่จนกว่าจะมีผไู ้ ด้รับการเลือกตัง
ข้ อ 9. ถ้าระหว่างการประชุมกรรมการสรรหาและการเลื อกตัง ผูท้ ี ได้รับการเสนอชื อไม่สามารถ
ได้รับการเลือกตังในตําแหน่งหน้าทีทีถูกเสนอได้ และในกรณี ทีไม่มีบุคคลใดเสนอชือบุคคล
อืนอี ก ให้กรรมการสรรหาเสนอชื อบุค คลอื นในการประชุ ม เพือแต่ งตังสํา หรั บ ตําแหน่ ง
ดังกล่าว
ข้ อ 10. ตําแหน่งว่าง ถ้าตําแหน่งนายกสโมสร หรื อ อุปนายกสโมสรคนใดๆ ว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดให้
อุปนายกสโมสรเข้ารับตําแหน่งแทนตามตําแหน่ง ในกรณี ทีการเลือนตําแหน่งดังกล่าวทีไม่ใช่
ตําแหน่ งนายกสโมสรหรื ออุปนายกสโมสร ให้ค ณะกรรมการแจ้งให้มีการเลื อกตังพิเศษ
เพื อให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนที มี คุ ณ สมบั ติ ส ถานภาพสมบู ร ณ์ ทราบก่ อ นสิ บ สี (14) วัน โดย
กําหนดเวลาและสถานที โดยคณะกรรมการดังกล่าว และให้บ รรจุ ลงในระเบี ยบวาระการ
ประชุมเลือกตัง
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการบริ หารอืนในทีนีว่างลง ให้คณะกรรมการเลือกตัง แต่งตัง
กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งในวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการนันๆ
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ในกรณี ทีมีตาํ แหน่งกรรมการอืนๆว่างลง สามารถลดจํานวนกรรมการลงให้นอ้ ยกว่า
จํานวนทีกําหนดไว้ได้สมาชิกของสโมสรจะมีอาํ นาจในเสนอตําแหน่งกรรมการทีว่างดังกล่าว
ด้วยการเลือกตังทีจัดขึนในทีประชุมสามัญของสโมสร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตาม ข้อ 11
ของมาตรานี นายทะเบียนหรื อกรรมการคนใดคนหนึงทีเหลืออยูจ่ ะแจ้งให้ทราบก็ได้ แต่ถา้ ไม่
มีก็ให้สมาชิกคนใดคนหนึงแจ้งให้ทราบก็ได้
ข้ อ 11. ในกรณี ทีกรรมการบริ หารทีรับการเลือกตังแล้ว ผูใ้ ดผูห้ นึงไม่สามารถหรื อปฎิเสธการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่อนทีจะเริ มเข้ารับหน้าทีด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม
ให้นายกสโมสรเรี ยกประชุม
พิเศษสําหรับการเสนอชือผูเ้ ข้ารับเลือกตังและการเลือกตัง เพือเลือกตังกรรมการบริ หารแทน
กรรมการบริ หารทีรับเลือกตังผูน้ นั
ในการนีให้มีหนังสื อแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงการ
ประชุมดังกล่าว โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เวลา และสถานทีประชุมโดยทางไปรษณี ยห์ รื อให้
บุคคลนําไปส่งก่อนหน้าการประชุม 2 สัปดาห์ การเลือกตังจะกระทําโดยทันทีหลังจากการปิ ด
การเสนอชือผูเ้ ข้ารับเลือกตังแล้ว และผูท้ ีรับคะแนนเสียงข้างมากให้เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตัง

มาตรา 3
กรรมการ
ข้ อ 1. นายกสโมสร มีหน้าที
(ก) ทําหน้าทีเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารสโมสรแห่ งนี
(ข) เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการของสโมสรแห่ งนี
(ค) เป็ นประธานทํางานระดับปฏิบตั ิการสากลของสโมสร Club Global Action และดูแลสิ ง
ต่อไปนี
1. ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการบริ หารสโมสรจากการเลือกตังให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง ประธานฝ่ ายบริ การของสโมสร club service chairperson ประธานฝ่ าย
สมาชิกภาพ club membership chairperson อุปนายกสโมสร club vice president ซึง
เป็ นผูน้ าํ ในการทํางานด้านต่างๆ
2. จัดให้มีการประชุมเป็ นประจําเพือการปรึ กษาหารื อและริ เริ มโครงการ Global Action
Team จัดตังคณะทํางานระดับสากลของสโมสร
3. ร่ วมมือกับ Global Action Team ของภาคฯและร่ วมมือกับนายกสโมสรอืนๆ ในการ
ขยายโครงการด้านมนุษยธรรม การพัฒนาผูน้ าํ และการเพิมสมาชิก
(ง) ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารสโมสรเพือวางแผนการเพิมสมาชิก การดําเนิ นงาน
บริ การด้านมนุษยธรรม การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมกับสโมสร เพือขออนุมตั ิจากทีประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารสโมสร
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(จ) จัดการประชุมเป็ นกรณีพิเศษหรื อการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการสโมสรนี
(ฉ) นายกสโมสรหรื อคณะกรรมการบริ หารสามารถสมารถแต่งตังอนุกรรมการตามที
เห็นสมควร
(ช) จัดให้มีการเลือกตังตามวาระปกติและโปร่ งใส
(ซ) การจัดกิจกรรมใดๆต้องไม่ขดั กับกฎหมายของบ้านเมือง
(ฌ) ดําเนินการบริ หารงานของสโมสรภายใต้ธรรมนูญข้อบังคับของสโมสรและธรรมนูญ
ข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
(ญ) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้วยความยุติธรรมและโปร่ งใส ให้ใช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทหากมีความจําเป็ น
(ฎ) เป็ นสมาชิกทีมีความกระตือรื อร้นในฐานะเป็ นทีคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ การภาค
ของเขตพืนทีทีสโมสรตังอยู่
(ฐ) ทําหน้าที เป็ นผูใ้ ห้ค าํ ปรึ กษาแก่อุป นายก เพือให้เกิด ความต่อเนื องในการเป็ นผูน้ ําที มี
ประสิ ทธิภาพ
ข้ อ 2. นายกสโมสรเพิงผ่ านพ้น นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น และอดีตนายกสโมสรคนอืนๆ มีหน้าที
ต้อนรับสมาชิกและแขกของสโมสรอย่างเป็ นทางการในการประชุมต่างๆของสโมสรและเป็ น
ผูแ้ ทนของสโมสรในการต้อนรับสุภาพชนทีจิตใจรับใช้สงั คมในชุมชนทีสโมสรนีให้บริ การ
อยูด่ ว้ ย
ข้ อ 3. อุปนายกสโมสรคนที ความรับผิดชอบสํ าหรับตําแหน่ งนีมีดงั นี :
(ก) ดําเนินการประเมินคุณภาพสโมสรประจําปี และการทํางานร่ วมกับคณะกรรมการบริ หาร
สโมสร โดยเฉพาะสมาชิกของทีม Global Action Team ของสโมสรและประธาน
คณะกรรมการอืนๆ ในระหว่างการดํารงตําแหน่งอุปนายกคนที เพือพัฒนาแผนสําหรับ
การเพิมของสมาชิก การมีส่วนร่ วมของชุมชนและ การให้บริ การด้านมนุษยธรรมทีจะ
นําเสนอและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร ในระหว่างทีดํารงตําแหน่ง
(ข) ท่านเป็ นสมาชิกทีมีความสําคัญของทีม Global Action Team ของสโมสร ในฐานะ
ประธานฝ่ ายพัฒนาผูน้ าํ ของสโมสรและร่ วมกับสมาชิกคนอืนๆ และคณะกรรมการฝ่ าย
พัฒนาผูน้ าํ
1. ดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ได้รับการปฐมนิเทศสมาชิกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. สรรหาผูน้ าํ ทีมีศกั ยภาพและสนับสนุนการพัฒนาผูน้ าํ ของตนในฐานะผูน้ าํ ใน
อนาคต
3. ส่งเสริ มให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมผูน้ าํ ทีจัดการอบรมโดยภาคฯ ภาค
รวมฯ และไลออนส์สากล
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(ค) ร่ วมกับผูป้ ระสานงานพัฒนาผูน้ าํ ของภาค Global Leadership Coordinator ชีแจง
ความสําคัญของการฝึ กอบรมในการพัฒนาผูน้ าํ เพือสร้างผูน้ าํ คนใหม่อย่างมีศกั ยภาพ
(ง) มีบทบาทสําคัญในการรักษาสมาชิกภาพและสร้างความเป็ นเลิศขององค์กร โดยการวัด
ความพึงพอใจของสมาชิกและใช้ขอ้ เสนอแนะเพือปรับปรุ งการดําเนินงานของสโมสร
(จ) สร้างความเข้าใจเกียวกับบทบาทในกิจกรรมของสโมสรและกิจกรรมของภาคฯ
(ฉ) ประสานงานกับคณะกรรมการบริ หารของสโมสรอืนๆ
เพือรับแนวคิดทีอาจนําไป
พัฒนากับสโมสร
(ช) ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลของภาคฯ หรื อ ภาครวมในการพัฒนาผูน้ าํ การเพิมสมาชิก
และกิจกรรมบริ การต่างๆเพือมนุษยธรรม
(ซ) เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการทีปรึ กษาของเขตในพืนทีๆ สโมสรตังอยู่
(ฌ) ถ้านายกสโมสรไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งใดๆ ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดให้อุปนายก
คนที ทําหน้าทีบริ หารแทนและ มีอาํ นาจหน้าทีในการบริ หารเช่นเดียวกับนายกสโมสร
(ญ) ดู แ ลการทํา งานของคณะกรรมการบริ ห ารของสโมสรแห่ ง นี ตามที นายกสโมสร
มอบหมายหน้าที
ข้ อ 4. อุ ป นายกคนอื นๆ VICE PRESIDENT (S) เมื อนายกสโมสรไม่ ส ามารถจะปฏิ บ ัติ ห น้า ที ได้
เนืองจากเหตุใดเหตุหนึง อุปนายกทีอยูใ่ นตําแหน่งถัดไปจะเข้าทําหน้าทีแทน และปฏิบตั ิงาน
ตามอํานาจหน้าทีเช่นเดียวกับนายกสโมสร อุปนายกแต่ละคนจะต้องดูแลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ของสโมสรตามทีนายกสโมสรมอบหมาย
ข้ อ 5. เลขาธิการ เลขาธิการมีหน้าทีปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับการและสังการของนายกสโมสร และ
คณะกรรมการบริ หารสโมสร กับทําหน้าทีเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานระหว่างสโมสรและภาค
(ภาคเดียว หรื อภาครอง และภาครวม) ซึงสโมสรนันตังอยูร่ วมทังสมาคมสโมสรไลออนส์
สากลด้วย โดยมีหน้าทีดังต่อไปนี
(ก) จัดส่ งรายงานประจําเดือนและรายงานอืนๆไปยังสํานักงานของสมาคมสโมสรไลออนส์
สากลตามแบบฟอร์ ม ซึงมีรายละเอียดข้อมูลตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลต้องการ
(ข) จัดส่ งรายงานสโมสรไปยังคณะกรรมการบริ หารภาคตามทีคณะกรรมการบริ หารภาค
กําหนดรวมทังรายงานสมาชิกภาพและกิจกรรมประจําเดือนด้วย
(ค) ให้ความร่ วมมือและร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ การภาคของ
เขตซึ งสโมสรสังกัดอยู่
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(ง) จัดเก็บรักษาบันทึกรายละเอียดประวัติทวไปของสโมสร
ั
รวมทังบันทึกการประชุมของ
สโมสรและของคณะกรรมการบริ หารสโมสร สถิติการเข้าประชุมของสมาชิก การ
แต่งตังคณะกรรมการ การเลือกตัง การจัดประเภทอาชีพของสมาชิก (ถ้ามี) ทีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก บัญชีการเงินของสมาชิกในสโมสร
(จ) จัดทํางบบัญชีการเงินของสโมสรรายไตรมาสหรื อรายครึ งปี เกียวกับค่าบํารุ ง และ บัญชี
การเงินอืนๆ ยอดค้างชําระของสมาชิก การเก็บเงินค่าสมาชิ กเพือส่ งมอบให้เหรัญญิก
สโมสรเพือออกใบเสร็ จรับเงิน
(ฉ) จัดทําหนังสื อคําประกันความซือสัตย์ในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามจํานวนเงินและ
ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด
ข้ อ 6. เหรัญญิก มีหน้าที
(ก) รับเงินทุกประเภทจากเลขาธิการ หรื อผูอ้ ืนและนําเงินดังกล่าวฝากไว้กบั ธนาคารแห่ งใด
แห่งหนึ งหรื อหลายแห่ง ตามมติของคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน ซึงได้รับอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรแล้ว
(ข) จัดทําและเสนอรายงานฐานะการเงินรายเดือนและรายครึ งปี ให้กบั สํานักงานไลออนส์
สากล และคณะกรรมการบริ หารสโมสรของสโมสรนี
(ค) จ่ายเงินชําระหนีสิ นของสโมสรตามอํานาจหน้าทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรมอบให้
สําหรับเช็คชําระเงินและหลักฐานการชําระเงินทังหมดจะต้องมีลายมือชือของเหรัญญิก
และสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรมอบหมายอีกคนหนึงกํากับ
ด้วย
(ง) จัดทําและรักษาบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่างๆของสโมสร
(จ) จัดทําหนังสื อคําประกันความซือสัตย์ในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามจํานวนเงินและ
ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด
(ฉ) ทําหน้าทีเป็ นประธานของคณะกรรมการการเงิน
ข้ อ 7. ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ เป็ นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ มีหน้าทีดังนี
(ก) เป็ นประธานฝ่ ายสมาชิกภาพของสโมสร ทําหน้าทีเป็ นส่วนหนึ งของคณะกรรมการของ
ทีม Global Action Team (GAT) ของสโมสร
(ข) ประสานงานกับ Global Membership Team (GMT) ของภาคฯ และคณะกรรมการฝ่ าย
อืนๆในการขยายการเพิมสมาชิกประจําปี และการกําหนดแผนงานในการรับสมาชิก
ใหม่ ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสโมสรในปั จจุบนั เพือเสนอแผนงานไปยังคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรเพือขออนุมตั ิและสนับสนุน
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(ค) เป็ นประธานฝ่ ายสมาชิกภาพวางแผนและพัฒนาการเป็ นสมาชิกสโมสรเพือความสําเร็จ
ในการเป็ นสมาชิกสโมสร และการเพิมประสบการณ์ในการเป็ นสมาชิกสโมสร
(ง) ร่ วมมือกับประธานฝ่ ายบริ การของสโมสร (Club service chairperson) และคณะกรรมการ
สโมสรอืนๆ เพือเปิ ดโอกาสในการให้บุคคลอืนมาเป็ นสมาชิกมากขึน
(จ) ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี ยวกับ สมาชิ ก แต่ ล ะประเภท และโครงการต่ างๆ ที เสนอและ
ประชาสัมพันธ์โครงการการเป็ นสมาชิกใหม่ของสโมสร
(ฉ) ดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่แต่ละคนได้รับการปฐมนิ เทศเป็ นสมาชิ กทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสโมสรซึงเป็ นทีประทับใจแก่สมาชิกใหม่
(ช) เข้าประชุมกับคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ ่าการภาคฯในเขตทีสโมสรสังกัดตามความ
เหมาะสม
(ซ) มีส่วนร่ วมในการประชุมทีม Global Membership Team ทีจัดขึนโดยภาคฯ
ข้ อ 8. ประธานฝ่ ายกิจกรรมบริการ SERVICE CHAIRPERSON มีหน้าทีดังนี
(ก) เป็ นประธานฝ่ ายกิจกรรมบริ การ ของสโมสร อยูใ่ นฝ่ ายของ Global Action Team (GAT)
(ข) ร่ วมกับผูป้ ระสานงานบริ การระดับภูมิภาค ผูป้ ระสานงาน LCIF ของสโมสร ประธานเขต
สมาชิกของคณะกรรมการบริ การของสโมสรและคนอืนๆ เพือขยาย และประชาสัมพันธ์
เป้ าหมายการบริ การ ประจําปี และแผนปฏิบตั ิการทีตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในปั จจุบนั และสอดคล้องกับนโยบายการให้บริ การของไลออนส์สากล และ/หรื อ
เป้าหมายการให้บริ การในเขตพืนทีทีมีความเกียวข้อง
(ค) นําคณะกรรมการฝ่ ายกิจกรรมบริ การ เพือดําเนินการตามแผนบริ การของสโมสรเพือให้
บรรลุเป้าหมายการบริ การของสโมสร
(ง) ให้โอกาสสําหรับเยาวชนในท้องถินและ Leos ในการมีส่วนร่ วมในทุกด้านของกิจกรรม
การบริ การรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนิ นงานการประเมินโครงการและการ
รายงาน
(จ) รายงานกิจกรรมการให้บริ การแก่ไลออนส์สากล Lions Clubs International
(ฉ) ทําหน้าทีเป็ นหลักด้านการบริ การของสโมสรให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
ปั จจุบนั และติดตามการบริ การของสโมสรอืนๆเพือขยายการบริ การและขยายให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมโดยสามารถศึกษาข้อมูลจากไลออนส์สากล (Lions clubs International) และ
มูลนิ ธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation)
(ช) สร้างความพึงพอใจของสมาชิกโดยการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการมีส่วนร่ วมใน
โครงการบริ การ
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(ซ) ทํางานร่ วมกับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริ หารสโมสรอืนๆ เพือเปิ ดโอกาสใน
การให้บุคคลอืนมาเป็ นสมาชิกมากขึน
(ฌ) เข้าประชุมคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ ภาคฯ
ตามเขตทีสโมสรตังอยูต่ ามความ
เหมาะสม
ข้ อ 9. ประธานฝ่ ายผู้ประสานงานการสื อสารการตลาด (MARKETING COMMUNICATION CHAIRPERSON)
มีหน้าทีดังนี
(ก) ใช้การประชาสัมพันธ์ ทางสื อต่างๆ ให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอก รวมทังสมาชิก
นักประชาสัมพันธ์ และสมาชิกใหม่ ทราบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(ข) ประชาสัมพันธ์โครงการบริ การ การระดมทุน การบริ จาค ผลงานของสโมสร ผลงานใน
ต่างประเทศ
และความสําเร็ จของสโมสรจากสื อต่างๆทังจากภายในและภายนอก
สื อออนไลน์ และสื ออืนๆ ทีชือเสี ยง
(ค) ขยายการริ เริ มด้านมนุษยธรรมการ การมีส่วนร่ วมของชุมชนและการเป็ นสมาชิก ผ่าน
สื อสังคมออนไลน์
(ง) จัดเตรี ยมการติดต่อทางสื อต่างๆให้แก่สมาชิกและเพือส่ งเสริ มให้สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการส่งเสริ มกิจกรรมของสโมสรผ่านทางสื อทางสังคม การส่งเผยแพร่ ดว้ ยวิธีทีมี
ประสิทธิภาพอืนๆ
(จ) ช่วยนายกสโมสรในการติดต่อสื อสารข้อมูลจากภาคฯ ภาครวมฯ และสํานักงานใหญ่
ไลออนส์สากล
(ฉ) ทํางานใกล้ชิดกับนายกสโมสร เพือกําหนดเป้าหมายและให้ความรู้แก่สมาชิกสโมสร
ใหม่ทีมีศกั ยภาพ
(ช) เข้าประชุมคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูว้ า่ ภาค ตามเขตทีสโมสรตังอยูเ่ มือเหมาะสม มี
ส่วนร่ วมในการประชุมทีจัดขึนโดยประธานผูป้ ระสานงานการสื อสารการตลาดในเขต
นันๆ

มาตรา 4
คณะกรรมการ
ให้นายกสโมสรพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการทีมีหน้าทีประจําคณะต่างๆ ตามความจําเป็ น
ดังต่อไปนี
1. ผู้ประสานงานโครงการ (Program Coordinator) เป็ นผูก้ าํ หนดรู ปแบบการประชุมใหญ่
กําหนดการกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญ่ตามทีได้รับอนุมตั ิจากนายกสโมสร และแจ้งให้
เลขาธิการสโมสรจัดเตรี ยมระเบียบวาระต่างๆ เพือแจ้งวาระทีสําคัญให้สมาชิกทีสนใจทราบ และแจ้ง
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ให้ประธานฝ่ ายการสื อสารและการตลาด Marketing Communication Chairperson ทราบเพือประชาสัมพันธ์
ออกไปให้มากยิงขึน เพือเตรี ยมทีนังและสถานทีให้เหมาะสม
2. ผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนส์ (Club LCIF Coordinator) เผยแพร่ ผลงานและความสําเร็ จ
ของ LCIF และ ความสําคัญของไลออนส์สากล จัดหาวิธีการในการส่ งเสริ มโครงการของ LCIF ภายใน
สโมสร ร่ วมมือกับผูป้ ระสานงาน LCIF เพือสนับสนุนความต้องการของท้องถินต่อ LCIF และ ร่ วมมือ
กับนายกสโมสร และประธานฝ่ ายบริ การกิจกรรมสโมสร Club Service Chairperson และ Global
Action Team เพือส่งเสริ มการเริ มต้นโครงการของสโมสร
3. กรรมการฝ่ ายความปลอดภัย Safety Officer (Optional มีหรื อไม่มีก็ได้) สร้างมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆของสโมสรให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทีเกิดขึนได้ โดยต้อง
ตรวจสอบเองหรื อตรวจสอบจากไลออนส์สากล ให้มีการคุม้ ครองทีเหมาะสมเมือมีเหตุการณ์ใดๆเกิด
ขึนกับบุคคล และต้องจัดทํารายงานเหตุทีเกิดขึนทังหมดด้วย
4. ไลออนส์ เทมเมอร์ LION TAMER (Optional มีหรื อไม่มีก็ได้) มีหน้าทีดูแลรักษาและ
รับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสิ งของเครื องใช้ของสโมสร ซึงรวมทังธงใหญ่ ธงเล็ก ฆ้องสําหรับ
ตําแหน่งนายก สมุดเพลงและแผ่นกระดานแขวนป้ายชือสมาชิก ไลออนส์เทมเมอร์จะต้องเป็ นผูจ้ ดั วาง
สิ งของดังกล่าวให้อยูใ่ นทีทีถูกต้องก่อนการประชุมและหลังจากการประชุมจะต้องนําไปเก็บรักษาไว้
ให้เรี ยบร้อย ไลออนส์เทมเมอร์จะต้องทําหน้าทีเป็ นผูด้ ูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยของทีประชุมด้วย
จะต้องคอยจัดให้ผมู้ าร่ วมประชุมนังโต๊ะตามทีนังทีถูกต้องกับแจกจ่ายประกาศ วารสาร เอกสาร ให้แก่
สมาชิกตามทีต้องการในการประชุมประจําเดือนของสโมสร หรื อการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
สโมสร ไลออนส์เทมเมอร์จะต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการจัดให้สมาชิกใหม่นงอยู
ั ก่ บั กลุ่มต่างๆ
ทุกครังทีประชุม เพือให้สมาชิกใหม่มีโอกาสได้พบปะคุน้ เคยกับสมาชิกอืนๆ มากยิงขึน
5. เทลทวิสเตอร์ TAIL TWISTER (Optional มีหรื อไม่มีก็ได้) มีหน้าทีเป็ นผูส้ ร้างความ
สามัคคี มิตรภาพ และสร้างความกระตือรื อร้น ความคึกคัก โดยการไม่ทาํ ให้สมาชิกเกิดความเบือ
หน่ายในการประชุม โดยการละเล่นแบบต่างๆและวิธีการปรับด้วยอัตราพอสมควร ไม่มีกฎเกณฑ์
ตัดสิ นในการปรับ อย่างไรก็ดี ค่าปรับนีจะต้องไม่เกินจํานวนทีคณะกรรมการสโมสร กําหนดไว้ และ
ในการประชุมแต่ละครัง สมาชิกคนหนึงจะถูกปรับได้เพียง 2 ครัง เท่านัน ตัวเทลทวิสเตอร์เองจะถูก
ปรับไม่ได้ เว้นแต่สมาชิกทีอยู่ ในทีประชุม ทังหมดจะออกเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ให้ปรับเทลทวิสเตอร์
เงินทีเทลทวิสเตอร์รวบรวมได้จากค่าปรับ จะต้องส่งให้แก่เหรัญญิกสโมสรโดยทันที ซึงเหรัญญิกจะ
ได้ออกใบรับเงินให้เป็ นหลักฐาน
6. กรรมการอํานวยการ DIRECTOR ให้ความเห็นชอบ และอนุมตั ิแผนงานทีวางไว้ก่อน
คณะกรรมการอํา นวยการมี วาระการดํารงตําแหน่ ง เป็ นเวลาสองปี ให้ป ระธานคณะกรรมการของ
คณะกรรมการทุกคณะรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ หารสโมสรด้วยวาจา หรื อเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทุกเดือน
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มาตรา
กรรมการบริหาร (Committees)
ข้ อ 1. คณะกรรมการผู้มอี าํ นาจ
คณะกรรมการชุดต่อไปนี อาจได้รับการแต่งตังจากนายกสโมสร
ยกเว้นตําแหน่งประธานในคณะกรรมการซึงจะต้องมาจากการเลือกตัง โดยสามารถแต่งตัง
คณะกรรมการเพิมเติมตามทีคณะกรรมการสโมสรเสนอ
(ก) คณะกรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการระดับสากล GLOBAL ACTION TEAM นายกสโมสร และ
อุปนายกสโมสร คนที (ทําหน้าทีเป็ นประธาน) ประธานสมาชิกภาพสโมสร Club
Membership chairperson ประธานฝ่ ายส่งเสริ มการบริ การ (Club Service Chairperson)
ด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาผูน้ าํ และวางแผนร่ วมกันในการขยายการ
ให้บริ การด้านมนุษยธรรม สมาชิกมีความพึงพอใจ และการพัฒนาผูน้ าํ ในอนาคต พบปะ
กับสมาชิกสโมสรอย่างสมําเสมอเพือหารื อเกียวกับความก้าวหน้าของแผนและโครงการ
ต่างๆทีสร้างความร่ วมมือกับสมาชิกของทีมปฏิบตั ิการระดับภูมิภาค เพือเรี ยนรู ้เกียวกับ
การริ เริ มและแนวทางปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด แบ่งปันกิจกรรมความสําเร็จและความท้าทายกับ
สมาชิกของทีมปฏิบตั ิการทัวโลก เข้าร่ วมประชุมเขต หรื อการประชุมของภูมิภาค เพือ
แลกเปลียนความคิดเห็นเพือนํากลับไปบริ หารสโมสรของตน
(ข) คณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับ Constitution and By-Laws Committee เป็ นผู ้
กํากับดูแลธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร และเป็ นผูน้ าํ เสนอการแก้ไขธรรมนูญและ
ข้อบังคับของสโมสรตามธรรมนูญและข้อบังคับฯ
(ค) คณะกรรมการด้านการเงิน Finance Committee ให้เหรัญญิกสโมสรจัดทํางบประมาณ
ต่างๆ เพือขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารสโมสร และให้ตรวจสอบบัญชีสโมสร
ประจําปี และส่งมอบงานรายละเอียดทางการเงิน ทังหมดให้กบั คณะกรรมการบริ หารชุด
ต่อไป
(ง) คณะกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพ Membership Committee ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพเป็ น
ประธานในการเพิมสมาชิกสโมสร โดยสรรหาสมาชิกจากกลุ่มใหม่ๆทีมีความเข้มแข็ง
สร้างความประทับใจให้กบั สมาชิก
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิ กใหม่ตามธรรมนูญ
สโมสร มาตรา ข้อ ซึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการฝ่ าย
สมาชิกภาพ ควรมาจาก ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพของปี ทีผ่านมา รองประธานฝ่ ายสมาชิก
ภาพ และสมาชิกสโมสรทีสรรหาสมาชิกใหม่เข้ามา เพือสร้างความยินดีกบั สมาชิก
(จ) คณะกรรมการการสื อสารและการตลาด Marketing Communications Committee ประธาน
ฝ่ ายการสื อสารและการตลาดมีความสําคัญในการติดต่อสื อสารกับสมาชิ กสโมสรและ
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บุคคลภายนอกอย่างมีประสิ ทธิภาพ การเข้าถึงความคิดเห็นของชุมชน และการสร้าง
ความมีส่วนร่ วมของสโมสรกับชุมชน
(ฉ) คณะกรรมการบริ การ SERVICE COMMITTEE นําโดยประธานฝ่ ายบริ การของสโมสร
ช่ วยในการพัฒนาเป้ าหมายการให้บริ การและแผนการดําเนิ นงานการระบุโครงการทีมี
ประสิ ทธิ ภาพแนวทางการวางแผนโครงการและการดําเนิ นการโครงการและการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กในการให้บริ การทีมี ประโยชน์ ประสานงานและสร้ างความมันใจใน
การเป็ นผูน้ าํ ทีมีประสิ ทธิ ภาพของโครงการบริ การทีเกียวกับโครงการการให้บริ การทัว
โลกโดยการสนับสนุนประธานทีได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าทีริ เริ มบริ การสโมสรแต่ละ
โครงการ คณะกรรมการนี อาจมี หน้าที รั บ ผิดชอบในการขอทุ น LCIF ในโครงการที
สามารถอนุ ม ัติ ไ ด้ และพัฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชนตามที ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการของสโมสร
(ช) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE
ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึง และ/หรื อ สนับสนุ นอุปกรณ์และการสื อสารออนไลน์ได้
ตามทีต้องการ อาจให้การสนับสนุน และ / หรื อ ทําหน้าทีเป็ นเว็บมาสเตอร์ของสโมสร
(ซ) คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาผูน้ าํ LEADERSHIP COMMITTEE โดยอุปนายก คนที นําเสนอ
แก่สมาชิกสโมสรเกียวกับโอกาสในการอบรมทีได้รับจากภาครวมฯ จากไลออนส์สากล
รวมทังโครงการทีไม่ใช่ของสโมสรไลออนส์ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกสโมสร
(A) คณะกรรมการด้านบริ หาร Administrative Committees :
- ฝ่ ายธรรมนูญและข้อบังคับ Constitution and By-Laws
- ฝ่ ายการเงิน Finance Information
- ฝ่ ายเทคโนโลยี Technology Lions Information
- ฝ่ ายสมาชิกภาพ Membership Program
- ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ Public Relations and Communications Greeter
- ฝ่ ายพัฒนาผูน้ าํ Leadership Development
- ฝ่ ายมูลนิธิ LCIF Lions Clubs International Foundation
(B) คณะกรรมการด้านกิจกรรม Activities Committees :
- ฝ่ ายบริ การชุมชนCommunity Service
- ฝ่ ายภัยพิบตั ิและการบรรเทาทุกข์ Disaster Preparedness & Relief
- ฝ่ ายบริ การด้านสิ งแวดล้อม Environmental Services
- ฝ่ ายโรคเบาหวานDiabetes Awareness & Action
- ฝ่ ายการฟัง Hearing Preservation, Awareness & Action
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-

ฝ่ ายสายตา Sight Preservation, Awareness & Action
ฝ่ ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relations
ฝ่ ายเยาวชน Lions Opportunities for Youth
ฝ่ ายไลออนส์บริ การเพือเด็ก Lions Services for Children

ข้ อ 2. คณะกรรมการพิเศษ SPECIAL COMMITTEES ประธานกรรมการอาจแต่งตังโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษตามทีจําเป็ นในการตัดสินใจหรื อคําตัดสินของ
คณะกรรมการ
ข้ อ 3. นายกสโมสรโดยตํา แหน่ ง PRESIDENT EX-OFFICIO นายกสโมสรจะต้อ งเป็ นประธาน
กรรมการตามตําแหน่งของคณะกรรมการทังหมด
ข้ อ 4. การรายงานของคณะกรรมการ COMMITTEE REPORTING คณะกรรมการแต่ละคณะ ประธาน
กรรมการควรได้รับการสนับสนุ นตามความจําเป็ น โดยการรายงานด้วยวาจาหรื อเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมการสโมสร

มาตรา
การประชุ ม
ข้ อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริ หารสโมสร ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสโมสร ตาม
เวลาและสถานทีซึงคณะกรรมการบริ หารสโมสรเป็ นผูเ้ สนอ
(การประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสโมสรควรจัดอย่างน้อยเดือนละ ครัง)
ข้ อ 2. การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริ หาร การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริ หารอาจกําหนด
โดยนายกสโมสร หรื อโดยการร้องขอจากสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร คน หรื อมากกว่า
ซึงนายกสโมสรเป็ นผูก้ าํ หนดเวลาและสถานที
ข้ อ 3. การประชุมสามัญประจําเดือน การประชุมประจําเดือนของสโมสรนีจะจัดขึนเป็ นตามสถานที
ทีคณะกรรมการเสนอและได้รับการอนุมตั ิจากสโมสร ยกเว้นกรณี ทีมีการกําหนดไว้เป็ นอย่าง
อืนในธรรมนูญและข้อบังคับนี ให้มีการกําหนดการประชุมเป็ นประจําเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการบริ หารสโมสร กรรมการฯเห็นสมควรให้มีการกําหนด และ/หรื อ การจัด
กิจกรรมให้กบั สมาชิกทุกคนในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม การ
ประชุมสโมสรประจําเดือนอาจถูกทดแทนทีด้วยโครงการบริ การหรื อเหตุการณ์อืนๆ ทีสมาชิก
สโมสรกําหนด (แนะนําให้สโมสรเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมกิจกรรมหรื อกิจกรรมบริ การ
อย่างน้อยเดือนละ ครัง)
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ข้ อ 4. การประชุมพิเศษ การประชุมพิเศษของสโมสร นายกสโมสรอาจเรี ยกประชุมพิเศษได้ เมือ
ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการบริ หาร โดยส่ งหนังสื อแจ้งการประชุมพิเศษซึงกําหนด
วัตถุประสงค์ เวลาและสถานที จะประกาศให้สมาชิกของสโมสรทราบทุกครังไม่นอ้ ยกว่าสิ บ
( ) วันก่อนวันประชุมฯ
ข้ อ 5. การประชุ ม ใหญ่ป ระจําปี ของสโมสร ให้ก ระทําในเดื อนมิ ถุน ายนของทุกปี ตามเวลาและ
สถานทีทีซึ งคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด ในการประชุมนี ให้มีการเสนอรายงานผล
การปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการซึ งกํา ลั ง จะพ้น หน้ า ที และมี ก ารสถาปนาคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรทีได้รับเลือกตังใหม่ดว้ ย
ข้ อ 6. การประชุมแบบทางเลือก ALTERNATIVE MEETING FORMATS การประชุมประจําเดือน และ/
หรื อ การประชุมพิเศษของสโมสร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารฯ อาจจัดขึนโดยใช้รูปแบบ
การประชุมทางเลือกเช่น การประชุมทางไกล และ/หรื อ การประชุมทางเว็บ การกระทํา
ดังกล่าวอาจริ เริ มโดยนายกสโมสรหรื อ กรรมการบริ หารสโมสร ( ) คน
ข้ อ 7. การฉลองวันการก่อตังสโมสร อาจจัดให้มีการฉลองวันครบรอบการก่อตังของสโมสรนีใน แต่
ละปี ซึงในเวลานันควรให้ความสําคัญเป็ นพิเศษสําหรับวัตถุประสงค์ของไลออนส์และประวัติ
ความเป็ นมาของสโมสรนี
ข้ อ 8. องค์ประชุม ในการประชุมใดของสโมสร ผูท้ ีเข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวนเกินกึงหนึงของจํานวน
สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุมได้
ข้ อ 9. วิธีการติดต่อสื อสาร สโมสรนีอาจดําเนินการเรื องการติดต่อสื อสาร โดยทางไปรษณียห์ รื อการ
สื อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีการกระทําดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรโดยคะแนนสองในสาม ( / ) ของจํานวนสมาชิกสโมสรทังหมด การกระทํา
ดังกล่าวอาจริ เริ มโดยนายกสโมสรหรื อ กรรมการสโมสร ( ) คน

มาตรา
ค่ าธรรมเนียมและค่ าบํารุง
ข้ อ 1. สมาชิกทีเข้าใหม่ สมาชิกทีกลับคืนสู่สมาชิกภาพ สมาชิกทีโอนย้ายแต่ละคนจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกคนละ............... บาท ซึงค่าธรรมเนียมนีจะรวมค่าธรรมเนียม
การเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย และให้เก็บก่อนทีสมาชิกดังกล่าวจะ
ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกสโมสรและก่อนทีเลขาธิการสโมสรจะรายงานชือสมาชิกดังกล่าวไปยัง
สํานักงานไลออนส์สากล ทังนีคณะกรรมการอํานวยการสโมสรไลออนส์สากลอาจจะเลือกเอา
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ว่าจะงดเว้นเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกดังกล่าวทังหมดหรื อบางส่วนให้กบั สมาชิกที
โอนย้าย หรื อทีขอกลับคืนสู่สมาชิกภาพเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ภายในสิ บสองเดือน ( เดือน )
ของการสิ นสุดสมาชิกภาพจากสโมสรไลออนส์เดิมก็ได้
ข้ อ 2. สมาชิกของสโมสรนีแต่ละคนต้องชําระค่าบํารุ งประจําปี ดังแจ้งต่อไปข้างล่างนีให้กบั สโมสร
ซึงค่าบํารุ งนีได้รวมค่าบํารุ งสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล และค่าบํารุ งภาค (ภาคเดียว หรื อ
ภาครอง และภาครวม) (สําหรับเป็ นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริ หารสํานักงาน และค่าการจัดการ
ประชุมประจําปี ของสมาคมและของภาค) กับจะต้องชําระล่วงหน้าตามเวลา ซึงคณะกรรมการ
อํานวยการไลออนส์สากลกําหนดคือ
สมาชิกสามัญ
คนละ...........................บาท
สมาชิกวิสามัญ
คนละ...........................บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ
คนละ...........................บาท
สมาชิกพิเศษ
คนละ...........................บาท
สมาชิกตลอดชีพ
คนละ...........................บาท
สมาชิกสมทบแต่ละคนของสโมสร จะต้องจ่ายค่าบํารุ งประจําปี ดังต่อไปนีล่วงหน้าตามเวลาที
คณะกรรมการอํานวยการจะกําหนด สมาชิกสมทบ คนละ...........................บาท
สมาชิกอิสระแต่ละคนของสโมสร จะต้องจ่ายค่าบํารุ งประจําปี ดังต่อไปนีล่วงหน้าตามเวลาที
คณะกรรมการอํานวยการจะกําหนด สมาชิกอิสระ คนละ...........................บาท
ให้เหรัญญิกของสโมสรส่งเงินค่าบํารุ งสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค (ภาคเดียวหรื อ
ภาครองและภาครวม) ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบตามกําหนดเวลา ซึงกําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของ
สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค (ภาคเดียว หรื อภาครอง และภาครวม)

มาตรา
การบริหารงานสาขาสโมสร
ข้ อ 1. ผูป้ ระสานงานและผูช้ ่วยผูป้ ระสานงาน มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะเลือกผูป้ ระสานงาน
และผูช้ ่วยผูป้ ระสานงาน ซึ งผูป้ ระสานงานจะต้องเป็ นกรรมการของสโมสรหลักและได้รับการ
เชือเชิญให้เข้าร่ วมการประชุมสามัญ และการประชุมใหญ่เพือจัดทําบันทึกและรายงานแผน
กิจกรรมของสาขาสโมสร รายงานการเงินประจําเดือน และใช้ความพยายามแสวงหาจุดร่ วมใน
การประสานความร่ วมมือทีดีระหว่างสาขาสโมสรกับสโมสรหลัก สมาชิกของสาขาสโมสร
จะได้รับการเชือเชิญให้เข้าร่ วมการประชุมของสโมสรหลักตามตารางทีกําหนดไว้
ข้ อ 2. ผูต้ ิดต่อ สโมสรหลักจะต้องแต่งตังสมาชิกหนึงท่านจากสโมสรเพือดูความก้าวหน้าของสาขา
สโมสรและคอยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือสาขาสโมสรเมือจําเป็ น สมาชิกผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีนีจะเป็ น
เจ้าหน้าทีระดับที ของสาขาด้วย
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ข้ อ 3. การใช้สิทธิในการเลือกตัง มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะมีสิทธิออกเสียงในกิจกรรมของ
สาขาอยูใ่ นสถานะสมาชิกทีมีสิทธิออกเสี ยงของสโมสรหลักด้วยเช่นกันเมือเข้าร่ วมในการ
ประชุมของสโมสรหลัก สมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการนับรวมเป็ นองค์ประชุมในการ
ประชุมของสโมสรหลักโดยถือเป็ นหนึ งคนหนึ งเสี ยง การเข้าร่ วมประชุมของสมาชิกสาขา
สโมสรให้ถือปฏิบตั ิตามทีสโมสรหลักกําหนดไว้อย่างสมําเสมอ
ข้ อ 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุ ง สมาชิกใหม่ของสโมสรสาขาแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้า US$............ ซึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะรวมค่าธรรมเนียมเข้าสมาคมปัจจุบนั สาขา
ของ Club อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าแยกต่างหากจากสโมสรพีเลียงและสมาชิกสโมสร
สาขาไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสโมสรพีเลียง
สมาชิกแต่ละคนของสโมสรสาขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมรายปี ตามทีกําหนด ซึ งจะต้องรวม
จํานวนเงินทีจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมในระดับสากลและระดับภาค (เดียวหรื อภาครองและภาครวม)
(เพือชําระค่าสมัครสมาชิกนิตยสาร LION ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าใช้จ่ายการประชุมประจําปี ของ
สากลและค่าใช้จ่ายของภาคฯ) และจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในช่วงเวลาทีคณะกรรมการของสโมสรพี
เลียงกําหนด : สมาชิกสามัญ
คนละ...........................บาท
สมาชิกวิสามัญ
คนละ...........................บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ
คนละ...........................บาท
สมาชิกพิเศษ
คนละ...........................บาท
สมาชิกตลอดชีพ
คนละ...........................บาท
สมาชิกสมทบ
คนละ...........................บาท
สมาชิกอิสระ
คนละ...........................บาท
เหรัญญิกของสโมสรสาขาจะโอนเงินค่าธรรมเนียมให้สากลและภาค (ภาครองหรื อภาครวม)
ให้กบั เหรัญญิกสโมสรพีเลียง และในเวลาทีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสากล สโมสร
สาขาไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสโมสรให้แก่สโมสรพีเลียง

มาตรา 9
เรื องอืนๆ
ข้ อ 1. ปี การเงินปี การเงินของสมสรเริ มตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม จนถึงวันที 30 มิถุนายน
ข้ อ 2. การปฏิบตั ิตามแบบรัฐสภา
นอกจากทีจะได้บญั ญัติไว้เป็ นพิเศษอย่างอืนในธรรมนูญและ
ข้อบังคับนี ปัญหาต่างๆเกียวกับแบบแผนหรื อระเบียบปฏิบตั ิในเรื องการประชุม หรื อการ
ปฏิบตั ิงานของสโมสรของคณะกรรมการบริ หารสโมสรหรื อคณะกรรมการทีได้รับการแต่งตัง
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อืนๆ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับของโรเบิร์ต ฉบับทีได้แก้ไขใหม่เพราะ
กฎข้อบังคับนีมีการแก้ไขปรับปรุ งเป็ นครังคราวตลอดมา
ข้ อ 3. สโมสรจะต้องไม่อนุ มตั ิ หรื อแนะนําผูส้ มัครรับเลือกตังในตําแหน่ งต่างๆของรั ฐบาลหรื อ
อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ถกเถียงกัน ในเรื องทีฝักใฝ่ กับการเมืองฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดหรื อเรื อง
ความแตกแยกทางลัทธิศาสนาในทีประชุมของสโมสร
ข้ อ 4. นอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าในอุดมการณ์ของไลออนส์แล้ว
ห้ามมิให้
กรรมการเจ้าหน้าทีหรื อสมาชิกของสโมสรใช้ความเป็ นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ส่ งเสริ มเรื อง
ส่ วนตัว เรื องการเมือง หรื อความปรารถนาอืนๆ กับห้ามสโมสรไปร่ วมในขบวนการใดๆ ทีไม่
เป็ นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสโมสรนีด้วย
ข้ อ 5. ค่าตอบแทน ไม่มีเจ้าหน้าทีจะได้รับค่าชดเชยสําหรับบริ การใดๆ ให้กบั สโมสรแห่ งนีในอัตรา
สูงสุดอย่างเป็ นทางการของเขาและเธอมีขอ้ ยกเว้นของเลขานุ การทีค่าตอบแทน ซึงถ้ามีจะ
ได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการบริ หาร
ข้ อ 6. ห้ามมิให้บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลใด ซึ งมิใช่สมาชิกของสโมสร หาเงินจากสมาชิกของสโมสร
ระหว่างการประชุม ข้อแนะนําหรื อข้อเสนอในทีประชุมของสโมสรทีเกียวกับการใช้จ่ายเงิน
นอกเหนือจากข้อผูกพันตามปกติ ให้ส่งเรื องไปให้คณะกรรมการฝ่ ายการเงินพิจารณา

มาตรา 10
ข้อยุติปัญหาโต้ แย้ง
ข้ อ 1. ข้อโต้แย้งทังปวงทีเกิดขึนระหว่างสมาชิกหรื อกลุ่มสมาชิกใดๆหรื ออดีตสมาชิก หรื อกลุม่ อดีต
สมาชิกใดๆ กับสโมสรหรื อกรรมการบริ หารใดๆ ของสโมสรอันเกียวกับสมาชิกภาพหรื อการ
ตีความ การละเว้นหรื อวิธีใช้ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสร หรื อการขับสมาชิกใดๆ ออกจาก
สโมสร หรื อเรื องราวอืนใดทีอาจมี ซึงไม่อาจยุติลงได้ดว้ ยความพอใจโดยวิธีการอืนๆ ก็ให้ตก
ลงกันโดยกระบวนการข้อยุติปัญหาโต้แย้ง
ข้ อ 2. ขอให้ระงับข้อพิพาทและการยืนค่าธรรมเนียม ฝ่ ายทีมีปัญหาโต้แย้งใดๆ อาจยืนหนังสื อต่อ
ผูว้ ่าการภาค ขอให้มีการพิจารณาข้อยุติในปัญหาโต้แย้งนันได้ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับ
หนังสื อ ผูว้ า่ การภาคจะต้องแต่งตังผูไ้ กล่เกลียขึนหนึงคนเพือรับฟังปัญหาโต้แย้ง ผูไ้ กล่เกลีย
ต้องเป็ นอดีตผูว้ า่ การภาค ซึงเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยูใ่ นสโมสรทีมีสถานภาพ
สมบูรณ์ในขณะนัน
ทังมิใช่เป็ นสมาชิกสโมสรทีเป็ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งในปัญหาโต้แย้งนัน
สังกัดอยูใ่ นภาคทีเกิดปั ญหาโต้แย้งนันขึน ผูไ้ กล่เกลียทีได้รับเลือกจะต้องเป็ นทียอมรับของทัง
สองฝ่ าย เมือได้รับเลือกแล้วผูไ้ กล่เกลียจะต้องจัดให้มีการประชุมของทังสองฝ่ าย เพือ
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ประโยชน์ในการไกล่เกลียปั ญหาข้อโต้แย้ง การประชุมจะต้องจัดให้มีขึนภายใน 30 วัน
หลังจากวันแต่งตังผูไ้ กล่เกลีย หากความพยายามไกล่เกลียเช่นนันไม่ประสบผลสําเร็ จ ผูไ้ กล่
เกลียจึงจะมีอาํ นาจออกคําตัดสินในปัญหาโต้แย้ง คําตัดสิ นดังกล่าวให้ถือเป็ นสิ นสุดปั ญหา
โต้แย้ง และมีผลผูกพันต่อทุกๆ ฝ่ าย
ข้ อ 3. การรับคําร้อง ข้อร้องเรี ยนคําร้องเรี ยนต่างๆ จะนําเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูว้ า่ การภาค
ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องเรี ยน สําเนาคําร้องเรี ยน 1 ฉบับ จะถูกส่งไปยังผู ้
ร้องเรี ยน
ข้ อ 4. การรักษาความลับเมือคําร้องเรี ยนถูกยืนเสนอแล้ว การติดต่อสื อสารระหว่างผูร้ ้องเรี ยน คํา
ร้องเรี ยน ผูว้ ่าการภาคและผูไ้ กล่เกลีย จะได้ถูกเก็บอย่างเป็ นความลับตามลําดับขัน
ข้ อ 5. การคัดเลือกผูไ้ กล่เกลียภายในสิ บห้าวันหลังจากได้รับการร้องเรี ยน ผูว้ า่ การภาคจะแต่งตังผู ้
ไกล่เกลียทีเป็ นกลาง เพือรับฟังข้อร้องเรี ยน ผูไ้ กล่เกลียอาจจะเป็ นอดีตผูว้ ่าการภาค ซึงเป็ น
สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยูใ่ นสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาค (ภาครอง หรื อภาค
รวม) และต้องไม่เป็ นสมาชิกของสโมสรทีผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนสังกัด หรื อสังกัดภาคที
ตังอยูใ่ กล้ชิดติดกัน เป็ นผูท้ ีมีความเป็ นกลาง ไม่เป็ นผูท้ ีต้องให้ความเคารพยําเกรงต่อคู่พิพาท
หรื อคู่พพิ าทมีอิทธิพลต่อผูไ้ กล่เกลีย โดยกระบวนการทีว่าแล้ว ผูว้ า่ การภาคจะได้แจ้งไปยังทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้องกับการร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แจ้งชือผูถ้ ูกแต่งตังเป็ นผูไ้ กล่เกลีย ใน
กรณี ทีผูถ้ ูกแต่งตังเป็ นผูไ้ กล่เกลียไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ฝ่ ายทีคัดค้านจะ
นําเสนอโดยส่งหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระบุให้ชดั เจนถึงเหตุผลในการคัดค้าน ไปยังผูว้ า่
การภาคและคณะ (ประกอบด้วย ผูว้ า่ การภาค รองผูว้ ่าฯ คนที 1 และรองผูว้ า่ ฯ คนที 2) ภายใน
กําหนดไม่เกิน 10 วัน นับจากวันทีได้ประกาศแต่งตัง หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านให้ถือว่าผูไ้ กล่เกลีย
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย ในกรณี ทีคณะของผูว้ า่ การภาคได้พิจารณาไตร่ ตรองโดยถ้วนถีถึง
ผูไ้ ด้รับการแต่งตังรายใดทีถูกคัดค้านว่าขาดความเป็ นกลางซึงมีมติชดั เจนโดยเสี ยงส่วนใหญ่
แล้ว คณะของผูว้ า่ การภาคโดยเสียงเห็นชอบส่วนใหญ่จะได้แต่งตังผูไ้ กล่เกลียทดแทน ซึงต้อง
มีคุณสมบัติเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาคที
สังกัด(ภาครองหรื อภาครวม) ในพืนทีของการร้องเรี ยน คณะทํางานจะได้ออกคํารับรองไม่มีผู ้
คัดค้านในการแต่งตัง และหนังสื อแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังคู่กรณี และผูท้ ีเกียวช้องใน
การร้องเรี ยนคณะทํางานของผูว้ า่ การภาคทีได้แต่งตังจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ในการพิจารณา
หากมีคาํ คัดค้าน นับจากวันทีได้มีผคู ้ ดั ค้านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการแต่งตังผูไ้ กล่เกลีย
ผูไ้ กล่เกลียจะมีอาํ นาจอย่างพอเพียงในการพิจารณาในการตัดสิ นแก้ปัญหาข้อร้องเรี ยน ตาม
กระบวนการ
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ข้ อ 6. การไกล่เกลียข้อพิพาทร้องเรี ยนและการตัดสิ นของผูไ้ กล่เกลีย เมือได้แต่งตังผูไ้ กล่เกลียแล้ว ผู้
ไกล่เกลียต้องจัดให้มีการประชุมของทังสองฝ่ าย เพือวัตถุประสงค์ในการ ไกล่เกลียข้อพิพาท
การประชุ ม จะต้องจัด ขึ นภายในกําหนด 30 วัน นับจากวันที ผูไ้ กล่เ กลี ยได้รับ การแต่ง ตัง
จุดมุ่งหมายของการไกล่เกลียเพือหาข้อสรุ ปทีรวดเร็ วและน่ าพอใจกับทุกฝ่ าย หากการไกล่
เกลียข้อพิพาทร้องเรี ยนไม่เป็ นผลสําเร็ จ ผูไ้ กล่เกลียจะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการออกคําวินิจฉัยชี
ขาด ผูไ้ กล่เกลียจะออกประกาศคําวินิจฉัยชีขาดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาไม่เกิ น
30 วัน นับจากวันทีได้จดั ประชุมในครังแรกกับทุกฝ่ าย คําวินิจฉัยชีขาดของผูไ้ กล่เกลียจะถือ
เป็ นทีสิ นสุ ดและมีผลผูกพันกับทุกฝ่ าย คําวินิจฉัยจะถูกสําเนาจ่ายแจกให้ทุกฝ่ ายได้เก็บรักษา
ไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร รวมถึ งผูว้ ่าการภาค และเมื อได้รับ การร้ องขอก็จัด ส่ งไปยังฝ่ าย
กฎหมายของไลออนส์สากล คําวินิจฉัยของผูไ้ กล่เกลียจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและ
ข้อบัง คับของธรรมนู ญข้อบัง คับ สากลของภาครวม ภู มิ ภาค และธรรมนู ญข้อบังคับ และ
นโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล และอยูภ่ ายใต้อาํ นาจและการพิจารณาทบทวนของ
คณะกรรมการไลออนส์ สากลหรื อผู ้ (คณะ) ที ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการไลออนส์
สากลแต่เพียงผู ้ (คณะ) เดียว การละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยชี ขาดของผูไ้ กล่เกลีย อาจมี
ผลให้สูญเสียสมาชิกภาพ สิทธิประโยชน์ และ/หรื อสถานภาพการการก่อตังของสโมสร

มาตรา
การแก้ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1. ข้อบังคับนีให้ปรับปรุ งแก้ไขได้ในทีประชุมของการประชุมปกติ หรื อการประชุมพิเศษของ
สโมสร ซึงมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเสี ยงข้างมากของสมาชิกทีอยูใ่ นทีประชุม
และทําการออกเสี ยงด้วย
ข้ อ 2. การแก้ข ้อ บัง คับ นี จะนํา เสนอเพื อรั บ การออกเสี ย งมิ ไ ด้ เว้น แต่ จะได้แ จ้ง ข้อ เสนอแก้ไข
ธรรมนู ญนี ให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อให้บุคคล
นําไปส่ง อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมออกเสี ยงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
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ประเภทของสมาชิกสโมสรไลออนส์ (Exhibit A)
มาตรา 1 ข้อ 1 ข้ อบังคับของสโมสรไลออนส์ ฉบับมาตรฐาน
ประเภท
สมาชิก
สมาชิกสามัญ
Active
วิสามัญ
Member
at Large

การประชุม
สามัญ

การชําระ
ค่ าบํารุง

ต้อง

สมาชิกจ่าย

สิทธิในการ
การ
เข้ ารวม
ทบทวน
กิจกรรม
สมาชิกภาพ
สโมสร

สิทธิในการ
ดํารง
ตําแหน่ ง
ในสโมสร/
สากล/ภาค

สิ ทธิในการ
ลงคะแนน

การเป็ นผู้แทน
ในการ
ประชุมใหญ่
ภาค/สากล

ได้

ได้

ได้
ไม่ได้

-

ได้

ไม่ได้

ได้สิทธิเฉพาะ
เรื องของ
สโมสสร

ไม่ตอ้ ง

สมาชิกจ่าย

ทุก 6 เดือน

ได้เมือ
ปฏิบตั ิได้

กิตติมศักดิ
Honorary

ไม่ตอ้ ง

สโมสรจ่าย
ค่าบํารุ ง
ภาค / สากล

-

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

พิเศษ
Privileged

ไม่ตอ้ ง

สมาชิกจ่าย

_

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้เมือ
ปฏิบตั ิได้

ได้ถา้ ปฏิบตั ิ
ตามพันธะ
ของสมาชิก
สามัญ
ครบถ้วน

ได้ถา้ ปฏิบตั ิ
ตามพันธะ
ของสมาชิก
สามัญ
ครบถ้วน

ได้ถา้ ปฏิบตั ิ
ตามพันธะ
ของสมาชิก
สามัญ
ครบถ้วน

ไม่ได้

ได้สิทธิเฉพาะ
เรื องของ
สโมสร
(2 สโมสร )

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้สิทธิเฉพาะ
เรื องของ
สโมสร

ไม่ได้

ตลอดชีพ
Life Member

ไม่ตอ้ ง

สมาชิกจ่าย
สโมสร/ภาค

สมทบ
Associate

ต้องประชุม
สโมสรที
สังกัด ไม่
ต้องประชุม
สโมสร
สมทบ

สมาชิกจ่าย
สโมสรต้น
สังกัด

อิสระ
Affiliate

ไม่ตอ้ ง

สมาชิกจ่าย

_

ปี ละครัง

ได้เมือ
ปฏิบตั ิได้

_

ได้เมือ
ปฏิบตั ิได้
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พันธะ
ทีสมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์
นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนส์ได้กล่าวปฏิญาณไว้แล้ว ยังมีขอ้ ปฏิบตั ิหรื อ
พันธะสําหรับสมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดังต่อไปนี คือ
1. ให้เวลาความคิดเห็นอย่างดีทีสุ ดแก่สโมสร
2. เข้าร่ วมประชุมในการประชุมสโมสรทุกครัง นอกจากจะไม่อยูห่ รื อเจ็บป่ วย ซึงควรแจ้งให้
เลขาธิการให้ทราบก่อนทุกครังทีมีความจําเป็ นจะต้องขาดการประชุม
3. ถือว่าวันประชุมของสโมสรไลออนส์นนสํ
ั าคัญกว่านัดหมายอืนๆ
4. พร้ อ มเสมอที จะยอมรั บตํา แหน่ ง การทํางานในหน้า ที หนึ งหน้ าที ใด ซึ งทางสโมสร
มอบหมายให้
5. ควรศึกษาถึงธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร ของภาคและของไลออนส์สากล
6. ให้ภรรยา ครอบครัวและมิตรสหายของตน ได้ทราบเรื องราวและประโยชน์ทีจะได้จาก
การเป็ นสมาชิกไลออนส์
7. หากยัง ไม่ มี โ อกาสที จะทํา หน้ า ที บริ หารของสโมสรฯ ก็ ค วรสนั บ สนุ น คณะ
กรรมการบริ หารของสโมสรด้วยดี
8. ควรรี บชําระค่าบํารุ ง หรื อเงินสนับสนุนอืนๆ ให้แก่สโมสรฯตามกําหนดโดยมิตอ้ งเตือน
หรื อทวงถาม
ทัง ข้อทีกล่าวมาแล้วนี หมายถึง พันธะทีสมาชิกไลออนส์พึงปฏิบตั ิต่อสโมสรไลออนส์ของ
ตัวเอง เพือให้ชือเสี ยง เกียรติคุณ และกิจการของไลออนส์ได้ขยายกว้างขวางออกไป

จรรยาบรรณของไลออนส์
LIONS CODE OF ETHICS

1. ข้าพเจ้า จะแสดงให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบ
สัมมาอาชีวะด้วยความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพือเชิดชูคุณภาพแห่งการบริ การของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้า จะมุ่งให้บรรลุผลสําเร็ จในกิจการงาน และเรี ยกร้องค่าตอบแทน หรื อผลกําไรอัน
พึงได้อย่างยุติธรรม ข้าพเจ้า จะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสื อมสิ นไปเพราะการแลกเปลียน
เอาผลกําไรด้วยการเอารัดเอาเปรี ยบ หรื อด้วยการกระทําอันน่าสงสัย
. ข้าพเจ้า จะยึดมันอยูเ่ สมอว่าการเสริ มสร้างธุรกิจของข้าพเจ้า ไม่จาํ เป็ นต้องทําลายผูอ้ ืน
ข้าพเจ้า จะซือสัตย์ต่อผูไ้ ด้รับบริ การจากข้าและต่อตนเอง
4. ข้าพเจ้า จะขจัดความสงสัยทังมวลให้สินไปโดยพลัน ทีเกิดความระแวงสงสัยในหน้าที
การงานเกียวกับสิทธิและธรรมจรรยาของข้าฯต่อมิตรทังปวง
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5. ข้าพเจ้า จะยึดถือว่ามิตรภาพไม่ได้ขึนอยูก่ บั การบริ การหรื อค่าตอบแทน และข้าพเจ้า จะ
ยอมรับบริ การก็นาํ ใจแห่งมิตรภาพนัน
6. ข้าพเจ้า จะสังวรถึงหน้าทีทีข้าฯมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และประชาคม ในฐานะ
พลเมืองคนหนึ งด้วยความภักดีไม่เปลียนแปลง ข้าพเจ้า จะอุทิศทังกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย์
เพือหน้าทีดังกล่าว
7. ข้าพเจ้า จะให้ความช่วยเหลือด้วยความเห็นใจต่อผูต้ กทุกข์ได้ยาก และผูอ้ ่อนแอ และ
อนุเคราะห์ต่อผูย้ ากจน
8. ข้าพเจ้า จะวิจารณ์การกระทําของผูอ้ ืนด้วยความเทียงธรรม จะส่งเสริ มและไม่ทาํ ลาย

*******************************************
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