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STANDARD FROM 

LIONS CLUB CONSTITUTION AND BY LAW 

Fiscal Year 2017-2018 

คําแปล : ธรรมนูญและข้อบังคบัสโมสรไลออนส์ 

ฉบับมาตรฐาน ปีบริหาร -  

ปรับปรุง เมือ  กรกฎาคม  

 
  

 

 

วตัถุประสงค์ 
 

1. การจดัองคก์รและกาํกบัดูแลการบริการของสโมสรใหเ้ป็นทีรู้จกัในฐานะสโมสรไลออนส์ 

2. การประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส์ 

3. การสร้างและส่งเสริมให้เกิดจิตวญิญาณของความเขา้ใจในหมู่ประชาชนของโลก 

4. เพอืส่งเสริมหลกัธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็นพลเมืองดี 

5. ให้ความสนใจวฒันธรรมสงัคมและศีลธรรมสวสัดิการของชุมชน 

6. เพอืรวมสมาชิกใหเ้ป็นนาํหนึงใจเดียวกนั มีมิตรสมัพนัธ์อนัดีและมีความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั

 และกนั 

7. เพอืจดัให้มีการประชุมอภิปรายอยา่งเปิดเผยในเรืองทีเป็นสาธารณประโยชน์ ทงันีโดยมีเงือนไข 

ว่า สมาชิกของสโมสรจะไม่เข้าร่วมอภิปรายในเรืองทีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหนึงฝ่ายใด  หรือ

ความขดัแยง้ของลทัธิศาสนาใดๆ 

8. เพอืสนบัสนุนให้ผูที้มีจิตใจรับใชส้งัคมไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ให้แก่ชุมชน     โดยปราศจากสิงตอบ 

แทนเป็นเงินทองสาํหรับตนเอง กบัสนบัสนุนการเพมิพนูประสิทธิภาพ และส่งเสริมจรรยาบรรณ

มาตรฐานระดบัสูง ใหเ้กิดขึนในงานพานิชกรรม งานอตุสาหกรรม งานอาชีพอืนๆรวมทงังานของ

สาธารณะประโยชนแ์ละงานของตนเอง 

สโมสรไลออนส์สากล 
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วสัิยทศัน์ 

VISION STATEMENT 
 

จะเป็นผูน้าํระดบัโลกในชุมชนและบริการดา้นมนุษยธรรม 
 

พนัธะกจิ 

MISSION STATEMENT 
 

เป็นอาสาสมคัรทีจะทาํหนา้ทีบริการ และตอบสนองความตอ้งการดา้นมนุษยธรรมของชุมชน 

ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประเทศโดยสโมสรไลออนส์ 
 

สโมสรไลออนส์ (ชือสโมสร)..................................................................................................... 

ไดรั้บอนุญาตให้สถาปนาขึนโดย.................................................. และอยูภ่ายใตธ้รรมนูญและขอ้บงัคบั

ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลฉบบัมาตรฐานนี ขอให้สโมสรไลออนส์นาํมาใชเ้ป็นธรรมนูญและ

ข้อบังคับของสโมสรไลออนส์ในท้องถิน  เมือสโมสรไลออนส์ได้ประกาศใช้เป็นธรรมนูญและ

ขอ้บงัคบัของสโมสรแลว้  ให้เลขาธิการจดัทาํธรรมนูญและขอ้บังคับฉบบัถาวรเก็บไวใ้นหนังสือ

ประวติัของสโมสร  ธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสรฉบบัมาตรฐานนี    กบัการแกไ้ขปรับปรุงทงัปวง 

จะมีผลบงัคบัและใชใ้นการบริหารงานของสโมสรไลออนส์ใดๆ  ทีมิไดมี้ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของ

ตนเอง 
  

คณะกรรมการอาํนวยการสากลขอประกาศเป็นนโยบาย  ณ ทีวา่กรณีใดๆ ของการบริหารงาน

สโมสรทีไม่เปลียนแปลงไปจากธรรมนูญและขอ้บงัคบัสากล และมิไดก้าํหนดไวใ้นธรรมนูญและ

ขอ้บงัคบัของสโมสรนนัๆ กบัไดก้าํหนดไวโ้ดยธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสรไลออนส์แบบมาตรฐาน  

ขอ้กาํหนดในประกาศหลงันีจะมีผลบงัคบัและควบคุม 
 

กิจกรรมอืนๆ ตามอุดมการณ์ไลออนส์ทีอาจจดัตงัคณะกรรมการขึนได ้ ไดแ้ก่ ฝ่ายบริการ

ประชาชน  ฝ่ายบริการการศึกษา  ฝ่ายบริการสุขภาพ  ฝ่ายบริการสงัคม   ฝ่ายบริการสันทนาการ  ฝ่าย

บริการสาธารณะ และ ฝ่ายค่ายเยาวชนสากล 
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มาตรา 1 

ชือ 
 

สโมสรนีมีชือวา่ “สโมสรไลออนส์.........................................................” ซึงไดรั้บอนุญาตให้

สถาปนาขึน และอยูภ่ายใตธ้รรมนูญขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล (ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่ 

“สมาคมฯ”) 
  

มาตรา 2 

วตัถุประสงค์ 
 

สโมสรนมีีวตัถุประสงค์ 

1. เพอืสร้างสรรคแ์ละผดุงไวซึ้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมนุษยชาติในโลก 

2. เพอืส่งเสริมหลกัธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็นพลเมืองดี 

3. เพอืให้ความร่วมมือในงานสวสัดิการ การสงเคราะห์ของทอ้งถินทงัในดา้นการกิจการ

 สาธารณะ  วฒันธรรม  สงัคม  และศีลธรรมจรรยา 

4. เพอืรวมสมาชิกใหเ้ป็นนาํหนึงใจเดียวกนั  มีมิตรสมัพนัธ์อนัดีและมีความเขา้ใจอนัดี 

 ระหวา่งกนัและกนั 

5. เพอืจดัให้มีการประชุมอภิปรายอยา่งเปิดเผยในเรืองทีเป็นสาธารณประโยชน์ ทงันีโดยมี

เงือนไขวา่ สมาชิกของสโมสรจะไม่เขา้ร่วมอภิปรายในเรืองทีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหนึง

ฝ่ายใด  หรือความขดัแยง้ของลทัธิศาสนาใดๆ 

6. เพอืสนบัสนุนให้ผูที้มีจิตใจรับใชส้งัคมไดก้ระทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน โดยปราศจาก

รางวลัตอบแทนเป็นเงินทองเพอืตนเอง  กบัสนบัสนุนการเพมิพูนประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมจรรยาบรรณมาตรฐานระดบัสูง ให้เกิดขึนในงานพานิชกรรม งานอุตสาหกรรม 

งานอาชีพอนืๆรวมทงังานของสาธารณะและงานของตนเอง 
 

มาตรา 3 

สมาชิกภาพ 
 

ข้อ 1.   บุคคลใดๆ ทสีโมสรจะรับเข้าเป็นสมาชิกได้  จะตอ้งเป็นผูบ้รรลนุิติภาวะ มีความประพฤติดี และ

มีชือเสียงดีในชุมชนทีมีภมิูลาํเนาอยู ่ หากปรากฏขอ้ความใดทีกล่าวถึงเพศ หรือคาํสรรพนาม

ในธรรมนูญและขอ้บงัคบันี ใหห้มายถึงบุคคลทงัชายและหญิง 

ธรรมนูญสโมสรไลออนส์ 
(ฉบับมาตรฐาน) 
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ข้อ 2.  การเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์   จะเป็นไดโ้ดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านนั  การเสนอ

ชือบุคคลทีจะเขา้เป็นสมาชิก จะตอ้งกรอกรายการลงแบบฟอร์มของสาํนกังานสมาคมสโมสร     

ไลออนส์สากล  โดยการรับรองจากสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีจะทาํหนา้ที

เป็นผูอุ้ปถมัภ ์และให้เสนอชือต่อประธานฝ่ายสมาชิกภาพ หรือเลขาธิการสโมสร ซึงหลงัจากที

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพหรือเลขาธิการสโมสรไดต้รวจสอบคุณสมบติัแลว้ จะไดเ้สนอให้

คณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาต่อไป  ถา้คณะกรรมการบริหารสโมสรส่วนมาก

พิจารณาเห็นชอบดว้ย  สโมสรจึงออกหนงัสือเชิญผูน้นัเขา้เป็นสมาชิกของสโมสร  การกรอก

รายชือเพอืเป็นสมาชิกสโมสรตอ้งให้สมาชิกใหม่ชาํระค่าบาํรุงการเขา้เป็นสมาชิกให้เรียบร้อย 

พร้อมกบัแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกส่งให้เลขาธิการสโมสรก่อนทีจะส่งรายชือไปทีสมาคม

สโมสรไลออนส์อยา่งเป็นทางการ 
 

ข้อ 3. การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก  สมาชิกสโมสรไลออนส์อาจจะพน้จากสภาพจากการเป็น

สมาชิกของสโมสรดว้ยการลงมติ /  (สองในสาม) ของคณะกรรมการบริหารทงัหมด  (entire 

board of directors) เมือพน้จากสมาชิกภาพจากสโมสรแลว้ สิทธิในการใชชื้อ “ไลออนส์ 

(LIONS)” สัญลกัษณ์และ เครืองหมายไลออนส์เป็นอนัสินสุด สโมสรจะตอ้งให้สมาชิกผูซึ้ง

กระทาํการฝ่าฝืนพน้จากสมาชิกภาพดว้ยความไม่คู่ควรทีจะเป็นไลออนส์อีกต่อไป การยงัคงใช้

สัญลกัษณ์ เครืองหมายของไลออนส์ถือเป็นการละเมิดธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรไล

ออนส์สากลและนโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล  มิฉะนนัสโมสรจะเผชิญกบัการ

เพิกถอนบตัรชาเตอร์ 
 

มาตรา 4 

สัญลกัษณ์ สี คาํขวัญ และคติพจน์ 
 

ข้อ 1. สัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ของสมาคมฯ แห่งนี และแต่ละสโมสรให้ออกแบบโดยใชส้ญัลกัษณ์

ดงัต่อไปนีประกอบ 

 

 
 

 ข้อ 2. การใช้ชือและสัญลกัษณ์  การใชชื้อ  เครืองหมายและสญัลกัษณ์ ของสมาคมฯ ใหส้ามารถใชไ้ด้

ภายใตข้อ้บงัคบัของสมาคมฯ 
 

ข้อ 3. สี   สีของสมาคมฯแห่งนี คือ สีม่วงและสีทอง 
 

ข้อ 4.  สโมสรนมีีคาํขวญั วา่  อิสรภาพ, ปรีชาญาณ, ความปลอดภยัของประเทศของเรา 
 

ข้อ 5.  สโมสรนมีีคติพจน์ วา่ “ WE SERVE”  เราบริการ (หรือเรารับใช)้ 
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มาตรา  

อาํนาจสูงสุด Supremacy 
 

ธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสรฉบบัมาตรฐานนี สามารถใชเ้ป็นขอ้บงัคบัของสโมสรได ้  และ

ในกรณีทีมีการแกไ้ขเพมิเติมเป็นอยา่งอืน ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัธรรมนูญขอ้บงัคบัและนโยบายของ

สโมสรไลออนส์สากล และธรรมนูญขอ้บงัคบัของภาค (ภาคเดียว ภาครอง และภาครวม)  ถา้หาก

ธรรมนูญขอ้บงัคบัของสโมสรมีความขดัแยง้กบับทบญัญติัทีกาํหนดไวใ้นธรรมนูญขอ้บงัคบัไลออนส์

สากลหรือนโยบายของคณะกรรมการบริหารไลออนส์สากล ใหใ้ชธ้รรมนูญขอ้บงัคบัและนโยบายของ

สโมสรไลออนส์สากล และธรรมนูญขอ้บงัคบัของภาค (ภาคเดียว ภาครอง และภาครวม) บงัคบัใชแ้ทน   
 

มาตรา  

ขนาดของสโมสร 
 

 สโมสรไลออนส์ตอ้งพยายามรักษาสมาชิกอยา่งนอ้ย  คน ซึงเป็นจาํนวนขนัตาํในการขอ

ก่อตงัสโมสร 
 

มาตรา 7 

กรรมการบริหารสโมสร 
 

ข้อ 1.  กรรมการบริหารสโมสรประกอบดว้ย นายกสโมสร  นายกเพงิผา่นพน้หนา้ที  อุปนายก  (ทงั  

คน) เลขาธิการ  เหรัญญิก  ประธานฝ่ายการบริการ (Service chairperson) ประธานฝ่ายสือสาร

การตลาด (Marketing communications chairperson) และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ

(Membership chairperson ) 
 

ข้อ 2.  กรรมการบริหารสโมสรท่านหนึงท่านใดอาจพน้จากตาํแหน่งไดโ้ดยการลงมติของสมาชิกใน 

  สโมสรดว้ยมติ  ใน  ของสมาชิกทงัหมด 
 

มาตรา 8 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ข้อ 1. คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารสโมสรประกอบดว้ยกรรมการบริหารสโมสร,  

ไลออนส์เทมเมอร์ (Optional มีหรือไม่มีก็ได)้, เทลทวิสเตอร์ (Optional มีหรือไม่มีกไ็ด)้ 

ประธานฝ่ายประสานงาน LCIF (Club LCIF coordinator ) ผูป้ระสานงานโครงการ (Program 

coordinator), กรรมการดา้นความปลอดภยั (safety officer) (Optional มีหรือไม่มีก็ได)้, นายก
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สโมสรสาขา (branch president) และกรรมการอาํนวยการอืนๆ ทีไดรั้บการเลือกตงัทงัหมด 

(กรรมการปีที   และกรรมการปีที )  

ข้อ 2. องค์ประชุม องคป์ระชุมของสโมสรใหน้บัจากคณะกรรมการทีมาประชุมตอ้งเกินกวา่กึงหนึง

ของคณะกรรมการบริหารสโมสรให้ถือวา่ครบองคป์ระชุม และมติใดๆทีเป็นมติส่วนใหญ่ของ

การประชุมนนัๆให้ถือวา่เป็นมติของคณะกรรมการบริหารทงัคณะ 
 

ข้อ 3. อาํนาจหน้าท ี อาํนาจหนา้ทีในการบริหาร นอกจากอาํนาจหนา้ทีในการบริหารซึงไดบ้ญัญติัไว้

ในธรรมนูญขอ้บงัคบัฉบบัมาตรฐานและฉบบัสากลแลว้นนั ใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรมี

อาํนาจหนา้ทีดงัต่อไปนี 

ก. เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรและรับผิดชอบในการบริหารงานตามนโยบาย ซึงไดรั้บ

อนุมติัจากสโมสรแลว้ โดยมีบรรดากรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบ บรรดานโยบาย

หรือกิจการใหม่ๆของสโมสรจะตอ้งผ่านการพิจารณา และจดัทาํเป็นโครงการหรือ

แผนงานโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรก่อนทีจะนาํเสนอต่อสมาชิกของสโมสร  เพอื

พิจารณาอนุมติัในการประชุมประจาํเดือนหรือการประชุมพิเศษของสโมสร  

ข. มีอาํนาจอนุมติัการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายของสโมสรทุกกรณี  แต่จะตอ้งไม่สร้างหนีสินเกินกวา่

รายไดห้รือรายรับของสโมสร  หรือจะตอ้งไม่เบิกจ่ายเงินของสโมสรสาํหรับวตัถปุระสงค์

ทีขดักบักิจการและนโยบายทีสมาชิกของสโมสรไดใ้หอ้าํนาจไว ้

ค. มีอาํนาจในการแกไ้ขเปลียนแปลง หรือ ยติุการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารผู ้

หนึงผูใ้ดของสโมสร 

ง. ให้มีการตรวจสอบสมุดบญัชี  บญัชีต่างๆ และแผนปฏิบติังานประจาํปีของสโมสรหรือจะ

ตรวจสอบหลายๆครังก็ได้ถ้าเห็นสมควร  และอาจจะให้กรรมการบริหารหรือ

คณะกรรมการใดๆหรือสมาชิกของสโมสรทีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบการเงินของ

สโมสร  จดัทาํบัญชีหรือให้ตรวจสอบบญัชีนันดว้ย  สมาชิกผูห้นึงผูใ้ดของสโมสรทีมี

สถานภาพสมบูรณ์ยอ่มจะขอตรวจรายงานการเงิน การสอบบญัชี หรือบญัชีใดๆในเวลา

และสถานทีทีเหมาะสมก็ได ้

จ. โดยการเสนอของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ให้มีอาํนาจพจิารณาให้ธนาคารหนึงหรือ

หลายธนาคารเป็นธนาคารซึงสโมสรจะนาํเงินไปฝาก 

ฉ. มีอาํนาจพจิารณาให้บริษทัประกนัภยับริษทัใดบริษทัหนึง  จดัทาํกรมธรรมป์ระกนัความ

ซือสัตยก์บักรรมการบริหารสโมสร 

ช. จะตอ้งไม่อนุมติั หรือ อนุญาตให้นาํเงินรายไดจ้ากกิจกรรมการจดัหาทุนจากโครงการเพือ

สาธารณะมาเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของสโมสร 
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ซ. จะจดัใหมี้บญัชีการเงินแยกประเภท อยา่งนอ้ยทีสุดสองบญัชีตามหลกัการบญัชีทีเป็นที

ยอมรับกนัโดยทวัไป  บญัชีแรกเป็นบญัชีบริหาร เช่น ค่าบาํรุง  ค่าปรับของเทลทวิสเตอร์ 

กบัเงินทุนอนืๆภายในสโมสร  บญัชีทีสอง เป็นบญัชีกิจกรรม เปิดไวเ้พอืบนัทึกรายการ

เงินทีหามาไดจ้ากการขอความสนบัสนุนจากสาธารณชน  เพอืทาํกิจกรรมหรือประโยชน์

ทางสาธารณะ  การเบิกจ่ายเงินจากบญัชีเช่นวา่นี จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 3 (ช) 

ของมาตรา 8 นี 
 

มาตรา 9 

การแต่งตังผู้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของสโมสรไลออนส์ 

สากลและภาค (ภาคเดยีว หรือภาครอง และภาครวม) 
 

ข้อ 1. สโมสรไลออนส์ทีเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล มีสิทธิในการลงมติ

ใดๆ ในทีประชุมใหญ่ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล โดยแต่งตงัผูแ้ทนสโมสร  คน และ

ผูแ้ทนสาํรอง  คน ต่อจาํนวนสมาชิกสโมสร  คน หรือเศษทีมากกวา่กึงหนึงของสมาชิก

สโมสร คือ สมาชิกจาํนวน  คน หรือมากกวา่นนั ของจาํนวนสมาชิกทีมีชืออยูใ่นทะเบียน

ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ณ วนัที  ของเดือนสุดทา้ยก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่

ประจาํปี สโมสรสามารถแต่งตงัเป็นผูแ้ทนสโมสร  คน และ ผูแ้ทนสาํรอง  คน โดยมีหนงัสือ

รับรองจากสโมสรลงนามโดย นายกสโมสร หรือ เลขาธิการสโมสร หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจ โดย

ในแต่ละปีสโมสรจะจ่ายเงินค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นให้กบัผูแ้ทนสโมสร และผูแ้ทนสาํรองทีไปร่วม

ประชุมใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ในกรณีทีไม่มีผูมี้อาํนาจลงนามไปร่วมประชุมใหญ่

ให้ผูว้่าการภาคหรือผูว้่าการภาครับเลือก (ภาคเดียวหรือภาครอง) ซึงสโมสรนีสังกดัอยูเ่ป็นผูล้ง

นามรับรอง 
 

ข้อ 2.  ในการประชุมใหญ่ประจาํปีของสโมสรไลออนส์ ภาคเดียว ภาครอง หรือภาครวม การลงมติ

ใดๆ ในการบริหาร จะตอ้งนาํเสนอในทีประชุมใหญ่ โดยสโมสรจะส่งผูแ้ทนสโมสรเตม็ตาม

จาํนวนเพอืเขา้ประชุม และสามารถจ่ายค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นแก่ผูแ้ทนสโมสรทีเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่ประจาํปีนนั จาํนวนผูแ้ทน  คนและผูแ้ทนสาํรอง  คน ต่อ จาํนวนสมาชิก  คน หรือ

เศษมากกว่ากึงหนึง หรือมากกวา่  คน เป็นตน้ไป ตามจาํนวนสมาชิกทีมีชือในทะเบียนของ

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ณ วนัที  ของเดือนสุดทา้ยก่อนเดือนทีมีการประชุมใหญ่

ประจาํปี ผูแ้ทนแต่ละคนทีมีหนงัสือรับรองสิทธิบตัรจากสโมสรทีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง มี

สิทธิออกเสียง  เสียง สาํหรับการเลือกตงักรรมการแต่ละตาํแหน่ง และ ออกเสียง  เสียง 

สาํหรับญตัติใดๆ ทีนาํเสนอในทีประชุมใหญ ่
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ข้อ 3. การแต่งตงัผูแ้ทนสโมสร ALTERNATE (S) คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถแต่งตงัสมาชิก

ทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรเพอืเป็นผูแ้ทนสโมสรและมีสิทธิใดๆตามธรรมนูญขอ้บงัคบั

ตามสิทธิในแต่ละประเภทตามตาราง Exhibit A ในการเขา้ร่วมประชุมใดๆ ของสโมสร            

ไลออนส์ ภาคเดียว ภาครอง และ ภาครวม  
 

มาตรา 10 

สโมสรสาขา (Club Branch Program) 
 

ข้อ 1. การตงัสโมสรสาขา สโมสรไลออนส์สามารถตงัสโมสรสาขาในพนืทีทีมีขอ้จาํกดัในการตงั

สโมสรใหม่ตามธรรมนูญขอ้บงัคบั โดยสโมสรสาขาจะเป็นคณะกรรมการอกีชุดหนึงของ

สโมสรไลออนส์หลกั เพอืให้สโมสรสาขาสามารถดาํเนินกิจกรรมเพอืประโยชน์ในพนืที

ชุมชนซึงสโมสรสาขาตงัอยู ่
 

ข้อ 2. การเป็นสมาชิกในสโมสรหลกั สมาชิกของสโมสรสาขา จะไดรั้บการเป็นสมาชิกของสโมสร

หลกัและของสโมสรสาขา โดยไดรั้บการเชือเชิญจากคณะกรรมการของสโมสรหลกั   สมาชิก

ภาพจะอยูใ่นประเภทใดประเภทหนึงทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมาตรา 1 
 

ข้อ 3. การจดัหารายได ้ การจดักิจกรรมหารายไดเ้พอืสาธารณกุศลจะทาํไดโ้ดยกาํหนดวตัถุประสงค์

ของการใชเ้งินให้ชดัเจน อาจจะเพือการพฒันาชุมชนทีสาขาสโมสรนนัตงัอยูเ่วน้แต่จะระบุเป็น

อยา่งอนื คณะกรรมการของสโมสรหลกัจะให้อาํนาจผูป้ระสานงานสโมสรสาขา สามารถลง

นามในเช็คสงัจ่าย หรือใบสงัจ่ายเงิน ไดโ้ดยคณะกรรมการของสโมสรหลกัเป็นผูอ้นุมติั 
 

ข้อ 4.  กองทุนสโมสรสาขา กรณีทีมีการปิดตวัของสโมสรสาขาใด ๆ เงินทีเหลือของสโมสรสาขาจะ

ถูกโอนกลบัไปสโมสรหลกั  ในกรณีทีสโมสรสาขาจะถูกเปลียนแปลงเป็นสโมสรไลออนส์

ใหม่ เงินส่วนทีเหลือของกองทุนสโมสรสาขาจะถูกโอนไปยงัสโมสรใหม ่

ข้อ 5.  การปิดสโมสรสาขา สโมสรสาขาจะสามารถปิดลงไดโ้ดยการลงมติเสียงส่วนใหญ ่ของจาํนวน

สมาชิกสโมสรหลกัทงัหมด 
 

มาตรา  

กองทุนสโมสร 
 

ข้อ 1.  เงินกองทุนกิจกรรม เกิดจากการหารายไดจ้ากกิจกรรมสาธารณะทวัไป และกองทุนกิจกรรม

เพอืสาธารณะประโยชน์ของสโมสร โดยสโมสรสามารถหักตน้ทุนของการจดักิจกรรมเพอื

เป็นค่าใชจ่้ายไดโ้ดยตรง และนาํรายไดที้เหลือเพอืนาํไปใชใ้นกองทุนกิจกรรมต่อไป 
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ข้อ 2.  เงินกองทุนบริหาร เกิดจากรายรับจากการสนบัสนุนเงินทุนจากสมาชิก จากค่าบาํรุง ค่าปรับ

และเงินสมทบบุคคลอืน 

มาตรา 12 

การแก้ไขธรรมนูญ 
 

ข้อ 1.  การแกไ้ขธรรมนูญฉบบันี สามารถแกไ้ขโดยการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารสโมสร 

เพอืคุณประโยชน์ของการปรับปรุงแกไ้ข โดยการประชุมปกติ หรือ การประชุมพเิศษของ

สโมสร โดยมีผูเ้ขา้ประชุมครบตามองคป์ระชุมและมีมติออกเสียงรับรองสองในสาม ( / )  

ของจาํนวนสมาชิกทีอยูใ่นทีประชุม 
 

ข้อ 2.  การขอแกไ้ขธรรมนูญฉบบัจะนาํเสนอเพอืรับการออกเสียงมิได ้ เวน้แต่จะไดแ้จง้ขอ้เสนอ

แกไ้ขธรรมนูญนีให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการส่งทางไปรษณียห์รือ

ให้บุคคลนาํไปส่งไม่นอ้ยกวา่  สปัดาห์ ก่อนวนัประชุมเพือออกเสียงแกไ้ขธรรมนูญดงักล่าว 
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มาตรา 1 

สมาชิกภาพ 
 

ข้อ 1.  สมาชิกของสโมสรน ีมปีระเภทต่างๆ ดงันี 

(ก) สมาชิกสามัญ (ACTIVE MEMBER) ไดแ้ก่สมาชิกทีมีสิทธิและสิทธิพเิศษอืนใดของสโมสร

และจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธะของสมาชิกทีมีต่อสโมสร สิทธิทีไดรั้บโดยชอบคือ สิทธิในการสมคัรเขา้

รับการแต่งตงัเป็นคณะกรรมการของสโมสร ของภาค หรือสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สมาชิก

สามญัมีพนัธะต่อสโมสรคือ มีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมกบัสโมสรอยา่งสมาํเสมอ การชาํระค่าบาํรุงกบั

สโมสรทนัที การร่วมกิจกรรมกบัสโมสรและประพฤติตนให้เหมาะสมเพอืสร้างภาพพจน์อนัดีงามใน

ประชาคมนนัๆ 

(ข) สมาชิกวสิามัญ (MEMBER AT LARGE) ไดแ้ก่ สมาชิกทียา้ยจากภูมิลาํเนาเดิมหรือเนืองจาก

ปัญหาสุขภาพหรือเหตุผลจาํเป็นอืนๆ  ซึงไม่สามารถจะเขา้ประชุมสโมสรทีสังกดัเดิมไดโ้ดยสมาํเสมอ

แต่ยงัประสงคที์จะดาํรงสมาชิกภาพของสโมสรนีอยู ่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรไดป้ระชุม

พิจารณาสถานภาพของสมาชิกผูนี้แลว้ เห็นชอบให้เป็นสมาชิกวิสามญัของสโมสรได ้ การพิจารณา

สถานภาพของสมาชิกประเภทนี ใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาทุกๆ 6 เดือน สมาชิกวิสามญั

ไม่มีสิทธิทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของสโมสร หรือออกเสียงในการประชุมต่างๆ หรือการประชุม

ประจาํปีของภาคหรือสมาคมสโมสรไลออนส์สากล แต่จะตอ้งชาํระค่าบาํรุงสโมสร รวมทงัค่าบาํรุง

ภาค และค่าบาํรุงสากลตามทีสโมสรเรียกเกบ็ 

(ค) สมาชิกกติติมศักด ิ (HONORARY) ไดแ้ก่ บุคคลผูซึ้งไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์นี 

แต่ไดป้ฏิบติังานบริการอนัดีเด่นให้แก่ชุมชนหรือสโมสรนี ซึงสโมสรมีความประสงคจ์ะยกยอ่งให้

เกียรติเป็นพิเศษและไดเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกสโมสร จะตอ้งออกเงินค่าแรกเขา้เป็นสมาชิกใหม่กบัค่า

บาํรุงไลออนส์สากลและภาคให ้สมาชิกประเภทนีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมใดๆแต่ไม่ไดรั้บสิทธิพเิศษ

อยา่ง เช่น สมาชิกสามญั 

(ง) สมาชิกพเิศษ (PRIVILEGED) ไดแ้ก่ สมาชิกของสโมสรนีทีเป็นสมาชิกแลว้สิบหา้ปีหรือ

กว่านนั แต่มีปัญหาดา้นสุขภาพ เจ็บป่วย มีร่างกายทุพพลภาพ อยูใ่นวยัชรา หรือมีเหตุผลอนัสมควร

อืนๆซึงคณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาแลว้ลงมติให้ดาํรงฐานะเป็นสมาชิกพิเศษ โดยให้ถอน

ฐานะของสมาชิกสามญัของผูน้นัเสีย สมาชิกพิเศษจะตอ้งชาํระค่าบาํรุง รวมทงัค่าบาํรุงภาค ค่าบาํรุง

ข้อบังคบัสโมสรไลออนส์สากล 
BY LAW 

(ฉบับมาตรฐาน) 
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สากล ตามทีสโมสรเรียกเก็บ สมาชิกพิเศษมีสิทธิในการออกสียงและสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิก

ทงัหมด ยกเวน้สิทธิในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในสโมสร ในภาค หรือในสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล 

(จ) สมาชิกตลอดชีพ (LIFE MEMBER) ไดแ้ก่ สมาชิกของสโมสรซึงไดเ้ป็นสมาชิกสามญั

มาแลว้โดยต่อเนืองกนัเป็นเวลา 20 ปี หรือกวา่นนั และไดป้ฏิบติังานบริการอนัโดดเด่นใหแ้ก่สโมสร 

แก่ชุมชน หรือแก่สมาคม   หรือสมาชิกผูใ้ดทีมีอาการป่วยหนกั หรือสมาชิกผูใ้ดของสโมสรทีเป็น

สมาชิกสามญัต่อเนืองกนัมาเป็นเวลา 15 ปี หรือกวา่นนั และมีอายอุยา่งนอ้ย 70 ปี สามารถสมคัรเป็น

สมาชิกตลอดชีพของสโมสรนีได ้โดย 

1. สโมสรไดย้นืใบสมคัรไปทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

2. สโมสรนีไดช้าํระเงินค่าบาํรุงต่างๆ เพียงครังเดียวให้แก่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล

เป็น  จาํนวนเงิน 650 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินตราสกุลอนืในจาํนวนมูลค่าทีเท่ากนั 

เป็นการจ่ายเงินค่าบาํรุงในอนาคตให้แก่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล และสโมสรนี

สามารถเรียกเก็บค่าบาํรุงสโมสรนี จากสมาชิกตลอดชีพตามทีเห็นสมควร 

สมาชิกตลอดชีพจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าทีไดป้ฏิบติัการ

ตามพนัธะของสมาชิกโดยครบถว้น สมาชิกตลอดชีพซึงประสงคจ์ะยา้ยสโมสรและไดรั้บเชิญให้เขา้

เป็นสมาชิกสามญัของสโมสรไลออนส์อืน จะเป็นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรไลออนส์นนัโดยปริยาย    

อดีตสมาชิก Lioness ทีเป็นสมาชิกของสโมสรก่อน  มิถุนายน  และไดมี้คุณสมบติัครบการเป็น

สมาชิกตลอดชีพของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สามารถใชสิ้ทธิสมคัรเป็นสมาชิกตลอดชีพได ้ 

(ฉ) สมาชิกสมทบ (Associate Member) ไดแ้ก่สมาชิกทีเคยสังกดัสโมสรอืน แต่ไดย้า้ยถินที

อยูห่รือประกอบอาชีพในชุมชนทีสโมสรนีตงัอยู ่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนีอาจเชิญเขา้มาเป็น

สมาชิกสมทบสโมสรนี โดยใหพิ้จารณาการเป็นสมาชิกสมทบเป็นรายปี สโมสรไม่ตอ้งรายงานการ

เป็นสมาชิกภาพของสโมสรในรายงานสมาชิกภาพประจาํเดือน   

 สมาชิกสมทบอาจลงคะแนนเสียงในเรืองต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม แต่ไม่อาจเป็นผูแ้ทนสโมสรในฐานะผูแ้ทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาคชวัคราว และ/

หรือภาครวม) หรือในการประชุมใหญ่สากล ไม่มีสิทธิดาํรงตาํแหน่งกรรมการสโมสรในภาค หรือ

สากล หรือไดรั้บแต่งตงัเป็นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล ผา่นทางสโมสรนี ค่าบาํรุง

สากลและภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชวัคราว และ/หรือ ภาครวม) จะไม่เรียกเก็บเอาจากสมาชิก

สมทบ อยา่งไรก็ดีมิไดห้า้มมิให้สโมสรนีเรียกเกบ็ค่าบาํรุงจากสมาชิกสมทบตามทีเห็นสมควร 

 (ช) สมาชิกอสิระ (AFFILIATE MEMBER) ไดแ้ก่ บุคคลทีมีคุณภาพในชุมชน ผูที้ในปัจจุบนัไม่

สามารถเขา้ร่วมงานอยา่งเตม็ทีในในฐานะสมาชิกสามญัของสโมสรได ้ แต่ปรารถนาทีจะสนบัสนุน
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สโมสรและริเริมดา้นบริการชุมชนโดยใกลชิ้ดกบัสโมสร สถานภาพนีอาจมอบให้ไดโ้ดยการเชือเชิญ

ของคณะกรรมการสโมสร 

 สมาชิกอิสระมีสิทธิออกเสียงในเรืองต่างๆ ของสโมสรในทีประชุมทีตนไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม  แต่ไม่อาจเป็นผูแ้ทนสโมสรในฐานะผูแ้ทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชวัคราว 

และ/หรือ ภาครวม) หรือในการประชุมใหญ่สากล    

 สมาชิกอิสระจะไม่มีสิทธิดาํรงตาํแหน่งกรรมการในสโมสร ภาคหรือสากล หรือไดรั้บ

แต่งตงัเป็นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล สมาชิกอิสระจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงภาค  สากล 

และค่าบาํรุงอนืใดทีสโมสรในทอ้งถินจะเรียกเกบ็ 
 

ข้อ 2.  การสินสุดสมาชิกภาพของสมาชิก  สมาชิกท่านใดไม่ชาํระค่าบาํรุงสโมสรภายใน  วนั 

หลงัจากทีเลขาธิการสโมสรไดมี้หนังสือแจง้ให้ทราบจะสินสุดการเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์

ของสโมสร เวน้แต่จะมีการชาํระค่าบาํรุงสโมสรเต็มจาํนวนจึงจะมีสถานภาพสมาชิกภาพ

สมบูรณ์ ซึงมีสิทธิในการใชสิ้ทธิลงคะแนนและการดาํรงตาํแหน่งในสโมสรแห่งนี 
 

ข้อ 3.  นอกจากสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศกัดิแลว้  สมาชิกของสโมสรไลออนส์นีจะเป็น

สมาชิกสโมสรไลออนส์อืนพร้อมกนัมิได ้และนอกจากสมาชิกกิตติมศกัดิแลว้  ผูที้เป็นสมาชิก

ของสโมสรไลออนส์นีจะไปเป็นสมาชิกของสโมสรบริการอนัทีจะมีลกัษณะเช่นเดียวกนันีอีก

มิได ้
 

ข้อ 4. การลาออก    สมาชิกผูใ้ดจะลาออกจากสโมสรก็ได ้ และการลาออกนีจะมีผลเมือคณะ

กรรมการบริหารสโมสรไดรั้บการลาออกนันแลว้ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหารสโมสร

อาจจะยบัยงัการอนุมัติให้ออกไวจ้นกว่าสมาชิกผู ้นันจะได้ช ําระหนีสินทีมีอยู่กับสโมสร

ทังหมด   รวมทังได้ชําระคืนเงินทุนและทรัพย์สินต่างๆ  กับคืนบรรดาสิทธิทีจะใช้ชือ               

“ไลออนส์”  และเครืองหมายสัญลกัษณ์และเครืองหมายอืนๆของสโมสรนี และของสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลทงัหมดเสียก่อนก็ได ้
 

ข้อ 5. การคืนสถานภาพ  สมาชิกผูใ้ดทีถูกคัดชือออกจากการเป็นสมาชิกสโมสรในขณะทียงัมี

สถานภาพสมาชิกสมบูรณ์ สามารถกลบัเขา้เป็นสมาชิกตามเดิมไดอี้ก  โดยยงัคงมีสถานะ

สมาชิกภาพเช่นเดิม รวมทงัประวติัต่างๆ ในการเป็นสมาชิกเดิมก็ยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม สมาชิกที

ถูกคดัชือออกจากการเป็นสมาชิกภาพมากกว่า  เดือน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสโมสร

ตามธรรมนูญขอ้บงัคบั มาตรา  ขอ้  
 

ข้อ 6. การโอนยา้ยสโมสร การโอนยา้ยสมาชิกภาพ สโมสรนีสามารถจะรับโอนยา้ยสมาชิกทีมี

สถานภาพสมบูรณ์ทีพน้หรือกาํลงัจะพน้การเป็นสมาชิกของอีกสโมสรหนึ งเขา้เป็นสมาชิก

สโมสรนี โดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสโมสรนีแลว้ จึงยนืแบบคาํร้องหรือยนืบตัร
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ประจาํตวัสมาชิกปัจจุบนัต่อเลขาธิการสโมสรนีภายใน  เดือน นบัจากวนัทีพน้สมาชิกภาพ

จากสโมสรเดิม ถา้ระยะเวลาทียนื เกินกว่า  เดือน จะตอ้งไดรั้บการการปฏิบติัตามระเบียบที

กาํหนดไวใ้นขอ้ธรรมนูญ มาตรา   ขอ้ . นีเท่านนั 
 

ข้อ 7. เลขาธิการสโมสรจะตอ้งรายงานชือสมาชิกทียงัไม่ชาํระค่าบาํรุงหรือหนีใดๆทีมีอยูก่บัสโมสร

ภายใน  วนั หลงัจากไดส่้งหนงัสือทวงถามสมาชิกท่านนนัแลว้ เพอืให้คณะกรรมการบริหาร

สโมสรพิจารณาลงมติเพอืปลดออกจากการเป็นสมาชิกสโมสรและลบชือออกจากทางทะเบียน

สมาชิกสโมสร หรือ จะยงัคงให้เป็นสมาชิกต่อไป 
 

ข้อ 8.   สโมสรจะตอ้งส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกเขา้ร่วมประชุม และ ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของสโมสร 
 

มาตรา 2 

การเลือกตงัและการพ้นจากตําแหน่ง 
 

ผูที้จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารสโมสร นอกจากตาํแหน่งนายกสโมสรทีเพงิผา่นพน้

หนา้ที  จะตอ้งไดรั้บการเลือกตงัโดยวิธีการดงัต่อไปนี 

ข้อ 1.  การเลือกตงัคณะกรรมการบริหารสโมสรประจาํปี โดยอาศยับทบญัญติัในขอ้  และ  แห่ง

มาตรานี ใหก้รรมการบริหารสโมสรทีไดรั้บการเลือกตงั เริมตน้บริหารสโมสรนบัตงัแต่วนัที  

กรกฎาคม  เป็นระยะเวลา  ปี ใหเ้ลขาธิการสโมสรส่งชือคณะกรรมการบริหารสโมสรทีไดรั้บ

การเลือกตงั ไปยงัสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ภายใน  วนั นบัจากวนัทีประกาศผลการ

เลือกตงั 
 

ข้อ 2. การเลือกตงักรรมการอาํนวยการ กรรมการอาํนวยการชุดแรก มีจาํนวนครึงหนึง ของกรรมการ

อาํนวยการทงัหมด จะเขา้รับตาํแหน่งในวนัที 1 กรกฎาคม และจะดาํรงตาํแหน่งได ้  ปีนบัจาก

วนันนัหรือเมือไดรั้บการเลือกตงั และมีคุณสมบติัตามทีไดรั้บมอบหมาย  ให้กรรมการ

อาํนวยการอีกครึงหนึงของกรรมการฯทงัหมด จะดาํรงตาํแหน่งได ้เป็นระยะเวลา  ปี 
 

ข้อ 3.  คุณสมบติัของกรรมการสโมสร สมาชิกของสโมสรทีมีสถานะภาพสมบูรณ์เท่านนัทีมีสิทธิใน

การเป็นกรรมการสโมสร 
 

ข้อ 4.   การสรรหาคณะกรรมการบริหารสโมสร นายกสโมสรจะแต่งตงัคณะกรรมการสรรหา โดยให้

คณะกรรมการสรรหาส่งรายชือสมาชิกใหที้ประชุมสโมสร แต่งตงัเพอืการเขา้รับตาํแหน่ง

กรรมการบริหารต่างๆของสโมสร ในการเสนอชืออาจมีการเสนอชือเพอืลงคะแนนเลือกตงัใน

ตาํแหน่งต่างๆ ได ้
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ข้อ 5.  การประชุมของคณะกรรมการสรรหา จะจดัขึนในเดือน มีนาคม ของทุกปี หรือ ตามที

คณะกรรมการสรรหากาํหนด โดยมีหนงัสือจดหมายแจง้กาํหนด วนั เวลา สถานทีประชุม ทีจดั

ให้มีการเลือกตงักรรมการบริหารสโมสรส่งให้สมาชิกทราบทางไปรษณีย ์ ทางอีเลค็โทรนิคส์

หรือส่งมอบให้กบัสมาชิกโดยตรง ไม่นอ้ยกว่า  วนั ก่อนวนัประชุม  
 

ข้อ 6.  การเลือกตงั การเลือกตงัจะจดัขึนในเดือนเมษายนหรือตามทีคณะกรรมการกาํหนดในเวลา

และสถานทีทีคณะกรรมการกาํหนด  หนังสือแจง้เรืองการเลือกตงัจะส่งโดยไปรษณียป์กติ

หรือทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยการส่งให้กบัสมาชิกของสโมสรอยา่งนอ้ย  วนั  ก่อนวนัทีมี

การเลือกตงั  หนงัสือแจง้ดงักล่าวจะรวมถึงชือของผูเ้สนอชือทงัหมดทีไดรั้บการอนุมติัในการ

ประชุมรับการแต่งตงัก่อนหน้านีและภายใตห้ัวขอ้  ขา้งตน้  คาํแถลงว่าผูไ้ดรั้บการเสนอชือ

เหล่านีจะได้รับการลงคะแนนในการเลือกตงัครังนี ไม่มีการเสนอชือจากทีประชุมในการ

เลือกตงั 
 

ข้อ 7. การเลือกตงัให้กระทาํโดยการลงคะแนนลบั สมาชิกทีลงคะแนนตอ้งมีสถานภาพสมบูรณ์ของ

สโมสร ผูที้ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นผูที้ไดรั้บการรับเลือกตงั 
 

ข้อ 8. การนบัคะแนน ผูส้มคัรทีไดรั้บเลือกจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงส่วนใหญ่มากกวา่กึงหนึงของ

สมาชิกทีมาลงคะแนน โดยไม่นบับตัรเสียและบตัรงดออกเสียง ถา้ผลการลงคะแนนครังแรก

และการลงคะแนนครังหลงัไม่มีผูไ้ดรั้บเสียงขา้งมาก ผูส้มคัรทีมีคะแนนตาํสุดจะตอ้งถูกตดั

ออก และให้มีการลงคะแนนใหม่จนกวา่จะมีผูส้มคัรรายหนึงไดรั้บเสียงขา้งมาก ในกรณีทีมี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ดาํเนินการลงคะแนนใหม่จนกวา่จะมีผูไ้ดรั้บการเลือกตงั 
 

ข้อ 9. ถา้ระหว่างการประชุมกรรมการสรรหาและการเลือกตงั  ผูที้ไดรั้บการเสนอชือไม่สามารถ

ไดรั้บการเลือกตงัในตาํแหน่งหนา้ทีทีถูกเสนอได ้ และในกรณีทีไม่มีบุคคลใดเสนอชือบุคคล

อืนอีก  ให้กรรมการสรรหาเสนอชือบุคคลอืนในการประชุมเพือแต่งตังสําหรับตาํแหน่ง

ดงักล่าว 
 

ข้อ 10. ตาํแหน่งวา่ง ถา้ตาํแหน่งนายกสโมสร หรือ อุปนายกสโมสรคนใดๆ วา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดให้

อุปนายกสโมสรเขา้รับตาํแหน่งแทนตามตาํแหน่ง  ในกรณีทีการเลือนตาํแหน่งดงักล่าวทีไม่ใช่

ตาํแหน่งนายกสโมสรหรืออุปนายกสโมสร  ให้คณะกรรมการแจ้งให้มีการเลือกตงัพิเศษ 

เพือให้สมาชิกทุกคนทีมีคุณสมบัติสถานภาพสมบูรณ์ ทราบก่อนสิบสี (14) ว ัน   โดย

กาํหนดเวลาและสถานทีโดยคณะกรรมการดงักล่าว และให้บรรจุลงในระเบียบวาระการ

ประชุมเลือกตงั 

 ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริหารอืนในทีนีวา่งลง ใหค้ณะกรรมการเลือกตงั แต่งตงั

กรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งในวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการนนัๆ 
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 ในกรณีทีมีตาํแหน่งกรรมการอืนๆวา่งลง สามารถลดจาํนวนกรรมการลงใหน้อ้ยกว่า

จาํนวนทีกาํหนดไวไ้ดส้มาชิกของสโมสรจะมีอาํนาจในเสนอตาํแหน่งกรรมการทีวา่งดงักล่าว 

ดว้ยการเลือกตงัทีจดัขึนในทีประชุมสามญัของสโมสร  โดยแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ตาม ขอ้ 11 

ของมาตรานี นายทะเบียนหรือกรรมการคนใดคนหนึงทีเหลืออยูจ่ะแจง้ใหท้ราบก็ได ้ แต่ถา้ไม่

มีก็ใหส้มาชิกคนใดคนหนึงแจง้ให้ทราบก็ได ้
 

ข้อ 11. ในกรณีทีกรรมการบริหารทีรับการเลือกตงัแลว้ ผูใ้ดผูห้นึงไม่สามารถหรือปฎิเสธการปฏิบติั

หนา้ทีก่อนทีจะเริมเขา้รับหนา้ทีดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม  ให้นายกสโมสรเรียกประชุม

พิเศษสาํหรับการเสนอชือผูเ้ขา้รับเลือกตงัและการเลือกตงั  เพอืเลือกตงักรรมการบริหารแทน

กรรมการบริหารทีรับเลือกตงัผูน้นั ในการนีให้มีหนงัสือแจง้ให้สมาชิกทุกคนทราบถึงการ

ประชุมดงักล่าว  โดยแจง้วตัถุประสงค ์ เวลา  และสถานทีประชุมโดยทางไปรษณียห์รือให้

บุคคลนาํไปส่งก่อนหนา้การประชุม 2 สัปดาห์ การเลือกตงัจะกระทาํโดยทนัทีหลงัจากการปิด

การเสนอชือผูเ้ขา้รับเลือกตงัแลว้ และผูที้รับคะแนนเสียงขา้งมากให้เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงั 
 

มาตรา 3 

กรรมการ 
 

ข้อ 1.  นายกสโมสร   มีหนา้ที 

(ก)  ทาํหนา้ทีเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสโมสรแห่งนี 

(ข)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการของสโมสรแห่งนี 

(ค)  เป็นประธานทาํงานระดบัปฏิบติัการสากลของสโมสร Club Global Action  และดูแลสิง

ต่อไปนี 

 1. ตรวจสอบคุณสมบติัคณะกรรมการบริหารสโมสรจากการเลือกตงัให้เหมาะสมกบั 

ตาํแหน่ง ประธานฝ่ายบริการของสโมสร club service chairperson ประธานฝ่าย

สมาชิกภาพ  club membership chairperson  อุปนายกสโมสร club vice president  ซึง

เป็นผูน้าํในการทาํงานดา้นต่างๆ 

2. จดัให้มีการประชุมเป็นประจาํเพอืการปรึกษาหารือและริเริมโครงการ Global Action 

Team จดัตงัคณะทาํงานระดบัสากลของสโมสร 

3. ร่วมมือกบั Global Action Team ของภาคฯและร่วมมือกบันายกสโมสรอนืๆ ในการ

ขยายโครงการดา้นมนุษยธรรม การพฒันาผูน้าํ และการเพมิสมาชิก 

 (ง) ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารสโมสรเพอืวางแผนการเพมิสมาชิก การดาํเนินงาน

บริการดา้นมนุษยธรรม การให้ชุมชนมีส่วนร่วมกบัสโมสร เพอืขออนุมติัจากทีประชุม

ของคณะกรรมการบริหารสโมสร 
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(จ)  จดัการประชุมเป็นกรณีพิเศษหรือการประชุมวิสามญัของคณะกรรมการสโมสรนี 

(ฉ) นายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารสามารถสมารถแต่งตงัอนุกรรมการตามที 

  เห็นสมควร 

 (ช)  จดัให้มีการเลือกตงัตามวาระปกติและโปร่งใส 

 (ซ)  การจดักิจกรรมใดๆตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของบา้นเมือง 

 (ฌ) ดาํเนินการบริหารงานของสโมสรภายใตธ้รรมนูญขอ้บงัคบัของสโมสรและธรรมนูญ 

  ขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

 (ญ) สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการแกปั้ญหาขอ้พพิาทดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส ให้ใช้

กระบวนการระงบัขอ้พิพาทหากมีความจาํเป็น 

 (ฎ) เป็นสมาชิกทีมีความกระตือรือร้นในฐานะเป็นทีคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่การภาค

ของเขตพนืทีทีสโมสรตงัอยู ่

(ฐ) ทาํหน้าทีเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแก่อุปนายก  เพือให้เกิดความต่อเนืองในการเป็นผูน้ําทีมี

ประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 2.  นายกสโมสรเพงิผ่านพ้น นายกสโมสรเพงิผา่นพน้ และอดีตนายกสโมสรคนอนืๆ มีหนา้ที

ตอ้นรับสมาชิกและแขกของสโมสรอยา่งเป็นทางการในการประชุมต่างๆของสโมสรและเป็น

ผูแ้ทนของสโมสรในการตอ้นรับสุภาพชนทีจิตใจรับใชส้งัคมในชุมชนทีสโมสรนีให้บริการ

อยูด่ว้ย 
 

ข้อ 3.  อปุนายกสโมสรคนท ี   ความรับผดิชอบสําหรับตาํแหน่งนมีีดงันี : 

(ก) ดาํเนินการประเมินคุณภาพสโมสรประจาํปีและการทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร 

สโมสร โดยเฉพาะสมาชิกของทีม Global Action Team ของสโมสรและประธาน

คณะกรรมการอืนๆ ในระหวา่งการดาํรงตาํแหน่งอปุนายกคนที  เพอืพฒันาแผนสาํหรับ

การเพมิของสมาชิก การมีส่วนร่วมของชุมชนและ การให้บริการดา้นมนุษยธรรมทีจะ

นาํเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร ในระหวา่งทีดาํรงตาํแหน่ง 

 (ข)  ท่านเป็นสมาชิกทีมีความสาํคญัของทีม Global Action Team ของสโมสร ในฐานะ

ประธานฝ่ายพฒันาผูน้าํของสโมสรและร่วมกบัสมาชิกคนอืนๆ และคณะกรรมการฝ่าย

พฒันาผูน้าํ 

 1. ดูแลให้แน่ใจวา่สมาชิกใหม่ไดรั้บการปฐมนิเทศสมาชิกอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2. สรรหาผูน้าํทีมีศกัยภาพและสนบัสนุนการพฒันาผูน้าํของตนในฐานะผูน้าํใน 

  อนาคต  

3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผูน้าํ ทีจดัการอบรมโดยภาคฯ ภาค

รวมฯ และไลออนส์สากล 
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(ค)  ร่วมกบัผูป้ระสานงานพฒันาผูน้าํของภาค Global Leadership Coordinator ชีแจง

ความสาํคญัของการฝึกอบรมในการพฒันาผูน้าํเพอืสร้างผูน้าํคนใหม่อยา่งมีศกัยภาพ  

(ง)  มีบทบาทสาํคญัในการรักษาสมาชิกภาพและสร้างความเป็นเลิศขององคก์ร โดยการวดั

ความพึงพอใจของสมาชิกและใชข้อ้เสนอแนะเพอืปรับปรุงการดาํเนินงานของสโมสร 

 (จ)  สร้างความเขา้ใจเกียวกบับทบาทในกิจกรรมของสโมสรและกิจกรรมของภาคฯ 

 (ฉ)  ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารของสโมสรอืนๆ เพือรับแนวคิดทีอาจนาํไป

พฒันากบัสโมสร 

 (ช)   ศึกษารายละเอยีดจากขอ้มูลของภาคฯ หรือ ภาครวมในการพฒันาผูน้าํ การเพมิสมาชิก 

และกิจกรรมบริการต่างๆเพอืมนุษยธรรม 

 (ซ)   เป็นสมาชิกของคณะกรรมการทีปรึกษาของเขตในพนืทีๆ สโมสรตงัอยู ่

 (ฌ)  ถา้นายกสโมสรไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งใดๆ ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใดใหอุ้ปนายก

คนที  ทาํหน้าทีบริหารแทนและ มีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารเช่นเดียวกบันายกสโมสร 

(ญ)  ดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหารของสโมสรแห่งนี  ตามทีนายกสโมสร

มอบหมายหนา้ที 
 

ข้อ 4. อุปนายกคนอืนๆ VICE PRESIDENT (S)   เมือนายกสโมสรไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าทีได้

เนืองจากเหตุใดเหตุหนึง  อุปนายกทีอยูใ่นตาํแหน่งถดัไปจะเขา้ทาํหนา้ทีแทน  และปฏิบติังาน

ตามอาํนาจหนา้ทีเช่นเดียวกบันายกสโมสร  อุปนายกแต่ละคนจะตอ้งดูแลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการคณะต่างๆ  ของสโมสรตามทีนายกสโมสรมอบหมาย 
 

ข้อ 5.  เลขาธิการ  เลขาธิการมีหนา้ทีปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัการและสงัการของนายกสโมสร และ

คณะกรรมการบริหารสโมสร กบัทาํหนา้ทีเป็นผูติ้ดต่อประสานงานระหว่างสโมสรและภาค 

(ภาคเดียว หรือภาครอง และภาครวม) ซึงสโมสรนนัตงัอยูร่วมทงัสมาคมสโมสรไลออนส์

สากลดว้ย โดยมีหนา้ทีดงัตอ่ไปนี 

(ก) จดัส่งรายงานประจาํเดือนและรายงานอืนๆไปยงัสาํนกังานของสมาคมสโมสรไลออนส์ 

สากลตามแบบฟอร์ม ซึงมีรายละเอียดขอ้มูลตามทีคณะกรรมการอาํนวยการสมาคม

สโมสรไลออนส์สากลตอ้งการ 

(ข) จดัส่งรายงานสโมสรไปยงัคณะกรรมการบริหารภาคตามทีคณะกรรมการบริหารภาค 

กาํหนดรวมทงัรายงานสมาชิกภาพและกิจกรรมประจาํเดือนดว้ย 

(ค) ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่การภาคของ 

เขตซึงสโมสรสงักดัอยู ่
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(ง) จดัเกบ็รักษาบนัทึกรายละเอียดประวติัทวัไปของสโมสร รวมทงับนัทึกการประชุมของ

สโมสรและของคณะกรรมการบริหารสโมสร สถิติการเขา้ประชุมของสมาชิก  การ

แต่งตงัคณะกรรมการ  การเลือกตงั  การจดัประเภทอาชีพของสมาชิก (ถา้มี)  ทีอยู ่และ

หมายเลขโทรศพัทข์องสมาชิก  บญัชีการเงินของสมาชิกในสโมสร 

(จ) จดัทาํงบบญัชีการเงินของสโมสรรายไตรมาสหรือรายครึงปีเกียวกบัค่าบาํรุง และ บญัชี

การเงินอืนๆ  ยอดคา้งชาํระของสมาชิก การเก็บเงินค่าสมาชิกเพอืส่งมอบให้เหรัญญิก

สโมสรเพอืออกใบเสร็จรับเงิน 

(ฉ) จดัทาํหนงัสือคาํประกนัความซือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ทีของตนตามจาํนวนเงินและ

ประเภทของการประกนัตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกาํหนด 

ข้อ 6. เหรัญญกิ   มีหนา้ที 

(ก) รับเงินทุกประเภทจากเลขาธิการ หรือผูอื้นและนาํเงินดงักล่าวฝากไวก้บัธนาคารแห่งใด

แห่งหนึงหรือหลายแห่ง  ตามมติของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ซึงไดรั้บอนุมติัจากคณะ

กรรมการบริหารสโมสรแลว้ 

(ข) จดัทาํและเสนอรายงานฐานะการเงินรายเดือนและรายครึงปี  ให้กบัสาํนกังานไลออนส์

สากล และคณะกรรมการบริหารสโมสรของสโมสรนี 

(ค) จ่ายเงินชาํระหนีสินของสโมสรตามอาํนาจหนา้ทีคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบให ้

สาํหรับเช็คชาํระเงินและหลกัฐานการชาํระเงินทงัหมดจะตอ้งมีลายมือชือของเหรัญญิก 

และสมาชิกสโมสรไลออนส์ทีคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมายอีกคนหนึงกาํกบั

ดว้ย 

(ง) จดัทาํและรักษาบญัชีรายรับ-รายจ่ายต่างๆของสโมสร 

(จ) จดัทาํหนงัสือคาํประกนัความซือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ทีของตนตามจาํนวนเงินและ

ประเภทของการประกนัตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกาํหนด 

(ฉ) ทาํหนา้ทีเป็นประธานของคณะกรรมการการเงิน 
 

ข้อ 7.  ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ   เป็นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ มีหนา้ทีดงันี 

(ก) เป็นประธานฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสร ทาํหนา้ทีเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการของ

ทีม Global Action Team (GAT) ของสโมสร  

(ข) ประสานงานกบั Global Membership Team (GMT) ของภาคฯ และคณะกรรมการฝ่าย

อืนๆในการขยายการเพมิสมาชิกประจาํปี และการกาํหนดแผนงานในการรับสมาชิก

ใหม่ ประเมินความพงึพอใจของสมาชิกสโมสรในปัจจุบนัเพอืเสนอแผนงานไปยงัคณะ

กรรมการบริหารสโมสรเพอืขออนุมติัและสนบัสนุน 
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(ค) เป็นประธานฝ่ายสมาชิกภาพวางแผนและพฒันาการเป็นสมาชิกสโมสรเพอืความสาํเร็จ

ในการเป็นสมาชิกสโมสร และการเพมิประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสโมสร 

(ง) ร่วมมือกบัประธานฝ่ายบริการของสโมสร (Club service chairperson) และคณะกรรมการ

สโมสรอืนๆ เพอืเปิดโอกาสในการให้บุคคลอนืมาเป็นสมาชิกมากขึน 

(จ) ศึกษารายละเอียดเกียวกับสมาชิกแต่ละประเภท และโครงการต่างๆ  ทีเสนอและ

ประชาสัมพนัธ์โครงการการเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสร 

(ฉ) ดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่แต่ละคนไดรั้บการปฐมนิเทศเป็นสมาชิกทีมีประสิทธิภาพ

และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรซึงเป็นทีประทบัใจแก่สมาชิกใหม่ 

(ช) เขา้ประชุมกบัคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้่าการภาคฯในเขตทีสโมสรสังกดัตามความ

เหมาะสม 

(ซ) มีส่วนร่วมในการประชุมทีม Global Membership Team ทีจดัขึนโดยภาคฯ 
 

ข้อ 8.  ประธานฝ่ายกจิกรรมบริการ  SERVICE CHAIRPERSON  มีหนา้ทีดงันี 

(ก) เป็นประธานฝ่ายกิจกรรมบริการ ของสโมสร อยูใ่นฝ่ายของ Global Action Team  (GAT) 

(ข) ร่วมกบัผูป้ระสานงานบริการระดบัภูมิภาค ผูป้ระสานงาน LCIF ของสโมสร ประธานเขต 

สมาชิกของคณะกรรมการบริการของสโมสรและคนอืนๆ เพอืขยาย และประชาสัมพนัธ์ 

เป้าหมายการบริการ ประจาํปี และแผนปฏิบติัการทีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน

ในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบันโยบายการให้บริการของไลออนส์สากล และ/หรือ

เป้าหมายการให้บริการในเขตพนืทีทีมีความเกียวขอ้ง 

(ค) นาํคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบริการ เพอืดาํเนินการตามแผนบริการของสโมสรเพอืให้

บรรลุเป้าหมายการบริการของสโมสร 

(ง) ให้โอกาสสาํหรับเยาวชนในทอ้งถินและ Leos ในการมีส่วนร่วมในทุกดา้นของกิจกรรม

การบริการรวมถึงการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานการประเมินโครงการและการ

รายงาน 

(จ) รายงานกิจกรรมการใหบ้ริการแก่ไลออนส์สากล Lions Clubs International 

(ฉ) ทาํหนา้ทีเป็นหลกัดา้นการบริการของสโมสรให้ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน

ปัจจุบนั และติดตามการบริการของสโมสรอืนๆเพอืขยายการบริการและขยายใหชุ้มชน

มีส่วนร่วมโดยสามารถศึกษาขอ้มูลจากไลออนส์สากล (Lions clubs International)  และ

มูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation) 

(ช) สร้างความพึงพอใจของสมาชิกโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมใน

โครงการบริการ 
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(ซ) ทาํงานร่วมกบันายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรอนืๆ เพอืเปิดโอกาสใน

การใหบุ้คคลอืนมาเป็นสมาชิกมากขึน 

(ฌ) เขา้ประชุมคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่ภาคฯ ตามเขตทีสโมสรตงัอยูต่ามความ

เหมาะสม 
 

ข้อ 9. ประธานฝ่ายผู้ประสานงานการสือสารการตลาด (MARKETING COMMUNICATION CHAIRPERSON)  

มีหนา้ทีดงันี 

(ก) ใชก้ารประชาสมัพนัธ์ ทางสือต่างๆ ให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอก รวมทงัสมาชิก 

นกัประชาสัมพนัธ์ และสมาชิกใหม่ ทราบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ข) ประชาสมัพนัธ์โครงการบริการ การระดมทุน การบริจาค ผลงานของสโมสร ผลงานใน

ต่างประเทศ และความสาํเร็จของสโมสรจากสือต่างๆทงัจากภายในและภายนอก          

สือออนไลน์ และสืออืนๆ ทีชือเสียง 

(ค) ขยายการริเริมดา้นมนุษยธรรมการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นสมาชิก ผา่น

สือสังคมออนไลน ์

(ง) จดัเตรียมการติดต่อทางสือต่างๆใหแ้ก่สมาชิกและเพือส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรผ่านทางสือทางสงัคม การส่งเผยแพร่ดว้ยวิธีทีมี

ประสิทธิภาพอืนๆ 

(จ) ช่วยนายกสโมสรในการติดต่อสือสารขอ้มูลจากภาคฯ ภาครวมฯ และสาํนกังานใหญ่   

ไลออนส์สากล 

(ฉ) ทาํงานใกลชิ้ดกบันายกสโมสร เพอืกาํหนดเป้าหมายและใหค้วามรู้แก่สมาชิกสโมสร

ใหม่ทีมีศกัยภาพ 

(ช) เขา้ประชุมคณะกรรมการทีปรึกษาของผูว้า่ภาค ตามเขตทีสโมสรตงัอยูเ่มือเหมาะสม มี

ส่วนร่วมในการประชุมทีจดัขึนโดยประธานผูป้ระสานงานการสือสารการตลาดในเขต

นนัๆ 
 

มาตรา 4 

คณะกรรมการ 
 

 ให้นายกสโมสรพิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการทีมีหนา้ทีประจาํคณะต่างๆ ตามความจาํเป็น 

ดงัต่อไปนี  

1. ผู้ประสานงานโครงการ (Program Coordinator) เป็นผูก้าํหนดรูปแบบการประชุมใหญ ่

กาํหนดการกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญต่ามทีไดรั้บอนุมติัจากนายกสโมสร และแจง้ให้

เลขาธิการสโมสรจดัเตรียมระเบียบวาระต่างๆ เพอืแจง้วาระทีสาํคญัใหส้มาชิกทีสนใจทราบ และแจง้
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ให้ประธานฝ่ายการสือสารและการตลาด Marketing Communication Chairperson ทราบเพอืประชาสัมพนัธ์

ออกไปใหม้ากยงิขึน เพอืเตรียมทีนงัและสถานทีให้เหมาะสม 

2. ผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนส์ (Club LCIF Coordinator) เผยแพร่ผลงานและความสาํเร็จ

ของ LCIF และ ความสาํคญัของไลออนส์สากล จดัหาวิธีการในการส่งเสริมโครงการของ LCIF ภายใน

สโมสร ร่วมมือกบัผูป้ระสานงาน LCIF เพอืสนบัสนุนความตอ้งการของทอ้งถินต่อ LCIF และ ร่วมมือ

กบันายกสโมสร และประธานฝ่ายบริการกิจกรรมสโมสร Club Service Chairperson และ Global 

Action Team เพอืส่งเสริมการเริมตน้โครงการของสโมสร 

3. กรรมการฝ่ายความปลอดภยั Safety Officer (Optional มีหรือไม่มีก็ได)้ สร้างมาตรการ

ดา้นความปลอดภยัในกิจกรรมต่างๆของสโมสรให้ปลอดภยัจากอนัตรายใดๆ ทีเกิดขึนได ้ โดยตอ้ง

ตรวจสอบเองหรือตรวจสอบจากไลออนส์สากล ให้มีการคุม้ครองทีเหมาะสมเมือมีเหตุการณ์ใดๆเกิด

ขึนกบับุคคล และตอ้งจดัทาํรายงานเหตุทีเกิดขึนทงัหมดดว้ย  

4. ไลออนส์เทมเมอร์ LION TAMER (Optional มีหรือไม่มีก็ได)้  มีหนา้ทีดูแลรักษาและ

รับผดิชอบต่อทรัพยสิ์นและสิงของเครืองใชข้องสโมสร ซึงรวมทงัธงใหญ่  ธงเลก็  ฆอ้งสาํหรับ

ตาํแหน่งนายก  สมุดเพลงและแผ่นกระดานแขวนป้ายชือสมาชิก ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งเป็นผูจ้ดัวาง

สิงของดงักล่าวให้อยูใ่นทีทีถูกตอ้งก่อนการประชุมและหลงัจากการประชุมจะตอ้งนาํไปเก็บรักษาไว้

ให้เรียบร้อย  ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งทาํหนา้ทีเป็นผูดู้แลรักษาความสงบเรียบร้อยของทีประชุมดว้ย  

จะตอ้งคอยจดัให้ผูม้าร่วมประชุมนงัโต๊ะตามทีนงัทีถูกตอ้งกบัแจกจ่ายประกาศ วารสาร เอกสาร ให้แก่

สมาชิกตามทีตอ้งการในการประชุมประจาํเดือนของสโมสร หรือการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สโมสร  ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการจดัใหส้มาชิกใหม่นงัอยูก่บักลุ่มต่างๆ  

ทุกครังทีประชุม  เพอืให้สมาชิกใหม่มีโอกาสไดพ้บปะคุน้เคยกบัสมาชิกอืนๆ มากยงิขึน 

5. เทลทวสิเตอร์ TAIL TWISTER (Optional มีหรือไม่มีก็ได)้  มีหนา้ทีเป็นผูส้ร้างความ

สามคัคี  มิตรภาพ  และสร้างความกระตือรือร้น  ความคึกคกั โดยการไม่ทาํให้สมาชิกเกิดความเบือ

หน่ายในการประชุม โดยการละเล่นแบบต่างๆและวิธีการปรับดว้ยอตัราพอสมควร ไม่มีกฎเกณฑ์

ตดัสินในการปรับ อยา่งไรก็ดี ค่าปรับนีจะตอ้งไม่เกินจาํนวนทีคณะกรรมการสโมสร กาํหนดไว ้ และ

ในการประชุมแต่ละครัง สมาชิกคนหนึงจะถูกปรับไดเ้พียง 2 ครัง เท่านนั  ตวัเทลทวิสเตอร์เองจะถูก

ปรับไม่ได ้  เวน้แต่สมาชิกทีอยู ่ ในทีประชุม ทงัหมดจะออกเสียงเป็นเอกฉันทใ์ห้ปรับเทลทวิสเตอร์  

เงินทีเทลทวิสเตอร์รวบรวมไดจ้ากค่าปรับ  จะตอ้งส่งให้แก่เหรัญญิกสโมสรโดยทนัที  ซึงเหรัญญิกจะ

ไดอ้อกใบรับเงินให้เป็นหลกัฐาน 

6. กรรมการอาํนวยการ DIRECTOR    ให้ความเห็นชอบ   และอนุมติัแผนงานทีวางไวก่้อน 

คณะกรรมการอาํนวยการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลาสองปีให้ประธานคณะกรรมการของ

คณะกรรมการทุกคณะรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรดว้ยวาจา หรือเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรทุกเดือน 



 
 - 22 - 

มาตรา  

กรรมการบริหาร (Committees) 
 

ข้อ 1. คณะกรรมการผู้มอีาํนาจ คณะกรรมการชุดต่อไปนีอาจไดรั้บการแต่งตงัจากนายกสโมสร

ยกเวน้ตาํแหน่งประธานในคณะกรรมการซึงจะตอ้งมาจากการเลือกตงั โดยสามารถแต่งตงั

คณะกรรมการเพมิเติมตามทีคณะกรรมการสโมสรเสนอ 

(ก) คณะกรรมการฝ่ายปฏิบติัการระดบัสากล GLOBAL ACTION TEAM นายกสโมสร  และ

อุปนายกสโมสร คนที  (ทาํหนา้ทีเป็นประธาน) ประธานสมาชิกภาพสโมสร Club 

Membership chairperson  ประธานฝ่ายส่งเสริมการบริการ (Club Service Chairperson)  

ดว้ยการสนบัสนุนของคณะกรรมการพฒันาผูน้าํ และวางแผนร่วมกนัในการขยายการ

ให้บริการดา้นมนุษยธรรม สมาชิกมีความพึงพอใจ และการพฒันาผูน้าํในอนาคต พบปะ

กบัสมาชิกสโมสรอยา่งสมาํเสมอเพอืหารือเกียวกบัความกา้วหนา้ของแผนและโครงการ

ต่างๆทีสร้างความร่วมมือกบัสมาชิกของทีมปฏิบติัการระดบัภูมิภาค เพอืเรียนรู้เกียวกบั

การริเริมและแนวทางปฏิบติัทีดีทีสุด แบ่งปันกิจกรรมความสาํเร็จและความทา้ทายกบั

สมาชิกของทีมปฏิบติัการทวัโลก เขา้ร่วมประชุมเขต หรือการประชุมของภมิูภาค เพอื

แลกเปลียนความคิดเห็นเพอืนาํกลบัไปบริหารสโมสรของตน 

(ข) คณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั Constitution and By-Laws Committee  เป็นผู ้

กาํกบัดูแลธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร และเป็นผูน้าํเสนอการแกไ้ขธรรมนูญและ

ขอ้บงัคบัของสโมสรตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัฯ 

(ค) คณะกรรมการดา้นการเงิน Finance Committee ใหเ้หรัญญิกสโมสรจดัทาํงบประมาณ

ต่างๆ เพอืขออนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสโมสร และให้ตรวจสอบบญัชีสโมสร

ประจาํปี และส่งมอบงานรายละเอียดทางการเงิน ทงัหมดให้กบัคณะกรรมการบริหารชุด

ต่อไป 

(ง) คณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ Membership Committee ประธานฝ่ายสมาชิกภาพเป็น

ประธานในการเพมิสมาชิกสโมสร โดยสรรหาสมาชิกจากกลุ่มใหม่ๆทีมีความเขม้แขง็ 

สร้างความประทบัใจให้กบัสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบติัสมาชิกใหม่ตามธรรมนูญ

สโมสร มาตรา  ขอ้  ซึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการฝ่าย

สมาชิกภาพ ควรมาจาก ประธานฝ่ายสมาชิกภาพของปีทีผา่นมา รองประธานฝ่ายสมาชิก

ภาพ และสมาชิกสโมสรทีสรรหาสมาชิกใหม่เขา้มา เพอืสร้างความยนิดีกบัสมาชิก 

(จ) คณะกรรมการการสือสารและการตลาด Marketing Communications Committee ประธาน

ฝ่ายการสือสารและการตลาดมีความสาํคญัในการติดต่อสือสารกบัสมาชิกสโมสรและ
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บุคคลภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงความคิดเห็นของชุมชน และการสร้าง

ความมีส่วนร่วมของสโมสรกบัชุมชน  

(ฉ) คณะกรรมการบริการ SERVICE COMMITTEE นําโดยประธานฝ่ายบริการของสโมสร 

ช่วยในการพฒันาเป้าหมายการให้บริการและแผนการดาํเนินงานการระบุโครงการทีมี

ประสิทธิภาพแนวทางการวางแผนโครงการและการดาํเนินการโครงการและการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในการให้บริการทีมีประโยชน์ ประสานงานและสร้างความมนัใจใน

การเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิภาพของโครงการบริการทีเกียวกบัโครงการการให้บริการทวั

โลกโดยการสนบัสนุนประธานทีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีริเริมบริการสโมสรแต่ละ

โครงการ คณะกรรมการนีอาจมีหน้าทีรับผิดชอบในการขอทุน LCIF ในโครงการที

สามารถอนุมัติได้   และพัฒนาการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของสโมสร 

(ช) คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ  INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE  

ช่วยให้สมาชิกสามารถเขา้ถึง และ/หรือ สนบัสนุนอุปกรณ์และการสือสารออนไลน์ได้

ตามทีตอ้งการ อาจใหก้ารสนบัสนุน และ / หรือ ทาํหนา้ทีเป็นเวบ็มาสเตอร์ของสโมสร 

(ซ) คณะกรรมการฝ่ายพฒันาผูน้าํ LEADERSHIP COMMITTEE โดยอุปนายก คนที   นาํเสนอ

แก่สมาชิกสโมสรเกียวกบัโอกาสในการอบรมทีไดรั้บจากภาครวมฯ จากไลออนส์สากล 

รวมทงัโครงการทีไม่ใช่ของสโมสรไลออนส์ซึงจะเป็นประโยชนต์่อสมาชิกสโมสร 

(A) คณะกรรมการดา้นบริหาร Administrative Committees :  

- ฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั Constitution and By-Laws  

- ฝ่ายการเงิน Finance Information  

- ฝ่ายเทคโนโลย ี Technology Lions Information  

- ฝ่ายสมาชิกภาพ Membership Program  

- ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ Public Relations and Communications Greeter  

- ฝ่ายพฒันาผูน้าํ Leadership Development  

- ฝ่ายมูลนิธิ LCIF  Lions Clubs International Foundation  

(B) คณะกรรมการดา้นกิจกรรม Activities Committees :  

- ฝ่ายบริการชุมชนCommunity Service 

- ฝ่ายภยัพิบติัและการบรรเทาทุกข ์Disaster Preparedness & Relief  

- ฝ่ายบริการดา้นสิงแวดลอ้ม Environmental Services  

- ฝ่ายโรคเบาหวานDiabetes Awareness & Action  

- ฝ่ายการฟัง Hearing Preservation, Awareness & Action  
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- ฝ่ายสายตา Sight Preservation, Awareness & Action  

- ฝ่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ International Relations  

- ฝ่ายเยาวชน Lions Opportunities for Youth  

- ฝ่ายไลออนส์บริการเพอืเดก็  Lions Services for Children 
 

ข้อ 2. คณะกรรมการพเิศษ SPECIAL COMMITTEES ประธานกรรมการอาจแต่งตงัโดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษตามทีจาํเป็นในการตดัสินใจหรือคาํตดัสินของ

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 3. นายกสโมสรโดยตําแหน่ง   PRESIDENT EX-OFFICIO  นายกสโมสรจะต้องเป็นประธาน

กรรมการตามตาํแหน่งของคณะกรรมการทงัหมด 
 

ข้อ  4. การรายงานของคณะกรรมการ COMMITTEE REPORTING คณะกรรมการแต่ละคณะ  ประธาน

กรรมการควรได้รับการสนับสนุนตามความจาํเป็น โดยการรายงานดว้ยวาจาหรือเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมการสโมสร 
 

มาตรา  

การประชุม 
 

ข้อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ตาม

เวลาและสถานทีซึงคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผูเ้สนอ (การประชุมคณะกรรมการ

บริหารสโมสรควรจดัอยา่งนอ้ยเดือนละ  ครัง) 
 

ข้อ 2. การประชุมวสิามญัคณะกรรมการบริหาร การประชุมวสิามญัคณะกรรมการบริหารอาจกาํหนด

โดยนายกสโมสร หรือโดยการร้องขอจากสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร  คน หรือมากกว่า 

ซึงนายกสโมสรเป็นผูก้าํหนดเวลาและสถานที 
 

ข้อ 3. การประชุมสามญัประจาํเดือน  การประชุมประจาํเดือนของสโมสรนีจะจดัขึนเป็นตามสถานที

ทีคณะกรรมการเสนอและไดรั้บการอนุมติัจากสโมสร  ยกเวน้กรณีทีมีการกาํหนดไวเ้ป็นอยา่ง

อืนในธรรมนูญและขอ้บงัคบันี ให้มีการกาํหนดการประชุมเป็นประจาํเช่นเดียวกบัการประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสร  กรรมการฯเห็นสมควรใหมี้การกาํหนด และ/หรือ การจดั

กิจกรรมใหก้บัสมาชิกทุกคนในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การ

ประชุมสโมสรประจาํเดือนอาจถูกทดแทนทีดว้ยโครงการบริการหรือเหตุการณ์อืนๆ ทีสมาชิก

สโมสรกาํหนด (แนะนาํให้สโมสรเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมกิจกรรมหรือกิจกรรมบริการ

อยา่งนอ้ยเดือนละ  ครัง) 
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ข้อ 4. การประชุมพิเศษ การประชุมพเิศษของสโมสร นายกสโมสรอาจเรียกประชุมพเิศษได ้ เมือ

ไดรั้บการร้องขอจากคณะกรรมการบริหาร โดยส่งหนงัสือแจง้การประชุมพิเศษซึงกาํหนด

วตัถุประสงค ์ เวลาและสถานที จะประกาศให้สมาชิกของสโมสรทราบทุกครังไม่นอ้ยกว่าสิบ 

( ) วนัก่อนวนัประชุมฯ 
 

ข้อ 5. การประชุมใหญ่ประจาํปีของสโมสร  ให้กระทาํในเดือนมิถุนายนของทุกปีตามเวลาและ

สถานทีทีซึงคณะกรรมการบริหารสโมสรกาํหนด  ในการประชุมนีใหมี้การเสนอรายงานผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการซึงกําลังจะพ้นหน้าที   และมีการสถาปนาคณ ะ

กรรมการบริหารสโมสรทีไดรั้บเลือกตงัใหม่ดว้ย 
 

ข้อ 6. การประชุมแบบทางเลือก ALTERNATIVE MEETING FORMATS การประชุมประจาํเดือน และ/

หรือ การประชุมพิเศษของสโมสร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารฯ อาจจดัขึนโดยใชรู้ปแบบ

การประชุมทางเลือกเช่น การประชุมทางไกล และ/หรือ การประชุมทางเวบ็ การกระทาํ

ดงักล่าวอาจริเริมโดยนายกสโมสรหรือ กรรมการบริหารสโมสร ( ) คน 
 

ข้อ 7. การฉลองวนัการก่อตงัสโมสร อาจจดัให้มีการฉลองวนัครบรอบการก่อตงัของสโมสรนีใน  แต่

ละปี ซึงในเวลานนัควรให้ความสาํคญัเป็นพิเศษสาํหรับวตัถุประสงคข์องไลออนส์และประวติั

ความเป็นมาของสโมสรนี 
 

ข้อ 8. องคป์ระชุม  ในการประชุมใดของสโมสร ผูที้เขา้ร่วมประชุมมีจาํนวนเกินกึงหนึงของจาํนวน

สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ให้ถือวา่เป็นองคป์ระชุมได ้

 

ข้อ 9. วิธีการติดต่อสือสาร  สโมสรนีอาจดาํเนินการเรืองการติดต่อสือสาร โดยทางไปรษณียห์รือการ

สือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยทีการกระทาํดงักล่าวจะไม่มีผลจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยคะแนนสองในสาม ( / ) ของจาํนวนสมาชิกสโมสรทงัหมด การกระทาํ

ดงักล่าวอาจริเริมโดยนายกสโมสรหรือ กรรมการสโมสร ( ) คน  
 

มาตรา  

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง 
 

ข้อ 1. สมาชิกทีเขา้ใหม่ สมาชิกทีกลบัคืนสู่สมาชิกภาพ สมาชิกทีโอนยา้ยแต่ละคนจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกคนละ............... บาท  ซึงค่าธรรมเนียมนีจะรวมค่าธรรมเนียม

การเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลดว้ย และให้เก็บก่อนทีสมาชิกดงักล่าวจะ

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสโมสรและก่อนทีเลขาธิการสโมสรจะรายงานชือสมาชิกดงักล่าวไปยงั

สาํนกังานไลออนส์สากล  ทงันีคณะกรรมการอาํนวยการสโมสรไลออนส์สากลอาจจะเลือกเอา



 
 - 26 - 

วา่จะงดเวน้เก็บค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกดงักล่าวทงัหมดหรือบางส่วนให้กบัสมาชิกที

โอนยา้ย  หรือทีขอกลบัคืนสู่สมาชิกภาพเขา้เป็นสมาชิกใหม่ภายในสิบสองเดือน  (  เดือน )  

ของการสินสุดสมาชิกภาพจากสโมสรไลออนส์เดิมกไ็ด ้
 

ข้อ 2. สมาชิกของสโมสรนีแต่ละคนตอ้งชาํระค่าบาํรุงประจาํปีดงัแจง้ต่อไปขา้งล่างนีใหก้บัสโมสร 

ซึงค่าบาํรุงนีไดร้วมค่าบาํรุงสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล และค่าบาํรุงภาค (ภาคเดียว หรือ

ภาครอง และภาครวม) (สาํหรับเป็นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริหารสาํนกังาน และค่าการจดัการ

ประชุมประจาํปีของสมาคมและของภาค) กบัจะตอ้งชาํระล่วงหนา้ตามเวลา ซึงคณะกรรมการ

อาํนวยการไลออนส์สากลกาํหนดคือ 

สมาชิกสามญั   คนละ...........................บาท 

สมาชิกวิสามญั            คนละ...........................บาท 

สมาชิกกิตติมศกัดิ  คนละ...........................บาท 

สมาชิกพิเศษ   คนละ...........................บาท 

สมาชิกตลอดชีพ  คนละ...........................บาท 

สมาชิกสมทบแต่ละคนของสโมสร  จะตอ้งจ่ายค่าบาํรุงประจาํปีดงัต่อไปนีล่วงหนา้ตามเวลาที 

คณะกรรมการอาํนวยการจะกาํหนด   สมาชิกสมทบ  คนละ...........................บาท 

สมาชิกอิสระแต่ละคนของสโมสร  จะตอ้งจ่ายค่าบาํรุงประจาํปีดงัต่อไปนีล่วงหนา้ตามเวลาที

คณะกรรมการอาํนวยการจะกาํหนด   สมาชิกอิสระ  คนละ...........................บาท 

ให้เหรัญญิกของสโมสรส่งเงินค่าบาํรุงสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค (ภาคเดียวหรือ

ภาครองและภาครวม) ให้กบัผูรั้บผดิชอบตามกาํหนดเวลา ซึงกาํหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของ

สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค (ภาคเดียว หรือภาครอง และภาครวม) 
 

มาตรา  

การบริหารงานสาขาสโมสร 
 

ข้อ 1. ผูป้ระสานงานและผูช่้วยผูป้ระสานงาน มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะเลือกผูป้ระสานงาน 

และผูช่้วยผูป้ระสานงาน ซึงผูป้ระสานงานจะตอ้งเป็นกรรมการของสโมสรหลกัและไดรั้บการ

เชือเชิญให้เขา้ร่วมการประชุมสามญั และการประชุมใหญ่เพือจดัทาํบนัทึกและรายงานแผน

กิจกรรมของสาขาสโมสร รายงานการเงินประจาํเดือน และใชค้วามพยายามแสวงหาจุดร่วมใน

การประสานความร่วมมือทีดีระหวา่งสาขาสโมสรกบัสโมสรหลกั   สมาชิกของสาขาสโมสร

จะไดรั้บการเชือเชิญให้เขา้ร่วมการประชุมของสโมสรหลกัตามตารางทีกาํหนดไว ้
 

ข้อ 2. ผูติ้ดต่อ สโมสรหลกัจะตอ้งแต่งตงัสมาชิกหนึงท่านจากสโมสรเพอืดูความกา้วหนา้ของสาขา

สโมสรและคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือสาขาสโมสรเมือจาํเป็น สมาชิกผูป้ฏิบติัหนา้ทีนีจะเป็น

เจา้หนา้ทีระดบัที  ของสาขาดว้ย 
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ข้อ 3. การใชสิ้ทธิในการเลือกตงั มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะมีสิทธิออกเสียงในกิจกรรมของ

สาขาอยูใ่นสถานะสมาชิกทีมีสิทธิออกเสียงของสโมสรหลกัดว้ยเช่นกนัเมือเขา้ร่วมในการ

ประชุมของสโมสรหลกั สมาชิกของสาขาสโมสรจะไดรั้บการนบัรวมเป็นองคป์ระชุมในการ

ประชุมของสโมสรหลกัโดยถือเป็นหนึงคนหนึงเสียง   การเขา้ร่วมประชุมของสมาชิกสาขา

สโมสรใหถื้อปฏิบติัตามทีสโมสรหลกักาํหนดไวอ้ยา่งสมาํเสมอ 
 

ข้อ 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบาํรุง  สมาชิกใหม่ของสโมสรสาขาแต่ละคนจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม 

แรกเขา้  US$............ ซึงค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะรวมค่าธรรมเนียมเขา้สมาคมปัจจุบนั สาขา

ของ Club อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้แยกต่างหากจากสโมสรพเีลียงและสมาชิกสโมสร

สาขาไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสโมสรพเีลียง 
 

สมาชิกแต่ละคนของสโมสรสาขาจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีตามทีกาํหนด ซึงจะตอ้งรวม

จาํนวนเงินทีจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมในระดบัสากลและระดบัภาค (เดียวหรือภาครองและภาครวม) 

(เพือชาํระค่าสมคัรสมาชิกนิตยสาร LION ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายการประชุมประจาํปีของ

สากลและค่าใชจ่้ายของภาคฯ) และจะตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ในช่วงเวลาทีคณะกรรมการของสโมสรพี

เลียงกาํหนด : สมาชิกสามญั   คนละ...........................บาท 

 สมาชิกวิสามญั            คนละ...........................บาท 

 สมาชิกกิตติมศกัดิ   คนละ...........................บาท 

 สมาชิกพิเศษ   คนละ...........................บาท 

 สมาชิกตลอดชีพ   คนละ...........................บาท 

 สมาชิกสมทบ   คนละ...........................บาท 

 สมาชิกอิสระ   คนละ...........................บาท 

เหรัญญิกของสโมสรสาขาจะโอนเงินค่าธรรมเนียมให้สากลและภาค (ภาครองหรือภาครวม) 

ให้กบัเหรัญญิกสโมสรพเีลียง และในเวลาทีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสากล  สโมสร

สาขาไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมสโมสรใหแ้ก่สโมสรพีเลียง 
 

มาตรา 9 

เรืองอืนๆ 
 

 ข้อ 1. ปีการเงินปีการเงินของสมสรเริมตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม จนถึงวนัที 30 มิถุนายน 

ข้อ 2. การปฏิบติัตามแบบรัฐสภา นอกจากทีจะไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นพิเศษอยา่งอืนในธรรมนูญและ

ขอ้บงัคบันี  ปัญหาต่างๆเกียวกบัแบบแผนหรือระเบียบปฏิบติัในเรืองการประชุม หรือการ

ปฏิบติังานของสโมสรของคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือคณะกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงั
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อืนๆ ให้พิจารณาวนิิจฉัยให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของโรเบิร์ต ฉบบัทีไดแ้กไ้ขใหม่เพราะ    

กฎขอ้บงัคบันีมีการแกไ้ขปรับปรุงเป็นครังคราวตลอดมา 
 

ข้อ 3. สโมสรจะต้องไม่อนุมติั  หรือแนะนําผูส้มัครรับเลือกตงัในตาํแหน่งต่างๆของรัฐบาลหรือ

อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ถกเถียงกนั  ในเรืองทีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหนึงฝ่ายใดหรือเรือง

ความแตกแยกทางลทัธิศาสนาในทีประชุมของสโมสร 
 

ข้อ 4. นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในอุดมการณ์ของไลออนส์แลว้ ห้ามมิให้

กรรมการเจา้หนา้ทีหรือสมาชิกของสโมสรใชค้วามเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ส่งเสริมเรือง

ส่วนตวั เรืองการเมือง หรือความปรารถนาอืนๆ กบัหา้มสโมสรไปร่วมในขบวนการใดๆ ทีไม่

เป็นไปตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องสโมสรนีดว้ย 
 

ข้อ 5. ค่าตอบแทน  ไม่มีเจา้หนา้ทีจะไดรั้บค่าชดเชยสาํหรับบริการใดๆ ให้กบัสโมสรแห่งนีในอตัรา

สูงสุดอยา่งเป็นทางการของเขาและเธอมีขอ้ยกเวน้ของเลขานุการทีค่าตอบแทน ซึงถา้มีจะ

ไดรั้บการแกไ้ขโดยคณะกรรมการบริหาร 
 

ข้อ 6. ห้ามมิให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด ซึงมิใช่สมาชิกของสโมสร หาเงินจากสมาชิกของสโมสร

ระหวา่งการประชุม ขอ้แนะนาํหรือขอ้เสนอในทีประชุมของสโมสรทีเกียวกบัการใชจ่้ายเงิน

นอกเหนือจากขอ้ผูกพนัตามปกติ ให้ส่งเรืองไปให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินพิจารณา 
 

มาตรา 10 

ข้อยุติปัญหาโต้แย้ง 
 

ข้อ 1. ขอ้โตแ้ยง้ทงัปวงทีเกิดขึนระหวา่งสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกใดๆหรืออดีตสมาชิก หรือกลุ่มอดีต

สมาชิกใดๆ กบัสโมสรหรือกรรมการบริหารใดๆ ของสโมสรอนัเกียวกบัสมาชิกภาพหรือการ

ตีความ การละเวน้หรือวธีิใชธ้รรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสร  หรือการขบัสมาชิกใดๆ ออกจาก

สโมสร หรือเรืองราวอืนใดทีอาจมี ซึงไม่อาจยติุลงไดด้ว้ยความพอใจโดยวิธีการอืนๆ กใ็ห้ตก

ลงกนัโดยกระบวนการขอ้ยติุปัญหาโตแ้ยง้ 
 

ข้อ 2. ขอให้ระงบัขอ้พิพาทและการยนืค่าธรรมเนียม   ฝ่ายทีมีปัญหาโตแ้ยง้ใดๆ อาจยนืหนงัสือต่อ

ผูว้่าการภาค ขอให้มีการพจิารณาขอ้ยติุในปัญหาโตแ้ยง้นนัได ้ ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บ

หนงัสือ  ผูว้า่การภาคจะตอ้งแต่งตงัผูไ้กล่เกลียขึนหนึงคนเพอืรับฟังปัญหาโตแ้ยง้  ผูไ้กล่เกลีย

ตอ้งเป็นอดีตผูว้า่การภาค ซึงเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยูใ่นสโมสรทีมีสถานภาพ

สมบูรณ์ในขณะนนั ทงัมิใช่เป็นสมาชิกสโมสรทีเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึงในปัญหาโตแ้ยง้นนั  

สังกดัอยูใ่นภาคทีเกิดปัญหาโตแ้ยง้นนัขึน  ผูไ้กล่เกลียทีไดรั้บเลือกจะตอ้งเป็นทียอมรับของทงั

สองฝ่าย  เมือไดรั้บเลือกแลว้ผูไ้กล่เกลียจะตอ้งจดัให้มีการประชุมของทงัสองฝ่าย  เพอื
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ประโยชน์ในการไกล่เกลียปัญหาขอ้โตแ้ยง้ การประชุมจะตอ้งจดัใหมี้ขึนภายใน 30 วนั

หลงัจากวนัแต่งตงัผูไ้กล่เกลีย  หากความพยายามไกลเ่กลียเช่นนนัไม่ประสบผลสาํเร็จ  ผูไ้กล่

เกลียจึงจะมีอาํนาจออกคาํตดัสินในปัญหาโตแ้ยง้  คาํตดัสินดงักล่าวใหถื้อเป็นสินสุดปัญหา

โตแ้ยง้  และมีผลผกูพนัต่อทุกๆ ฝ่าย 
 

ข้อ 3. การรับคาํร้อง ขอ้ร้องเรียนคาํร้องเรียนต่างๆ จะนาํเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูว้า่การภาค

ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องเรียน  สาํเนาคาํร้องเรียน 1 ฉบบั จะถูกส่งไปยงัผู ้

ร้องเรียน  
 

ข้อ 4. การรักษาความลบัเมือคาํร้องเรียนถูกยนืเสนอแลว้ การติดต่อสือสารระหว่างผูร้้องเรียน คาํ

ร้องเรียน ผูว้่าการภาคและผูไ้กล่เกลีย จะไดถู้กเก็บอยา่งเป็นความลบัตามลาํดบัขนั 
 

ข้อ 5. การคดัเลือกผูไ้กล่เกลียภายในสิบห้าวนัหลงัจากไดรั้บการร้องเรียน ผูว่้าการภาคจะแต่งตงัผู ้

ไกล่เกลียทีเป็นกลาง เพือรับฟังขอ้ร้องเรียน   ผูไ้กล่เกลียอาจจะเป็นอดีตผูว้่าการภาค ซึงเป็น

สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยูใ่นสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาค (ภาครอง หรือภาค

รวม)  และตอ้งไม่เป็นสมาชิกของสโมสรทีผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียนสังกดั หรือสังกดัภาคที

ตงัอยูใ่กลชิ้ดติดกนั  เป็นผูที้มีความเป็นกลาง ไม่เป็นผูที้ตอ้งให้ความเคารพยาํเกรงต่อคู่พิพาท 

หรือคู่พพิาทมีอิทธิพลต่อผูไ้กล่เกลีย โดยกระบวนการทีวา่แลว้ ผูว้า่การภาคจะไดแ้จง้ไปยงัทุก

ฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจง้ชือผูถู้กแต่งตงัเป็นผูไ้กล่เกลีย  ใน

กรณีทีผูถู้กแต่งตงัเป็นผูไ้กล่เกลียไม่ไดรั้บการยอมรับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง ฝ่ายทีคดัคา้นจะ

นาํเสนอโดยส่งหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุใหช้ดัเจนถึงเหตุผลในการคดัคา้น ไปยงัผูว้า่

การภาคและคณะ (ประกอบดว้ย ผูว้า่การภาค รองผูว้่าฯ คนที 1 และรองผูว้า่ฯ คนที 2) ภายใน

กาํหนดไม่เกิน 10 วนั นบัจากวนัทีไดป้ระกาศแต่งตงั  หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นให้ถือวา่ผูไ้กล่เกลีย

ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย ในกรณีทีคณะของผูว้า่การภาคไดพิ้จารณาไตร่ตรองโดยถว้นถีถึง

ผูไ้ดรั้บการแต่งตงัรายใดทีถูกคดัคา้นวา่ขาดความเป็นกลางซึงมีมติชดัเจนโดยเสียงส่วนใหญ่

แลว้ คณะของผูว้า่การภาคโดยเสียงเห็นชอบส่วนใหญ่จะไดแ้ตง่ตงัผูไ้กล่เกลียทดแทน ซึงตอ้ง

มีคุณสมบติัเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของภาคที

สังกดั(ภาครองหรือภาครวม) ในพืนทีของการร้องเรียน  คณะทาํงานจะไดอ้อกคาํรับรองไม่มีผู ้

คดัคา้นในการแต่งตงั และหนงัสือแต่งตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคู่กรณีและผูที้เกียวชอ้งใน

การร้องเรียนคณะทาํงานของผูว้า่การภาคทีไดแ้ต่งตงัจะใชเ้วลาไม่เกิน 15 วนั ในการพิจารณา

หากมีคาํคดัคา้น นบัจากวนัทีไดมี้ผูค้ดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการแต่งตงัผูไ้กล่เกลีย          

ผูไ้กล่เกลียจะมีอาํนาจอยา่งพอเพียงในการพิจารณาในการตดัสินแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียน ตาม

กระบวนการ 



 
 - 30 - 

ข้อ 6. การไกล่เกลียขอ้พิพาทร้องเรียนและการตดัสินของผูไ้กล่เกลีย เมือไดแ้ต่งตงัผูไ้กล่เกลียแลว้ ผู ้

ไกล่เกลียตอ้งจดัให้มีการประชุมของทงัสองฝ่าย เพือวตัถุประสงคใ์นการ ไกล่เกลียขอ้พิพาท 

การประชุมจะต้องจัดขึนภายในกาํหนด 30 วนั  นับจากวนัทีผูไ้กล่เกลียได้รับการแต่งตัง 

จุดมุ่งหมายของการไกล่เกลียเพือหาขอ้สรุปทีรวดเร็วและน่าพอใจกบัทุกฝ่าย   หากการไกล่

เกลียขอ้พิพาทร้องเรียนไม่เป็นผลสาํเร็จ   ผูไ้กล่เกลียจะเป็นผูมี้อาํนาจในการออกคาํวินิจฉัยชี

ขาด ผูไ้กล่เกลียจะออกประกาศคาํวินิจฉัยชีขาดเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาไม่เกิน 

30 วนั   นบัจากวนัทีไดจ้ดัประชุมในครังแรกกบัทุกฝ่าย  คาํวินิจฉัยชีขาดของผูไ้กล่เกลียจะถือ

เป็นทีสินสุดและมีผลผูกพนักบัทุกฝ่าย คาํวินิจฉัยจะถูกสาํเนาจ่ายแจกให้ทุกฝ่ายไดเ้ก็บรักษา

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมถึงผูว้่าการภาค  และเมือได้รับการร้องขอก็จัดส่งไปยงัฝ่าย

กฎหมายของไลออนส์สากล คาํวินิจฉัยของผูไ้กล่เกลียจะตอ้งสอดคลอ้งกับบทบญัญติัและ

ข้อบังคับของธรรมนูญข้อบังคับสากลของภาครวม  ภูมิภาค และธรรมนูญข้อบังคับและ

นโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล  และอยูภ่ายใตอ้าํนาจและการพิจารณาทบทวนของ

คณะกรรมการไลออนส์สากลหรือผู ้(คณะ) ทีไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการไลออนส์

สากลแต่เพียงผู ้(คณะ) เดียว   การละเลยไม่ปฏิบติัตามคาํวินิจฉัยชีขาดของผูไ้กล่เกลีย  อาจมี

ผลให้สูญเสียสมาชิกภาพ สิทธิประโยชน์ และ/หรือสถานภาพการการก่อตงัของสโมสร 
 

มาตรา  

การแก้ไขข้อบังคับ 
 

ข้อ 1.  ขอ้บงัคบันีให้ปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทีประชุมของการประชุมปกติ หรือการประชุมพิเศษของ 

 สโมสร ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม โดยมีเสียงขา้งมากของสมาชิกทีอยูใ่นทีประชุม 

และทาํการออกเสียงดว้ย  
 

ข้อ 2. การแก้ข้อบังคับนีจะนําเสนอเพือรับการออกเสียงมิได้  เวน้แต่จะได้แจ้งข้อเสนอแก้ไข

ธรรมนูญนีใหส้มาชิกแต่ละคนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยส่งทางไปรษณียห์รือให้บุคคล

นาํไปส่ง อยา่งนอ้ย 14 วนั  ก่อนการประชุมออกเสียงแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว 
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ประเภทของสมาชิกสโมสรไลออนส์ (Exhibit A) 

มาตรา 1 ข้อ 1 ข้อบงัคบัของสโมสรไลออนส์ ฉบับมาตรฐาน 
 

ประเภท

สมาชิก 

การประชุม

สามัญ 

การชําระ 

ค่าบํารุง 

การ

ทบทวน 

สมาชิกภาพ 

สิทธิในการ

เข้ารวม 

กจิกรรม

สโมสร 

สิทธิในการ 

ดาํรง

ตาํแหน่ง 

ในสโมสร/ 

สากล/ภาค 

 

สิทธิในการ 

ลงคะแนน 

 

การเป็นผู้แทน 

ในการ 

ประชุมใหญ่ 

ภาค/สากล 

สมาชิกสามญั 

Active 
ตอ้ง สมาชิกจ่าย - ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

วสิามญั 

Member 

at Large 

ไม่ตอ้ง สมาชิกจ่าย ทุก 6 เดือน 
ไดเ้มือ

ปฏิบตัิได ้
ไม่ได ้

ไดสิ้ทธิเฉพาะ

เรืองของ 

สโมสสร 

ไม่ได ้

กิตติมศกัดิ 

Honorary 
ไม่ตอ้ง 

สโมสรจ่าย

ค่าบาํรุง 

ภาค / สากล 

- ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

พิเศษ 

Privileged 
ไม่ตอ้ง สมาชิกจ่าย _ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

ตลอดชีพ 

Life Member 
ไม่ตอ้ง 

สมาชิกจ่าย 

สโมสร/ภาค 
_ 

ไดเ้มือ

ปฏิบตัิได ้

ไดถ้า้ปฏิบตัิ

ตามพนัธะ 

ของสมาชิก

สามญั

ครบถว้น 

ไดถ้า้ปฏิบตัิ

ตามพนัธะ 

ของสมาชิก

สามญั

ครบถว้น 

ไดถ้า้ปฏิบตัิ

ตามพนัธะ 

ของสมาชิก

สามญั

ครบถว้น 

สมทบ 

Associate 

ตอ้งประชุม

สโมสรที 

สังกดั ไม่

ตอ้งประชุม 

สโมสร

สมทบ 

สมาชิกจ่าย 

สโมสรตน้

สังกดั 

ปีละครงั 
ไดเ้มือ

ปฏิบตัิได ้
ไม่ได ้

ไดสิ้ทธิเฉพาะ

เรืองของ 

สโมสร 

(2 สโมสร ) 

ไม่ได ้

อิสระ 

Affiliate 
ไม่ตอ้ง สมาชิกจ่าย _ 

ไดเ้มือ

ปฏิบตัิได ้
ไม่ได ้

ไดสิ้ทธิเฉพาะ

เรืองของ

สโมสร 

ไม่ได ้
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พนัธะ 

ทสีมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์ 
 

  นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนส์ไดก้ล่าวปฏิญาณไวแ้ลว้  ยงัมีขอ้ปฏิบติัหรือ

พนัธะสาํหรับสมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดงัต่อไปนี คือ 

1.  ให้เวลาความคิดเห็นอยา่งดีทีสุดแก่สโมสร 

2.  เขา้ร่วมประชุมในการประชุมสโมสรทุกครัง นอกจากจะไม่อยูห่รือเจบ็ป่วย ซึงควรแจง้ให้

เลขาธิการให้ทราบก่อนทุกครังทีมีความจาํเป็นจะตอ้งขาดการประชุม 

3.  ถือวา่วนัประชุมของสโมสรไลออนส์นนัสาํคญักว่านดัหมายอืนๆ 

4. พร้อมเสมอทีจะยอมรับตาํแหน่งการทํางานในหน้าทีหนึงหน้าทีใด  ซึงทางสโมสร

มอบหมายให ้

5.  ควรศึกษาถึงธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร ของภาคและของไลออนส์สากล 

6.  ใหภ้รรยา ครอบครัวและมิตรสหายของตน ไดท้ราบเรืองราวและประโยชน์ทีจะไดจ้าก

การเป็นสมาชิกไลออนส์ 

7.  หากย ังไม่ มี โอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารของสโมสรฯ   ก็ควรสนับสนุนคณะ

กรรมการบริหารของสโมสรดว้ยดี 

8.  ควรรีบชาํระค่าบาํรุง หรือเงินสนบัสนุนอืนๆ ให้แก่สโมสรฯตามกาํหนดโดยมิตอ้งเตือน

หรือทวงถาม 

ทงั  ขอ้ทีกล่าวมาแลว้นี หมายถึง พนัธะทีสมาชิกไลออนส์พึงปฏิบติัต่อสโมสรไลออนส์ของ

ตวัเอง เพอืให้ชือเสียง เกียรติคุณ และกิจการของไลออนส์ไดข้ยายกวา้งขวางออกไป 
 

จรรยาบรรณของไลออนส์ 

LIONS CODE OF ETHICS 
 

 1. ขา้พเจา้ จะแสดงให้ประจกัษถึ์งความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบ

สัมมาอาชีวะดว้ยความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพอืเชิดชูคุณภาพแห่งการบริการของขา้พเจา้ 

 2.  ขา้พเจา้ จะมุ่งให้บรรลุผลสาํเร็จในกิจการงาน และเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลกาํไรอนั

พึงไดอ้ยา่งยติุธรรม ขา้พเจา้ จะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองตอ้งเสือมสินไปเพราะการแลกเปลียน

เอาผลกาํไรดว้ยการเอารัดเอาเปรียบ หรือดว้ยการกระทาํอนัน่าสงสัย 

 . ขา้พเจา้ จะยดึมนัอยูเ่สมอวา่การเสริมสร้างธุรกิจของขา้พเจา้ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํลายผูอื้น 

ขา้พเจา้ จะซือสัตยต์่อผูไ้ดรั้บบริการจากขา้และต่อตนเอง 

 4.  ขา้พเจา้ จะขจดัความสงสัยทงัมวลให้สินไปโดยพลนั ทีเกิดความระแวงสงสัยในหนา้ที

การงานเกียวกบัสิทธิและธรรมจรรยาของขา้ฯต่อมิตรทงัปวง 
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 5.  ขา้พเจา้ จะยดึถือวา่มิตรภาพไม่ไดขึ้นอยูก่บัการบริการหรือค่าตอบแทน และขา้พเจา้ จะ

ยอมรับบริการก็นาํใจแห่งมิตรภาพนนั 

 6.  ขา้พเจา้ จะสังวรถึงหนา้ทีทีขา้ฯมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และประชาคม ในฐานะ

พลเมืองคนหนึงดว้ยความภกัดีไม่เปลียนแปลง  ขา้พเจา้ จะอุทิศทงักาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัทรัพย์

เพอืหนา้ทีดงักล่าว 

 7.  ขา้พเจา้ จะให้ความช่วยเหลือดว้ยความเห็นใจต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก และผูอ่้อนแอ และ

อนุเคราะห์ต่อผูย้ากจน 

 8. ขา้พเจา้  จะวิจารณ์การกระทาํของผูอื้นดว้ยความเทียงธรรม จะส่งเสริมและไม่ทาํลาย 

 

 

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


