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สโมสรไลออนส์สำกล 

วตัถุประสงค์ 
 

1. การจดัองคก์รและก ากบัดูแลการบริการของสโมสรใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในฐานะสโมสรไลออนส์ 
2. การประสานงานกิจกรรมและสร้างมาตรฐานการบริหารงานของสโมสรไลออนส์ 
3. การสร้างและส่งเสริมใหเ้กิดจิตวิญญาณของความเขา้ใจในหมู่ประชาชนของโลก 
4. เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมของรัฐบาลท่ีดี และการเป็นพลเมืองดี 
5. ใหค้วามสนใจการวฒันธรรมสังคมและศีลธรรมสวสัดิการของชุมชน 
6. เพื่อรวมสมาชิกใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีมิตรสัมพนัธ์อนัดีและมีความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัและกนั 
7. เพื่อจดัใหมี้การประชุมอภิปรายอยา่งเปิดเผยในเร่ืองท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขวา่ 

สมาชิกของสโมสรจะไม่เขา้ร่วมอภิปรายในเร่ืองท่ีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  หรือความขดัแยง้ของลทัธิ
ศาสนาใดๆ 

8. เพื่อสนบัสนุนใหผู้ท่ี้มีจิตใจรับใชส้ังคมไดก้ระท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนโดยปราศจากรางวลัตอบแทน
เป็นเงินทองส าหรับส่วนตน กบัสนบัสนุนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และส่งเสริมจรรยาบรรณมาตรฐานระดบัสูง 
ใหเ้กิดขึ้นในงานพานิชกรรม งานอุตสาหกรรม งานอาชีพอ่ืนๆรวมทั้งงานของรัฐบาลและงานของเอกชนดว้ย 

1.TO ORGANIZE, charter and supervise service clubs to be known as Lions clubs. 
2.TO COORDINATE the activities and standardize the administration of Lions clubs. 
3.TO CREATE and foster a spirit of understanding among the peoples of the world. 
4.TO PROMOTE the principles of good government and good citizenship. 
5.TO TAKE an active interest in the civic, cultural, social and moral welfare of the community. 
6.TO UNITE the clubs in the bonds of friendship, good fellowship and mutual understanding. 
7.TO PROVIDE a forum for the open discussion of all matters of public interest; provided, however, that 

partisan politics and sectarian religion shall not be debated by club members. 
8.TO ENCOURAGE service-minded people to serve their community without personal financial reward, 

and to encourage efficiency and promote high ethical standards in commerce, industry, professions, public works 
and private endeavors. 

 
 
 
 

 



วิสัยทศัน์  
VISION STATEMENT 

จะเป็นผูน้ าระดบัโลกในชุมชนและบริการดา้นมนุษยธรรม 
TO BE the global leader in community and humanitarian service 
 

พนัธกิจ 
MISSION STATEMENT 

 
เป็นอาสาสมคัรท่ีจะท าหนา้ท่ีบริการ และตอบสนองความตอ้งการดา้นมนุษยธรรมของชุมชน ส่งเสริม

ความเขา้ใจระหวา่งประเทศผ่านสโมสรไลออนส์ 
TO EMPOWER volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and 

promote international understanding through Lions clubs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธรรมนูญสโมสรไลออนส์ 
ฉบับมำตรฐำน 

มำตรำ 1 
ช่ือ  

 
 ข้อ 1.  สโมสรน้ีมีช่ือวา่ สโมสรไลออนส์ ................................................ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหส้ถาปนาขึ้น 
และอยูภ่ายใตอ้ านาจบงัคบับญัชาของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “สมาคม “ ) 
  

มำตรำ 2 
วตัถุประสงค์ 

สโมสรน้ีมีวตัถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างสรรคแ์ละผดุงไวซ่ึ้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมนุษยชาติในโลก 
2. เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และการเป็นพลเมืองดี 
3. เพื่อใหค้วามร่วมมือในงานสวสัดิการการสงเคราะห์ของทอ้งถ่ินทั้งในดา้นการกิจการสาธารณะ 

วฒันธรรม สังคม และศีลธรรมจรรยา 
4. เพื่อรวมสมาชิกใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีมิตรสัมพนัธ์อนัดีและมีความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัและกนั 
5. เพื่อจดัใหมี้การประชุมอภิปรายอยา่งเปิดเผยในเร่ืองท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขวา่ 

สมาชิกของสโมสรจะไม่เขา้ร่วมอภิปรายในเร่ืองท่ีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  หรือความขดัแยง้
ของลทัธิศาสนาใดๆ 

6. เพื่อสนบัสนุนใหผู้ท่ี้มีจิตใจรับใชส้ังคมไดก้ระท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนโดยปราศจากรางวลัตอบแทน
เป็นเงินทองส าหรับส่วนตน กบัสนบัสนุนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และส่งเสริมจรรยาบรรณ
มาตรฐานระดบัสูง ให้เกิดขึ้นในงานพานิชกรรม งานอุตสาหกรรม งานอาชีพอ่ืนๆรวมทั้งงานของ
ส่วนรวมและงานส่วนตวัดว้ย 

 

มำตรำ 3 
สมำชิกภำพ 

ข้อ 1.  คุณสมบติัของสมาชิกสโมสร ตามขอ้บงัคบัมาตรา 1 บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นสมาชิกไดจ้ะตอ้งเป็นผู ้
มีอำยุบรรลุนิติภำวะ มีความประพฤติดี และมีช่ือเสียงดีในชุมชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู ่หากปรากฏขอ้ความใดท่ีกล่าวถึง
เพศ หรือค าสรรพนามชายในธรรมนูญและขอ้บงัคบัน้ี ให้แปลความหมายถึงบุคคลทั้งชายและหญิง 

 



ข้อ 2. สมาชิกภาพของสโมสรไลออนส์จะเป็นไดโ้ดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านั้น  การเสนอช่ือผูท่ี้จะเขา้
เป็นสมาชิกจะตอ้งกรอกรายการลงแบบฟอร์มของส านกังานไลออนส์สากล  โดยมีสมาชิกท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์
ของสโมสรท่ีจะท าหนา้ท่ีผูอุ้ปถมัภ ์เป็นผูล้งนามรับรองแลว้เสนอต่อประธานฝ่ายสมาชิกภาพ หรือเลขาธิการ
สโมสร ซ่ึงหลงัจากไดต้รวจสอบคุณสมบติัแลว้ จะไดเ้สนอแบบฟอร์มนั้นใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณา
ต่อไป  ถา้คณะกรรมการบริหารสโมสรส่วนมำกพิจารณาเห็นชอบดว้ย  สโมสรจึงออกหนงัสือเชิญผูน้ั้นเขา้เป็น
สมาชิกของสโมสร  การกรอกรายช่ือและรายการลงในแบบเสนอช่ือสมาชิกโดยถูกตอ้งเรียบร้อย กบัการช าระเงิน
ค่าเขา้เป็นสมาชิกใหม่จะตอ้งส่งถึงเลขาธิการสโมสรก่อนรายงานการรับเขา้เป็นสมาชิกสโมสรไปยงัสมาคมอยา่ง
เป็นทางการ 

ขอ้ 3. การพน้จากสมาชิกภาพของสมาชิก 
            สมาชิกสโมสรไลออนส์อาจจะพน้จากสภาพการเป็นสมาชิกของสโมสรดว้ยการลงมติ 2/3 (สองใน
สาม) ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด (Entire board of directors) เม่ือพน้จากสมาชิกภาพสโมสรแลว้ 
สิทธิในการใชช่ื้อ”ไลออนส์ (LIONS)” สัญลกัษณ์และ เคร่ืองหมายไลออนส์เป็นอนัส้ินสุด สโมสรจะตอ้ง
ใหส้มาชิกผูซ่ึ้งกระท าการฝ่าฝืนพน้จากสมาชิกภาพดว้ยความไม่คู่ควรท่ีจะเป็นไลออนส์อีกต่อไป การยงัคง
ใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายของไลออนส์ถือเป็นการละเมิดธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรไลออนส์
สากลและนโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล มิฉะนั้นสโมสรจะเผชิญกบัการเพิกถอนบตัรชาเตอร์ 

 

มำตรำ 4 
        สัญลกัษณ์ สี ค ำขวญั และคติพจน์ 

 
ข้อ 1. สัญลกัษณ์  สัญลกัษณ์ของสมาคมแห่งน้ี และแต่ละสโมสรใหอ้อกแบบโดยใชส้ัญลกัษณ์

ดงัต่อไปน้ีประกอบ 

                                                                       
  
  ข้อ 2. การใชช่ื้อและสัญลกัษณ์  การใชช่ื้อ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ ของสมาคมใหส้ามารถ
ใชไ้ดภ้ายใตข้อ้บงัคบัของสมาคม 

ข้อ 3. สี สีของสมาคมแห่งน้ี คือ สีม่วงและสีทอง 
ข้อ 4. สโมสรน้ีมีค าขวญัวา่ อิสรภาพ, ปรีชาญาณ, ความปลอดภยัของประเทศของเรา 
                                             Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. 

  ข้อ 5. สโมสรน้ีมีคติพจน์วา่ “ WE SERVE “  เราบริการ (หรือเรารับใช)้ 
 
 



มำตรำ 5 
อ ำนำจสูงสุด 
Supremacy 

 
ธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสรฉบบัมาตรฐานน้ี สามารถใชเ้ป็นขอ้บงัคบัของสโมสรได ้ และในกรณีท่ีมี

การแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นอยา่งอ่ืน ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัธรรมนูญขอ้บงัคบัและนโยบายของสโมสรไลออนส์สากล และ
ธรรมนูญขอ้บงัคบัของภาค (ภาคเด่ียว  ภาครอง และภาครวม )  เม่ือใดก็ตามท่ีธรรมนูญขอ้บงัคบัของสโมสรมีความ
ขดัแยง้กบับทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญขอ้บงัคบัสากลหรือนโยบายของคณะกรรมการไลออนส์สากล ใหใ้ช้
ธรรมนูญขอ้บงัคบัและนโยบายของสโมสรไลออนส์สากลบงัคบั   
 

มำตรำ 6 
ขนำดของสโมสร 

สโมสรไลออนส์ตอ้งพยายามรักษาสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 คน  ซ่ึงเป็นจ านวนขั้นต ่าในการขอก่อตั้งสโมสร 
A Lions club should strive to maintain 20 members; the numerical minimum membership required to receive a 
charter. 
 

มำตรำ 7 
เจ้ำหน้ำที่สโมสร 

Officers 
 

ข้อ 1. เจา้หนา้ท่ีสโมสร( Offices)      ประกอบดว้ย นายกสโมสร  นายกเพิ่งผา่นพน้หนา้ท่ี  อุปนายก (ทั้ง 3 
คน)   เลขาธิการ   เหรัญญิก   ประธานฝ่ายการบริการ (Service chairperson), ประธานฝ่ายส่ือสารการตลาด 
(Marketing communications chairperson) และประธานฝ่ายสมาชิกภาพ (Membership chairperson ) 

Section 1. OFFICERS. The officers of this club shall be a president, immediate past president, the vice 
president(s), secretary, treasurer, service chairperson, marketing communications chairperson and membership 
chairperson. 

ข้อ 2. การปลด   เจา้หนา้ท่ีของสโมสรผูใ้ดผูห้น่ึงอาจจะถูกปลดออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีได ้โดยมี จ านวน
2/3 สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  (two-thirds (2/3) vote of the entire club membership) พิจารณาออก
เสียงใหป้ลดออกจากต าแหน่ง 
 
 



มำตรำ 8 
คณะกรรมกำรบริหำร 
Board of Directors 

 
ข้อ 1. คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารสโมสร ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีของสโมสร( Offices) , 

ไลออนส์เทมเมอร์(ไม่บงัคบั Optional) , เทลทวิสเตอร์(ไม่บงัคบั Optional), ประธานฝ่ายประสานงาน LCIF (Club 
LCIF coordinator ) ผูป้ระสานงานโครงการ(Program coordinator) , กรรมการดา้นความปลอดภยั (Safety officer) 
(ไม่บงัคบั Optional) นายกสโมสรสาขา ( Branch President) และกรรมการอ านวยการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
ทั้งหมด (กรรมการปีแรก และกรรมการปีท่ีสอง )  

Section 1. MEMBERS. The members of the board of directors shall be club officers, Lion tamer 
(optional), tail twister (optional), club LCIF coordinator, program coordinator, safety officer (optional), branch 
president, if so designated, and all other elected directors and/or chairpersons. 

ข้อ 2. องค์ประชุม  กรรมการส่วนมากท่ีมาประชุมของจ านวนคณะกรรมการบริหารสโมสร ใหถื้อวา่เป็น
องคป์ระชุม เวน้แต่จะบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษอยา่งอ่ืนๆ มติของกรรมการส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรในการประชุมใดๆใหถื้อวา่เป็นมติของคณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งคณะ 

ข้อ 3.อ ำนำจหน้ำท่ี หนา้ท่ีและอ านาจบงัคบับญัชา   นอกจากหนา้ท่ีและนอกจากอ านาจบงัคบับญัชาซ่ึงได้
ก าหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัน้ีโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม ใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรมีหนา้ท่ีและ
อ านาจบงัคบับญัชาดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

(ก) เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรและรับผิดชอบในการบริหารงานตามนโยบาย ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจาก
สโมสรแลว้ โดยมีบรรดากรรมการบริหารเป็นผูป้ฏิบติั บรรดากิจกรรมใหม่ๆ และนโยบายของสโมสร
จะตอ้งผา่นการพิจารณา และจดัรูปงานโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเสียก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสมาชิก
ของสโมสร  เพื่อพิจารณาอนุมติัในการประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมพิเศษของสโมสร 

(ข) มีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายของสโมสรทุกกรณี  แต่จะตอ้งไม่สร้างหน้ีสินเกินกวา่รายได้
ของสโมสรท่ีจะไดรั้บ  หรือจะตอ้งไม่เบิกจ่ายเงินของสโมสรส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ขดักบักิจกรรมและ
นโยบายท่ีสมาชิกของสโมสรไดใ้หอ้ านาจไว ้

(ค) มีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข  ลบลา้ง  หรือเลิกลม้การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารผูห้น่ึงผูใ้ด
ของสโมสร 

(ง) ใหมี้การตรวจสอบสมุดบญัชี  บญัชีต่าง ๆ และการปฏิบติังานของสโมสรเป็นประจ าปี  หรือจะ
กระท าบ่อย ๆ คร้ังก็ไดถ้า้เห็นสมควร  และอาจจะใหก้รรมการบริหารหรือคณะกรรมการใด ๆหรือ
สมาชิกของสโมสรท่ีไดรั้บมอบหมายใหถื้อเงินทุนของสโมสร  จดัท าบญัชีหรือใหไ้ดรั้บการตรวจสอบ
บญัชีนั้นดว้ย  สมาชิกผูห้น่ึงผูใ้ดของสโมสรท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ยอ่มจะร้องขอตรวจรายงานการเงิน 
การสอบบญัชี หรือบญัชีใด ๆในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมก็ได ้



(จ) โดยการแนะน าของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ใหมี้อ านาจแต่งตั้งใหธ้นาคารหน่ึง หรือหลาย
ธนาคารเป็นธนาคารซ่ึงสโมสรจะน าเงินไปฝาก 

(ฉ) มีอ านาจก าหนดหลกัประกนัความซ่ือสัตยข์องกรรมการบริหารสโมสร 
(ช) จะตอ้งไม่อนุมติั หรือไม่อนุญาตใหใ้ชจ่้ายเงินรายไดสุ้ทธิของโครงการหรือกิจกรรม  ซ่ึงไดม้าจาก
การหาทุนจากสาธารณะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารงาน 

(ซ) จะตอ้งเสนอกิจกรรมใหม่  และนโยบายทั้งปวงต่อคณะกรรมการฝ่ายประจ าหรือฝ่ายพิเศษ เพื่อศึกษา
และใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริหาร  จดัใหมี้บญัชีการเงินแยกกนัอยา่งนอ้ยท่ีสุดสองบญัชีตาม
หลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  บัญชีแรกเพื่อบนัทึกเงินในการบริหาร  เช่น ค่าบ ารุง  ค่าปรับ
ของเทลทวิสเตอร์ กบัเงินกองทุนสโมสรอ่ืน ๆ ท่ีระดมทุนภายใน  บัญชีท่ีสอง จะไดเ้ปิดไวเ้พื่อบนัทึกเงิน
ท่ีหามาไดจ้ากการขอความสนบัสนุนจากสาธารณชน  เพื่อท ากิจกรรมหรือสวสัดิการสาธารณะ  การเบิก
จ่ายเงินจากบญัชีเช่นวา่น้ี จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 3 (ช) ของมาตรา 8 น้ีอยา่งเคร่งครัด 

 
 

มำตรำ 9 
กำรแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจ ำปีของสโมสรไลออนส์ 

สำกลและภำค (ภำคเดี่ยว หรือภำครอง และภำครวม) 
 

ข้อ 1. การแต่งตั้งผูแ้ทนสโมสรในการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล   ดว้ยเหตุท่ีสมาคมสโมสรไลออนส์
สากลก ากบัการสโมสรไลออนส์ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี  และเพื่อท่ีสโมสรน้ีจะไดมี้สิทธิมีเสียงเก่ียวกบั
กรณียกิจของสมาคมดว้ย  สโมสรน้ีมีอ านาจท่ีจะจ่ายเงินเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นให้แก่ผูแ้ทนท่ีจะไปร่วมประชุมใหญ่
ประจ าปีของสมาคมแต่ละปี  สโมสรมีสิทธิแต่งตั้งผูแ้ทนหน่ึงคน และผูแ้ทนส ารองหน่ึงคน ต่อสมาชิก 25 คน หรือ
เศษท่ีมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของส านักงานไลออนส์สากล ณ วนัท่ี 1 ของเดือน
สุดทา้ยก่อนเดือนท่ีมีการประชุมใหญ่ประจ าปี  แต่ท้ังนีอ้ย่ำงน้อยท่ีสุดให้สโมสรมีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนได้หนึ่งคน  
และผู้แทนส ำรองหน่ึงคน (Provided, however, that this club shall be entitled to at least one (1) delegate and one 
(1) alternate)  จ านวนเศษท่ีมากกวา่ก่ึงหน่ึงท่ีกล่าวถึงในขอ้น้ี หมายถึง จ านวนสมาชิก 13 คน หรือมากกวา่นั้น   

ข้อ 2. โดยเหตุท่ีกรณียกิจทุกอยา่งของภาคจะตอ้งน าเสนอและไดรั้บความเห็นชอบในการประชุมใหญ่
ประจ าปีของภาค(ภาคเด่ียว  ภาครอง และภาครวม )  สโมสรน้ีจะตอ้งส่งผูแ้ทนเตม็ตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้หเ้ขา้
ร่วมประชุมดงักล่าวดว้ย  และมีอ านาจจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นแก่ผูแ้ทนสโมสรท่ีไปเขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีนั้น  
สโมสรน้ีมีสิทธิแต่งตั้งผูแ้ทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค(ภาคเด่ียว  ภาครอง และภาครวม )  แต่ละปี
ดงัน้ีคือ  ผูแ้ทนหน่ึงคนและผูแ้ทนส ารองหน่ึงคน ต่อสมาชิก 10 คนหรือเศษมากกวา่ก่ึงหน่ึง ตามจ านวนสมาชิกท่ี
ปรากฏอยูใ่นทะเบียนของส านกังานไลออนส์สากล  ณ วนัท่ี 1 ของเดือนสุดทา้ยก่อนเดือนท่ีมีการประชุมใหญ่
ประจ าปี   แต่ท้ังนี ้อย่ำงน้อยท่ีสุดให้สโมสรมีผู้แทนหน่ึงคนและผู้แทนส ำรองหนึ่งคน( Provided, however, that this 



club shall be entitled to at least one (1) delegate and one (1) alternate)  ผูแ้ทนท่ีมีหนงัสือรับรองท่ีเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง  และออกเสียงไดห้น่ึง
เสียงส าหรับญตัติท่ีน าเสนอในท่ีประชุมแต่ละญตัติ ส าหรับท่ีกล่าววา่เศษมากกวา่ก่ึงหน่ึงในขอ้น้ีหมายถึงจ านวน
สมาชิก 5 คน หรือมากกวา่นั้น 

ข้อ3. การแต่งตั้งผูแ้ทนสโมสร Club Delegate(S) และผูแ้ทนส ารอง  ALTERNATE (S)  คณะกรรมการ
บริหารสโมสร  ก าหนดช่ือและแต่งตั้งภายใตก้ารอนุมติัของสมาชิกสโมสร  ผูแ้ทนและผูแ้ทนส ารองของสโมสรใน
ภาค (ภาคเด่ียว  ภาครอง และภาครวม )  และการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ผูแ้ทนสโมสรฯจะตอ้งมีสถานภาพ
สมบูรณ์ในสโมสรและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดว้ยสิทธิและสิทธิพิเศษตามแผนภูมิ (Exhibit A) ท่ีก าหนดไว้
ในธรรมนูญและขอ้บงัคบัน้ี 
 

มำตรำ 10 
สโมสรสำขำ 

Club Branch Program 
 

ข้อ 1. การก่อตั้งสโมสรสาขา  สโมสรอาจจะจดัตั้งสโมสรสาขาขึ้นมาในพื้นท่ีซ่ึงขาดปัจจยัสนบัสนุนให้
ก่อตั้งสโมสรแห่งใหม่ได ้สโมสรสาขาจะมีการประชุมในลกัษณะเป็นคณะกรรมการชุดหน่ึงของสโมสรหลกั เพื่อ
การปฏิบติักิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์ในพื้นท่ีของตน  

ข้อ 2. การเป็นสมาชิกในสโมสรหลกั (PARENT CLUB)  สมาชิกของสโมสรสาขาจะไดรั้บการเป็นสมาชิก
ของสโมสรหลกั สมาชิกภาพจะอยูใ่นประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั มาตรา 1  

ข้อ 3. การจดัหารายได ้การจดักิจกรรมหารายไดเ้พื่อสาธารณกุศลจะท าไดโ้ดยก าหนดวตัถุประสงคข์องการ
ใชเ้งินใหช้ดัเจน อาจจะเพื่อการทะนุบ ารุงชุมชนท่ีสโมสรสาขานั้นตั้งอยูเ่วน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืน คณะกรรมการ
บริหารของสโมสรสาขาอาจมอบหมายใหเ้หรัญญิกสโมสรหลกัเป็นผูล้งนามในเช็คสั่งจ่าย หรือใบสั่งจ่ายเงินได ้

 ข้อ 4. กองทุนสโมสรสาขา กรณีท่ีมีการปิดตวัของสโมสรสาขาใด ๆ เงินกองทุนท่ีเหลือของสโมสรสาขา
จะถูกน ากลบัไปสโมสรหลกั  ในกรณีท่ีสโมสรสาขาจะถูกแปลงเป็นสโมสรไลออนส์ใหม่เงินส่วนท่ีเหลือของกอง
ทุนสโมสรสาขาจะถูกโอนไปยงัสโมสรใหม่ 

ข้อ 5. การปิดสโมสรสาขา    สโมสรสาขาสามารถปิดลงไดโ้ดยคะแนนเสียงขา้งมากของสมาชิกสโมสร
หลกัทั้งหมด (The branch may be disbanded by a majority vote of the entire club membership of the parent club.) 

 
 
 
 



มำตรำ 11 
กองทุนสโมสร 

 
ข้อ1. เงินกองทุนกิจกรรม PUBLIC (ACTIVITY) FUNDS  เงินทั้งหมดท่ีไดจ้ากกิจกรรมหารายไดจ้าก

ประชาชน จะตอ้งน ากลบัไปใชใ้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ซ่ึงรวมถึงเงินสะสมจากกองทุนกิจกรรม การหกัเงิน
เพียงอยา่งเดียวท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม คือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงของกิจกรรมระดมทุน เงิน
ท่ีสะสมจากดอกเบ้ียจะตอ้งถูกส่งคืนไปยงัการใชส้าธารณะ 

ข้อ 2. เงินกองทุนบริหาร ADMINISTRATIVE FUNDS  เงินกองทุนบริหารไดจ้ากการสนบัสนุนเงินทุน
จากสมาชิก จากค่าบ ารุง ค่าปรับและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืน 
 

มำตรำ 12 
กำรแก้ไขธรรมนูญ 

 
ข้อ 1. ธรรมนูญน้ีใหป้รับปรุงแกไ้ขไดใ้นท่ีประชุมของการประชุมสามญัหรือการประชุมพิเศษของสโมสร 

ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม โดยมีเสียงรับรองเป็นจ านวนสองในสาม (2/3) ของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ี
ประชุม และท าการออกเสียงดว้ย ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารสโมสรจะตอ้งไดพ้ิจารณาคุณประโยชน์ของการ
ปรับปรุงแกไ้ขธรรมนูญไวก่้อนแลว้ 

ข้อ 2. หา้มมิใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมธรรมนูญน้ีเวน้แต่จะมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุการแกไ้ขท่ี
เสนอ โดยส่งทางไปรษณียห์รือทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือใหบุ้คคลน าไปส่งใหส้มาชิกแต่ละคนของสโมสรน้ี 
อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนั (14)  ก่อนวนัการประชุมออกเสียงแกไ้ขธรรมนูญดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคบั 
สโมสรไลออนส์ฉบับมำตรฐำน 

BY LAW 
มำตรำ 1 

สมำชิกภำพ 
 

ข้อ 1. สมาชิกของสโมสรน้ี มีประเภทต่างๆดงัน้ี 
(ก) สมำชิกสำมัญ ( ACTIVE ) ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีไดรั้บสิทธิและสิทธิพิเศษทั้งหมดของสโมสรกบั
จะตอ้งปฏิบติัตามพนัธะท่ีสมาชิกของสโมสรไดป้ระชุมปรึกษาหารือกนั ก าหนดขึ้นโดยตรงหรือ
โดยปริยายโดยไม่จ าตอ้งจ ากดัซ่ึงสิทธิและพนัธะดงักล่าว สิทธิท่ีจะไดรั้บไดแ้ก่สิทธิโดยชอบดว้ย
กฎหมายในการสมคัรเขา้รับแต่งตั้งกรรมการของสโมสร ภาค หรือสมาคม พนัธะนั้น ไดแ้ก่ การท่ี
จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมของสโมสรอยา่งสม ่าเสมอ การช าระเงินค่าบ ารุงต่างๆ โดยทนัที การร่วม
กระท ากิจกรรมกบัสโมสรและการประพฤติตนใหเ้หมาะสมเพื่อสร้างภาพพจน์อนัดีงามของ
สโมสรไลออนส์ในประชาคมนั้นๆ 

(ข) สมำชิกวิสำมัญ (MEMBER AT LARGE ) ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีถูกยา้ยจากภูมิล าเนา หรือเน่ืองจาก
ปัญหาสุขภาพ หรือเหตุผลอนัควรอ่ืนๆ  ซ่ึงไม่สามารถจะเขา้ประชุมสโมสรไดโ้ดยสม ่าเสมอแต่ยงั
ประสงคท่ี์จะด ารงสมาชิกภาพของสโมสรน้ีอยู ่และคณะกรรมการบริหารสโมสรไดป้ระชุมพิจารณา
สถานภาพของสมาชิกผูน้ี้แลว้ การพิจารณาสถานภาพเช่นน้ี คณะกรรมการบริหารสโมสรจะ
พิจารณาทุกๆ 6 เดือน สมาชิกวิสามญัไม่มีสิทธิท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของสโมสร หรือออก
เสียงในการประชุมต่างๆ หรือการประชุมประจ าปีของภาคหรือสมาคมสโมสรไลออนส์สากล แต่
จะตอ้งช าระค่าบ ารุงสโมสร รวมทั้งค่าบ ารุงภาค และค่าบ ารุงสากลตามท่ีสโมสรเรียกเก็บ 

(ค) สมำชิกกติติมศักดิ์ ( HONORARY ) ไดแ้ก่ บุคคลผูซ่ึ้งไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์น้ี แต่ได้
ปฏิบติังานบริการอนัดีเด่นให้แก่ชุมชนหรือสโมสรน้ี ซ่ึงสโมสรปรารถนาจะยกยอ่งใหเ้กียรติเป็น
พเิศษเชิญเขา้เป็นสมาชิก สโมสรจะตอ้งออกเงินค่าเขา้เป็นสมาชิกใหม่กบัค่าบ ารุงไลออนส์สากล
และภาคให ้สมาชิกประเภทน้ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมใดๆแต่ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษอยา่ง เช่น สมาชิก
สามญั 

(ง) สมำชิกพเิศษ ( PRIVILEGED ) ไดแ้ก่ สมาชิกของสโมสรน้ีท่ีเป็นสมาชิกแลว้สิบหา้ปีหรือกวา่
นั้น ซ่ึงอาจเน่ืองจากความป่วยไข ้มีร่างกายทุพพลภาพ มีวยัชรา หรือมีเหตุผลอนัสมควรอ่ืนๆซ่ึงคณะ
กรรมการบริหารสโมสรพิจารณาแลว้ลงมติใหด้ ารงฐานะเป็นสมาชิกพิเศษโดยใหถ้อนฐานะของ
สมาชิกสามญัของผูน้ั้นเสีย สมาชิกพิเศษจะตอ้งช าระค่าบ ารุง รวมทั้งค่าบ ารุงภาค ค่าบ ารุงสากล 
ตามท่ีสโมสรเรียกเก็บ สมาชิกพิเศษมีสิทธิในการออกสียงและสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิกทั้งหมด 
ยกเวน้สิทธิในการด ารงต าแหน่งกรรมการในสโมสรในภาค หรือในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 



(จ) สมำชิกตลอดชีพ ( LIFE MEMBER ) ไดแ้ก่ สมาชิกของสโมสรซ่ึงไดเ้ป็นสมาชิกสามญัมาแลว้
โดยต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 20 ปี หรือกวา่นั้น และไดป้ฏิบติังานบริการอนัดีเด่นใหแ้ก่สโมสร แก่
ชุมชน หรือแก่สมาคม   หรือสมำชิกผู้ใดท่ีป่วยหนัก หรือสมาชิกผูใ้ดของสโมสรท่ีเป็นสมาชิกสามญั
ต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลา 15 ปี หรือกวา่นั้น ตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 70 ปี อาจเป็นสมาชิกตลอดชีพของ
สโมสรน้ีได ้โดย 

1. สโมสรน้ีไดเ้สนอขอไปยงัสมาคม 
2. สโมสรน้ีไดช้ าระเงินค่าบ ารุงต่างๆ ท่ีจะมีขึ้นในอนาคตให้แก่สมาคม

เป็นจ านวนเงิน 650 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินตราอ่ืนใดในมูลค่าท่ีเท่ากนั  
 

สมาชิกตลอดชีพจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัตราบเท่าท่ีไดป้ฏิบติัการตาม
พนัธะโดยครบถว้น  สมาชิกตลอดชีพซ่ึงประสงคจ์ะยา้ยสโมสรและไดรั้บเชิญให้เขา้เป็นสมาชิก
ของสโมสรไลออนส์อ่ืน จะเป็นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรไลออนส์นั้นโดยอตัโนมติั   
ไม่มีขอ้หา้มมิใหส้โมสรแห่งน้ีเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสโมสรจากสมาชิกตลอดชีพตามความ
เหมาะสม  อดีตสมาชิก Lioness ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสมาชิกสามญัของสโมสรไลออนส์หรือเป็น
สมาชิกสามญัของสโมสรไลออนส์ ก่อนวนัท่ี30 มิถุนายน 2550, อาจรวมเวลาการด ารงสมาชิก
ภาพทั้งหมดขณะท่ีเป็นสมาชิก Lioness ของพวกเขาเพื่อใชสิ้ทธ์ิการเป็นสมาชิกตลอดชีพ  สมาชิก 
Lioness ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของสโมสรไลออนส์หลงัจาก30 มิถุนายน 2550 จะไม่ไดรั้บสิทธ์ิการ
ค านวณเวลาการด ารงสมาชิกภาพ เพื่อใชสิ้ทธ์ิเป็นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรน้ี      หมวดสมาชิก
ภาพน้ีจะรวมอยูใ่นการค านวณสูตรผูแ้ทนสโมสร 

(ฉ) สมำชิกสมทบ ( ASSOCIATE MEMBER ) ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกหลกัอยูใ่นสโมสรอีก
แห่งหน่ึง แต่มามีถ่ินท่ีอยู ่หรือประกอบอาชีพอยูใ่นชุมชนท่ีสโมสรน้ีใหบ้ริการอยู ่สถานภาพน้ีอาจ
มอบใหไ้ดโ้ดยการเช้ือเชิญของคณะกรรมการบริหารสโมสร และจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นรายปี 
สโมสรจะไม่รายงานสมาชิกสมทบลงในรายงานสมาชิกประจ าเดือน    

  สมาชิกสมทบอาจลงคะแนนเสียงในเร่ืองต่างๆของสโมสรในท่ีประชุมท่ีตนไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม แต่ไม่อาจเป็นผูแ้ทนสโมสรในฐานะผูแ้ทนในการประชุมภาค ( ภาคเด่ียว ภาคชัว่คราว และ/
หรือภาครวม ) หรือในการประชุมใหญ่สากล ไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งกรรมการสโมสรในภาค หรือ
สากล หรือไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล ผา่นทางสโมสรน้ี ค่าบ ารุง
สากลและภาค ( ภาคเด่ียว ภาครอง ภาคชัว่คราว และ/หรือ ภาครวม ) จะไม่เรียกเก็บเอาจากสมาชิก
สมทบ อยา่งไรก็ดีมิไดห้า้มมิใหส้โมสรน้ีเรียกเก็บค่าบ ารุงเอาจากสมาชิกสมทบตามท่ีเห็นสมควร
หมวดสมาชิกภาพน้ีจะไม่รวมอยูใ่นการค านวณสูตรผูแ้ทนสโมสร 
(ช) สมำชิกอสิระ ( AFFILIATE MEMBER ) ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีคุณภาพในชุมชน ผูท่ี้ในปัจจุบนัไม่
สามารถเขา้ร่วมงานอยา่งเตม็ท่ีในในฐานะสมาชิกสามญัของสโมสรได ้แต่ปรารถนาท่ีจะสนบัสนุน
สโมสรและริเร่ิมดา้นบริการชุมชนโดยใกลชิ้ดกบัสโมสร สถานภาพน้ีอาจมอบใหไ้ดโ้ดยการเช้ือ
เชิญของคณะกรรมการสโมสร 



 สมาชิกอิสระ มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆของสโมสรในท่ีประชุมท่ีตนไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม  แต่ไม่อาจเป็นผูแ้ทนสโมสรในฐานะผูแ้ทนในการประชุมภาค ( ภาคเด่ียว ภาครอง ภาค
ชัว่คราว และ/หรือ ภาครวม )หรือในการประชุมใหญ่สากล    

 สมาชิกอิสระ จะไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งกรรมการในสโมสร ภาคหรือสากล หรือไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล  สมาชิกอิสระจะตอ้งช าระค่าบ ารุงภาค  
สากล และค่าบ ารุงอ่ืนใดท่ีสโมสรในทอ้งถ่ินจะเรียกเก็บ 

ข้อ 2. สถานภาพสมบูรณ์ของสมาชิก สมาชิกผูใ้ดไม่จ่ายภาระหน้ีใด ๆ อนัเน่ืองจากสโมสรแห่งน้ีภายใน
สามสิบ (30) วนั หลงัจากไดรั้บการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเลขาธิการสโมสร จะสูญเสีย/ 
สถานะภาพท่ีดีของเขาและเธอนั้นจนกวา่ภาระหน้ีดงักล่าวจะไดรั้บการจ่ายเตม็จ านวน เฉพาะสมาชิกท่ีมีสถานภาพ
สมบูรณ์เท่านั้นท่ีสามารถใชสิ้ทธ์ิลงคะแนนและการด ารงต าแหน่งในสโมสรแห่งน้ี 

ข้อ 3. นอกจากสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศกัด์ิแลว้ หา้มมิใหส้มาชิกของสโมสรไลออนส์น้ีเป็น
สมาชิกสโมสรไลออนส์อ่ืนพร้อมกนั 

 DUAL MEMBERSHIP. No person shall simultaneously hold membership, other than honorary or 
associate, in this and any other Lions club. 

ข้อ 4. การลาออก   สมาชิกผูใ้ดจะลาออกจากสโมสรก็ได ้และการลาออกน้ีจะมีผล เม่ือคณะกรรมการ
บริหารสโมสรไดรั้บการลาออกนั้นแลว้ อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจจะยบัย ั้งการอนุมติัให้ออกไว้
จนกวา่สมาชิกผูน้ั้นจะไดช้ าระหน้ีสินท่ีมีอยูท่ ั้งหมด รวมทั้งไดส่้งคืนเงินทุนและทรัพยสิ์นต่างๆ กบัคืนบรรดาสิทธิ
ท่ีจะใชช่ื้อ “ ไลออนส์ “  เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายอ่ืนๆของสโมสรน้ี และของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากลทั้งหมดเสียก่อนก็ได ้

ข้อ 5. การคืนสู่สมาชิกภาพ   สมาชิกผูใ้ดท่ีถูกคดัช่ือออกจากสมาชิกภาพท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสร
ไปแลว้ อาจกลบัคืนเป็นสมาชิกตามเดิมได ้และจะยงัคงรักษาสถิติการบริการในไลออนส์ท่ีมีอยูก่่อนหนา้น้ีเอาไวใ้น
สภาพเดิมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถิติการบริการในไลออนส์ทั้งหมดได ้สมาชิกท่ีถูกคดัช่ือออกจากสมาชิกภาพ
มากกวา่ 12 เดือน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญ มาตรา 3  ขอ้ 2. 

ข้อ 6. การโอนยา้ยสโมสร  การโอนยา้ยสมาชิกภาพ สโมสรไลออนส์น้ีอาจจะรับโอนผูท่ี้พน้จากสมาชิก
ภาพหรือก าลงัจะพน้จากสมาชิกภาพของอีกสโมสรหน่ึงเขา้เป็นสมาชิกของสโมสรได ้ทั้งน้ีโดย  เลขาธิการสโมสร
ไดรั้บแบบค าร้องขอโอนสมาชิกภาพภายใน 6 เดือน หลงัจากวนัท่ีพน้จากสมาชิกภาพของสโมสรเดิม หรือหากไม่มี
แบบค าร้องก็ใชบ้ตัรประจ าตวัสมาชิกในปัจจุบนัการพน้จากสมาชิกภาพนั้นมีสถานภาพสมบูรณ์และผูย้ืน่แบบค า
ร้องหรือบตัรสมาชิกนั้นไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการสโมสรแลว้  ถา้ระยะเวลาท่ีพน้จากสมาชิกภาพจากสโมสร 
อ่ืนกบัวนัท่ียืน่แบบค าร้องขอโอนหรือบตัรสมาชิกในปัจจุบนัเกินกวา่ 12 (สิบสอง) เดือน ผูย้ืน่ค  าขอจะกลบัเป็น
สมาชิกในสโมสรน้ีไดด้ว้ยการปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ธรรมนูญ มาตรา 3  ขอ้ 2. น้ีเท่านั้น 

ข้อ 7. เลขาธิการสโมสรจะตอ้งเสนอช่ือสมาชิกท่ียงัไม่ไดช้ าระหน้ีใดๆท่ีคา้งอยูก่บัสโมสรภายใน 60 วนั 
หลงัจากท่ีสมาชิกผูน้ั้นไดรั้บหนงัสือทวงถามจากเลขาธิการสโมสรแลว้ ใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณา 
ลงมติวา่ สมควรจะปลดสมาชิกผูน้ั้นออกจากทะเบียนสมาชิของสโมสรหรือจะยงัคงใหด้ ารงสมาชิกภาพอยูต่่อไป 



ข้อ 8. สโมสรจะตอ้งช่วยเหลือและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการประชุมและกิจกรรมของสโมสร โดย
สโมสรตอ้งกระตุน้และประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกเขา้ร่วมประชุมและท ากิจกรรม 

 

มำตรำ 2 
กำรเลือกตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

 
 ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสร นอกจากต าแหน่งนายกสโมสรท่ีเพิ่งผา่นพน้หนา้ท่ี  

จะตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. การเลือกตั้งประจ าปี ANNUAL ELECTION  ภายใตบ้ทบญัญติัของขอ้ 7 และ 8 ของมาตรา 

น้ี เจา้หนา้ท่ีสโมสรและสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการบริหาร ยกเวน้กรรมการอ านวยการ จะไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นประจ าทุกปี และจะเขา้รับต าแหน่งในวนัท่ี 1 กรกฎาคม และจะด ารงต าแหน่งเป็นเวลาหน่ึงปีนบัจากวนันั้นหรือ
จนกวา่ ผูรั้บมอบต าแหน่งจะตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งและมีคุณสมบติัครบถว้น   เลขาธิการจะตอ้งรายงานเจา้หนา้ท่ี
สโมสรท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่ใหส้ านกังานไลออนส์สากลภายใน 15 วนันบัจากวนัเลือกตั้ง 

 ขอ้ 2. การเลือกตั้งกรรมการอ านวยการ DIRECTORS ELECTION  กรรมการอ านวนการคร่ึงหน่ึง
จะไดรั้บการเลือกตั้งทุกปีและจะเขา้รับต าแหน่งในวนัท่ี 1 กรกฎาคมหลงัการเลือกตั้ง  และจะด ารงต าแหน่งสอง (2) 
ปีนบัจากนั้น หรือจนกวา่ผูรั้บมอบต าแหน่งจะไดรั้บการเลือกตั้งและมีคุณสมบติัครบถว้น  ยกเวน้วา่ในการเลือกตั้ง
คร้ังแรกท่ีจดัขึ้นหลงัจากมีการน าธรรมนูญและขอ้บงัคบัฉบบัน้ีไปใชแ้ลว้กรรมการอ านวยการคร่ึงหน่ึง จะไดรั้บ
การเลือกตั้งเป็นเวลาสองปีและอีกคร่ึงหน่ึงของกรรมการจะไดรั้บการเลือกตั้งเป็นเวลาหน่ึงปี 

 ขอ้ 3. คุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีสโมสร ตอ้งเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็และมีสถานะสมบูรณ์เท่านั้นท่ีมี
สิทธิท่ีจะด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีสโมสรแห่งน้ี 

 ขอ้ 4. คณะกรรมการสรรหา NOMINATING COMMITTEE  นายกสโมสรจะตอ้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงจะส่งรายช่ือผูส้มคัรส าหรับเจา้หนา้ท่ีสโมสรต่าง ๆ ใหก้บัสโมสรในการประชุมเสนอช่ือ
เจา้หนา้ท่ีสโมสร หากการเสนอช่ือไม่ประสบความส าเร็จให้เสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีสโมสรไดใ้นท่ีประชุมฯ 

 ขอ้ 5. การประชุมในการเสนอช่ือ NOMINATION MEETING  การประชุมคณะกรรมการสรรหา
จะจดัขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดวนัและสถานท่ีในการประชุมดงักล่าว
เพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร  การประชุมจะแจง้โดยทางไปรษณียห์รือวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือโดย
ใหบุ้คคลน าไปส่งใหก้บัสมาชิกของสโมสรแต่ละคน อยา่งนอ้ยสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม 

 ขอ้ 6. การเลือกตั้ง ELECTION  การเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนหรือตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารก าหนด ณ สถานท่ีและเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด ประกาศการเลือกตั้งจะแจง้โดยทาง
ไปรษณียห์รือวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยใหบุ้คคลน าไปส่งใหก้บัสมาชิกของสโมสรแต่ละคน อยา่งนอ้ยสิบ
ส่ี (14) วนัก่อนวนัเลือกตั้ง ประกาศดงักล่าวจะรวมถึงช่ือของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัในการ
ประชุมก่อนหนา้น้ีและภายใตข้อ้ 3 ขา้งตน้ จะมีขอ้ความว่าผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเหล่าน้ีจะไดรั้บการลงคะแนนรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ถา้ไม่มีการเสนอช่ืออาจมีการเสนอช่ือในท่ีประชุมการเลือกตั้งคร้ังน้ีได ้



 ขอ้ 7. การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งจะตอ้งด าเนินการโดยบตัรลงคะแนนลบั โดยการออกเสียง
ลงคะแนนจากสมาชิกท่ีเขา้ประชุม และมีคุณสมบติัท่ีจะออกเสียงได ้

 ขอ้ 8. ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีสโมสร จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงส่วนใหญ่ท่ีสมาชิกสโมสร
น าเสนอและการลงคะแนน  เพื่อท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง เพื่อจุดประสงคใ์นการเลือกตั้งเช่นนั้นเสียงขา้งมากถูก
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเสียงมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด ไม่รวมถึงบตัรเสียและงดออกเสียง หากใน
การลงคะแนนเสียงคร้ังแรกและการลงคะแนนคร้ังต่อไป ไม่มีผูส้มคัรรับเสียงขา้งมากผูส้มคัรหรือผูส้มคัรท่ีไดรั้บ
คะแนนเสียงเท่ากนัจะถูกตดัออกและการลงคะแนนจะด าเนินต่อไปจนกวา่ผูส้มคัรคนใดจะไดรั้บเสียงขา้งมาก  ใน
กรณีท่ีมีการเสมอกนัในการลงคะแนนเสียงใด ๆ การลงคะแนนเสียงจะด าเนินการต่อไปจนกวา่จะมีผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้ง 

 ขอ้ 9. หากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไม่รับต าแหน่งหนา้ท่ี   ในการประชุมเสนอช่ือและการประชุม
เลือกตั้งผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไม่สามารถไม่รับต าแหน่งหนา้ท่ีไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ หรือ การเสนอช่ือและต าแหน่งใดท่ี
ไม่มีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพิ่มเติมส าหรับเจา้หนา้ท่ี
สโมสรนั้นในท่ีประชุม  

 
ขอ้10. ต าแหน่งวา่ง   ถา้ต าแหน่งนายกสโมสรหรืออุปนายก ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงวา่งลงดว้ย

เหตุใดเหตุหน่ึงก็ตาม  อุปนายกท่ีอยูใ่นต าแหน่งถดัไปจะเขา้ด ารงต าแหน่งแทน  ในกรณีท่ีบทบญัญติั
ส าหรับการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนดงักล่าวส าหรับต าแหน่งนายกสโมสร  อุปนายกคนท่ีหน่ึงหรืออุปนายก
คนท่ีสองไม่สามารถจะกระท าได ้ ใหค้ณะกรรมการบริหารสโมสรเรียกประชุมเลือกตั้งเป็นพิเศษ  โดยแจง้
ใหส้มาชิกท่ีมีสถานภาพสมบรูณ์แต่ละคนทราบเวลาและสถานท่ีประชุมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
สโมสรไดก้ าหนดเป็นการล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการประชุม ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งในการประชุมเลือกตั้งคร้ัง
น้ีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งท่ีวา่งนั้น 

ในกรณีท่ีต าแหน่งวา่งมีจ านวนเช่นนั้นเพื่อลดจ านวนกรรมการใหน้อ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว้
ส าหรับองคป์ระชุมสมาชิกของสโมสรมีอ านาจท่ีจะเติมต าแหน่งท่ีวา่งดงักล่าว โดยการเลือกตั้งท่ีจดัขึ้นใน
การประชุมสามญัของสโมสร เม่ือแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และในลกัษณะท่ีระบุไวใ้นขอ้11 ต่อไปน้ี อาจมี
การแจง้ใหท้ราบโดยเจา้หนา้ท่ีสโมสรหรือกรรมการสโมสรท่ีเหลือ แต่ถา้ไม่มีก็ใหแ้จง้โดยสมาชิกคนใดก็
ได ้

ขอ้ 11. การท าหนา้ท่ีแทนเจา้หนา้ท่ีรับเลือกตั้ง REPLACEMENT OF OFFICERS-ELECT   ใน
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการเลือกตั้งก่อนท่ีจะเขา้รับต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัติหนา้ท่ีหรือปฏิเสธหนา้ท่ีดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามนายกสโมสรอาจเรียกประชุมพิเศษเพื่อเลือกตั้งแทนเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว โดยแจง้ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการ
ประชุมดงักล่าว โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์วลาและสถานท่ี ใหก้บัสมาชิกแต่ละคนโดยทางไปรษณียห์รือโดยให้
บุคคลน าไปส่งใหก้บัสมาชิกของสโมสรแต่ละคน การเลือกตั้งจะมีขึ้นทนัทีหลงัจากการเสนอช่ือถูกปิดและการออก
เสียงลงคะแนนส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง 

 



มำตรำ 3 
หน้ำที่ของกรรมกำร 

 
ข้อ 1. นำยกสโมสร  ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งน้ีจะเป็นดงัน้ี: 

(ก) มีหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารงานของสโมสร 
(ข) เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสร 
(ค) ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของ Club Global Action Team และท าใหม้ัน่ใจในส่ิงต่อไปน้ี: 

(1) รับรองการเลือกตั้งผูน้ าไลออนส์ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
ประธานฝ่ายบริการ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ และอุปนายกสโมสร ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานฝ่ายพฒันาผูน้ า 

(2) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการจดัประชุมเป็นประจ าเพื่อพูดคุยและริเร่ิมโครงการ
ท่ีริเร่ิมโดย Global Action Team 

(3) ร่วมมือกบัทีม Global Action District และนายกสโมสรอ่ืน ๆ เพื่อริเร่ิม
เพิ่มเติมท่ีมุ่งเนน้การขยายการใหบ้ริการดา้นมนุษยธรรม การพฒันาความเป็นผูน้ า และ
การเติบโตของสมาชิก 

(ง) ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของสโมสรและประธานคณะกรรมการฝ่าย   ใหด้ าเนินการตามแผน
ส าหรับการเติบโตของสมาชิก การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ
ดา้นมนุษยธรรมตามท่ีคณะกรรมการบริหารของสโมสรเสนอ 

(จ) การเรียกประชุมสามญัและการประชุมพิเศษของคณะกรรมการของสโมสรน้ี 
(ฉ) เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีประจ าและคณะกรรมการพิเศษของสโมสร  กบัร่วมมือ

กบัประธานกรรมการดงักล่าว  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการรายงานผลของการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการเหล่านั้นบงัเกิดผลดี 

(ช) เป็นผูดู้และจดัใหมี้การเรียกประชุมเลือกตั้งกรรมการบริหารตามก าหนด  กบัจดัการแจง้ให้
สมาชิกทราบพร้อมทั้งด าเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อย  

(ซ) รับรองวา่สโมสรด าเนินงานตามกฎหมายทอ้งถ่ิน 
( ฌ) รับรองการบริหารการด าเนินงานของสโมสรอยา่งเหมาะสม โดยท าใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ี

สโมสรและสมาชิกทุกคนของสโมสร จะปฏิบติัตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรและธรรมนูญและ
ขอ้บงัคบัของสากล 

(ญ) ส่งเสริมการเจรจาต่อรองและแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทอย่างยติุธรรมและโปร่งใสโดยใช้
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทหากจ าเป็น 

(ฎ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตซ่ึงสโมสรน้ีสังกดัอยูด่ว้ย 
(ฎ) ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัอุปนายกสโมสรเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะ

ด าเนินต่อไป 



 2. นำยกสโมสรเพิง่ผ่ำนพ้นหน้ำที่    นายกสโมสรเพิ่งผา่นพน้หนา้ท่ี และอดีตนายกสโมสรคนอ่ืน 
ๆ มีหนา้ทีเป็นท่ีปรึกษานายกสโมสร และอุปนายกสโมสร ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน LCIF ของสโมสร (club 
LCIF coordinator) เวน้แต่สมาชิกสโมสรคนอ่ืนจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งน้ี   

 3. อุปนำยกสโมสร คนท่ี 1    ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งน้ีจะเป็นดงัน้ี: 
(ก) ด าเนินการประเมินคุณภาพประจ าปีของสโมสรและร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของสโมสร

โดยเฉพาะสมาชิก Club’s Global Action Team   และประธานคณะกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ในช่วงท่ีด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสโมสร คนท่ี 1    เพื่อพฒันาแผนส าหรับการเติบโตของสมาชิก การมีส่วนร่วมของชุมชน
และ การปฏิบติัตามบริการดา้นมนุษยธรรม เพื่อน าเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร  เม่ือถึงเวลา
จะเขา้ด ารงต าแหน่งนายกสโมสร 

(ข) รับใชใ้นฐานะสมาชิกคนส าคญัของ Club’s Global Action Team ของสโมสร ในฐานะ
ประธานฝ่ายพฒันาผูน้ าของสโมสร และร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาผูน้ า 

 (1) ท าใหแ้น่ใจวา่สมาชิกใหม่ไดรั้บการปฐมนิเทศสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส้มาชิก
        ใหม่เขา้ใจถึงการด าเนินงานสโมสรภายใตก้ารบริหารงานของ ภาคฯ ภาครวมฯ  
         และสมาคมสโมสรไลออนส์สากล โดยไดรั้บการดูแลสนบัสนุนจากประธานฝ่าย           
         สมาชิกภาพของสโมสร 

 (2) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีสโมสร Club officers และ / หรือสโมสรไดเ้ขา้ร่วม 
        การฝึกอบรมท่ีจดัโดยภาคและ / หรือเรียนรู้ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ Lions Learning  
        Center (LLC) 

  (3) ประสานงานกบัผูป้ระสานงานDistrict Global Leadership Coordinator ของภาคฯ ถึง      
         ความจ าเป็นในการเสนอช่ือของผูน้ าใหม่ท่ีมีศกัยภาพและกิจกรรมดา้นพฒันาผูน้ าท่ี   
         สมาชิกสโมสรเขา้ร่วม 

  (4) สรรหาผูน้ าท่ีมีศกัยภาพและสนบัสนุนการพฒันาเพื่อเป็นฐานะผูน้ าในอนาคต 
  (5) สนบัสนุนใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมความเป็นผูน้ าท่ีเสนอโดยภาคฯ ภาค

        รวมฯ และสโมสรไลออนส์สากล 
 (ค)  มีบทบาทส าคญัในการรักษาสมาชิกภาพ และรับรองความเป็นเลิศขององคก์รโดยการวดั

ความพึงพอใจของสมาชิกและใชป้ระโยชน์จากขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของสโมสร(ง) มี
บทบาทส าคญัในการรักษาความเป็นสมาชิกและรับรองความเป็นเลิศขององคก์รโดยการวดัความพึงพอใจ
ของสมาชิกและใชป้ระโยชน์จากขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของสโมสร 

(จ) ท าความเขา้ใจบทบาทของสโมสรในกิจกรรมและกิจกรรมของภาค 
(ฉ) ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของสโมสรอ่ืน ๆ เพื่อรับแนวคิดท่ีอาจน าไปใชก้บัสโมสร 
(ช) ไดรั้บความรู้ในเชิงลึกของภาค การริเร่ิมของภาครวม ท่ีสนบัสนุนการพฒันาความเป็นผูน้ า  

การเติบโตของสมาชิกและการขยายบริการดา้นมนุษยธรรม 
(ซ) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตท่ีสโมสรน้ีตั้งอยู่ 



(ฌ) เม่ือนายกสโมสรไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้น่ืองจากเหตุใดเหตุหน่ึง อุปนายกท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งถดัไปจะเขา้ท าหนา้ท่ีแทนและปฏิบติัติงานตามอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายกสโมสร 

(ญ) อุปนายกแต่ละคนจะตอ้งดูแลการปฏิบติัติงานของคณะกรรมการคณะต่าง ๆของสโมสรตามท่ี
นายกสโมสรมอบหมาย 

4. อุปนำยกสโมสร   เม่ือนายกสโมสรไม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้น่ืองจากเหตุใดเหตุหน่ึง อุป
นายกท่ีอยูใ่นต าแหน่งถดัไปจะเขา้ท าหนา้ท่ีแทน และปฏิบติัติงานตามอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายก
สโมสร อุปนายกแต่ละคนจะตอ้งดูแลการปฏิบติัติงานของคณะกรรมการคณะต่าง ๆของสโมสรตามท่ี
นายกสโมสรมอบหมาย 
 5. เลขำธิกำร   เลขาธิการมีหนา้ท่ีปฏิบติังานภายใตก้ารก ากบัการและสั่งการของนายกสโมสร และ

คณะกรรมการบริหารสโมสรกบัท าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงานระหวา่งสโมสรและภาค (ภาคเด่ียว หรือ
ภาครอง และภาครวม) ซ่ึงสโมสรนั้นตั้งอยูร่วมทั้งสมาคมสโมสรไลออนส์สากลดว้ย ในการปฏิบติังานดงักล่าวน้ี 
เลขาธิการจะตอ้ง 

ก. จดัส่งรายงานประจ าเดือนและรายงานอ่ืนๆไปยงัส านกังานของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
ตามแบบฟอร์ม  ซ่ึงมีขอ้ความตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลตอ้งการ 

ข. จดัส่งรายงานไปยงัคณะกรรมการบริหารภาคตามท่ีคณะกรรมการตอ้งการ  รวมทั้งรายงาน
สมาชิกภาพและกิจกรรมประจ าเดือนดว้ย 

ค. ใหค้วามร่วมมือและร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตซ่ึง
สโมสรสังกดัอยู่   

  ง. จดัเก็บรักษาบนัทึกประวติัทัว่ไปของสโมสรรวมทั้งบนัทึกการประชุมของสโมสรและของ
คณะกรรมการบริหารสโมสร สถิติการเขา้ประชุมของสมาชิก  การแต่งตั้งคณะกรรมการ  การเลือกตั้ง  การจดักลุ่ม
อาชีพของสมาชิก (ถา้มี)  ต าบลท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องสมาชิก  บญัชีสมาชิกสโมสร 

จ. จดัท าหนงัสือค ้าประกนัความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามจ านวนเงินและประเภท
ของการประกนัตามท่ีคณะกรรมการบริหารสโมสรก าหนด 

 ฉ. ส่งมอบหนา้ท่ี บนัทึกทัว่ไปของสโมสร เม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ใหเ้ลขาธิการ
คนต่อไป 

6. เหรัญญิก   มีหนา้ท่ี 
ก. รับเงินทุกประเภทจากเลขาธิการ หรือผูอ่ื้นและน าเงินดงักล่าวฝากธนาคารหน่ึงหรือหลายธนาคาร  ตาม

ค าแนะน าของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสโมสรแลว้ 
ข. จดัใหมี้การออกหนงัสือโดยร่วมมือกบัเลขาธิการสโมสร แจง้แก่สมาชิกรายไตรมาสหรือรายคร่ึงปีให้

สมาชิกช าระค่าบ ารุง และภาระผกูพนัทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหน้ีกบัสโมสรน้ีและรายงานการจ่ายเงินต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

ค. จ่ายเงินช าระหน้ีสินของสโมสรตามอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบให ้   
ง. จดัท าและรักษาบญัชีรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆของสโมสร 



จ.จดัท าและเสนอรายงานฐานะการเงินรายเดือนและรายคร่ึงปี  ใหก้บัส านกังานไลออนส์สากล และ
คณะกรรมการบริหารสโมสรของสโมสรน้ี 

ฉ.จดัท าหนงัสือค ้าประกนัความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามจ านวนเงินและประเภทของการ
ประกนัตามท่ีคณะกรรมการบริหารสโมสรก าหนด 

ช. ส่งมอบหนา้ท่ี รายงานการเงิน กองทุน และรายงานต่าง ๆของสโมสร เม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง ให้เหรัญญิกสโมสรคนต่อไป 

ฌ. ท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน 
 
 
   
7. ประธำนฝ่ำยสมำชิกภำพ   เป็นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งน้ี 

คือ 
(ก) ท าหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกคนส าคญัของทีม Club’s Global Action Team   ของสโมสรในฐานะ

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ 
(ข) ร่วมมือกบั District Global Action Team ในการเชิญสมาชิกและเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ประชุมของภาค ภูมิภาค และเขต และกิจกรรมเก่ียวขอ้งอ่ืน 
(ค) พฒันาและเป็นผูน้ าคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ เพื่อช่วยด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการเป็นสมาชิกของสโมสร และเพื่อเพิม่ประสบการณ์การเป็นสมาชิกในเชิงบวก 
(ง) สนบัสนุนใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเติบโตของสมาชิก โดยเชิญสมาชิกท่ีคาดหวงัเขา้

สโมสร ติดตามสมาชิกท่ีคาดหวงัทนัที 
(จ) ส่งเสริมบรรยากาศของสโมสรโดยรับฟังและจดัการกบัปัญหา โดยการสนบัสนุนของคณะ

กรรมการบริหารของสโมสร  ส ารวจและรับฟังขอ้เสนอแนะและประสบการณ์ในเชิงบวกของสมาชิกใน
โอกาสต่าง ๆ  

(ฉ) ชกัชวนสมาชิกใหม่ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นท่ีสนใจของสมาชิก 
(ช) ร่วมมือกบัประธานฝ่ายบริการของสโมสร club service chairperson  เช่นเดียวกบั

คณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสโมสรเพื่อส่งเสริมโอกาสในการเป็นสมาชิก 
(ฌ) ท าความเขา้ใจกบัความแตกต่างของประเภทสมาชิกและโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเสนอโครงการ

เก่ียวกบัสมาชิกภาพใหก้บัสมาชิกสโมสร 
(ญ) มัน่ใจวา่สมาชิกใหม่จะไดรั้บการปฐมนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส้มาชิกใหม่เขา้ใจวา่

สโมสรด าเนินงานอยา่งไรภายในการท างานของภาค และสโมสรไลออนส์สากล  โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากอุปนายกคนท่ี1 คนแรกของสโมสร / ประธานฝ่ายพฒันาผูน้ าของสโมสร 

(ฎ) เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตท่ีสโมสรน้ีตั้งอยูต่ามความ
เหมาะสม 

 



8. ประธำนฝ่ำยบริกำร SERVICE CHAIRPERSON ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งน้ีจะเป็นดงัน้ี: 
(ก) ท าหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกคนส าคญัของทีม Club’s Global Action Team ของสโมสรในฐานะ

ประธานฝ่ายบริการของสโมสร 
(ข) ท างานร่วมกบัผูป้ระสานงานบริการของภาคฯ (District Global Service Coordinator), ประธาน

ฝ่ายประสานงานLCIF ของสโมสร (club LCIF coordinator), ผูน้ าของภาค, คณะกรรมการฝ่ายบริการของ
สโมสร (club’s service committee) สมาชิกคณะกรรมการบริการของสโมสรและอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาและ
ส่ือสารเป้าหมายการบริการประจ าปี และแผนปฏิบติัการท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในปัจจุบนั
และสอดคลอ้งกบักรอบการใหบ้ริการของไลออนส์สากล   และอาจประกอบดว้ยการสนบัสนุนและการ
ระดมทุนนอกเหนือจากการใหบ้ริการโดยตรงแก่ผูรั้บประโยชน์ 

(ค) เป็นผูน้ าของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมบริการสโมสร เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
กิจกรรมบริการของสโมสร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการบริการของสโมสร 

(ง) ใหโ้อกาสส าหรับเยาวชนในทอ้งถ่ินและ ลีโอ Leos ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการบริการทุกดา้น
รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการการประเมินโครงการและการรายงาน 

(จ) รายงานกิจกรรมการบริการแก่ ไลออนส์สากล (Lions Clubs International) 
(ฉ) ใชท้รัพยากรของสโมสรตามความตอ้งการของชุมชนในปัจจุบนั โดยการตรวจสอบกิจกรรม

การบริการของสโมสรบริการอ่ืน ๆ การพฒันาความร่วมมือของชุมชนเพื่อขยายการบริการและการใช้
เคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีเสนอโดยไลออนส์สากล และมลูนิธิไลออนส์สากล LCIF 

(ช) เพิ่มความพึงพอใจของสมาชิกโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมในโครงการ
บริการ 

(ฌ) ท างานร่วมกบัประธานฝ่ายสมาชิกภาพสโมสร (club membership chairperson) และ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสโมสรเพื่อส่งเสริมโอกาสการการเป็นสมาชิกใหก้บัผูท่ี้ไม่ใช่ไลออนส์ในระหวา่ง
โครงการกิจกรรมบริการ 

(ญ) เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตท่ีสโมสรน้ีตั้งอยูต่ามความ
เหมาะสม 

 
9. ประธำนฝ่ำยส่ือสำรกำรตลำด (MARKETING COMMUNICATION CHAIRPERSON) ความ

รับผิดชอบส าหรับต าแหน่งน้ีจะเป็นดงัน้ี: 
(ก) พฒันาและด าเนินแผนการส่ือสารประจ าปี ส าหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสโมสร 

รวมถึงสมาชิกสโมสร ใหท้ราบถึงข่าวสาร / ผูส้นบัสนุนและสมาชิกใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
(ข) เผยแพร่กิจกรรมของสโมสรรวมถึงโครงการบริการ กองทุน การบริจาค การแข่งขนั ท่ีไดรั้บ

การสนบัสนุนจากไลออนส์สากล และความส าเร็จท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกผา่นส่ือข่าว ส่ือ
สังคมออนไลน์และวิธีอ่ืน ๆ 

(ค) ขยายความคิดริเร่ิมดา้นมนุษยธรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นสมาชิกผา่นส่ือสังคม 



(ง) จดัเตรียมเคร่ืองมือส่ือสารใหส้มาชิกสโมสรและสนบัสนุนใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรผา่นส่ือ และวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ 

(จ) ช่วยนายกสโมสรในการส่ือสารขอ้มูลจากภาคฯ ภาครวม และส านกังานใหญ่ไลออนส์สากล 
กบัสมาชิกสโมสร 

(ฉ) ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัประธานฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสร เพื่อก าหนดเป้าหมายและติดต่อกบั
สมาชิกใหม่สโมสรท่ีมีศกัยภาพ 

(ช) เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคของเขตท่ีสโมสรน้ีตั้งอยูต่ามความ
เหมาะสม   

มีส่วนร่วมในการประชุมท่ีจดัขึ้นโดยประธานการส่ือสารการตลาดของภาคฯ (district marketing 
communications chairperson) 

 

มำตรำ 4 
คณะกรรมกำรบริหำร 
Board of Directors 

 
นอกเหนือจากเจา้หนา้ท่ีสโมสร( Offices)  ประธานฝ่ายท่ีไดรั้บการเลือกตั้งอาจปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการ

บริหารเพิ่มเติมจากต าแหน่งท่ีไดรั้บเลือกอ่ืน ๆ ท่ีสโมสรเห็นวา่จ าเป็น 
ขอ้ 1. ผูป้ระสานงานโครงการ (PROGRAM COORDINATOR)  ปรับปรุงการประชุมทัว่ไปและแจง้ใหส้มาชิก

ทราบถึงหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัต่อสมาชิกโดยก าหนดตารางเวลาวิทยากรและความบนัเทิงส าหรับการประชุมทัว่ไป
ตามความสนใจของสมาชิกสโมสร ผูป้ระสานงานโครงการไดรั้บอนุญาตจากนายกสโมสร แจง้ใหเ้ลขาธิการ
สโมสรเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมและแจง้ใหป้ระธานการส่ือสารการตลาด marketing communication 
chairperson เพื่อให้แน่ใจวา่ไดมี้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูป้ระสานงานโครงการท าหนา้ท่ีตอ้นรับวิทยากรเม่ือ
เดินทางมาถึงและจดัหาท่ีนัง่และการตอ้นรับท่ีเหมาะสมระหวา่งการจดังาน 

ขอ้ 2. ผูป้ระสานงาน LCIF ของสโมสร (CLUB LCIF COORDINATOR)  ท าหนา้ท่ีดูแล ส่ือสารภารกิจและ
ความส าเร็จของ LCIF และความส าคญัต่อสโมสรไลออนส์สากล ใชก้ลยทุธ์การพฒันา LCIF ภายในสโมสรและ
ร่วมมือกบัผูป้ระสานงาน LCIF เพือ่ส่งเสริม LCIF ในพื้นท่ีทอ้งถ่ิน  เพื่อให้แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของภาค
ฯต าแหน่งน้ียงัร่วมมือกบัประธานฝ่ายบริการของสโมสร club service chairperson และทีม Global Action Team 
เพื่อสนบัสนุนการริเร่ิมของสโมสร 

ขอ้ 3. กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภยั SAFETY OFFICER (Optional)  ตอ้งสร้างความมัน่ใจวา่มาตรการ
ความปลอดภยัอยูใ่นสถานท่ีโดยการตรวจสอบกิจกรรม เพื่อระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกรอกรายการตรวจสอบการ
ตรวจสอบดว้ยตนเองตามท่ีมีอยูจ่ากไลออนส์สากล  มัน่ใจการก ากบัดูแลท่ีเพียงพอและการรับประกนัภยัท่ี
เหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์จะตอ้งรวบรวมและรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกบั บริษทัประกนัภยัในเวลาท่ีเหมาะสม 



ขอ้ 4.  ไลออนส์เทมเมอร์ LION TAMER (Optional) มีหนา้ท่ีดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและ
ส่ิงของเคร่ืองใชข้องสโมสร  ซ่ึงรวมทั้งธงใหญ่  ธงเลก็  ฆอ้งส าหรับต าแหน่งนายก  สมุดเพลงและแผน่กระดาน
แขวนป้ายช่ือสมาชิก  ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งเป็นผูจ้ดัวางส่ิงของดงักล่าวใหอ้ยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้งก่อนการประชุมและ
หลงัจากการประชุมจะตอ้งน าไปเก็บรักษาไวใ้หเ้รียบร้อย  ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลรักษาความ
สงบเรียบร้อยของท่ีประชุมดว้ย  จะตอ้งคอยจดัใหผู้ม้าร่วมประชุมนัง่โต๊ะตามท่ีนัง่ท่ีถูกตอ้งกบัแจกจ่ายประกาศ 
วารสาร เอกสาร ใหแ้ก่สมาชิกตามท่ีตอ้งการในการประชุมประจ าเดือนของสโมสร หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสร  ไลออนส์เทมเมอร์จะตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการจดัใหส้มาชิกใหม่นัง่อยูก่บักลุ่มต่าง ๆ  ทุก
คร้ังท่ีประชุม  เพื่อใหส้มาชิกใหม่มีโอกาสไดพ้บปะคุน้เคยกบัสมาชิกอ่ืน ๆมากยิง่ขึ้น 

ขอ้ 5. เทลทวิสเตอร์ TAIL TWISTER (Optional)  มีหนา้ท่ีเป็นผูส่้งเสริมความสามคัคี  มิตรภาพ  และสร้าง
ความมีชีวิติชีวา  ความคึกคกั ในการประชุมโดยการท าให้สมาชิกเกิดความชะงกั กระอึกกระอกั โดยการละเล่นแบบ
ต่าง ๆ และวิธีการปรับดว้ยอตัราพอสมควร ไม่มีกฎเกณฑต์ดัสินในการปรับอยา่งไรก็ดี ค่าปรับน้ีจะตอ้งไม่เกิน
จ านวนท่ีก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริหารสโมสร และในการประชุมคร้ังหน่ึงๆ สมาชิกคนหน่ึงจะถูกปรับได้
เพียง 2 คร้ัง เท่านั้น  ตวัเทลทวิสเตอร์เองจะถูกปรับไม่ได ้ เวน้แต่สมาชิกท่ีอยูท่ี่นัน่ทั้งหมดจะออกเสียงใหป้รับเทล
ทวิสเตอร์เป็นเอกฉนัท ์ เงินท่ีเทลทวิสเตอร์รวบรวมไดจ้ากค่าปรับ  จะตอ้งส่งใหแ้ก่เหรัญญิกสโมสรโดยทนัที  ซ่ึง
เหรัญญิกจะไดอ้อกใบรับเงินใหเ้ป็นหลกัฐาน 

ขอ้ 6. กรรมการอ านวยการ (DIRECTOR)  เพิม่เติมและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร  ระยะเวลาการปฏิบติั
หนา้ท่ีคือสองปี 

 

มำตรำ 5 

คณะกรรมกำร 
Committees 

 
ข้อ 1. คณะกรรมกำรสโมสร (STANDING COMMITTEES)   อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรโดยนายก

สโมสร ยกเวน้ต าแหน่งประธานฝ่ายท่ีท าหนา้ท่ีในคณะกรรมการ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเลือกตั้ง อาจมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารของสโมสรก าหนด 

(ก) GLOBAL ACTION TEAM.  นายกสโมสรเป็นประธานฝ่าย GLOBAL ACTION TEAM ของสโมสร ซ่ึง
ประกอบดว้ย อุปนายกคนท่ี1 ของสโมสร (ท าหนา้ท่ีในฐานะประธานฝ่ายพฒันาผูน้ า) ประธานฝ่ายสมาชิก
ภาพสโมสร และประธานฝ่ายบริการสโมสร ดว้ยการสนบัสนุนของคณะกรรมการบริหาร พฒันาและริเร่ิม
แผน  ประสานงานเพื่อขยายการบริการดา้นมนุษยธรรม บรรลุการเติบโตของสมาชิกและการพฒันาผูน้ าใน
อนาคต   ร่วมประชุมกบัสมาชิกสโมสรเป็นประจ าเพื่อหารือเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของแผนและความคิด
ริเร่ิมท่ีอาจสนบัสนุนแผน ร่วมมือกบัสมาชิกของ Global Action Team เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัความคิดริเร่ิม
และแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด แบ่งปันกิจกรรมความส าเร็จและความทา้ทายกบัสมาชิกของ Global Action 
Team เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูว้า่การภาคและเขต การประชุมภูมิภาค เขตหรือการ



ประชุมภาค หรือภาครวม  ท่ีมีการใหบ้ริการการริเร่ิมการเป็นสมาชิกหรือการเป็นผูน้ า  เพือ่แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและรับความรู้ท่ีอาจน าไปใชก้บัการปฏิบติัของสโมสร   

(ข)  CONSTITUTION AND BY-LAWS COMMITTEE คณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั พิจารณา 
ตีความธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร และอาจเรียกเก็บเงินเพื่ออ านวยความสะดวก การเปล่ียนแปลง
ตามกระบวนการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

 (ค)  FINANCE COMMITTEE เหรัญญิกสโมสรเป็นประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน เพื่อก าหนด
งบประมาณโดยละเอียดส าหรับการอนุมติัของคณะกรรมการบริหารของสโมสร  จดัท าเอกสารและการอนุมติั
เงินทุนท่ีเหมาะสม  จดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีประจ าปีของสโมสรและรับรองการส่งขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการชุดต่อไป 

(ง) MEMBERSHIP COMMITTEE  ประธานฝ่ายสมาชิกภาพสโมสรเป็นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ  
เพื่อใหแ้น่ใจวา่การเติบโตของสมาชิกโดยการเขา้ถึงการสรรหาสมาชิกและสร้างความมัน่ใจความพึงพอใจของ
สมาชิก คณะกรรมการน้ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัของสมาชิกท่ีมีศกัยภาพท่ีไดรั้บการพิจารณาโดยคณะ
กรรมการบริหารของสโมสรตามธรรมนูญของสโมสร มาตรา 3ขอ้ 2  คณะกรรมการสมาชิกภาพควรจะ
ประกอบดว้ย ประธานฝ่ายสมาชิกภาพเพิ่งผา่นพน้หนา้ท่ี รองประธานสมาชิกภาพและสมาชิกสโมสรใด ๆ ท่ีสนใจ
ในการสรรหาสมาชิกใหม่และ / หรือความพึงพอใจของสมาชิก 

(จ) MARKETING COMMUNICATIONS COMMITTEE  ประธานฝ่ายส่ือสารการตลาดของสโมสรเป็น
ประธานคณะกรรมการการส่ือสารการตลาด  สร้างความมัน่ใจวา่การส่ือสารภายในและภายนอกสโมสรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รับความคิดเห็นของประชาชนและปรับปรุงวิสัยทศัน์กิจกรรมของสโมสรในชุมชน 

(ฉ) SERVICE COMMITTEE ประธานฝ่ายบริการจะเป็นประธานของคณะกรรมการฝ่ายบริการ  ช่วยพฒันา
เป้าหมายการบริการและแผนปฏิบติัการโครงการท่ีมีศกัยภาพ  การวางแผนโครงการและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมาชิกของสโมสร  ในการบริการท่ีมีความหมาย ประสานงานและสร้างความมัน่ใจในความเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพของโครงการบริการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการใหบ้ริการระดบัสากล โดยการสนบัสนุนประธานฝ่ายท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหริ้เร่ิมการบริการของแต่ละสโมสร คณะกรรมการน้ีอาจรับผิดชอบในการขอทุนสนบัสนุนจาก 
LCIF ท่ีเก่ียวขอ้งและการพฒันาความร่วมมือกบัชุมชนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของสโมสร 

(ช) INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE ใหค้ณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยเหลือ
สมาชิกใหเ้ขา้ถึงและ / หรือสนบัสนุนเคร่ืองมือและการส่ือสารทางออนไลน์ตามท่ีตอ้งการ อาจใหก้ารสนบัสนุน
และ / หรือท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลเวบ็ไซร์ของสโมสร 

(ฌ) LEADERSHIP COMMITTEE คณะกรรมการฝ่ายพฒันาผูน้ า อุปนายกคนท่ี 1 เป็นประธานแจง้ใหส้มาชิก
สโมสรทราบถึงโอกาสในการฝึกอบรมท่ีจดัโดยภาค   ภาครวม และสโมสรไลออนส์สากล รวมถึงโครงการท่ีไม่ใช่
ของไลออนส์ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสโมสร 

 
ข้อ 2.  คณะกรรมกำรพเิศษ (SPECIAL COMMITTEES)  นายกสโมสรอาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ เป็นคร้ัง
คราวตามความจ าเป็น โดยความเห็นชอบและการตดัสินของคณะกรรมการบริหาร   



ข้อ 3. ควำมรับผิดชอบโดยต ำแหน่งของนำยกสโมสร (President EX-OFFICIO)   ให้นายกสโมสรด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของคณะกรรมการฝ่ายทุกฝ่ายของสโมสร 
ข้อ 4.  กำรรำยงำนคณะกรรมกำร  (COMMITTEE REPORTING)  ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่ง
รายงาน ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร 
 

มำตรำ 6 
กำรประชุม 

 
ข้อ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร( BOARD OF DIRECTORS REGULAR MEETINGS ) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรจะจดัขึ้นเป็นประจ า ตามเวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
(แนะน าใหค้ณะกรรมการบริหารประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง) 

ขอ้ 2. การประชุมพิเศษของคณะกรรมการบริหารสโมสร( BOARD OF DIRECTORS SPECIAL 
MEETINGS ) จะจดัขึ้นเม่ือมีการเรียกโดยนายกสโมสรหรือเม่ือมีการร้องขอจากคณะกรรมการบริหารตั้งแต่สาม 
(3) คนขึ้นไปตามเวลาและสถานท่ีท่ีนายกสโมสรเป็นผูก้  าหนด 

ขอ้ 3. การประชุมสามญั/ การจดักิจกรรมของสโมสร (REGULAR CLUB MEETINGS/EVENTS )  ควร
จดัการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ตามเวลาและสถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผูเ้สนอ และสโมสรได้
อนุมติัแลว้ การประชุมประจ าเดือนทุกคร้ังจะตอ้งเร่ิมประชุมและเลิกประชุมตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ นอกจากท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในธรรมนูญและขอ้บงัคบัน้ี  การแจง้ก าหนดการประชุมสามญั ให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารสโมสรจะเห็นสมควรอยา่งมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก  การประชุม
สามญัของสโมสรอาจถูกแทนท่ีดว้ยโครงการบริการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีสมาชิกสโมสรก าหนด (แนะน าให้
สโมสรจดักิจกรรมหรือกิจกรรมบริการอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง) 

ขอ้ 4. การประชุมพิเศษของสโมสร  (SPECIAL CLUB MEETINGS)  การประชุมพิเศษของสโมสรอาจถูก
เรียกโดยดุลยพินิจของนายกสโมสร และจะถูกเรียกโดยนายกสโมสรเม่ือไดรั้บการร้องขอจากคณะกรรมการบริหาร
ตามเวลาและสถานท่ีท่ีบุคคลหรือองคก์รร้องขอเช่นเดียวกนั   ในกรณีท่ีนายกสโมสรไม่สามารถเรียกประชุมพิเศษ
ตามความตอ้งการของคณะกรรมการบริหารไดใ้หค้ณะกรรมการบริหารเสียงส่วนใหญ่มีอ านาจเรียกประชุมตาม
เวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด   ประกาศเก่ียวกบัการประชุมพิเศษท่ีก าหนดวตัถุประสงคเ์วลาและ
สถานท่ีจะเผยแพร่ใหส้มาชิกแต่ละคนของสโมสรแห่งน้ีโดยโพสตป์กติวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการจดัส่ง
ส่วนตวัอยา่งนอ้ยสิบ (10) วนัก่อนวนัท่ีดงักล่าว 

ขอ้ 5. ประชุมใหญ่ประจ าปี ( ANNUAL MEETING)  การประชุมใหญป่ระจ าปีของสโมสรน้ีจะจดัขึ้น
พร้อมกบัการปิดสมยัของแต่ละปีบริหารของสโมสรไลออนส์  ตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมน้ีใหมี้การเสนอรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารท่ีก าลงัจะพน้
หนา้ท่ี และมีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรท่ีไดรั้บเลือกตั้งชุดใหม่ดว้ย 



ขอ้ 6. รูปแบบการประชุมทางเลือก (ALTERNATIVE MEETING FORMATS)   การประชุมสามญัและ / 
หรือการประชุมพิเศษของสโมสรน้ีและ / หรือ การประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจจดัขึ้นผา่นการใชรู้ปแบบการ
ประชุมอ่ืนเช่นการประชุมทางไกลและ / หรือการประชุมผา่นเวบ็ เม่ือมีการริเร่ิมของนายกสโมสรหรือสมาชิก 3 คน
ของคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ 7. การฉลองวนัครบรอบบตัรชาเตอร์ (CHARTER ANNIVERSARY) ใหมี้การประชุมฉลองวนั
ครบรอบบตัรชาเตอร์ของสโมสรทุกปี ซ่ึงในการประชุมน้ีจะตอ้งจดัใหมี้การเนน้ถึงวตัถุประสงค ์และจรรยาบรรณ
ของไลออนส์กบัประวติัความเป็นมาของสโมสรเป็นพิเศษดว้ย 

ขอ้ 8. องคป์ระชุม (QUORUM)  การเขา้ประชุมของสมาชิกส่วนใหญ่ของสโมสร ท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ 
(majority of the members in good standing)ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุมได ้การประชุมใด ๆ ของสโมสรน้ี การกระท า
ของสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมประชุมจะเป็นการกระท าและการตดัสินใจของสโมสรทั้งหมด 

ขอ้ 9 . วิธีการรายงานการประชุม  (METHOD OF BUSINESS TRANSACTIONS)  สโมสรน้ีอาจส่ง
รายงานการประชุมทางไปรษณียห์รือการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์  การกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลจนกวา่จะไดรั้บ
อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยสองในสาม (2/3) ของจ านวนสมาชิกสโมสรทั้งหมด การกระท าดงักล่าวอาจริเร่ิม
โดยนายกสโมสรหรือสมาชิก 3 คนของคณะกรรมการบริหารดงักล่าว 

 
 

มำตรำ 7 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุง 

 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากสมาชิกสโมสรในการประชุมประจ าปี 
 
 ขอ้ 1. สมาชิกท่ีเขา้ใหม่  สมาชิกท่ีกลบัคืนสู่สมาชิกภาพ สมาชิกท่ีโอนยา้ยแต่ละคนจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกคนละ............... บาท  ซ่ึงค่าธรรมเนียมน้ีจะรวมค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิก
ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลดว้ย และใหเ้ก็บก่อนท่ีสมาชิกดงักล่าวจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกสโมสรและ
ก่อนท่ีเลขาธิการสโมสรจะรายงานช่ือสมาชิกดงักล่าวไปยงัส านกังานไลออนส์สากล  ทั้งน้ีคณะกรรมการ
อ านวยการสโมสรไลออนส์สากลอาจจะเลือกเอาวา่จะงดเวน้เก็บค่าธรรมเนียมการเขา้เป็นสมาชิกดงักล่าวทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัสมาชิกท่ีโอนยา้ย  หรือท่ีขอกลบัคืนสู่สมาชิกภาพเขา้เป็นสมาชิกใหม่ภายในสิบสองเดือน  ( 12 
เดือน )  ของการส้ินสุดสมาชิกภาพจากสโมสรไลออนส์เดิมก็ได ้
 ขอ้ 2. สมาชิกของสโมสรน้ีแตล่ะคนตอ้งช าระค่าบ ารุงประจ าปีดงัแจง้ต่อไปขา้งล่างน้ีใหก้บัสโมสร ซ่ึงค่า
บ ารุงน้ีไดร้วมค่าบ ารุงสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล และค่าบ ารุงภาค (ภาคเด่ียว หรือภาครอง และภาครวม) 
(ส าหรับเป็นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริหารส านกังาน และค่าการจดัการประชุมประจ าปีของสมาคมและของภาค) 
กบัจะตอ้งช าระล่วงหนา้ตามเวลา ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการไลออนส์สากลก าหนดคือ 
 



สมาชิกสามญั   คนละ...........................บาท 
สมาชิกวิสามญั            คนละ...........................บาท 
สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  คนละ...........................บาท 
สมาชิกพิเศษ   คนละ...........................บาท 
สมาชิกตลอดชีพ  คนละ...........................บาท 

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

ใหเ้หรัญญิกของสโมสรส่งเงินค่าบ ารุงสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค( ภาคเด่ียวหรือภาครองและภาครวม ) 
ใหก้บัผูรั้บผิดชอบตามก าหนดเวลา ซ่ึงก าหนดไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและ
ภาค ( ภาคเด่ียว หรือภาครอง และภาครวม ) 
 

 

มำตรำ 8  
กำรบริหำรงำนสำขำสโมสร 

 
ขอ้ 1. เจา้หนา้ท่ีสโมสรสาขา (CLUB BRANCH OFFICERS ) สมาชิกของสาขาจะตอ้งเลือกนายกสโมสร

สาขา  เลขาธิการและเหรัญญิก บุคคลทั้งสามน้ีพร้อมดว้ยผูป้ระสานงานสาขา เป็นคณะกรรมการบริหารของสาขา 
นายกสโมสรสาขาจะท าหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริหารของสโมสรหลกั และไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมทัว่ไปและ / หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารและกิจกรรมของสโมสรหลกั เพื่อจดัท าบนัทึกและ
รายงานกิจกรรมของสโมสรสาขาท่ีวางแผนไว ้ รายงานทางการเงินประจ าเดือน และประสานความพยายามในการ
สนบัสนุนการอภิปรายอยา่งเปิดเผย และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งสโมสรสาขาและสโมสรหลกั สมาชิก
ของสโมสรสาขาไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการประชุมและกิจกรรมท่ีก าหนดของสโมสรหลกั 

ขอ้ 2. ผูติ้ดต่อประสานงาน  ( LIAISON ) สโมสรหลกัจะตอ้งแต่งตั้งสมาชิกหน่ึงท่านจากสโมสรหลกัเพื่อดู
ความกา้วหนา้ของสโมสรสาขา และคอยใหค้ าแนะน าช่วยเหลือสโมสรสาขาเม่ือจ าเป็น สมาชิกผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีน้ีจะ
เป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัท่ี 4 ของสโมสรสาขาดว้ย 

ขอ้ 3. การใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง (VOTING ENTITLEMENT)  มวลสมาชิกของสโมสรสาขาจะมีสิทธิ
ออกเสียงในกิจกรรมของสโมสรสาขา และมีสิทธิออกเสียงในสโมสรหลกัดว้ยเช่นกนัเม่ือเขา้ร่วมในการประชุม
ของสโมสรหลกั สมาชิกของสโมสรสาขาจะไดรั้บการนบัรวมเป็นองคป์ระชุมในการประชุมของสโมสรหลกั โดย
ถือเป็นหน่ึงคนหน่ึงเสียง   การเขา้ร่วมประชุมของสมาชิกสโมสรสาขาใหถื้อปฏิบติัตามท่ีสโมสรหลกัก าหนดไว้
อยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง (FEES AND DUES)  สมาชิกใหม่และสมาชิกโอนยา้ยของสโมสรสาขา
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  _______ บาท ซ่ึงค่าธรรมเนียมจะรวมถึงค่าแรกเขา้ของไลออนส์สากล  สโมสร



สาขาอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้แยกต่างหากจากสโมสรหลกัและสมาชิกสโมสรสาขาไม่จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สโมสรหลกั 

สมาชิกของสโมสรสาขาแต่ละคนตอ้งช าระค่าบ ารุงประจ าปี ซ่ึงค่าบ ารุงน้ีไดร้วมค่าบ ารุงสมาชิกสโมสรไล
ออนส์สากล และค่าบ ารุงภาค (ภาคเด่ียว หรือภาครอง และภาครวม) (ส าหรับเป็นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริหาร
ส านกังาน และค่าการจดัการประชุมประจ าปีของสมาคมและของภาค) กบัจะตอ้งช าระล่วงหนา้ตามเวลา ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารของสโมสรหลกัจะก าหนด:คือสมาชิกของสโมสรสาขาแต่ละคนตอ้งช าระค่าบ ารุงประจ าปีดงั
แจง้ต่อไปขา้งล่างน้ีใหก้บัสโมสร  

  
สมาชิกสามญั   คนละ...........................บาท 
สมาชิกวิสามญั            คนละ...........................บาท 
สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  คนละ...........................บาท 
สมาชิกพิเศษ   คนละ...........................บาท 
สมาชิกตลอดชีพ  คนละ...........................บาท 
สมาชิกสมทบ   คนละ...........................บาท 
สมาชิกอิสระ   คนละ...........................บาท 

เหรัญญิกของสโมสรสาขาจะตอ้งส่งเงินค่าบ ารุงสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค( ภาคเด่ียวหรือภาค
รองและภาครวม )  ใหก้บัเหรัญญิกสโมสรหลกัตามเวลาท่ีระบุไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัไลออนส์สากลและภาค
ฯ(เด่ียวหรือภาครวม ) สโมสรสาขาไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าบ ารุงสโมสรใหก้บัสโมสรหลกั 

 

มำตรำ 9 
เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
  ข้อ1. ปีการเงิน (FISCAL YEAR)  ปีการเงินของสโมสรเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ข้อ2. การปฏิบติัตามแบบรัฐสภา นอกจากท่ีจะไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นพิเศษอยา่งอ่ืนในธรรมนูญและขอ้บงัคบัน้ี  
ปัญหาต่างๆเก่ียวกบัแบบแผนหรือระเบียบปฏิบติัในเร่ืองการประชุม หรือการกระท าใด ๆ ของสโมสรน้ีคณะ
กรรมการบริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในท่ีน้ี  จะไดรั้บการพิจารณาตามกฎระเบียบของ ROBERT ฉบบัปรับปรุงใหม่
เป็นคร้ังคราว 
 ข้อ 3. สโมสรจะตอ้งไม่อนุญาต หรือแนะน าผูส้มคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่าง ๆของรัฐ หรืออนุญาตให้
สมาชิกสโมสรอภิปราย ถกเถียงกนั ในเร่ืองท่ีฝักใฝ่กบัการเมืองฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือเร่ืองความแตกแยกทางลทัธิ
ศาสนาในท่ีประชุมของสโมสร 

ข้อ 4. นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในอุดมการณ์ของไลออนส์แลว้ ห้ามมิใหก้รรมการ
เจา้หนา้ท่ีหรือสมาชิกของสโมสรใชค้วามเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ส่งเสริมเร่ืองส่วนตวั เร่ืองการเมือง หรือ



ความปรารถนาอ่ืนๆ กบัหา้มสโมสรไปร่วมในขบวนการใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์อง
สโมสรน้ีดว้ย 

ข้อ 5. ค่าตอบแทน เจา้หนา้ท่ีจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใด ๆ ส าหรับบริการใด ๆ ใหก้บัสโมสรแห่งน้ีใน
ฐานะเจา้หนา้ท่ีของสโมสร ยกเวน้เลขาธิการซ่ึงมีค่าตอบแทนถา้มีจะไดรั้บการแกไ้ขโดยคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 6. ห้ำมมิให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด ซ่ึงมิใช่สมาชิกของสโมสร หาเงินจากสมาชิกของสโมสร
ระหวา่งการประชุม ขอ้แนะน าหรือขอ้เสนอในท่ีประชุมของสโมสรท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินนอกเหนือจากขอ้
ผกูพนัตามปกติ ใหส่้งเร่ืองไปใหค้ณะกรรมการฝ่ายการเงินพิจารณา 

 

มำตรำ 10 
กระบวนกำรแก้ไขข้อพพิำทของสโมสร 

Club Dispute Resolution Procedure 
 

ขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นระหวา่งสมาชิกหรือสมาชิกใด ๆ หรืออดีตสมาชิกหรือสมาชิก
และสโมสรหรือเจา้หนา้ท่ีใด ๆ ในคณะกรรมการบริหารของสโมสรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นสมาชิกหรือการตีความ
การละเมิดหรือการใชธ้รรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร หรือการถูกไล่ออกจากสมาชิกใด ๆ จากสโมสรหรือ
สโมสรไลออนส์ภายในอ่ืน ๆ ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งน่าพอใจดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บ
การแกไ้ขตามขั้นตอนการระงบัขอ้พิพาท 

 
 

มำตรำ 11 
กำรแก้ไขข้อบังคบั 

 
ข้อ 1. ขอ้บงัคบัน้ีใหป้รับปรุงแกไ้ขไดใ้นท่ีประชุมของการประชุมสามญัหรือการประชุมพิเศษของสโมสร 

ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม โดยมีเสียงขา้งมากของสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุม และท าการออกเสียงดว้ย  
ข้อ 2. การแกข้อ้บงัคบัน้ีจะน าเสนอเพื่อรับการออกเสียงมิได ้เวน้แต่จะไดแ้จง้ขอ้เสนอแกไ้ขธรรมนูญน้ีให้

สมาชิกแต่ละคนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยส่งทางไปรษณียห์รือใหบุ้คคลน าไปส่ง อยา่งนอ้ย  14 วนั ก่อนวนั
ประชุมออกเสียงแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว 
 
 
 
 



 
 
 
 

กำรช ำระ สิทธิในการเข้าร่วม ประพฤติตนเพ่ือ สิทธิในการ สิทธิในการ การเป็นผู้แทน

ค่ำบ ำรุง กิจกรรมสโมสร ภาพพจน์ที่ดีงาม ด ารงต าแหน่ง ลงคะแนน ในการประชุมใหญ่

สโมสร /ภำค /สำกล ต่อองค์กร ในสโมสร/ภาค/สากล ภาค/สากล

สมาชิกสามญั
Active

อิสระ
Affiliate
สมทบ สมาชิกจ่าย ไดสิ้ทธิการประชุมใหญ่ภาค 

Associate สโมสรตน้สงักดั (สโมสรหลกั)
ไดสิ้ทธิเฉพาะเร่ือง(2 สโมสร )

กิตติมศกัด์ิ สมาชิกจ่ายไม่จ่าย
Honorary สโมสรจ่ายภาค / สากล

ตลอดชีพ สมาชิกจ่าย ไดถ้า้ปฏิบติัตามพนัธะ ไดถ้า้ปฏิบติัตามพนัธะ ไดถ้า้ปฏิบติัตามพนัธะ
Life Member สโมสร/ภาค เท่านั้น ของสมาชิกสามญัครบถว้น ของสมาชิกสามญัครบถว้น ของสมาชิกสามญัครบถว้น

ไม่ตอ้งจ่ายสากล
วิสามญั ไดสิ้ทธิเฉพาะเร่ืองของ

Member at Large สโมสสรเท่านั้น

พิเศษ
Privileged

ไม่ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้ ไดสิ้ทธิเฉพาะเร่ืองของสโมสร

ได้ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้

ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้

ได้ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้ ไม่ได้

ไม่ได้ ไม่ได้

สมาชิกจ่าย ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้ ไม่ได้ ได้

ได้

สมาชิกจ่าย ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้ ไม่ได้ ไม่ได้

ไม่ได้

สมาชิกจ่าย ได้ ได้ ได้

สมาชิกจ่าย ไดเ้ม่ือปฏิบติัได้

ประเภทสมาชิก

ประเภทของสมาชิกสโมสรไลออนส์ (Exhibit A)

มาตรา 1 ข้อ 1 ข้อบังคับของสโมสรไลออนส์ ฉบับมาตรฐาน

 
 
 



 
 
 
 
 
ประเภทสมาชิก  MEMBER CATEGORY LIMITS 
 
สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่เกิน 5% ของจ านวนสมาชิกจริง ส่วนใด ๆ จะอนุญาตใหส้มาชิกกิตติมศกัด์ิเพิ่มอีกหน่ึงคน 
 
สมาชิกอิสระ - ไม่เกิน 25% ของการเป็นสมาชิกจริงทั้งหมด 
 
 

EXHIBIT B 
SAMPLE BALLOT FORM 

ตวัอยา่งบตัรเลือกตั้ง 
 
ส าหรับการเลือกตั้งนายกสโมสร : การลงคะแนนของคุณโดยท าเคร่ืองหมายท่ีช่องผูส้มคัรท่ีคุณเลือก 
For Election of President: Indicate your vote by checking the box of the candidate of your choice. 
 

        L. John Smith 
 

        L. Sally Jones 
 

        L. ……………… 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

จรรยำบรรณของไลออนส์สำกล 
Lions Clubs International 

CODE OF ETHICS 

 
1. ขา้ฯจะแสดงใหป้ระจกัษถึ์งความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะดว้ยความ
อุตสาหะวิริยะจนถึงท่ีสุด เพื่อเชิดชูคุณภาพแห่งการบริการของขา้ฯ 
2. ขา้ฯจะมุ่งใหบ้รรลุผลส าเร็จในกิจการงาน และเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลก าไรอนัพึงไดอ้ยา่งยติุธรรม 
ขา้ฯจะไม่ยอมใหค้วามศรัทธาในตนเองตอ้งเส่ือมส้ินไปเพราะการแลกเปลี่ยนเอาผลก าไรดว้ยการเอารัดเอาเปรียบ 
หรือดว้ยการกระท าอนัน่าสงสัย 
3. ขา้ฯจะยดึมัน่อยู่เสมอวา่การเสริมสร้างธุรกิจของขา้ฯ ไม่จ าเป็นตอ้งท าลายผูอ่ื้น ขา้ฯจะซ่ือสัตยต์่อผูไ้ดรั้บ
บริการจากขา้และต่อตนเอง 
4. ขา้ฯจะขจดัความสงสัยทั้งมวลใหส้ิ้นไปโดยพลนั ท่ีเกิดความระแวงสงสัยในหนา้ท่ีการงานเก่ียวกบัสิทธิ
และธรรมจรรยาของขา้ฯต่อมิตรทั้งปวง 
5. ขา้ฯจะยดึถือวา่มิตรภาพไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการบริการหรือค่าตอบแทน และขา้ฯจะยอมรับบริการก็น าใจแห่ง
มิตรภาพนั้น 
6. ขา้ฯจะสังวรถึงหนา้ท่ีท่ีขา้ฯมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และประชาคม ในฐานะพลเมืองคนหน่ึงดว้ย
ความภกัดีไม่เปลี่ยนแปร ขา้ฯจะอุทิศทั้งก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัทรัพยเ์พื่อหนา้ท่ีดงักล่าว 
7. ขา้จะใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเห็นใจต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก และผูอ่้อนแอ และอนุเคราะห์ต่อผูย้ากจน 
8. ขา้ฯ จะวิจารณ์การกระท าของผูอ่ื้นดว้ยความเท่ียงธรรม จะส่งเสริมและไม่ท าลาย 
 
 
 


