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สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี 

               ได้รับอนุญาตให้สถาปนาขึ นโดย และอยู่ภายใต้อ ํานาจการบังคับบัญชาของสมาคมสโมสรไลออนส์

สากล แบบมาตรฐานนีได้แนะนําให้สโมสรไลออนส์นํามาใช้เป็นธรรมนูญและข้อบังคับเป็นทางการของ

สโมสรในท้องถิน  เมือสโมสรได้ยอมรับเป็นธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรแล้ว ให้เลขาธิการจัดทําฉบับ

ถาวรเก็บไว้ในสมุดประวัติของสโมสรธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรของแบบมาตรฐานนี   กับการแก้ไข

ปรับปรุงทั งปวงจะมีผลบังคับและควบคุมการบริหารงานของสโมสรไลออนส์ใดๆ  ทีมิได้มีธรรมนูญและ

ข้อบังคับของตนเอง 

คณะกรรมการอํานวยการสากลขอประกาศเป็นนโยบาย  ณ ทีว่ากรณีใดๆ ของการบริหารงานสโมสรที

ไม่เปลียนแปลงไปจากธรรมนูญและข้อบังคับสากล และมิได้กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร

นั นๆ  กับได้กําหนดไว้โดยธรรมนูญและข้อบังคับสโมสร ไลออนส์แบบมาตรฐาน  ข้อกําหนดในประกาศหลงั

นี จะมีผลบังคับและควบคุม 

แบบองค์กรสโมสรไลออนส์ 

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอํานวยการ 

นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น 

นายกสโมสร 

เลขาธิการ 

เหรัญญิก 

อุปนายกคนทีหนึง 

อุปนายกคนทีสอง 

อุปนายกคนทีสาม 

ไลออนส์เทมเมอร์ 

เทลทวิสเตอร์ 

นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น 

กรรมการอํานวยการ ปีแรก 2 นาย 

กรรมการอํานวยการ ปีทีสอง 2 นาย 

กรรมการอํานวยการฝ่ายสมาชิกภาพ 
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กรรมการฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายเข้าประชุม ( Attendance) 

ฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ  (Constitution and By-Laws) 

ฝ่ายประชุมใหญ่  (Convention) 

ฝ่ายการเงิน  (Finance) 

ฝ่ายไลออนส์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology) 

ฝ่ายข่าวสารไลออนส์  (Lions Information) 

ฝ่ายสมาชิกภาพ  (Membership) 

ฝ่ายจัดรายการ  (Program) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  (Public Relations) 

ฝ่ายวารสาร  (Bulletin Editor) 

ฝ่ายต้อนรับ  (Greeter) 

ฝ่ายพัฒนาผู้นํา ( Leadership Development) 

 

กรรมการฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายเยาวชน ( Lions Opportunities for Youth (Youth) ) 

ฝ่ายป้องกันโรคเบาหวาน ( Diabetes Awareness) 

ฝ่ายอนุรักษ์สายตา และทํางานกับคนตาบอด  (Sight Conservation and Work With the Blind) 

ฝ่ายโสตสัมผัสและทํางานกับคนหูหนวก  (Hearing and Speech Action and Work With the Deaf) 

ฝ่ายบริการสิงแวดล้อม ( Environmental Services) 

ฝ่ายสโมสรลีโอ  (Leo Club Program) 

ฝ่ายแลกเปลียนเยาวชนและค่าย  (Youth Camp and Exchange Program) 

ฝ่ายสโมสรไลออนส์สตรี  (Lioness Club Program) 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ( International Relations Program) 
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 กิจกรรมอืนๆตามอุดมการณ์ไลออนส์ทีอาจจัดตั งคณะกรรมการขึ นได้ ก็มีฝ่ายบริการประชาชน  ฝ่าย

บริการการศึกษา  ฝ่ายบริการสุขภาพ  ฝ่ายบริการสังคม   ฝ่ายบริการสันทะนาการ  ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ

กรรมการฝ่ายต่างๆทีคณะกรรมการบริหารสโมสรจัดตั งขึ น 

 

ธรรมนูญสโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธาน ี

                                                        มาตรา 1 

ชือ คําขวัญ และคติพจน์ 

 ข้อ 1.  สโมสรนี มีชือว่า สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ชือ ภาษาอังกฤษ          Lions Club of  

Goodman Town ,  Suratthani ซึ งได้รับอนุญาตให้สถาปนาขึ นโดย และอยู่ภายใต้อ ํานาจบังคับบัญชาของ

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรือ Lions Clubs International Association  หรือ เรียกย่อว่า LCI (ซึ งต่อไปนี จะ

เรียกว่า “สมาคม “ ) 

 ข้อ 2. สโมสรนีมีคําขวัญว่า ทําความดี เพือ เมืองคนดี 

 ข้อ 3. สโมสรนี มีคติพจน์ว่า เราบริการ (หรือเรารับใช)้  หรือ We Serve 

      มาตรา 2 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

สโมสรนี มีว ัตถุประสงค์ 

1. เพือสร้างสรรค์และผดุงไว้ซึงความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติในโลก 

2. เพือส่งเสริมหลักธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็นพลเมืองดี 

3. เพือให้ความร่วมมือในงานสวัสดิการการสงเคราะห์ของท้องถินทั งในด้านการกิจการสาธารณะ 

วัฒนธรรม สังคม และศีลธรรมจรรยา 

4. เพือรวมสมาชิกให้เป็นนํ าหนึงใจเดียวกัน มีมิตรสัมพันธ์อันดีและมีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและ

กัน 

5. เพือจัดใหมี้การประชุมอภิปรายอย่างเปิดเผยในเรืองทีเป็นสาธารณประโยชน์ ทั งนี โดยมีเงือนไขว่า 

สมาชิกของสโมสรจะไม่เข้าร่วมอภิปรายในเรืองทีฝักใฝ่กับการเมืองฝ่ายหนึงฝ่ายใด  หรือความ

ขัดแย้งของลัทธิศาสนาใด  ๆ

6. เพือสนับสนุนให้ผู ้ทีมีจิตใจรับใช้สังคมได้กระทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยปราศจากรางวัลตอบ

แทนเป็นเงินทองสําหรับส่วนตนกับสนับสนุนการเพิมพูนประสิทธิภาพ และส่งเสริมจรรยาบรรณ
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มาตรฐานระดับสูง ให้เกิดขึ นในงานพานิชกรรม งานอุตสาหกรรม งานอาชีพอืนๆรวมทั งงานของ

รัฐบาลและงานของเอกชนด้วย 

   มาตรา 3 

                                                        สมาชิกภาพ 

ข้อ 1.  ผู ้ทีสโมสรจะรับเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องเป็นผู้มีอายุบรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี และมี

ชือเสียงดีในชุมชนทีมีภูมิล ําเนาอยู่ หากปรากฏข้อความใดทีกล่าวถึงเพศ หรือคําสรรพนามชายในธรรมนูญและ

ข้อบังคับนี  ให้แปลความหมายถึงบุคคลทั งชายและหญิง 

ข้อ 2. สมาชิกภาพของสโมสรไลออนส์จะเป็นได้โดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านั น  การเสนอชือผู้ทีจะ

เข้าเป็นสมาชิกจะต้องกรอกรายการลงแบบฟอร์มของสํานักงานไลออนส์สากลหรือของสโมสรไลออนส์เมือง

คนดีฯ  โดยมีสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีจะทําหน้าทีผูอุ้ปถัมภ ์ เป็นผู้ลงนามรับรองแล้วเสนอ

ต่อประธานฝ่ายสมาชิกภาพ หรือเลขาธิการสโมสร ซึงหลังจากได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะได้เสนอ

แบบฟอร์มนั นให้คณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาต่อไป  ถ้าคณะกรรมการบริหารสโมสรส่วนมาก

พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชือบุคคลนั นให้ทีประชุมสามัญของสโมสรเพือให้สมาชิกทีมาร่วมประชุมรับรองอีก

ครั งหนึง หากการเสนอชือบุคคลนั นได้รับการคัดค้านจากทีประชุมของคณะกรรมการบริหารหรือทีประชุม

สามัญของสโมสรโดยสมาชิกท่านใดท่านหนึง การเสนอชือบุคคลดังกล่าวย่อมตกไปทันทีโดยผู้ค ัดค้านไม่

จําเป็นต้องให้เหตุผลประกอบใดๆทงัสิน และ ห้ามมิให้เสนอชือบุคคลนั นเข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรได้อีก   

หากทีประชุมสามัญของสโมสรไม่มีผู ้หนึงผู ้ใดคัดค้านการเสนอชือบุคคลนั นเข้าเป็นสมาชิกของสโมสร ให้

สโมสรออกหนังสือเชิญผู้นั นเข้าเป็นสมาชิกของสโมสร  การกรอกรายชือและรายการลงในแบบเสนอชือ

สมาชิกโดยถูกต้องเรียบร้อย บุคคลทีได้รับการเข้าเป็นสมาชิกสโมสรจะต้องชําระการชําระเงินค่าเข้าเป็น

สมาชิกใหม่ โดยจะต้องส่งถึงเลขาธิการสโมสรก่อนรายงานการรับเข้าเป็นสมาชิกสโมสรไปย ังสมาคมเป็น

ทางการ 

   มาตรา 4 

                             การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก 

 สมาชิกของสโมสรอาจพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกของสโมสรตามข้อบังคับทีได้กําหนดไวอ้ย่างใด

อย่างหนึง 
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มาตรา 5 

   ขนาดของสโมสร 

สโมสรไลออนส์ต้องพยายามรักษาสมาชิกอย่างน้อย  20 คน  ซึ งเป็นจํานวนขั นตําในการขอก่อตั ง

สโมสร      ในภายหลังสโมสรจะมีจํานวนสมาชิกมากขึ นหรือนอ้ยลงกว่าตอนก่อตั งสโมสรอย่างใดอย่าง

หนึงก็ได ้

มาตรา 6 

                                                   สาขาสโมสร 

ข้อ 1. การก่อตั งสาขาสโมสร สโมสรอาจจะจัดตั งสาขาสโมสรขึ นมาในพืนทีซึงขาดปัจจัยสนับสนุน

ให้ก่อตั งสโมสรแห่งใหม่ได้ สาขาสโมสรจะมีการประชุมในลกัษณะเป็นคณะกรรมการชุดหนึงของสโมสร

หลัก เพือการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ในพืนทีของตน  
 ข้อ 2. การเป็นสมาชิกในสโมสรหลัก สมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการเป็นสมาชิกของสโมสร    

หลักและของสาขาสโมสร โดยได้รับการเชือเชิญจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรหลัก   สมาชิกภาพจะ

อยู่ในประเภทใดประเภทหนึงทีกําหนดไว้ในข้อบังคับมาตรา 1 

        ข้อ 3. การจัดหารายได้ การจัดกิจกรรมหารายได้เพือสาธารณกุศลจะทําได้โดยกําหนดวัตถุประสงค์ 

ของการใช้เงินให้ชัดเจน อาจจะเพือการทะนุบํารุงชุมชนทีสาขาสโมสรนั นตั งอยู่เว้นแต่จะระบเุป็นอย่างอืน 

คณะกรรมการบริหารของสโมสรหลักจะให้อ ํานาจผู้ประสานงานสาขาสามารถลงนามในเช็คสั งจ่าย หรือใบสั ง

จ่ายเงิน ได้โดยคณะกรรมการบริหารของสโมสรหลักเป็นผู้อนุมัติ 

        ข้อ 4. การปิดสาขาสโมสร   สาขาสโมสรจะสามารถปิดลงได้โดยการลงมติอย่างน้อยมากกว่ากึ งหนึง

ของคณะกรรมการบริหารสโมสรหลักทั งหมดทีอยู่ในทีประชุม 

มาตรา 7 

                                                 เจ้าหน้าท ี

ข้อ 1. เจ้าหน้าที ประกอบด้วย นายกสโมสร นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น อุปนายก (ทั ง 3 คน)   เลขาธิการ   

เหรัญญิก   ไลออนส์เทมเมอร์   เทลทวิสเตอร์  ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ  กรรมการอํานวยการ1 ปี และกรรมการ

อํานวยการ 2 ปี   และกรรมการอํานวยการอืนๆ ทีได้รับการเลือกตั งทั งหมด 

ข้อ 2. การปลด   เจ้าหน้าทีของสโมสรผู้ใดผู ้หนึงอาจจะถูกขับออกจากสโมสรได้ โดยมีสาเหตุซึ ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรเต็มคณะ จํานวนสองในสามพิจารณาออกเสียงให้ขับออก 
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      มาตรา 8 

                                               การเงินสโมสร 

ข้อ 1. เงินค่าบํารุงสโมสร  ให้สโมสรเรียกเก็บค่าบํารุงจากสมาชิก คนละ ไม่ตํากว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ปี

บริหาร โดยสามารถแบ่งการเรียกเก็บเป็นงวดๆได ้

ข้อ 2 .สมาชิกทีเข้าใหม่จะตอ้งชําระค่าบํารุงแรกเข้า คนละ 1,000 บาท 

ข้อ 3. สโมสรจะต้องชําระค่าบํารุงให้กับ สโมสรไลออนส์สากลภาครอง และ ภาครวม และสมาคม

สโมสรไลออนส์สากล ตามทีได้กําหนดไว้ในแต่ละปีบริหาร 

ข้อ 4.หากปีบริหารใด สมาคม หรือ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย หรือ สโมสรไล

ออนส์สากลภาค 310 บี ได้เปลียนแปลงอัตราค่าบํารุงเรียกเก็บเงินเพิมขึ น ให้สโมสรพิจารณาสามารถเรียกเก็บ

เงินค่าบํารุงสโมสรจากสมาชิกในอัตราทีถูกเรียกเก็บเพิมตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องขอมติจากสโมสรแต่

อย่างใด แต่สโมสรจะต้องแจ้งสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า 

  

      มาตรา 9 

                                        คณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 1. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสโมสร   ประกอบด้วย นายกสโมสร นายกสโมสร

เพิงผ่านพ้น อุปนายก (ทั ง 3 คน)   เลขาธิการ   เหรัญญิก  ไลออนส์เทมเมอร์  เทลทวิสเตอร์ ประธานฝ่ายสมาชิก

ภาพ   และ กรรมการอํานวยการ 1 ปี  และ กรรมการอํานวยการ 2 ปี  ผู้ประสานงานสาขาสโมสร 

ข้อ 2. องค์ประชุม กรรมการทีมาประชุมเกินกึ งหนึงของจํานวนคณะกรรมการบริหารสโมสร ให้ถือว่า

เป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นพิเศษอย่างอืนๆ มติของกรรมการส่วนใหญ่ทีมาเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสรในการประชุมใดๆให้ถือว่าเป็นมติของคณะกรรมการบริหารสโมสรทั งคณะ 

ข้อ 3.อํานาจหน้าที หน้าทีและอํานาจบังคับบัญชา   นอกจากหน้าทีและนอกจากอํานาจบังคับบัญชาซึง

ได้กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับนี โดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรมี

หน้าทีและอํานาจบงัคับบัญชาดังต่อไปนี ด้วย คือ 

(ก) เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรและรับผิดชอบในการบริหารงานตามนโยบาย ซึงได้รับอนุมัติ

จากสโมสรแล้ว โดยมีบรรดากรรมการบริหารเป็นผู้ปฎิบัติ บรรดาธุรกิจใหม่ๆ และนโยบายของ

สโมสรจะต้องผ่านการพิจารณา และจัดรูปงานโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเสียก่อนทีจะนําเสนอ
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ต่อสมาชิกของสโมสร  เพือพิจารณาอนุมัติในการประชุมประจําเดือนหรือการประชุมพิเศษของ

สโมสร 

(ข) มีอ ํานาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสโมสรทุกกรณี  แต่จะต้องไม่สร้างหนี สินเกินกว่ารายได้

ของสโมสรทีจะได้รับ  หรือจะต้องไม่เบิกจ่ายเงินของสโมสรสําหรับวัตถุประสงคที์ขัดกับธุรกิจและ

นโยบายทีสมาชิกของสโมสรได้ให้อ ํานาจไว้ 

(ค) มีอ ํานาจเปลียนแปลง แก้ไข  ลบล้าง  หรือเลิกล้มการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้หนึง

ผู ้ใดของสโมสร 

(ง) ให้มีการตรวจสอบสมุดบัญชี  บัญชีต่างๆ และการปฏิบัติงานของสโมสรเป็นประจําปี  หรือจะ

กระทําบ่อยๆครั งกไ็ด้ถ้าเห็นสมควร  และอาจจะให้กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการใดๆหรือ

สมาชิกของสโมสรทีได้รับมอบหมายให้ถือเงินทุนของสโมสร  จัดทําบัญชีหรือให้ได้รับการ

ตรวจสอบบัญชีนั นด้วย  สมาชิกผู้หนึงผู ้ใดของสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ย่อมจะขอตรวจรายงาน

การเงินการสอบบัญชี หรือบัญชีใดๆในเวลาและสถานทีทีเหมาะสมก็ได ้

(จ) โดยการแนะนําของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ให้มีอ ํานาจแต่งตั งให้ธนาคารหนึง หรือหลาย

ธนาคารเป็นธนาคารซึงสโมสรจะนําเงินไปฝาก 

(ฉ) มีอ ํานาจแต่งตั งให้บริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึง  จัดทํากรมธรรม์ประกันความซือสัตย์กับ

กรรมการบริหารสโมสร 

(ช) การจัดกิจกรรมหารายได้ ให้คณะกรรมการพิจารณารายได้สุทธิของการหาทุนเพือนําไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์กับสโมสร  หรือเพือสนับสนุนกิจกรรมเพือการสาธารณะตามทีได้แจ้งว ัตถุประสงค์ของ

การหารายได้ในกิจกรรมนั นๆ  

(ซ) จะต้องยืนข้อเสนอธุรกิจใหม่  และนโยบายทั งปวงต่อคณะกรรมการฝ่ายประจําหรือฝ่ายพิเศษ เพือ

ศึกษาและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการอํานวยการ 

(ฌ) จะต้องเสนอชือ  และแต่งตั งคณะผู้แทน และผู้แทนสํารองของสโมสร โดยได้รับการอนุมัติจาก

สโมสร  ในการประชุมใหญ่ของภาค ( ภาคเดียว  หรือภาครอง และภาครวม ) และของไลออนส์สากล 

(ญ) จะจัดให้มีบัญชีการเงินแยกกันอย่างน้อยทีสุดสองบัญชีตามหลักการบัญชีทีเป็นทียอมรับกันโดย 

ทั วไป  บัญชีแรกเพือบันทึกเงินในการบริหาร  เช่น ค่าบํารุง  ค่าปรับของเทลทวิสเตอร์ กับเงินทุนทีหา

มาได้เป็นการภายในสโมสร  บัญชีทีสอง จะได้เปิดไว้เพือบันทึกเงินทีหามาได้จากการขอความ

สนับสนุนจากสาธารณชน  เพือทํากิจกรรมหรือสวัสดิการสาธารณะ  การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเช่นว่านี  

จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 3 (ช) ของมาตรา 8 นี 
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    มาตรา 10 

การแต่งตังผู้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของสโมสรไลออนส์ 

สากลและภาค (ภาคเดียว หรือภาครอง และภาครวม) 

 

ข้อ 1. ด้วยเหตุทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลอยู่ในการกํากับของสโมสรไลออนส์ทีเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ประจําปี  และเพือทีสโมสรนี จะได้มีสิทธิมีเสียงเกียวกับกรณียกิ์จของสมาคมด้วย  สโมสรนี มีอํานาจทีจะ

จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นให้แก่ผู ้แทนทีจะไปร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของสมาคมแต่ละปี  สโมสรมีสิทธิ

แต่งตั งผู ้แทนหนึงคน และผู้แทนสํารองหนึงคน สําหรับสมาชิก 25 คน หรือเศษทีมากกว่ากึ งหนึงของจํานวน

สมาชิกทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานักงานไลออนส์สากล ณ วันที 1 ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมีการ

ประชุมใหญ่ประจําปี  แต่ทั งนี อย่างน้อยทีสุดให้สโมสรมีสิทธิแต่งตั งผู ้แทนได้หนึงคน  และผู้แทนสํารองหนึง

คน จํานวนเศษทีมากกว่ากึ งหนึงทีกล่าวถึงในข้อนี  หมายถึง จํานวนสมาชิก 13 คน หรือมากกว่านั น  ผู ้แทนและ

ผู้แทนสํารองทีได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ละคนให้มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองลงนามโดยนายกสโมสร หรือ

เลขาธิการสโมสรหรือกรรมการเจ้าหน้าทีทีได้รับมอบอํานาจ  หรือในกรณีทีไม่มีเจ้าหน้าทีดังกล่าวไปร่วมการ

ประชุมประจําปีด้วย  ก็ให้ผู ้ว่าการภาคหรือผู้ว่าการภาครับเลือกตั ง (ภาคเดียว หรือ ภาครอง ) ซึ งสโมสรนี สังกัด

อยู่เป็นผู้ลงนามรับรอง 

ข้อ 2. โดยเหตุทีกรณียกิ์จทุกอย่างของภาคจะต้องนําเสนอและได้รับความเห็นชอบในการประชุมใหญ่

ประจําปีของภาค(ภาคเดียว  ภาครอง และภาครวม )  สโมสรนี จะต้องส่งผู ้แทนเต็มตามจํานวนทีกําหนดไว้ให้

เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  และมีอํานาจจ่ายค่าใช้จ่ายทีจําเป็นแก่ผู ้แทนสโมสรทีไปเข้าร่วมประชุมใหญ่

ประจําปีนั น  สโมสรนี มีสิทธิแต่งตั งผู ้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของภาค(ภาคเดียว  ภาครอง และภาค

รวม )  แต่ละปีดังนี คือ  ผู ้แทนหนึงคนและผู้แทนสํารองหนึงคน สําหรับ 10 คนหรือเศษมากกว่ากึ งหนึง ตาม

จํานวนสมาชิกทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานักงานไลออนส์สากล  ณ วนัที 1 ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมี

การประชุมใหญ่ประจําปี   แต่ทั งนี  อย่างน้อยทีสุดให้มีผู ้แทนหนึงคนและผู้แทนสํารองหนึงคน  ผู ้แทนทีมี

หนังสือรับรองทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียงสําหรับการเลือกตั งกรรมการแต่

ละตําแหน่ง  และออกเสียงได้หนึงเสียงสําหรับญัตติทีนําเสนอในทีประชุมแต่ละญัตติ สําหรับทีกล่าวว่าเศษ

มากกว่ากึ งหนึงในข้อนี หมายถึงจํานวนสมาชิก 5 คน หรือมากกว่านั น 
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 มาตรา 11 

ข้อยุติปัญหาโต้แย้ง 

ข้อโต้แย้งทั งปวงทีเกิดขึ นระหว่างสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกใดๆหรืออดีตสมาชิก หรือกลุ่มอดีตสมาชิก

ใดๆ กับสโมสรหรือกรรมการบริหารใดๆของสโมสรอันเกียวกับสมาชิกภาพหรือการตีความ การละเว้นหรือ

วิธีใช้ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสร  หรือการขับสมาชิกใดๆออกจากสโมสร หรือเรืองราวอืนใดทีอาจมี ซึ งไม่

อาจยุติลงได้ด้วยความพอใจโดยวิธีการอืนๆ ก็ให้ตกลงกันโดยขอ้ยุติปัญหาโต้แย้ง 

 ฝ่ายทีมีปัญหาโต้แย้งใดๆ อาจยืนหนังสือต่อผู ้ว่าการภาค ขอให้มีการพิจารณาข้อยุติในปัญหาโต้แย้งนั น

ได้ ภายใน 15 ว ันหลังจากได้รับหนังสือ  ผู ้ว่าการภาคจะต้องแต่งตั งผู ้ไกล่เกลียขึ นหนึงคนเพือรับฟังปัญหา

โต้แย้ง  ผู ้ไกล่เกลียต้องเป็นอดีตผูว้่าการภาค ซึงเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยู่ในสโมสรทีมีสถานภาพ

สมบูรณ์ในขณะนั น  ทั งมิใช่เป็นสโมสรทีเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึงในปัญหาโต้แย้งนั น  สังกัดอยู่ในภาคทีเกิดปัญหา

โต้แย้งนั นขึ น  ผู ้ไกล่เกลียทีได้รับเลือกจะต้องเป็นทียอมรับของทั งสองฝ่าย  เมือได้รับเลือกแล้วผู ้ไกล่เกลีย

จะต้องจัดให้มีการประชุมของทั งสองฝ่าย  เพือประโยชน์ในการไกล่เกลียปัญหาข้อโต้แย้ง การประชุมจะต้อง

จัดให้มีขึ นภายใน 30 ว ันหลังจากวันแต่งตั งผู ้ไกล่เกลีย  หากความพยายามไกล่เกลียเช่นนั นไม่ประสบผลสําเร็จ  

ผู ้ไกล่เกลียจึงจะมีอํานาจออกคําตัดสินในปัญหาโต้แย้ง  คําตัดสินดังกล่าวให้ถือเป็นสินสุดปัญหาโต้แย้ง  และมี

ผลผูกพันต่อทุกๆฝ่าย 

     มาตรา 12 

การแก้ไขธรรมนูญ 

ข้อ 1.ธรรมนูญนี ให้ปรับปรุงแก้ไขได้ในทีประชุมของการประชุมปกติหรือการประชุมพิเศษของสโมสร 

ซึงมีผู ้ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเสียงรับรองเป็นจํานวนสองในสาม (2/3) ของจํานวนสมาชิกทีอยู่

ในทีประชุม และทําการออกเสียงด้วย ทั งนี คณะกรรมการบริหารสโมสรจะต้องได้รับพิจารณาคุณประโยชน์

ของการปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญไว้ก่อนแล้ว 

ข้อ2. การแก้ไขธรรมนูญนี จะนําเสนอเพือรับการออกเสียงมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งข้อเสนอแก้ไขธรรมนูญ

นี ให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลนําไปส่ง อย่างน้อย 2 

สัปดาห์ก่อนวันประชุม ประชุมออกเสียงแก้ไขธรรมนูญดังกล่าว 
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ข้อบังคับ 

    สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธาน ี

BY LAW 

มาตรา 1 

สมาชิกภาพ 

ข้อ 1. สมาชิกของสโมสรนี  มีประเภทต่างๆดังนี 

(ก) สมาชิกสามัญ ( ACTIVE ) ได้แก่ สมาชิกทีได้รับสิทธิและสิทธิพิเศษทั งหมดของสโมสรกับจะต้องปฏิบัติ

ตามพันธะทีสมาชิกของสโมสรได้ประชุมปรึกษาหารือกัน กําหนดขึ นโดยตรงหรือโดยปริยายโดยไม่จําต้อง

จํากัดซึงสิทธิและพนัธะดังกล่าว สิทธิทีจะได้รับได้แก่สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการสมัครเข้ารับแต่งตั ง

กรรมการของสโมสร ภาค หรือสมาคม พันธะนั น ได้แก่ การทีจะต้องเข้าร่วมประชุมของสโมสรอย่าง

สมําเสมอ การชําระเงินค่าบํารุงต่างๆ โดยทันที การร่วมกระทํากิจกรรมกับสโมสรและการประพฤติตนให้

เหมาะสมเพือสร้างภาพพจน์อันดีงามของสโมสรไลออนส์ในประชาคมนั น  ๆ

(ข) สมาชิกวิสามัญ (MEMBER AT LARGE ) ได้แก่ สมาชิกทีถูกย้ายจากภูมิล ําเนา หรือเนืองจากปัญหา

สุขภาพ หรือเหตุผลอันควรอืนๆ  ซึ งไม่สามารถจะเข้าประชุมสโมสรได้โดยสมําเสมอแต่ย ังประสงค์ทีจะ

ดํารงสมาชิกภาพของสโมสรนี อยู่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรได้ประชุมพิจารณาสถานภาพของสมาชิก

ผู้นี แล้ว การพิจารณาสถานภาพเช่นนี  คณะกรรมการบริหารสโมสรจะพิจารณาทุกๆ 6 เดือน สมาชิกวิสามัญ

ไม่มีสิทธิทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของสโมสร หรือออกเสียงในการประชุมต่างๆ หรือการประชุมประจําปี

ของภาคหรือสมาคมสโมสรไลออนส์สากล แต่จะต้องชําระค่าบํารุงสโมสร รวมทั งค่าบํารุงภาค และค่าบํารุง

สากลตามทีสโมสรเรียกเก็บ 

(ค) สมาชิกกิตติมศักดิ ( HONORARY ) ได้แก่ บุคคลผู้ซึ งไม่ได้เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์นี  แต่ได้

ปฏิบัติงานบริการอันดีเด่นให้แก่ชุมชนหรือสโมสรนี  ซึงสโมสรปรารถนาจะยกย่องให้เกียรติเป็นพิเศษเชิญ

เข้าเป็นสมาชิก สโมสรจะต้องออกเงินค่าเข้าเป็นสมาชิกใหม่กับค่าบํารุงไลออนส์สากลและภาคให้ สมาชิก

ประเภทนี มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใดๆแต่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอย่าง เช่น สมาชิกสามัญ 

(ง) สมาชิกพิเศษ ( PRIVILEGED ) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรนี ทีเป็นสมาชิกแล้วสิบหา้ปีหรือกว่านนั ซึ ง

อาจเนืองจากความป่วยไขมี้ร่างกายทุพพลภาพ มีว ัยชรา หรือมีเหตุผลอันสมควรอืนๆซึงคณะกรรมการบริหาร
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สโมสรพิจารณาแล้วลงมติให้ดํารงฐานะเป็นสมาชิกพิเศษโดยให้ถอนฐานะของสมาชิกสามัญของผู้นั นเสีย 

สมาชิกพิเศษจะต้องชําระคา่บํารุง รวมทั งค่าบํารุงภาค ค่าบํารุงสากล ตามทีสโมสรเรียกเก็บ 

(จ) สมาชิกพิเศษมีสิทธิในการออกสียงและสิทธิพิเศษต่างๆของสมาชิกทั งหมด ยกเว้นสิทธิในการดํารง

ตําแหน่งกรรมการในสโมสรในภาค หรือในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 

(ฉ) สมาชิกตลอดชีพ ( LIFE MEMBER ) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรซึงได้เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วโดย

ต่อเนืองกันเป็นเวลา 20 ปี หรือกว่านั น และไดป้ฏิบัติงานบริการอันดีเด่นให้แก่สโมสร แก่ชุมชน หรือแก่

สมาคม   หรือสมาชิกผู้ใดทีป่วยหนัก หรือสมาชิกผู้ใดของสโมสรทีเป็นสมาชิกสามัญต่อเนืองกันมาเป็นเวลา 

15 ปี หรือกว่านั น ต้องมีอายอุย่างน้อย 70 ปี อาจเป็นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรนี ได้ โดย 

                            1. สโมสรนี ได้เสนอขอไปย ังสมาคม 

                            2. สโมสรนี ได้ชําระเงินค่าบํารุงต่างๆ ทีจะมีขึ นในอนาคตให้แก่สมาคมเป็นจํานวนเงิน 600 

เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินตราอืนใดในมูลค่าทีเท่ากัน  

                            3.ได้รับความเห็นชอบจาก                คณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  

มิไดห้้ามมิให้สโมสรนี เรียกเก็บค่าบํารุงสมาชิกตลอดชีพ ตามทีจะเห็นสมควรสมาชิกตลอดชีพจะมีสิทธิพิเศษ

ต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญตราบเท่าทีไดป้ฏิบัติการตามพันธะโดยครบถ้วนสมาชิกตลอดชีพซึงประสงค์

จะย้ายสโมสรและได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของสโมสรไลออนส์อืน จะเป็นสมาชิกตลอดชีพของ

สโมสรไลออนส์นั นโดยอัตโนมัติ                                  

(ช) สมาชิกสมทบ ( ASSOCIATE MEMBER ) ได้แก่ สมาชิกทีเป็นสมาชิกครั งแรกอยู่ในสโมสรอีกแห่งหนึง แต่

มามีถินทีอยู่ หรือประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนทีสโมสรนี ให้บริการอยู่ สถานภาพนี อาจมอบให้ได้โดยการเชือ

เชิญของคณะกรรมการบริหารสโมสร และจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นรายปี สโมสรจะไม่รายงานสมาชิก

สมทบลงในรายงานสมาชิกประจําเดือน    

 สมาชิกสมทบอาจลงคะแนนเสียงในเรืองต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่วมประชุม 

แต่ไม่อาจเป็นผู้แทนสโมสรในฐานะผู้แทนในการประชุมภาค ( ภาคเดียว ภาคชั วคราว และ/หรือภาครวม ) หรือ

ในการประชุมใหญ่สากล ไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งกรรมการสโมสรในภาค หรือสากล หรือได้รับแต่งตั งเป็น

คณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล ผ่านทางสโมสรนี  ค่าบํารุงสากลและภาค ( ภาคเดียว ภาครอง 

ภาคชั วคราว และ/หรือ ภาครวม ) จะไม่เรียกเก็บเอาจากสมาชิกสมทบ อย่างไรก็ดีมิได้ห้ามมิให้สโมสรนี เรียก

เก็บค่าบํารุงเอาจากสมาชิกสมทบตามทีเห็นสมควร  
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(ซ) สมาชิกอิสระ ( AFFILIATE MEMBER ) ได้แก่ บุคคลทีมีคุณภาพในชุมชน ผู ้ทีในปัจจุบันไม่สามารถเข้า

ร่วมงานอย่างเต็มทีในในฐานะสมาชิกสามัญของสโมสรได้ แต่ปรารถนาทีจะสนับสนุนสโมสรและริเริมด้าน

บริการชุมชนโดยใกล้ชิดกับสโมสร สถานภาพนี อาจมอบให้ได้โดยการเชือเชิญของคณะกรรมการสโมสร 

 สมาชิกอิสระ มีสิทธิออกเสียงในเรืองต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่วมประชุม  แต่ไม่ 

อาจเป็นผู้แทนสโมสรในฐานะผู้แทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชั วคราว และ/หรือ ภาค

รวม)หรือในการประชุมใหญ่สากล    

สมาชิกอิสระ จะไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งกรรมการในสโมสร ภาคหรือสากล หรือได้รับแต่งตั งเป็น

คณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรือสากล  สมาชิกอิสระจะต้องชําระค่าบํารุงภาค  สากล และค่าบํารุงอืนใด

ทีสโมสรในท้องถินจะเรียกเก็บ 

ข้อ 2. นอกจากสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ แล้วสมาชิกของสโมสรไลออนส์นี  จะเป็นสมาชิก

สโมสรไลออนส์อืนพร้อมกันมิได้ และนอกจากสมาชิกกิตติมศักดิ แล้ว ผู ้ทีเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์นี

จะไปเป็นสมาชิกของสโมสรบริการอันทีจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนี อีกมิได้ 

ข้อ 3. การลาออก   สมาชิกผู้ใดจะลาออกจากสโมสรก็ได้ และการลาออกนี จะมีผลในเมือคณะ

กรรมการบริหารสโมสรได้รับการลาออกนั นแล้ว อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจจะย ับย ั งการ

อนุมัติให้ออกไว้จนกว่าสมาชิกผู้นั นจะได้ชําระหนี สินทีมีอยู่ท ั งหมด รวมทั งได้ส่งคืนเงินทุนและทรัพย์สิน

ต่างๆ กับคืนบรรดาสิทธิทีจะใช้ชือ “ ไลออนส์ “  เครืองหมายสัญลักษณ์และเครืองหมายอืนๆของสโมสรนี  

และของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทั งหมดเสียก่อนก็ได1้.สมาชิกของสโมสรสามารถยืนถอดถอนสมาชิก

สโมสรไลออนส์ให้พ้นจากสภาพจากการเป็นสมาชิกของสโมสรด้วยการลงมติสองในสามของคณะ

กรรมการบริหารสโมสรทั งหมด โดยการลงมติให้กระทําโดยการลับ 

ข้อ4.ให้ออก เนืองจากติดค้างเงินใดๆกับสโมสรเกิน 1 ปีบริหาร 

             ข้อ 5 .ให้ออก เนืองจากคณะกรรมการบริหารเห็นว่าสมาชิกท่านนั นได้ทําให้สโมสรเสียชือเสียง เกิด

ความเสียหาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสโมสรโดยการลงมติ

ต้องมากกว่ากึ งหนึงของคณะกรรมการบริหารทีอยู่ในทีประชุม 

ข้อ 6 .เสียชีวิต 

ข้อ 7. การคืนสู่สมาชิกภาพ   สมาชิกผู้ใดทีถูกคัดชือออกจากสมาชิกภาพทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ

สโมสรไปแล้ว อาจกลับคืนเป็นสมาชิกตามเดิมได้ และจะย ังคงรักษาสถิติการบริการในไลออนส์ทีมีอยู่ก่อน

หน้านี เอาไวใ้นสภาพเดิมให้เป็นส่วนหนึงของสถิติการบริการในไลออนส์ทั งหมดได้ 
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ข้อ 8. การโอนย้ายสโมสร  การโอนย้ายสมาชิกภาพ สโมสรไลออนส์นี อาจจะรับโอนผู้ทีพ้นจากสมาชิก

ภาพหรือกําลังจะพ้นจากสมาชิกภาพของอีกสโมสรหนึงเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรได้ ทั งนี โดย  เลขาธิการ

สโมสรได้รับแบบคําร้องขอโอนสมาชิกภาพภายใน 6 เดือน หลังจากวันทีพ้นจากสมาชิกภาพของสโมสรเดิม 

หรือหากไม่มีแบบคําร้องก็ใช้บัตรประจําตัวสมาชิกในปัจจุบันการพ้นจากสมาชิกภาพนั นมีสถานภาพสมบูรณ์ 

 

และผู้ยืนแบบคําร้องหรือบัตรสมาชิกนั นได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการสโมสรแล้ว  ถ้าระยะเวลาทีพ้น

จากสมาชิกภาพจากสโมสรอืนกับวันทียืนแบบคําร้องขอโอนหรือบัตรสมาชิกในปัจจุบันเกินกว่า 12 (สิบสอง)  

เดือน ผู้ยืนคําขอจะกลับเป็นสมาชิกในสโมสรนี ได้ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบทีกําหนดไว้ในข้อธรรมนูญ 

มาตรา 3  ข้อ 2. นี เท่านั น 

ข้อ 9. เลขาธิการสโมสรจะต้องเสนอชือสมาชิกทีย ังไม่ได้ชําระหนี ใดๆทีค้างอยู่กับสโมสรภายใน 60 ว ัน 

หลังจากทีสมาชิกผู้นั นได้รับหนังสือทวงถามจากเลขาธิการสโมสรแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารสโมสร

พิจารณา คณะกรรมการบริหารสโมสรจะได้พิจารณาลงมติว่า สมควรจะปลดสมาชิกผู้นั นออกจากทะเบียนสมา

ชิของสโมสรหรือจะย ังคงให้ดํารงสมาชิกภาพอยู่ต่อไป 

ข้อ 10. สโมสรจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมของสโมสร ซึงสมาชิกทีขาด

ประชุมให้เข้าประชุมสโมสรและการทํากิจกรรม โดยสโมสรต้องติดต่อและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วม

ประชุมและทํากิจกรรม 

มาตรา 2 

                                                          กรรมการ 

ข้อ 1. หน้าท ี

 1. นายกสโมสร   มีหน้าทีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าทีบริหารงานธุรการของสโมสร  เป็นประธานการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสร  และการประชุมสมาชิกของสโมสรทุกครั ง  เป็นผู้ออกหนังสือเรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร  และประชุมสมาชิกของสโมสรทั งการประชุมปกติและการประชุมพิเศษ  

เป็นผู้แต่งตั งคณะกรรมการทีมีหน้าทีประจําและคณะกรรมการพิเศษของสโมสร  กับร่วมมือกับประธาน

กรรมการดังกล่าว  เพือให้การปฏิบัติงานและการรายงานผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเหล่านั น

บังเกิดผลดี เป็นผู้ดูและจัดให้มีการเรียกประชุมเลือกตั งกรรมการบริหารตามกําหนด  กับจัดการแจ้งให้สมาชิก

ทราบพร้อมทั งดําเนินการเลือกตั งให้เรียบร้อย กับร่วมมือและร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาของ

ผู้วา่การภาคของเขตซึงสโมสรนี สังกัดอยู่ด้วย 
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 2. นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น    นายกสโมสรเพิงผ่านพ้นหน้าที และอดีตนายกสโมสรคนอืนๆ มี

หน้าทีต้อนรับสมาชิกและแขกของสโมสรอย่างเป็นทางการในการประชุมต่างๆของสโมสรและเป็นผู้แทนของ

สโมสรในการต้อนรับสุภาพชนทีจิตใจรับใช้สังคมในชุมชนทีสโมสรนี ให้บริการอยู่ด้วย 

 3. อุปนายกสโมสร   เมือนายกสโมสรไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าทีได้เนืองจากเหตุใดเหตุหนึง อุป

นายกทีอยู่ในตําแหน่งถัดไปจะเข้าทําหน้าทีแทน และปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีเช่นเดียวกับนายกสโมสร อุป

นายกแต่ละคนต้องดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะต่างๆของสโมสรตามทีนายกสโมสรมอบหมาย 

             4.เลขาธิการเลขาธิการมีหน้าทีปฏิบัติงานภายใต้การกํากับการและสั งการของนายกสโมสร และ

คณะกรรมการบริหารสโมสรกับทําหน้าทีเป็นเจ้าหน้าทีติดต่อประสานงานระหว่างสโมสรและภาค (ภาคเดียว 

หรือภาครอง และภาครวม) ซึงสโมสรนั นตั งอยู่รวมทั งสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย ในการปฏิบติังาน

ดังกล่าวนี เลขาธิการจะต้อง 

  ก.จัดส่งรายงานประจําเดือน และรายงานอืนๆไปย ังสํานักงานของสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากลตามแบบฟอร์ม ซึงมีข้อความตามทีคณะกรรมการอํานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลต้องการ 

  ค. จัดส่งรายงานไปย ังคณะกรรมการบริหารภาคตามทีคณะกรรมการต้องการ  รวมทั ง

รายงานสมาชิกภาพและกิจกรรมประจําเดือนด้วย 

  ง. ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาของผู้ว่าการภาคของ

เขตซึงสโมสรสังกัดอยู่ 

  จ.จัดเก็บรักษาบันทึกประวัติทั วไปของสโมสร รวมทั งบันทึกการประชุมของสโมสร

และของคณะกรรมการบริหารสโมสร สถิติการเข้าประชุมของสมาชิก  การแต่งตั งคณะกรรมการ  การเลือกตั ง  

การจัดกลุ่มอาชีพของสมาชิก (ถ้ามี)  ตําบลทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก  บัญชีการเงินของสมาชิก

ในสโมสร 

  ฉ. จัดส่งงบบัญชีการเงินรายไตรมาสทีสมาชิกหรือรายครึ งปีสําหรับค่าบํารุง  และพันธะ

ทางการเงินอืนๆ ทีสมาชิกเป็นหนี สโมสรอยู่ให้กับสมาชิกทุกคน  จัดเก็บหนี สินดังกล่าวแล้วส่งให้แก่เหรัญญิก

พร้อมทั งขอรับใบรับเงินมาด้วย 

  ช. จัดทําหนังสือคํ าประกันความซือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าทีของตนตามจํานวนเงินและ

ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนด 

5. เหรัญญิก   มีหน้าที 

        ก. รับเงินทุกประเภทจากเลขาธิการ หรือผู้อืนและนําเงินดังกล่าวฝากธนาคารหนึงหรือหลาย

ธนาคาร  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ซึ งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสโมสรแล้ว 
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  ข. จ่ายเงินชําระหนี สินของสโมสรตามอํานาจหน้าทีคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบ

ให้  สําหรับเช็คจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินทั งหมดจะต้องมีลายมือชือของเหรัญญิก และสมาชิกสโมสรไล

ออนส์ทีคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมายอีกคนหนึงกํากับด้วย 

  ค. จัดทําและรักษาบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่างๆของสโมสร 

  ง.จัดทําและเสนอรายงานฐานะการเงินรายเดือนและรายครึ งปี  ให้กับสํานักงานไลออนส์

สากล และคณะกรรมการบริหารสโมสรของสโมสรนี 

   จ. จัดทําหนังสือคํ าประกันความซือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าทีของตนตามจํานวนเงินและ

ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนด 

6. ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ   เป็นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ ความรับผิดชอบสําหรับ

ตําแหน่งนี คือ 

  ก. การพัฒนารายการเพิมสมาชิก  โดยเฉพาะสําหรับสโมสรและนําเสนอใหค้ณะกรรม 

การ สโมสรอนุมัติ 

  ข. คอยสนับสนุนในทีประชุมสโมสรให้มีการนําสมาชิกใหม่ทีมีคุณภาพเข้ามาสู่สโมสร 

  ค. รับรองวิธีการสรรหาสมาชิกใหม่ทีเหมาะสม 

  ง. เตรียมและดําเนินการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

  จ. รายงานวิถีทางทีจะลดการสูญเสียสมาชิกไปต่อคณะกรรมการสโมสร 

  ฉ.ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอืนๆของสโมสร เพือความสําเร็จในความรับผิด  

ชอบเหล่านี 

  ช. ทําหน้าทีเป็นกรรมการสมาชิกภาพในระดับเขต 

 7. ไลออนส์เทมเมอร์ มีหน้าทีดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสิงของเครืองใช้ของสโมสร  

ซึ งรวมทั งธงใหญ่  ธงเล็ก  ฆ้องสําหรับตําแหน่งนายก  สมุดเพลงและแผ่นกระดานแขวนป้ายชือสมาชิก  ไล

ออนส์เทมเมอร์จะต้องเป็นผู้จัดวางสิงของดงักล่าวให้อยู่ในทีทีถูกต้องก่อนการประชุมและหลังจากการประชุม

จะต้องนําไปเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อย  ไลออนส์เทมเมอร์จะต้องทําหน้าทีเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

ของทีประชุมด้วย  จะต้องคอยจัดให้ผู ้มาร่วมประชุมนั งโต๊ะตามทีนั งทีถูกต้องกับแจกจ่ายประกาศ วารสาร 

เอกสาร ให้แก่สมาชิกตามทีต้องการในการประชุมประจําเดือนของสโมสร หรือการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสโมสร  ไลออนส์เทมเมอร์จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการจัดให้สมาชิกใหม่นั งอยู่กับกลุ่มต่างๆ  

ทุกครั งทีประชุม  เพือให้สมาชิกใหม่มีโอกาสได้พบปะคุ้นเคยกับสมาชิกอืนๆมากยิ งขึ น 
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8. เทลทวิสเตอร์  มีหน้าทีเป็นผู้ส่งเสริมความสามัคคี  มิตรภาพ  และสร้างความมีชีวิติชีวา  ความคึกคัก 

ในการประชุมโดยการทําให้สมาชิกเกิดความชะงัก กระอึกกระอัก โดยการละเล่นแบบต่างๆและวิธีการปรับ

ด้วยอัตราพอสมควร ไม่มีกฎเกณฑ์ตัดสินในการปรับอย่างไรกดี็ ค่าปรับนี จะต้องไม่เกินจํานวนทีกําหนดไว้โดย

คณะกรรมการสโมสร และในการประชุมครั งหนึงๆ สมาชิกคนหนึงจะถูกปรับได้เพียง 2 ครั ง เท่านั น  ตัวเทล

ทวิสเตอร์เองจะถกูปรับไม่ได้  เว้นแต่สมาชิกทีอยู่ทีนั นทั งหมดจะออกเสียงให้ปรับเทลทวิสเตอร์เป็นเอกฉันท์  

เงินทีเทลทวิสเตอร์รวบรวมได้จากค่าปรับ  จะต้องส่งให้แก่เหรัญญิกสโมสรโดยทันที  ซึ งเหรัญญิกจะได้ออก

ใบรับเงินให้เป็นหลักฐาน  

 

ข้อ2. ผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของสโมสร จะต้องเป็นสมาชิกสามัญ  ซึ งมีสถานภาพ

สมบูรณ์ 

ข้อ3. ห้ามจ่ายเงินทดแทนใดๆให้กับกรรมการบริหารของสโมสรในการทีได้ให้บริการแก่สโมสรนี โดย

ตําแหน่งหน้าทีเว้นแต่ตําแหน่งเลขาธิการสโมสร ซึงหากจะจ่ายค่าทดแทนให้ก็ให้คณะกรรมกาบริหาร

สโมสรเป็นผู้กําหนดเงินทดแทนดังกล่าวนั น 

 

มาตรา 3 

การประชุมและองค์ประชุม 

ข้อ1.ให้มีการประชุมปกติของสโมสรไม่น้อยกว่า 1 ครั งต่อเดือน ตามเวลาและสถานทีซึงคณะกรรมการ

บริหารสโมสรเป็นผู้ เสนอ และสโมสรได้อนุมัติแล้ว การประชุมประจําเดือนทุกครั งจะต้องเริมประชุมและเลิก

ประชุมตามเวลาทีกําหนดไว้โดยทันที นอกจากทีระบุไว้เป็นอย่างอืนในธรรมนูญและข้อบังคับนี  การแจ้ง

กําหนดการประชุมประจําเดือนตามปกติ ให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรจะเห็นสมควร 

 ข้อ 2. นายกสโมสรอาจเรียกประชุมพิเศษด้วยตนเอง หรือเมือได้รับคําร้องขอจากคณะกรรมการบริหาร

สโมสรก็ได้ สําหรับการกําหนดเวลาประชุม และสถานทีประชุม ให้เป็นไปตามทีนายกสโมสรหรือผู้ ร้องขอให้

เรียกประชุมจะพิจารณา ในหนังสือนดัประชุมพิเศษให้แจ้งความมุ่งหมาย เวลา และสถานทีประชุมไปให้

สมาชิกทุกคนของสโมสรทราบ และส่งถึงสมาชิกโดยทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลนําไปส่งอย่างน้อย 10 ว ันก่อน

วันประชุม 

 ข้อ3.ให้มีการประชุมฉลองวันครบรอบรับบัตรชาเตอร์ของสโมสรอย่างน้อย 5 ปี ต่อครั ง  ซึ งในการ

ประชุมนีจะต้องจัดให้มีการเน้นถึงวัตถุประสงค์ และจรรยาบรรณของไลออนส์กับประวัติความเป็นมาของ

สโมสรเป็นพิเศษด้วย 
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 ข้อ 4. การประชุมใหญ่ประจําปีของสโมสร ให้กระทําในเดือนมิถุนายนของทุกปีตามเวลาและสถานทีที

ซึงคณะกรรมการบริหารสโมสรกําหนด ในการประชุมนี ให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการซึงกําลังจะพ้นหน้าที และมีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรทีได้รับเลือกตั งใหม่ด้วย 

 ข้อ5.ในการประชุมใดของสโมสร ผู ้ทีเข้าร่วมประชุมมีจํานวนเกินกึ งหนึงของจํานวนสมาชิกทีมี

สถานภาพสมบูรณ์ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได ้

 ข้อ 6. สมาชิกผู้ใดย ังมิได้ชําระหนี เงินค่าบํารุงไลออนส์ภายใน 60 ว ันหลังจากได้รับหนังสือทวงถามจาก

เลขาธิการให้ถือว่ามีสถานภาพไม่สมบูรณ์ และจะย ังคงมีสถานภาพไม่สมบูรณ์ไปจนกว่าจะได้ชําระหนี สิน

ทั งหมดจนครบถ้วน สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์เท่านั น ทีจะมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสรได ้

 ข้อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร   การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่า 1ครั งต่อ

เดือน ตามเวลาและสถานทีซึงคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้ เสนอ 

 ข้อ 8. การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหาร การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารอาจกําหนด

โดยนายกสโมสร หรือโดยการร้องขอจากสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 3 คนหรือมากกว่า ซึ งนายกสโมสร

เป็นผู้กําหนดเวลาและสถานที 

                                                                      มาตรา 4 

การเลือกตังและการพ้นจากตําแหน่ง 

ผู้ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสร นอกจากตําแหน่งนายกสโมสรทีเพิงผ่านพ้นหน้าที  

จะต้องได้รับการเลือกตั งโดยวิธีการดังต่อไปนี 

 ข้อ 1. สโมสรจะต้องจัดให้มีการประชุมเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั ง เป็นกรรมการบริหาร สโมสรภายใน

เดือนมีนาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้กําหนดวันและสถานทีประชุมและส่งไปรษณีย์

ให้สมาชิกของสโมสรทุกคนทราบล่วงหนา้ 14 ว ันก่อนการประชุม  

 ข้อ 2. นายกสโมสรเป็นผู้แต่งตั งคณะกรรมการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั ง   ซึงคณะกรรมการนี จะเป็น

ผู้ เสนอชือผู้สมัครเข้ารับเลือกตั งเป็นกรรมการบริหารสโมสรแต่ละตําแหน่งในการประชุมเสนอชือผู้ เขารับการ

เลือกตั ง ในการประชุมเสนอชือผู้ เข้าเลือกตั งครั งนี  อาจจะมีการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั งเป็น

กรรมการบริหารสโมสรในปีต่อไปทุกตําแหน่งในทีประชุมอีกก็ได ้

 ข้อ 3. ถ้าในระหว่างทีมีการประชุมเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งทีจะมีขึ น ผู ้ไดรั้บการเสนอชือผู้ใดผู ้หนึงไม่

สามารถจะรับตําแหน่งซึงได้รับการเสนอชือด้วยเหตุใดเหตุหนึงก็ตาม และไม่มีผู ้อืนได้รับการเสนอชือใน
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ตําแหน่งนั นอีก   คณะกรรมการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั งจะต้องเสนอชือผู้ทีเห็นสมควรเข้ารับตําแหน่ง

เพิมเติมไปในการประชุมเลือกตั งด้วย 

 ข้อ4.จะต้องจัดให้มีการประชุมเลือกตั งคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่อย่างช้า ภายในวันที 15 

เมษายน ของทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้กําหนดวันและสถานทีประชุม และเลขาธิการสโมสร

จะต้องแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมโดยจะให้มีผู ้ส่งไป

ให้ หรือส่งทางไปรษณีย์ตามในหนังสือแจ้งนั น  จะต้องมีชือผู้ได้รับการอนุมัติจากการประชุมเสนอชือผู้ เข้ารับ

เลือกตั งให้เข้ารับเลือกตั งทั งหมด  และเพือให้เป็นไปตามข้อ 3 ข้างต้น  ให้มีคําชี แจงว่าผู ้ทีได้รับการเสนอชือ 

เหล่านี สมควรได้รับการออกเสียงเลือกตั งในการประชุมเลือกตั งทีจะมีขึ น  การจะเสนอตั งอีกในการประชุม

เลือกตั งจะกระทํามิได้ 

ข้อ 5. โดยบทบัญญัติในข้อ 8 แห่งมาตรานี  สโมสรจะต้องทําการเลือกตั งกรรมการบริหารสโมสรทุกคน

ทุกปีเว้นแต่กรรมการอํานวยการ และให้เข้าดํารงตําแหน่งในวันที 1 กรกฎาคม เป็นเวลา 1 ปี จากวันทีดํารง

ตําแหน่งหรือจนกว่าผู ้ทีได้รับการเลือกตั งและมีคุณสมบัติครบถ้วนมารับหน้าทีต่อไป 

 ข้อ 6. คณะกรรมการสมาชิกภาพ  จะประกอบด้วยสมาชิกทีได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 3 

ปี  ในระยะเริมแรกสมาชิก 3 คน จะได้รับเลือกเข้ามา  สมาชิกหนึงคนจะทําหน้าทีเป็นเวลาหนึงปี  สมาชิกคนที

สองทําหน้าทีสองปี  และสมาชิกคนทีสามทําหน้าทีสามปี  ในแต่ละปีหลังจากนั นจะเลือกสมาชิกเข้ามาใหม่ 1 

คน สมาชิกแต่ละคนก็จะทําหน้าทีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันในระบบหมุนเวียนกันไป  ดังนั นสมาชิกทีเข้ามาในปี

แรกก็จะเป็นกรรมการฝ่าย  สมาชิกทีเข้ามาเป็นปีทีสองก็จะเป็นรองประธานฝ่าย และสมาชิกทีเข้ามาเป็นปีที

สามก็จะเป็นประธานฝ่าย และเป็นกรรมการบริหารอยู่ในคณะกรรมการอํานวยการสโมสร 

 ข้อ 7. สโมสรจะต้องทําการเลือกตั งกรรมการครึ งหนึงของจํานวนทีมีอยู่ทุกปี และกรรมการทีได้รับการ

เลือกตั งแล้วนี จะเข้าดํารงตําแหน่งในวันที 1 กรกฎาคม หลังจากการเลือกตั ง กับอยู่ในตําแหน่งเป็นเวลา 2 ปีจาก

วันทีได้รับตําแหน่ง หรือจนกว่ามีผู ้ทีได้รับการเลือกตั งและมีคุณสมบัติครบถ้วนมารับหน้าทีต่อไป ทั งนี เว้นแต่

ในกรณีการเลือกตั งครั งแรกเมือมีการก่อตั งสโมสรใหม่ และใช้ธรรมนูญกับข้อบังคับนี ให้เลือกตั งกรรมการ

อํานวยการจํานวนครึ งหนึงให้อยู่ในตําแหน่ง 2 ปี กับอีกครึ งหนึงให้อยู่ในตําแหน่ง 1 ปี 

 ข้อ 8. การเลือกตั งให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนจากสมาชิกทีเข้าประชุม และมีคุณสมบัติทีจะ

ออกเสียงได้ ผู ้ทีไดรั้บคะแนนเสียงข้างมากเป็นผู้ทีได้รับเลือกตั ง  

ข้อ 9. ถ้าตําแหน่งนายกสโมสรหรืออุปนายก ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงว่างลงด้วยเหตุใดเหตุหนึงก็ตาม  

อุปนายกทีอยู่ในตําแหน่งถัดไปจะเข้าดํารงตําแหน่งแทน  ในกรณีทีบทบัญญัติสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่ง

แทนดังกล่าวสําหรับตําแหน่งนายกสโมสร  อุปนายกคนที หนึงหรืออุปนายกคนทีสองไม่สามารถจะกระทําได้  
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ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรเรียกประชุมเลือกตั งเป็นพิเศษ  โดยแจ้งให้สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์แต่ละ

คนทราบเวลาและสถานทีประชุมตามทีคณะกรรมการบริหารสโมสรได้กําหนดเป็นการล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อน

การประชุม ผู ้ทีได้รับการเลือกตั งในการประชุมเลือกตั งครั งนี เป็นผู้ด ํารงตําแหน่งทีว่างนั น 

 ในกรณีทีตําแหน่งอุปนายกคนทีสามว่างลง  ให้คณะกรรมการอํานวยการแต่งตั งสมาชิกผู้หนึงดํารง

ตําแหน่งนั นจนกว่าจะหมดวาระ 

 ในกรณีทีตําแหน่งคณะกรรมการบริหารอืนๆว่างลง  ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรแต่งตั งสมาชิกผู้

หนึงดํารงตําแหน่งนั นจนกว่าจะหมดวาระ 

 ในกรณีทีมีตําแหน่งกรรมการว่าง  จนจํานวนของกรรมการบริหารสโมสรลดลงเหลือน้อยกว่าทีจะเป็น

องค์ประชุมได้ สมาชิกของสโมสรมีอํานาจทําการเลือกตั งผู ้ เข้าดํารงตําแหน่งทีว่างในการประชุมประจําเดือนได้

โดยแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้าตามวิธีทีระบุไว้ในข้อ 10 แห่งมาตรานี  การแจ้งให้ทราบนี จะกระทําโดย

กรรมการบริหารหรือกรรมการอํานวยการทีเหลืออยู่ได้ ถ้าไม่มีกรรมการผู้ใดเหลืออยู่ก็ให้กระทําโดยสมาชิก

สโมสรเอง 

ข้อ10.ในกรณีทีกรรมการบริหารทีรับการเลือกตั งแล้วผู ้ใดผู ้หนึงไม่สามารถ หรือปฏิเสธการปฏิบัติ

หน้าทีก่อนทีจะเริมเข้ารับหน้าทีด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม  ให้นายกสโมสรเรียกประชุมพิเศษสําหรับการ

เสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งและการเลือกตั ง  เพือเลือกตั งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารทีรับเลือกตังผู ้นั น  

ในการนี ใหมี้หนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงการประชุมดังกล่าว  โดยแจ้งว ัตถุประสงค์ เวลา  และ

สถานทีประชุมโดยทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลนําไปส่งก่อนหน้าการประชุม 2 สัปดาห์ การเลือกตั งจะกระทํา

โดยทันทีหลังจากการปิดการเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งแล้ว และผู้ทีรับคะแนนเสียงข้างมากให้เป็นผู้ได้รับ

เลือกตั ง 

    มาตรา 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง 

 

 ข้อ1.สมาชิกทีเข้าใหม่ สมาชิกทีกลับคืนสู่สมาชิกภาพ สมาชิกทีโอนย้ายแต่ละคนจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกตามทีสโมสรเรียกเก็บในแต่ละปี ซึ งค่าธรรมเนียมนี จะรวมค่ากิจกรรมและ

ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย และให้เก็บก่อนทีสมาชิกดังกล่าวจะ

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกสโมสรและก่อนทีเลขาธิการสโมสรจะรายงานชือสมาชิกดังกล่าวไปย ังสํานักงานไล

ออนส์สากล  ทั งนี คณะกรรมการอํานวยการสโมสไลออนส์สากลอาจจะเลือกเอาว่าจะงดเว้นเก็บค่าธรรมเนียม
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การเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวทั งหมดหรือบางส่วนให้กับสมาชิกทีโอนย้าย  หรือทีขอกลับคืนสู่สมาชิกภาพเข้า

เป็นสมาชิกใหม่ภายในสิบสองเดือน  ( 12 เดือน )  ของการสินสุดสมาชิกภาพจากสโมสรไลออนส์เดิมก็ได ้

 ข้อ2.สมาชิกของสโมสรนี แต่ละคนต้องชําระค่าบํารุงและรวมเงินค่ากิจกรรมประจําปีดังแจ้งต่อไป

ข้างล่างนี ให้กับสโมสร ซึงค่าบํารุงนี ได้รวมค่าบํารุงสมาชิกสโมสรไลออนส์สากล และค่าบํารุงภาค (ภาคเดียว 

หรือภาครอง และภาครวม) (สําหรับเป็นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริหารสํานักงาน และค่าการจัดการประชุม

ประจําปีของสมาคมและของภาค) กับจะต้องชําระล่วงหน้าตามเวลา ซึงคณะกรรมการอํานวยการไลออนส์

สากลกําหนดคือ 

สมาชิกสามัญ   คนละ  6,000 บาท 

สมาชิกวิสามัญ  คนละ  6,000 บาท 

สมาชิกกิตติมศักดิ   คนละ  3,000 บาท 

สมาชิกพิเศษ   คนละ  6,000  บาท 

สมาชิกตลอดชีพ  คนละ  4,000 บาท 

สมาชิกสมทบแต่ละคนของสโมสร  จะต้องจ่ายค่าบํารุงประจําปีดังต่อไปนี ล่วงหน้า ตามเวลาที

คณะกรรมการอํานวยการจะกําหนด 

สมาชิกสมทบ   คนละ 3,000 บาท 

สมาชิกอิสระแต่ละคนของสโมสร  จะต้องจ่ายค่าบํารุงประจําปีดังต่อไปนี ล่วงหน้า ตามเวลาที

คณะกรรมการอํานวยการจะกําหนด 

 สมาชิกอิสระ   คนละ 6,000 บาท 

หากปีบริหารใด สมาคม หรือ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย หรือ สโมสรไลออนส์

สากลภาค 310 บี ได้เปลียนแปลงอัตราค่าบํารุงเรียกเก็บเงินเพิมขึ น ให้สโมสรพิจารณาสามารถเรียกเก็บเงินค่า

บํารุงสโมสรจากสมาชิกในอัตราทีถูกเรียกเก็บเพิมตามความเป็นจริง ให้เหรัญญิกของสโมสรส่งเงินคา่บํารุง

สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค ให้กับผู ้ รับผิดชอบตามกําหนดเวลา ซึงกําหนดไว้ในธรรมนูญและ

ข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค ฯ 

ข้อ3.เงินค่าบํารุงและค่ากิจกรรมของสมาชิก ตามข้อ 2 หลังจากทีสโมสรได้ดําเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้

สโมสร ดําเนินการกิจการภายในของสโมสรโดยแยกประเภทเงินค่าบํารุงสโมสร และ ค่ากิจกรรมได้ดังนี 

 ข้อ 3.1.สนับสนุนบัญชีกิจกรรมของสโมสร คนละ 500 บาท 

 ข้อ3.2สนับสนุนการลงทะเบียนเข้างานฉลองคณะกรรมการบริหารของสโมสรไลออนส์ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ถ้ามี) หรือ ของสโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี(ถ้ามี) อย่างใดอย่างหนึงไม่เกินคน
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ละ 600 บาทต่อปี หากมีสมาชิกเข้าร่วมงานไม่ครบจํานวนให้นําส่วนทีเหลือคงไว้ในบัญชีบริหารเพือการอย่าง

อืนต่อไป 

 ข้อ3.3สนับสนุนการเดินทางเพือร่วมการประชุมไลออนส์ภาครองหรือภาครวม หรือการ

ร่วมงานฉลองคณะกรรมการบริหารของสโมสรไลออนส์ต่างๆในภาค 310 บีโดยการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง 

ครั งละ ไม่เกิน 2,000 บาท การลงทะเบียนเข้างานของสโมสรไลออนส์ต่างๆให้สมาชิกทีเข้างานทุกท่านต้อง

ลงทะเบียนเอง 

 ข้อ 3.4 สโมสรอาจช่วยเหลือกิจกรรมอืนๆของสโมสรหรือองค์กรต่าง  ๆครั งละไม่เกิน 3,000 

บาท 

            ข้อ3.5 หากปีบริหารใด สโมสรมีหนี ค้างชําระกับบุคคลใดๆทั งสิน ให้คณะกรรมการบริหาร

สโมสรในปีบริหารทีมีหนี ค้างชําระเป็นผู้ รับผิดชอบชําระให้สโมสรทั งหมด 

ข้อ3.6 เมือสินสุดปีบริหารหนึงๆ การส่งมอบบัญชีให้ปีบริหารถัดไป บัญชีบริหารและบัญชี

กิจกรรมของสโมสร จะต้องไม่ติดลบอยา่งใดทั งสิน 

ข้อ 3.7 ให้คณะกรรมการบริหารของสโมสรทีกําลังจะผ่านพ้นหรือคณะกรรมการสโมสรเพิง

ผ่านพ้นเป็นผู้ชําระค่าจัดงานพิธีประกาศสินสุดวาระปีบริหาร กับ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

สโมสรของปีบริหารต่อจากคณะกรรมการบริหารคณะเดิม 

มาตรา 6 

        การบริหารงานสาขาสโมสร 
ข้อ 1. ผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู ้ประสานงาน มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะเลือกผู้ประสานงาน และ

ผู้ช่วยผู ้ประสานงาน ซึงผู ้ประสานงานจะต้องเป็นกรรมการของสโมสรหลักและได้รับการเชือเชิญให้เข้าร่วม

การประชุมสามัญและการประชุมใหญ่เพือจัดทําบันทึกและรายงานแผนกิจกรรมของสาขาสโมสร รายงาน

การเงินประจําเดือน และใช้ความพยายามแสวงหาจุดร่วมในการประสานความร่วมมือทีดีระหว่างสาขาสโมสร

กับสโมสรหลัก   สมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการเชือเชิญให้เข้าร่วมการประชุมของสโมสรหลักตาม

ตารางทีกําหนดไว ้

ข้อ 2. ผู ้ติดต่อ สโมสรหลักจะต้องแต่งตั งสมาชิกหนึงท่านจากสโมสรเพือดูความก้าวหน้าของสาขา    

สโมสรและคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือสาขาสโมสรเมือจําเป็น สมาชิกผู้ปฏิบัติหน้าทีนี จะเป็นเจ้าหน้าทีระดับที 

3 ของสาขาด้วย 

ข้อ 3. การใช้สิทธิในการเลือกตั ง มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะมีสิทธิออกเสียงในกิจกรรมของสาขา

และอยูใ่นสถานะสมาชิกทีมีสิทธิออกเสียงของสโมสรหลักด้วยเช่นกัน    เมือเข้าร่วมในการประชุมของสโมสร
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หลัก มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการนับรวมเป็นองค์ประชุมในการประชุมของสโมสรหลักโดยถือ

เป็นหนึงคนต่อหนึงเสียง   การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสาขาสโมสรให้ถือปฏิบัติตามทีสโมสรหลักกําหนด

ไว้อย่างสมําเสมอ 

                                                                มาตรา7 

คณะกรรมการ 

   ข้อ 1. ให้นายกสโมสรพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการทีมีหน้าทีประจําคณะต่างๆดังต่อไปนี  นอกจาก

กรรมการและประธานฝ่ายสมาชิกภาพทีต้องได้รับเลือกตงั 

 ( ดูในข้อบังคับมาตรา 4 ข้อ  6 และ ข้อ 7 ) 

 ก. กรรมการฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายการเข้าประชุม 

ฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ 

ฝ่ายประชุมใหญ่ประจําปี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายไลออนส์สารสนเทศ 

ฝ่ายสมาชิกภาพ 

ฝ่ายโครงการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบรรณาธิการวารสาร 

ฝ่ายต้อนรับ 

ฝ่ายพัฒนาผู้นํา 

ข. กรรมการฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายเยาวชน 

ฝ่ายป้องกันโรคเบาหวาน 

ฝ่ายพิทักษ์สายตา และทํางานร่วมกับคนตาบอด 

ฝ่ายพิทักษ์โสตสัมผัสและทํางานร่วมกับคนหูหนวก 

ฝ่ายบริการเกียวกับสิงแวดล้อม 

ฝ่ายสโมสรลีโอ 

ฝ่ายแลกเปลียนเยาวชนและค่ายเยาวชน 
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ฝ่ายสโมสรไลออนส์สตรี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

กิจกรรมอืนๆตามอุดมการไลออนส์ทีอาจจัดตั งคณะกรรมการขึ นได้ ก็มีฝ่ายบริการประชาชน  ฝ่าย

บริการการศึกษา  ฝ่ายบริการสุขภาพ  ฝ่ายบริการสังคม   ฝ่ายบริการสันทนาการ  ฝ่ายบริการสาธารณะ และ ฝ่าย

ค่ายเยาวชนสากล 

ข้อ2.คณะกรรมการพิเศษ นายกสโมสร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอาจจะแต่งตั ง

คณะกรรมการพิเศษขึ นอีกก็ได้ตามทีนายกสโมสร หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 3.ให้นายกสโมสรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการทุกคณะด้วย 

ข้อ4.คณะกรรมการทุกคณะประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอืนตามจํานวนทีนายกสโมสร

พิจารณาเห็นว่าจําเป็น 

ข้อ 5.ให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการทุกคณะรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารสโมสร 

ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน 

         มาตรา 8 

การปฏิบัตติามแบบรัฐสภา 

นอกจากทีจะได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษอย่างอืนในธรรมนูญและข้อบังคับนี   ปัญหาต่างๆเกียวกับแบบแผน

หรือระเบียบปฏิบัติในเรืองการประชุม หรือการปฏิบัติงานของสโมสรของคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือ

คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั งอืนๆให้พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของโรเบิร์ตฉบับทีได้แก้ไข

ใหม่เพราะกฎข้อบังคับนี มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นครั งคราวตลอดมา 

มาตรา 9 

เรืองอืนๆ 

  ข้อ1. เครืองหมายสัญลักษณ์ สี ของสโมสร ให้ใช้อย่างเดียวกับเครืองหมายสัญลักษณ์และสีของสมาคม

สโมสรไลออนส์สากล 

 ข้อ 2. ปีการเงินของสโมสรเริมตั งแต่ว ันที 1 กรกฎาคม จนถึงวันที 30 มิถุนายนของปีถัดไป 

ข้อ3. บัญชีส่งไปรษณียภ์ัณฑ ์ ให้สโมสรนี จัดส่งจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ให้กับสมาคมสโมสรไล

ออนส์สากลและผู้ว่าการภาคด้วย 
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ข้อ 4. สโมสรจะต้องไม่อนุมัติ หรือแนะนําผู ้สมคัรรับเลือกตั งในตําแหน่งต่างๆของรัฐบาลหรืออนุญาต

ให้สมาชิกอภิปราย ถกเถียงกัน ในเรืองทีฝักใฝ่กับการเมืองฝ่ายหนึงฝ่ายใดหรือเรืองความแตกแยกทางลัทธิ

ศาสนาในทีประชุมของสโมสร 

ข้อ5. นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในอุดมการณ์ของไลออนส์แล้ว ห้ามมิให้กรรมการ 

เจ้าหน้าทีหรือสมาชิกของสโมสรใช้ความเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ส่งเสริมเรืองส่วนตัว เรืองการเมือง  

หรือความปรารถนาอืนๆ กับห้ามสโมสรไปร่วมในขบวนการใดๆ ทีไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประ 

สงค์ของสโมสรนี ด้วย 

ข้อ 6. ห้ามมิให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด ซึ งมิใช่สมาชิกของสโมสร หาเงินจากสมาชิกของสโมสรระหว่าง 

การประชุม ข้อแนะนําหรือข้อเสนอในทีประชุมของสโมสรทีเกียวกับการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากข้อผูกพัน

ตามปกติ ให้ส่งเรืองไปให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินพิจารณา 

ข้อ 7. การประชุมของสโมสร ไม่อนุญาตให้มีเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในระหว่างทีมีการประชุมของ

สโมสร เว้นแต่อยู่ในระหว่างการร่วมรับประทานอาหาร หรือ เป็นงานฉลองอืนๆของสโมสรไลออนส์ 

ข้อ 8 .หากสมาชิกประสงค์ทีจะสั งเครืองดืมหรืออาหารอืนใดนอกเหนือจากทีสโมสรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 

แล้ว ให้สมาชิกทีได้สั งเพิมเติมนั น เป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในส่วนทีสั งเพิมเติมเอง 

มาตรา 10 

การแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ 1.ข้อบังคับนี ให้ปรับปรุงแก้ไขได้ในทีประชุมของการประชุมปกติหรือการประชุมพิเศษของสโมสร 

ซึงมีผู ้ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเสียงข้างมากของสมาชิกทีอยู่ในทีประชุม และทําการออกเสียงด้วย  

ข้อ 2. การแก้ข้อบังคับนี จะนําเสนอเพือรับการออกเสียงมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งข้อเสนอแก้ไขธรรมนูญนี

ให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลนําไปส่ง อย่างน้อย 2   

สัปดาห์ก่อนวันประชุม ประชุมออกเสียงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 

พันธะ 

ทีสมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์ 

 นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนส์ได้กล่าวปฏิญาณไว้แล้ว  ย ังมีข้อปฏิบัติหรือพันธะ

สําหรับสมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดังต่อไปนี  คือ 

1. ให้เวลาความคิดเห็นอย่างดีทีสุดแก่สโมสร 
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2. เข้าร่วมประชุมในการประชุมสโมสรทุกครั ง นอกจากจะไม่อยู่หรือเจ็บป่วย ซึงควรแจ้งใหเ้ลขาธิการ

ให้ทราบก่อนทุกครั งทีมีความจําเป็นจะต้องขาดการประชุม 

3. ถือว่าว ันประชุมของสโมสรไลออนส์นั นสําคัญกว่านัดหมายอืนๆ  

4. พร้อมเสมอทีจะยอมรับตําแหน่งการทํางานในหน้าทีหนึงหน้าทีใด ซึงทางสโมสรมอบหมายให้ 

5. ควรศึกษาถึงธรรมนูญ กฎหมายข้อบังคับ ภาคผนวกของสโมสรตน ของภาคและของไลออนส์สากล 

6.ให้ ภรรยาครอบครัวและมิตรสหายของตน ไดท้ราบเรืองราวและประโยชน์ทีจะได้จากการเป็น

สมาชิกไลออนส์ 

7. หากย ังไม่มีโอกาสทีจะทําหน้าทีบริหารของสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุนเจ้าหน้าทีบริหารของสโมสรฯ

ด้วยดี 

8. ควรรีบชําระค่าบํารุง หรือเงินอุดหนุนอืน ๆ ให้แก่สโมสรฯตามกําหนดโดยมิต้องเตือนหรือทวงถาม 

ทั ง 8 ข้อทีกล่าวมาแล้วนี  หมายถึง พันธะทีสมาชิกไลออนส์พึงปฏิบัติต่อสโมสรไลออนส์ของตน เพือให้

ชือเสียง เกียรติคุณ และกิจการของไลออนส์ได้ขยายกว้างขวางออกไป 

        วัตถุประสงค์สโมสรของไลออนส์สากล 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL OBJECTIVES 

1. เพือส่งเสริม ความนึกคิด วิจารณญาณ  อันดีระหว่างมวลประชาชาติในโลก ด้วยการศึกษาถึงปัญหา 

สัมพันธภาพระหว่างชาติ 

2. เพือส่งเสริมทฤษฎี และการปฏิบัติในหลักการให้เกิดความเป็นพลเมืองทีดี และการปกครองทีดี 

3. เพือส่งเสริมให้เกิดความสนใจ และการช่วยเหลืออย่างจริงจังต่อสาธารณกิจสังคม และสวัสดิภาพทาง

ศีลธรรมในทอ้งถิน 

4. เพือสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่มวลสมาชิกของสโมสรให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพ และเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน 

5. เพือส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ทั งนี โดยไม่เกียวข้องฝักใฝ่กับการเมือง การศาสนา หรือลัทธินิยมใด  ๆ

6. เพือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพ และรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจและอาชีพ  ทั งนี โดยสโมสรไม่มีว ัตถุประสงค์ทีจะกระทําให้เกิดประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่

สมาชิกของตน คติพจน์ สมาชิกไลออนส์มีคติพจน์เป็นประจําว่า “ WE SERVE “ ซึ งมีความหมายว่า 

สมาชิกไลออนส์พร้อมทีจะบริการอยู่เสมอ 
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จรรยาบรรณของไลออนส์ 

LIONS CODE OF ETHICS 

 

1. ข้าฯจะแสดงให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะ

ด้วยความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพือเชิดชูคุณภาพแห่งการบริการของข้าฯ 

2. ข้าฯจะมุ่งให้บรรลุผลสําเร็จในกิจการงาน และเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลกําไรอันพึงได้อย่าง

ยุติธรรม ข้าฯจะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสือมสินไปเพราะการแลกเปลียนเอาผลกําไร

ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ หรือด้วยการกระทําอันน่าสงสัย 

3. ข้าฯจะยึดมั นอยู่เสมอว่าการเสริมสร้างธุรกิจของข้าฯ ไม่จําเป็นต้องทําลายผู้อืน ข้าฯจะซือสัตย์ต่อผู ้

ได้รับบริการจากข้าและต่อตนเอง 

4. ข้าฯจะขจัดความสงสัยทั งมวลให้สินไปโดยพลัน ทีเกิดความระแวงสงสัยในหน้าทีการงานเกียวกับ

สิทธิและธรรมจรรยาของข้าฯต่อมิตรทั งปวง 

5. ข้าฯจะยึดถือว่ามิตรภาพไม่ได้ขึ นอยู่กับการบริการหรือค่าตอบแทน และข้าฯจะยอมรับบริการก็นํา

ใจแห่งมิตรภาพนั น 

6. ข้าฯจะสังวรถึงหน้าทีทีข้าฯมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคม ในฐานะพลเมืองคน

หนึงด้วยความภักดีไม่เปลียนแปร  ข้าฯจะอุทิศทั งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย์เพือหน้าที

ดังกล่าว 

7. ข้าจะให้ความช่วยเหลือดว้ยความเห็นใจต่อผู ้ตกทุกข์ได้ยากและผู้อ่อนแอและอนุเคราะห์ต่อผู ้ยากจน 

8. ข้าฯ จะวิจารณ์การกระทําของผู้อืนด้วยความเทียงธรรม จะส่งเสริมและไม่ทําลาย 
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                      ประเภทของสมาชิกสโมสรไลออนส ์
มาตรา1 ขอ้ 1 ข้อบังคับของสโมสรไลออนส์ ฉบับมาตรฐาน 

 

ประเภทสมาชิก 

การประชุม

สามัญ การชําระค่าบํารุง การทบทวน 

สิทธิในการ

เข้ารวม สิทธิในการ สิทธิในการ การเป็นผู้แทน 

     สมาชิกภาพ 

กิจกรรม

สโมสร ดํารงตําแหน่งใน ลงคะแนน ในการประชุมใหญ่  

          

สโมสร/สากล/

ภาค   ภาค/สากล 

สมาชิกสามัญ ต้อง สมาชิกจ่าย _ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

Active               

วิสามัญ ไม่ต้อง สมาชิกจ่าย ทุก 6 เดือน 

ได้เมือปฏิบัติ

ได ้ ไม่ได ้

ได้สิทธิเฉพาะเรือง

ของ ไม่ได ้

Member at Large           สโมสร    

ก ิตติมศักดิ ไม่ต้อง 

สโมสรจ่ายค่า

บํารุง _ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

Honorary   ภาค / สากล           

พิเศษ ไม่ต้อง สมาชิกจ่าย _ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

Privleged               

ตลอดชีพ ไม่ต้อง สมาชิกจ่าย _ 

ได้เมือปฏิบัติ

ได ้

ได้ถ้าปฏิบัติตาม

พันธะ ได้ถ้าปฏิบัติตามพันธะ 

ได้ถ้าปฏิบัติตาม

พันธะ 

Life Member   สโมสร / ภาค     

ของสมาชิก

สามัญครบถ้วน 

ของสมาชิกสามัญ

ครบถ้วน 

ของสมาชิกสามัญ

ครบถ้วน 

สมทบ 

ต้องประชุม

สโมสรที สมาชิกจ่าย       

ได้สิทธิเฉพาะเรือง

ของ   

Associate 

สังก ัด ไม่

ต้องประชุม สโมสรต้นสังก ัด ปีละครั ง 

ได้เมือปฏิบัติ

ได ้ ไม่ได ้ สโมสร(2 สโมสร ) ไม่ได ้

  

สโมสร

สมทบ             

อิสระ ไม่ต้อง สมาชิกจ่าย _ 

ได้เมือปฏิบัติ

ได ้ ไม่ได ้

ได้สิทธิเฉพาะเรือง

ของสโมสร ไม่ได ้

Affiliate              

 
 

 

  

 

 

 

 


