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ธรรมนูญและข้ อบังคับ
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สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี
ได้รับอนุญาตให้สถาปนาขึ นโดย และอยู่ภายใต้อ ํ านาจการบั งคั บบั ญชาของสมาคมสโมสรไล
ออนส์
สากล
แบบมาตรฐานนีได้แนะนําให้สโมสรไลออนส์นํามาใช้เป็ นธรรมนูญและข้อบั งคั บเป็ นทางการของ
สโมสรในท้องถิ น เมือสโมสรได้ยอมรับเป็ นธรรมนูญและข้อบั งคั บของสโมสรแล้ ว ให้เลขาธิการจั ดทํ าฉบั บ
ถาวรเก็บไว้ ในสมุดประวั ติของสโมสรธรรมนูญและข้อบั งคั บสโมสรของแบบมาตรฐานนี
กับการแก้ไข
ปรับปรุ งทั งปวงจะมีผลบั งคั บและควบคุมการบริ หารงานของสโมสรไลออนส์ใดๆ
ทีมิได้มีธรรมนูญและ
ข้อบั งคั บของตนเอง
คณะกรรมการอํ านวยการสากลขอประกาศเป็ นนโยบาย ณ ทีว่ากรณี ใดๆ ของการบริ หารงานสโมสรที
ไม่เปลียนแปลงไปจากธรรมนูญและข้อบั งคั บสากล และมิได้กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบั งคั บของสโมสร
นั นๆ กับได้กําหนดไว้โดยธรรมนูญและข้อบั งคั บสโมสรไลออนส์แบบมาตรฐาน ข้อกําหนดในประกาศหลัง
นี จะมีผลบั งคั บและควบคุม

แบบองค์ กรสโมสรไลออนส์
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการอํานวยการ
นายกสโมสรเพิ งผ่านพ้น
นายกสโมสร
เลขาธิการ
เหรัญญิก
อุปนายกคนทีหนึ ง
อุปนายกคนทีสอง
อุปนายกคนทีสาม
ไลออนส์เทมเมอร์
เทลทวิสเตอร์
นายกสโมสรเพิ งผ่านพ้น
กรรมการอํ านวยการ ปี แรก 2 นาย
กรรมการอํ านวยการ ปี ทีสอง 2 นาย
กรรมการอํ านวยการฝ่ ายสมาชิกภาพ
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กรรมการฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายเข้าประชุม ( Attendance)
ฝ่ ายธรรมนูญและข้อบั งคั บ (Constitution and By-Laws)
ฝ่ ายประชุมใหญ่ (Convention)
ฝ่ ายการเงิน (Finance)
ฝ่ ายไลออนส์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology)
ฝ่ ายข่าวสารไลออนส์ (Lions Information)
ฝ่ ายสมาชิกภาพ (Membership)
ฝ่ ายจัดรายการ (Program)
ฝ่ ายประชาสัมพั นธ์ (Public Relations)
ฝ่ ายวารสาร (Bulletin Editor)
ฝ่ ายต้อนรับ (Greeter)
ฝ่ ายพั ฒนาผู้นํา( Leadership Development)

กรรมการฝ่ ายกิจกรรม
ฝ่ ายเยาวชน ( Lions Opportunities for Youth (Youth) )
ฝ่ ายป้ องกันโรคเบาหวาน ( Diabetes Awareness)
ฝ่ ายอนุรักษ์สายตา และทํ างานกับคนตาบอด (Sight Conservation and Work With the Blind)
ฝ่ ายโสตสัมผั สและทํ างานกับคนหูหนวก(Hearing and Speech Action and Work With the Deaf)
ฝ่ ายบริ การสิ งแวดล้ อม( Environmental Services)
ฝ่ ายสโมสรลีโอ (Leo Club Program)
ฝ่ ายแลกเปลียนเยาวชนและค่าย (Youth Camp and Exchange Program)
ฝ่ ายสโมสรไลออนส์สตรี (Lioness Club Program)
ฝ่ ายวิเทศสัมพั นธ์ ( International Relations Program)
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กิจกรรมอืนๆตามอุดมการณ์ไลออนส์ทีอาจจัดตั งคณะกรรมการขึ นได้ ก็มีฝ่ายบริ การประชาชน ฝ่ าย
บริ การการศึกษา ฝ่ ายบริ การสุขภาพ ฝ่ ายบริ การสังคม ฝ่ ายบริ การสันทะนาการ ฝ่ ายบริ การสาธารณะ หรื อ
กรรมการฝ่ ายต่างๆทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรจั ดตั งขึ น

ธรรมนูญสโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี
มาตรา 1
ชือ คําขวัญ และคติพจน์
ข้ อ 1. สโมสรนี มีชือว่า สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ ธานี ชือ ภาษาอั งกฤษ
Lions Club of
Goodman Town , Suratthani ซึ งได้รับอนุญาตให้สถาปนาขึ นโดย และอยู่ภายใต้อ ํ านาจบั งคั บบั ญชาของ
สมาคมสโมสรไลออนส์สากล หรื อ Lions Clubs International Association หรื อ เรี ยกย่อว่า LCI (ซึ งต่อไปนี จะ
เรี ยกว่า “สมาคม “ )
ข้ อ 2. สโมสรนีมีค ํ าขวั ญว่าทํ าความดี เพือ เมืองคนดี
ข้ อ 3. สโมสรนี มีคติพจน์ว่า เราบริ การ (หรื อเรารับใช้) หรื อ We Serve

มาตรา 2
ความมุ ่ งหมายและวัตถุประสงค์
สโมสรนี มีว ั ตถุประสงค์
1. เพือสร้างสรรค์และผดุงไว้ซึ งความเข้าใจอั นดีระหว่างมนุษยชาติในโลก
2. เพือส่งเสริ มหลั กธรรมของรัฐบาลทีดี และการเป็ นพลเมืองดี
3. เพือให้ความร่ วมมือในงานสวั สดิการการสงเคราะห์ของท้ องถิ นทั งในด้านการกิจการสาธารณะ
วั ฒนธรรม สังคม และศีลธรรมจรรยา
4. เพือรวมสมาชิกให้เป็ นนํ าหนึ งใจเดียวกัน มีมิตรสัมพั นธ์อ ั นดีและมีความเข้าใจอั นดีระหว่างกันและ
กัน
5. เพือจัดให้มีการประชุมอภิปรายอย่างเปิ ดเผยในเรื องทีเป็ นสาธารณประโยชน์ ทั งนี โดยมีเงือนไขว่า
สมาชิกของสโมสรจะไม่เข้าร่ วมอภิปรายในเรื องทีฝักใฝ่ กับการเมืองฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใด
หรื อความ
ขั ดแย้ งของลั ทธิศาสนาใดๆ
6. เพือสนับสนุนให้ผู้ ทีมีจิตใจรับใช้สังคมได้กระทํ าประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยปราศจากรางวั ลตอบ
แทนเป็ นเงินทองสําหรับส่วนตนกับสนับสนุนการเพิ มพูนประสิ ทธิภาพ และส่งเสริมจรรยาบรรณ
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มาตรฐานระดั บสูง ให้เกิดขึ นในงานพานิ ชกรรม งานอุตสาหกรรม งานอาชีพอืนๆรวมทั งงานของ
รัฐบาลและงานของเอกชนด้วย

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
ข้ อ 1. ผู้ ทีสโมสรจะรับเข้าเป็ นสมาชิกได้จะต้องเป็ นผู้ มอายุ
ี บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี และมี
ชือเสี ยงดีในชุมชนทีมีภูมิล ํ าเนาอยู่ หากปรากฏข้อความใดทีกล่าวถึงเพศ หรื อคํ าสรรพนามชายในธรรมนูญและ
ข้อบั งคั บนี ให้แปลความหมายถึงบุค ลทั งชายและหญิง
ข้ อ 2. สมาชิกภาพของสโมสรไลออนส์จะเป็ นได้โดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านั น การเสนอชือผู้ ทีจะ
เข้าเป็ นสมาชิกจะต้องกรอกรายการลงแบบฟอร์ มของสํานักงานไลออนส์สากลหรื อของสโมสรไลออนส์เมือง
คนดีฯ โดยมีสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรทีจะทํ าหน้าทีผูอุ้ ปถั มภ์ เป็ นผู้ ลงนามรับรองแล้ วเสนอ
ต่อประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ หรื อเลขาธิการสโมสร ซึ งหลั งจากได้ตรวจสอบคุณสมบั ติแล้ ว จะได้เสนอ
แบบฟอร์ มนั นให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรพิจารณาต่อไป
ถ้าคณะกรรมการบริ หารสโมสรส่วนมาก
พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชือบุคคลนั นให้ทีประชุมสามั ญของสโมสรเพือให้สมาชิกทีมาร่ วมประชุมรับรองอีก
ครั งหนึ ง หากการเสนอชือบุคคลนั นได้รับการคั ดค้านจากทีประชุมของ
คณะกรรมการบริ หารหรื อทีประชุม
สามั ญของสโมสรโดยสมาชิกท่านใดท่านหนึ ง การเสนอชือบุคคลดั งกล่าวย่อมตกไปทั นทีโดยผู้ ค ั ดค้านไม่
จําเป็ นต้องให้เหตุผลประกอบใดๆทังสิ น และ ห้ามมิให้เสนอชือบุคคลนั นเข้ามาเป็ นสมาชิกของสโมสรได้อีก
หากทีประชุมสามั ญของสโมสรไม่มีผู้ หนึ งผู้ ใดคั ดค้านการเสนอชือบุคคลนั นเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสร ให้
สโมสรออกหนังสือเชิญผู้ นั นเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสร
การกรอกรายชือและรายการลงในแบบเสนอชือ
สมาชิกโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
บุคคลทีได้รับการเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรจะต้องชํ าระการชํ าระเงินค่าเข้าเป็ น
สมาชิกใหม่ โดยจะต้องส่งถึงเลขาธิการสโมสรก่อนรายงานการรับเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรไปยั งสมาคมเป็ น
ทางการ

มาตรา 4
การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมาชิกของสโมสรอาจพ้นจากสภาพการเป็ นสมาชิกของสโมสรตามข้อบั งคั บทีได้กําหนดไว้อย่างใด
อย่างหนึ ง
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มาตรา 5
ขนาดของสโมสร
สโมสรไลออนส์ต้องพยายามรักษาสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ซึ งเป็ นจํานวนขั นตํ าในการขอก่อตั ง
สโมสร
ในภายหลั งสโมสรจะมีจ ํานวนสมาชิกมากขึ นหรื อน้อยลงกว่าตอนก่อตั งสโมสรอย่างใดอย่าง
หนึ งก็ได้

มาตรา 6
สาขาสโมสร
ข้ อ 1. การก่อตั งสาขาสโมสร สโมสรอาจจะจัดตั งสาขาสโมสรขึ นมาในพื นทีซึ งขาดปัจจัยสนับสนุน
ให้ก่อตั งสโมสรแห่งใหม่ได้ สาขาสโมสรจะมีการประชุมในลักษณะเป็ นคณะกรรมการชุดหนึ งของสโมสร
หลั ก เพือการปฏิบ ั ติกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ในพื นทีของตน
ข้ อ 2. การเป็ นสมาชิกในสโมสรหลั ก สมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการเป็ นสมาชิกของสโมสร
หลั กและของสาขาสโมสร โดยได้รับการเชื อเชิญจากคณะกรรมการบริ หารของสโมสรหลั ก สมาชิกภาพจะ
อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ งทีกําหนดไว้ในข้อบั งคั บมาตรา1
ข้ อ 3. การจัดหารายได้ การจัดกิจกรรมหารายได้เพือสาธารณกุศลจะทํ าได้โดยกําหนดวั ตถุประสงค์
ของการใช้เงินให้ช ั ดเจน อาจจะเพือการทะนุบ ํ ารุ งชุมชนทีสาขาสโมสรนั นตั งอยู่เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่างอืน
คณะกรรมการบริ หารของสโมสรหลั กจะให้อ ํ านาจผู้ ประสานงานสาขาสามารถลงนามในเช็คสั งจ่ายหรื อใบสั ง
จ่ายเงิน ได้โดยคณะกรรมการบริ หารของสโมสรหลั กเป็ นผู้ อนุม ั ติ
ข้ อ 4. การปิ ดสาขาสโมสร สาขาสโมสรจะสามารถปิ ดลงได้โดยการลงมติอย่างน้อยมากกว่ากึ งหนึ ง
ของคณะกรรมการบริ หารสโมสรหลั กทั งหมดทีอยู่ในทีประชุม

มาตรา 7
เจ้ าหน้ าที
ข้อ 1. เจ้าหน้าที ประกอบด้วย นายกสโมสร นายกสโมสรเพิ งผ่านพ้น อุปนายก (ทั ง 3 คน) เลขาธิการ
เหรัญญิก ไลออนส์เทมเมอร์ เทลทวิสเตอร์ ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ กรรมการอํ านวยการ1 ปี และกรรมการ
อํ านวยการ 2 ปี และกรรมการอํ านวยการอืนๆ ทีได้ รับการเลือกตั งทั งหมด
ข้อ 2. การปลด เจ้าหน้าทีของสโมสรผู้ ใดผู้ หนึ งอาจจะถูกขั บออกจากสโมสรได้ โดยมีสาเหตุซึ ง
คณะกรรมการบริ หารสโมสรเต็มคณะ จํานวนสองในสามพิจารณาออกเสียงให้ข ั บออก
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มาตรา 8
การเงินสโมสร
ข้อ 1. เงินค่าบํ ารุ งสโมสร ให้สโมสรเรี ยกเก็บค่าบํ ารุ งจากสมาชิก คนละ ไม่ต ํ ากว่า6,000 บาท ต่อ 1 ปี
บริ หาร โดยสามารถแบ่งการเรี ยกเก็บเป็ นงวดๆได้
ข้อ 2 .สมาชิกทีเข้าใหม่จะต้องชํ าระค่าบํ ารุ งแรกเข้า คนละ1,000 บาท
ข้อ 3. สโมสรจะต้องชํ าระค่าบํ ารุ งให้กับ สโมสรไลออนส์สากลภาครอง และ ภาครวม และสมาคม
สโมสรไลออนส์สากล ตามทีได้กําหนดไว้ในแต่ละปี บริ หาร
ข้อ 4.หากปี บริ หารใด สมาคม หรื อ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย หรื อ สโมสรไล
ออนส์สากลภาค 310 บี ได้เปลียนแปลงอั ตราค่าบํ ารุ งเรี ยกเก็บเงินเพิ มขึ น ให้สโมสรพิจารณาสามารถเรี ยกเก็บ
เงินค่าบํ ารุ งสโมสรจากสมาชิกในอั ตราทีถูกเรี ยกเก็บเพิ มตามความเป็ นจริ งโดยไม่ต้องขอมติจากสโมสรแต่
อย่างใด แต่สโมสรจะต้องแจ้งสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า

มาตรา 9
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 1. คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารสโมสร ประกอบด้วย นายกสโมสร นายกสโมสร
เพิ งผ่านพ้นอุปนายก (ทั ง3 คน) เลขาธิการ เหรัญญิก ไลออนส์เทมเมอร์ เทลทวิสเตอร์ ประธานฝ่ ายสมาชิก
ภาพ และ กรรมการอํ านวยการ 1 ปี และ กรรมการอํ านวยการ 2 ปี ผู้ ประสานงานสาขาสโมสร
ข้อ 2. องค์ประชุม กรรมการทีมาประชุมเกินกึ งหนึ งของจํานวนคณะกรรมการบริ หารสโมสร ให้ถือว่า
เป็ นองค์ประชุม เว้นแต่จะบั ญญั ติไว้เป็ นพิเศษอย่างอืนๆ มติของกรรมการส่วนใหญ่ทีมาเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ หารสโมสรในการประชุมใดๆให้ถือว่าเป็ นมติของคณะกรรมการบริ หารสโมสรทั งคณะ
ข้อ 3.อํ านาจหน้าที หน้าทีและอํ านาจบั งคั บบั ญชา นอกจากหน้าทีและนอกจากอํ านาจบั งคั บบั ญชาซึ ง
ได้กําหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบั งคั บนี โดยตรงหรื อโดยปริ ยายก็ตาม
ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรมี
หน้าทีและอํ านาจบังคั บบั ญชาดั งต่อไปนี ด้วย คือ
(ก) เป็ นคณะกรรมการบริ หารสโมสรและรับผิดชอบในการบริ หารงานตามนโยบาย ซึ งได้รับอนุม ั ติ
จากสโมสรแล้ว โดยมีบรรดากรรมการบริ หารเป็ นผู้ ปฎิบ ั ติ บรรดาธุรกิจใหม่ๆ และนโยบายของ
สโมสรจะต้องผ่านการพิจารณา และจัดรู ปงานโดยคณะกรรมการบริ หารสโมสรเสียก่อนทีจะนําเสนอ
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ต่อสมาชิกของสโมสร
เพือพิจารณาอนุม ั ติในการประชุมประจําเดือนหรื อการประชุมพิเศษของ
สโมสร
(ข) มีอ ํ านาจอนุม ั ติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสโมสรทุกกรณี แต่จะต้องไม่สร้างหนี สิ นเกินกว่ารายได้
ของสโมสรทีจะได้ รับ หรื อจะต้องไม่เบิกจ่ายเงินของสโมสรสําหรับวั ตถุประสงค์ทีขั ดกั บธุรกิจและ
นโยบายทีสมาชิกของสโมสรได้ให้อ ํ านาจไว้
(ค) มีอ ํ านาจเปลียนแปลง แก้ไข ลบล้าง หรื อเลิกล้มการปฏิบ ั ติงานของคณะกรรมการบริ หารผู้ หนึ ง
ผู้ ใดของสโมสร
(ง) ให้มีการตรวจสอบสมุดบั ญชี บั ญชีต่างๆ และการปฏิบ ั ติงานของสโมสรเป็ นประจําปี หรื อจะ
กระทํ าบ่อยๆครั งก็ได้ ถ ้าเห็นสมควร
และอาจจะให้กรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการใดๆหรื อ
สมาชิกของสโมสรทีได้รับมอบหมายให้ถือเงินทุนของสโมสร
จัดทํ าบั ญชีหรื อให้ได้ รับการ
ตรวจสอบบั ญชีนั นด้วย สมาชิกผู้ หนึ งผู้ ใดของสโมสรทีมีสถานภาพสมบูรณ์ย่อมจะขอตรวจรายงาน
การเงินการสอบบั ญชี หรื อบั ญชีใดๆในเวลาและสถานทีทีเหมาะสมก็ได้
(จ) โดยการแนะนําของคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน ให้มีอ ํ านาจแต่งตั งให้ธนาคารหนึ ง หรื อหลาย
ธนาคารเป็ นธนาคารซึ งสโมสรจะนําเงินไปฝาก
(ฉ) มีอ ํ านาจแต่งตั งให้บริ ษ ั ทประกันภั ยบริ ษ ั ทใดบริ ษ ั ทหนึ ง จัดทํ ากรมธรรม์ประกันความซื อสัตย์กับ
กรรมการบริ หารสโมสร
(ช) การจัดกิจกรรมหารายได้ ให้คณะกรรมการพิจารณารายได้สุทธิของการหาทุนเพือนําไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์กับสโมสร หรื อเพือสนับสนุนกิจกรรมเพือการสาธารณะตามทีได้แจ้งวั ตถุประสงค์ของ
การหารายได้ในกิจกรรมนั นๆ
(ซ) จะต้องยืนข้อเสนอธุรกิจใหม่ และนโยบายทั งปวงต่อคณะกรรมการฝ่ายประจําหรื อฝ่ ายพิเศษ เพือ
ศึกษาและให้ค ํ าแนะนําแก่คณะกรรมการอํ านวยการ
(ฌ) จะต้องเสนอชือ และแต่งตั งคณะผู้ แทน และผู้ แทนสํารองของสโมสร โดยได้ รับการอนุม ั ติจาก
สโมสร ในการประชุมใหญ่ของภาค ( ภาคเดียว หรื อภาครอง และภาครวม ) และของไลออนส์สากล
(ญ) จะจัดให้มีบ ั ญชีการเงินแยกกันอย่างน้อยทีสุดสองบั ญชีตามหลั กการบั ญชีทีเป็ นทียอมรับกันโดย
ทั วไป บั ญชีแรกเพือบั นทึกเงินในการบริ หาร เช่น ค่าบํ ารุ ง ค่าปรับอขงเทลทวิสเตอร์ กับเงินทุนทีหา
มาได้เป็ นการภายในสโมสร
บั ญชีทีสอง จะได้เปิ ดไว้เพือบั นทึกเงินทีหามาได้จากการขอความ
สนับสนุนจากสาธารณชน เพือทํ ากิจกรรมหรื อสวั สดิการสาธารณะ การเบิกจ่ายเงินจากบั ญชีเช่นว่านี
จะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ3 (ช) ของมาตรา 8 นี
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มาตรา 10
การแต่ งตั งผู ้แทนไปร่ วมประชุ มใหญ่ ประจําปี ของสโมสรไลออนส์
สากลและภาค (ภาคเดียว หรือภาครอง และภาครวม)
ข้อ 1. ด้วยเหตุทีสมาคมสโมสรไลออนส์สากลอยู่ในการกํากับของสโมสรไลออนส์ทีเข้าร่ วมประชุม
ใหญ่ประจําปี และเพือทีสโมสรนี จะได้มีสิทธิมีเสี ยงเกียวกั บกรณียกิ์ จของสมาคมด้วย สโมสรนี มีอ ํ านาจทีจะ
จ่ายเงินเป็ นค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นให้แก่ผู้ แทนทีจะไปร่ วมประชุมใหญ่ประจําปี ของสมาคมแต่ละปี สโมสรมีสิทธิ
แต่งตั งผู้ แทนหนึ งคน และผู้ แทนสํารองหนึ งคน สําหรับสมาชิก25 คน หรื อเศษทีมากกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
สมาชิกทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานักงานไลออนส์สากล ณ วั นที 1 ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมีการ
ประชุมใหญ่ประจําปี แต่ท ั งนี อย่างน้อยทีสุดให้สโมสรมีสิทธิแต่งตั งผู้ แทนได้หนึ งคน และผู้ แทนสํารองหนึ ง
คน จํานวนเศษทีมากกว่ากึ งหนึ งทีกล่าวถึงในข้อนี หมายถึง จํานวนสมาชิก13 คน หรื อมากกว่านั น ผู้ แทนและ
ผู้ แทนสํารองทีได้รับการคั ดเลือกแล้ วแต่ละคนให้มหลั
ี กฐานเป็ นหนังสื อรับรองลงนามโดยนายกสโมสร หรื อ
เลขาธิการสโมสรหรื อกรรมการเจ้าหน้าทีทีได้รับมอบอํ านาจ หรื อในกรณี ทีไม่มีเจ้าหน้าทีดั งกล่าวไปร่ วมการ
ประชุมประจําปี ด้วย ก็ให้ผู้ ว่าการภาคหรื อผู้ ว่าการภาครับเลือกตั ง(ภาคเดียว หรื อ ภาครอง ) ซึ งสโมสรนี สังกัด
อยู่เป็ นผู้ ลงนามรับรอง
ข้อ 2. โดยเหตุทีกรณียก์ ิจทุกอย่างของภาคจะต้องนําเสนอและได้รับความเห็นชอบในการประชุมใหญ่
ประจําปี ของภาค(ภาคเดียว ภาครอง และภาครวม ) สโมสรนี จะต้องส่งผู้ แทนเต็มตามจํานวนทีกําหนดไว้ให้
เข้าร่ วมประชุมดั งกล่าวด้วย
และมีอ ํ านาจจ่ายค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นแก่ผู้ แทนสโมสรทีไปเข้าร่ วมประชุมใหญ่
ประจําปี นั น สโมสรนี มีสิทธิ แต่งตั งผู้ แทนไปร่ วมประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค
(ภาคเดียว ภาครอง และภาค
รวม ) แต่ละปี ดั งนี คือ ผู้ แทนหนึ งคนและผูแทนสํ
้ ารองหนึ งคน สําหรับ 10 คนหรื อเศษมากกว่ากึ งหนึ ง ตาม
จํานวนสมาชิกทีปรากฏอยู่ในทะเบียนของสํานักงานไลออนส์สากล ณ วันที 1 ของเดือนสุดท้ายก่อนเดือนทีมี
การประชุมใหญ่ประจําปี แต่ท ั งนี อย่างน้อยทีสุดให้มีผู้ แทนหนึ งคนและผู้ แทนสํารองหนึ งคน ผู้แทนที
มี
หนังสื อรับรองทีเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง แต่ละคนมีสิทธิออกเสี ยงหนึ งเสียงสําหรับการเลือกตั งกรรมการแต่
ละตํ าแหน่ง และออกเสียงได้หนึ งเสี ยงสําหรับญั ตติทีนําเสนอในทีประชุมแต่ละญั ตติ สําหรับทีกล่าวว่าเศษ
มากกว่ากึ งหนึ งในข้อนี หมายถึงจํานวนสมาชิก5 คน หรื อมากกว่านั น
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มาตรา 11
ข้ อยุติปัญหาโต้ แย้ง
ข้อโต้แย้ งทั งปวงทีเกิดขึ นระหว่างสมาชิกหรื อกลุ่มสมาชิกใดๆหรื ออดีตสมาชิก หรื อกลุมอดี
่ ตสมาชิก
ใดๆ กับสโมสรหรื อกรรมการบริ หารใดๆของสโมสรอั นเกียวกับสมาชิกภาพหรื อการตีความ การละเว้นหรื อ
วิธีใช้ธรรมนูญและข้อบั งคั บสโมสร หรื อการขั บสมาชิกใดๆออกจากสโมสร หรื อเรื องราวอืนใดทีอาจมี ซึ งไม่
อาจยุติลงได้ด้วยความพอใจโดยวิธีการอืนๆ ก็ให้ตกลงกันโดยข้อยุติปัญหาโต้แย้ ง
ฝ่ ายทีมีปัญหาโต้แย้ งใดๆ อาจยืนหนังสื อต่อผู้ ว่าการภาค ขอให้มีการพิจารณาข้อยุติในปัญหาโต้แย้ งนั น
ได้ ภายใน 15 วั นหลั งจากได้ รับหนังสื อ ผู้ ว่าการภาคจะต้องแต่งตั งผู้ ไกล่เกลียขึ นหนึ งคนเพือรับฟังปัญหา
โต้แย้ ง ผู้ ไกล่เกลียต้องเป็ นอดีตผูว่้ าการภาค ซึ งเป็ นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์อยู่ในสโมสรทีมีสถานภาพ
สมบูรณ์ในขณะนั น ทั งมิใช่เป็ นสโมสรทีเป็ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งในปัญหาโต้แย้ งนั น สังกัดอยู่ในภาคทีเกิปัดญหา
โต้แย้ งนั นขึ น ผู้ ไกล่เกลียทีได้รับเลือกจะต้องเป็ นทียอมรับของทั งสองฝ่ าย อได้
เมื รับเลือกแล้วผู้ ไกล่เกลีย
จะต้องจัดให้มีการประชุมของทั งสองฝ่ าย เพือประโยชน์ในการไกล่เกลียปัญหาข้อโต้แย้ ง การประชุมจะต้อง
จัดให้มีขึ นภายใน 30 วั นหลั งจากวั นแต่งตั งผู้ ไกล่เกลีย หากความพยายามไกล่เกลียเช่นนั นไม่ประสบผลสําเร็จ
ผู้ ไกล่เกลียจึงจะมีอ ํ านาจออกคํ าตั ดสิ นในปัญหาโต้แย้ ง คํ าตั ดสิ นดั งกล่าวให้ถือเป็ นสิ นสุดปัญหาโต้แย้ ง และมี
ผลผูกพั นต่อทุกๆฝ่ าย

มาตรา 12
การแก้ไขธรรมนูญ
ข้อ 1.ธรรมนูญนี ให้ปรับปรุ งแก้ไขได้ในทีประชุมของการประชุมปกติหรื อการประชุมพิเศษของสโมสร
ซึ งมีผู้ เข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเสี ยงรับรองเป็ นจํานวนสองในสาม (2/3) ของจํานวนสมาชิกทีอยู่
ในทีประชุม และทํ าการออกเสี ยงด้ วย ทั งนี คณะกรรมการบริ หารสโมสรจะต้ องได้รับพิจารณาคุณประโยชน์
ของการปรับปรุ งแก้ไขธรรมนูญไว้ก่อนแล้ว
ข้อ2. การแก้ไขธรรมนูญนี จะนําเสนอเพือรับการออกเสี ยงมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งข้อเสนอแก้ไขธรรมนูญ
นี ให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร โดยส่งทางไปรษณี ย์หรื อให้บุคคลนําไปส่ง อย่างน้อย 2
สัปดาห์ก่อนวั นประชุมประชุมออกเสี ยงแก้ไขธรรมนูญดั งกล่าว

~ 10 ~
ก่อตั งเมือปี บริ หาร 2556-2557

สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี : The Lions Club of Goodman Town Suratthani

ข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี
BY LAW
มาตรา 1
สมาชิกภาพ
ข้ อ 1. สมาชิกของสโมสรนี มีประเภทต่างๆดั งนี
(ก) สมาชิกสามัญ ( ACTIVE ) ได้แก่ สมาชิกทีได้รับสิ ทธิและสิ ทธิพิเศษทั งหมดของสโมสรกับจะต้องปฏิบ ั ติ
ตามพั นธะทีสมาชิกของสโมสรได้ประชุมปรึ กษาหารื อกัน กําหนดขึ นโดยตรงหรื อโดยปริ ยายโดยไม่จ ํ าต้อง
จํากัดซึ งสิ ทธิและพันธะดั งกล่าว สิ ทธิทีจะได้รับได้แก่สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการสมั ครเข้ารับแต่งตั ง
กรรมการของสโมสร ภาค หรื อสมาคม พั นธะนั น ได้แก่ การทีจะต้องเข้าร่ วมประชุมของสโมสรอย่าง
สมํ าเสมอ การชํ าระเงินค่าบํ ารุ งต่างๆ โดยทั นที การร่ วมกระทํ ากิจกรรมกับสโมสรและการประพฤติตนให้
เหมาะสมเพือสร้างภาพพจน์อ ั นดีงามของสโมสรไลออนส์ในประชาคมนั นๆ
(ข) สมาชิกวิสามัญ (MEMBER AT LARGE ) ได้แก่ สมาชิกทีถูกย้ ายจากภูมิล ํ าเนา หรื อเนืองจากปัญหา
สุขภาพ หรื อเหตุผลอั นควรอืนๆ ซึ งไม่สามารถจะเข้าประชุมสโมสรได้โดยสมํ าเสมอแต่ย ั งประสงค์ทีจะ
ดํ ารงสมาชิกภาพของสโมสรนี อยู่ และคณะกรรมการบริ หารสโมสรได้ ประชุมพิจารณาสถานภาพของสมาชิก
ผู้ นี แล้ว การพิจารณาสถานภาพเช่นนี คณะกรรมการบริ หารสโมสรจะพิจารณาทุกๆ6 เดือน สมาชิกวิสามั ญ
ไม่มีสิทธิทจะดํ
ี ารงตํ าแหน่งกรรมการของสโมสร หรื อออกเสียงในการประชุมต่างๆ หรื อการประชุมประจําปี
ของภาคหรื อสมาคมสโมสรไลออนส์สากล แต่จะต้ องชํ าระค่าบํ ารุ งสโมสร รวมทั งค่าบํ ารุ งภาค และค่าบํ ารุ ง
สากลตามทีสโมสรเรี ยกเก็บ
(ค) สมาชิกกิตติมศักดิ ( HONORARY ) ได้แก่ บุคคลผู้ ซึ งไม่ได้เป็ นสมาชิกสโมสรไลออนส์นี แต่ได้
ปฏิบ ั ติงานบริ การอั นดีเด่นให้แก่ชุมชนหรื อสโมสรนี ซึ งสโมสรปรารถนาจะยกย่องให้เกียรติเป็ นพิเศษเชิญ
เข้าเป็ นสมาชิก สโมสรจะต้องออกเงินค่าเข้าเป็ นสมาชิกใหม่กับค่าบํ ารุ งไลออนส์สากลและภาคให้ สมาชิก
ประเภทนี มีสิทธิเข้าร่ วมการประชุมใดๆแต่ไม่ได้รับสิ ทธิพิเศษอย่าง เช่น สมาชิกสามั ญ
(ง) สมาชิกพิเศษ ( PRIVILEGED ) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรนี ทีเป็ นสมาชิกแล้วสิ บห้าปี หรื อกว่านัน ซึ ง
อาจเนืองจากความป่ วยไข้มีร่างกายทุพพลภาพ มีว ั ยชรา หรื อมีเหตุผลอั นสมควรอืนๆซึ งคณะกรรมการบริ หาร
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สโมสรพิจารณาแล้วลงมติให้ด ํ ารงฐานะเป็ นสมาชิกพิเศษโดยให้ถอนฐานะของสมาชิกสามัญของผู้ นั นเสี ย
สมาชิกพิเศษจะต้องชํ าระค่าบํ ารุ ง รวมทั งค่าบํ ารุ งภาค ค่าบํ ารุ งสากล ตามทีสโมสรเรี ยเกก็บ
(จ) สมาชิกพิเศษมีสิทธิในการออกสี ยงและสิ ทธิพิเศษต่างๆของสมาชิกทั งหมด ยกเว้นสิ ทธิในการดํ ารง
ตํ าแหน่งกรรมการในสโมสรในภาค หรื อในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
(ฉ) สมาชิกตลอดชีพ ( LIFE MEMBER ) ได้แก่ สมาชิกของสโมสรซึงได้ เป็ นสมาชิกสามัญมาแล้วโดย
ต่อเนืองกันเป็ นเวลา 20 ปี หรื อกว่านั น และได้ปฏิบ ั ติงานบริ การอั นดีเด่นให้แก่สโมสร แก่ชุมชน หรื อแก่
สมาคม หรื อสมาชิกผู้ ใดทีป่ วยหนัก หรื อสมาชิกผู้ใดของสโมสรทีเป็ นสมาชิกสามั ญต่อเนืองกันมาเป็ นเวลา
15 ปี หรื อกว่านั น ต้องมีอายุอย่างน้อย 70 ปี อาจเป็ นสมาชิกตลอดชีพของสโมสรนี ได้ โดย
1. สโมสรนี ได้เสนอขอไปยั งสมาคม
2. สโมสรนี ได้ช ําระเงินค่าบํ ารุ งต่างๆ ทีจะมีขึ นในอนาคตให้แก่สมาคมเป็ นจํานวนเงิน600
เหรี ยญสหรัฐ หรื อเป็ นเงินตราอืนใดในมูลค่าทีเท่ากั น
3.ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํ านวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
มิได้ห้ามมิให้สโมสรนี เรี ยกเก็บค่าบํ ารุ งสมาชิกตลอดชีพ ตามทีจะเห็นสมควรสมาชิกตลอดชีพจะมีสิทธิพิเศษ
ต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิกสามั ญตราบเท่าทีได้ปฏิบ ั ตกิ ารตามพั นธะโดยครบถ้วนสมาชิกตลอดชีพซึ งประสงค์
จะย้ ายสโมสรและได้ รับเชิญให้เข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรไลออนส์อืน
จะเป็ นสมาชิกตลอดชีพของ
สโมสรไลออนส์นั นโดยอั ตโนมั ติ
(ช) สมาชิกสมทบ ( ASSOCIATE MEMBER ) ได้แก่ สมาชิกทีเป็ นสมาชิกครั งแรกอยู่ในสโมสรอีกแห่งหนึ ง แต่
มามีถิ นทีอยู่ หรือประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนทีสโมสรนี ให้บริ การอยู่ สถานภาพนี อาจมอบให้ได้โดยการเชื อ
เชิญของคณะกรรมการบริ หารสโมสร และจะมีการพิจารณาทบทวนเป็ นรายปี สโมสรจะไม่รายงานสมาชิก
สมทบลงในรายงานสมาชิกประจําเดือน
สมาชิกสมทบอาจลงคะแนนเสี ยงในเรื องต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่ วมประชุม
แต่ไม่อาจเป็ นผู้ แทนสโมสรในฐานะผู้แทนในการประชุมภาค( ภาคเดียว ภาคชั วคราว และ/หรื อภาครวม ) หรื อ
ในการประชุมใหญ่สากล ไม่มีสิทธิด ํารงตํ าแหน่งกรรมการสโมสรในภาค หรื อสากล หรื อได้รับแต่งตั งเป็ น
คณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรื อสากล ผ่านทางสโมสรนี ค่าบํ ารุ งสากลและภาค( ภาคเดียว ภาครอง
ภาคชั วคราว และ/หรื อ ภาครวม ) จะไม่เรี ยกเก็บเอาจากสมาชิกสมทบ อย่างไรก็ดีมิได้ห้ามมิให้สโมสรนี เรี ยก
เก็บค่าบํ ารุ งเอาจากสมาชิกสมทบตามทีเห็นสมควร
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(ซ) สมาชิกอิสระ ( AFFILIATE MEMBER ) ได้แก่ บุคคลทีมีคุณภาพในชุมชน ผู้ ทีในปัจจุบ ั นไม่สามารถเข้า
ร่ วมงานอย่างเต็มทีในในฐานะสมาชิกสามั ญของสโมสรได้ แต่ปรารถนาทีจะสนับสนุนสโมสรและริ เริ มด้าน
บริ การชุมชนโดยใกล้ชิดกับสโมสร สถานภาพนี อาจมอบให้ได้โดยการเชื อเชิญของคณะกรรมการสโมสร
สมาชิกอิสระ มีสิทธิออกเสี ยงในเรื องต่างๆของสโมสรในทีประชุมทีตนได้เข้าร่ วมประชุม แต่ไม่
อาจเป็ นผู้ แทนสโมสรในฐานะผู้ แทนในการประชุมภาค (ภาคเดียว ภาครอง ภาคชั วคราว และ/หรื อ ภาค
รวม)หรื อในการประชุมใหญ่สากล
สมาชิกอิสระ จะไม่มีสิทธิด ํ ารงตํ าแหน่งกรรมการในสโมสร ภาคหรื อสากล หรื อได้รับแต่งตั งเป็ น
คณะกรรมการใดๆในภาค ภาครวม หรื อสากล สมาชิกอิสระจะต้ องชํ าระค่าบํ ารุ งภาค สากล และค่าบํ ารุ งอืนใด
ทีสโมสรในท้องถิ นจะเรี ยกเก็บ
ข้อ 2. นอกจากสมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศั กดิ แล้วสมาชิกของสโมสรไลออนส์นี จะเป็ นสมาชิก
สโมสรไลออนส์อืนพร้อมกันมิได้ และนอกจากสมาชิกกิตติมศั กดิ แล้ว ผู้ ทีเป็ นสมาชิกของสโมสรไลออนส์นี
จะไปเป็ นสมาชิกของสโมสรบริ การอั นทีจะมีล ั กษณะเช่นเดียวกันนี อีกมิได้
ข้อ 3. การลาออก
สมาชิกผู้ ใดจะลาออกจากสโมสรก็ได้ และการลาออกนี จะมีผลในเมือคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรได้รับการลาออกนั นแล้ว อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริ หารสโมสรอาจจะยั บยั งการ
อนุม ั ติให้ออกไว้ จนกว่าสมาชิกผู้ นั นจะได้ช ํ าระหนี สิ นทีมีอยู่ท ั งหมด
รวมทั งได้ส่งคืนเงินทุนและทรั์สพิ นย
ต่างๆ กับคืนบรรดาสิ ทธิทีจะใช้ชือ “ ไลออนส์ “ เครื องหมายสัญลั กษณ์และเครื องหมายอืนๆของสโมสรนี
และของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทั งหมดเสี ยก่อนก็ได้1.สมาชิกของสโมสรสามารถยืนถอดถอนสมาชิก
สโมสรไลออนส์ให้พ้นจากสภาพจากการเป็ นสมาชิกของสโมสรด้วยการลงมติสองในสามของคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรทั งหมดโดยการลงมติให้กระทํ าโดยการลั บ
ข้อ4.ให้ออก เนืองจากติดค้างเงินใดๆกั บสโมสรเกิน1 ปี บริ หาร
ข้อ 5 .ให้ออก เนืองจากคณะกรรมการบริ หารเห็นว่าสมาชิกท่านนั นได้ท ํ าให้สโมสรเสี ยชือเสียง เกิด
ความเสี ยหาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารสโมสรโดยการลงมติ
ต้องมากกว่ากึ งหนึ งของคณะกรรมการบริ หารทีอยู่ในทีประชุม
ข้อ 6 .เสี ยชีวิต
ข้อ 7. การคืนสู่สมาชิกภาพ สมาชิกผู้ ใดทีถูกคั ดชือออกจากสมาชิกภาพทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ
สโมสรไปแล้ว อาจกลั บคืนเป็ นสมาชิกตามเดิมได้ และจะยั งคงรักษาสถิติการบริ การในไลออนส์ทีมีอยู่ก่อน
หน้านี เอาไว้ในสภาพเดิมให้เป็ นส่วนหนึ งของสถิติการบริ การในไลออนส์ท ั งหมดได้
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ข้อ 8. การโอนย้ ายสโมสร การโอนย้ ายสมาชิกภาพ สโมสรไลออนส์นี อาจจะรับโอนผู้ ทีพ้นจากสมาชิก
ภาพหรื อกําลั งจะพ้นจากสมาชิกภาพของอีกสโมสรหนึ งเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสรได้ ทั งนี โดย เลขาธิการ
สโมสรได้รับแบบคํ าร้องขอโอนสมาชิกภาพภายใน 6 เดือน หลั งจากวั นทีพ้นจากสมาชิกภาพของสโมสรเดิม
หรื อหากไม่มีแบบคํ าร้องก็ใช้บ ั ตรประจําตั วสมาชิกในปัจจุบ ั นการพ้นจากสมาชิกภาพนั นมีสถานภาพสมบูรณ์
และผู้ ยืนแบบคํ าร้องหรื อบั ตรสมาชิกนั นได้รับอนุม ั ติโดยคณะกรรมการสโมสรแล้ว ถ้าระยะเวลาที
พ้ น
จากสมาชิกภาพจากสโมสรอืนกับวั นทียืนแบบคํ าร้องขอโอนหรื อบั ตรสมาชิกในปัจจุบ ั นเกินกว่า12 (สิ บสอง)
เดือน
ผู้ ยืนคํ าขอจะกลั บเป็ นสมาชิกในสโมสรนี ได้ด้วยการปฏิบ ั ติตามระเบียบทีกําหนดไว้ใข้นอธรรมนูญ
มาตรา 3 ข้อ 2. นี เท่านั น
ข้อ 9. เลขาธิการสโมสรจะต้องเสนอชือสมาชิกทียั งไม่ได้ช ํ าระหนี ใดๆทีค้างอยู่กับสโมสรภายใน60 วั น
หลั งจากทีสมาชิกผู้ นั นได้รับหนังสื อทวงถามจากเลขาธิการสโมสรแล้ว
ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสร
พิจารณา คณะกรรมการบริ หารสโมสรจะได้พิจารณาลงมติว่า สมควรจะปลดสมาชิกผู้ นั นออกจากทะเบียนสมา
ชิของสโมสรหรื อจะยั งคงให้ด ํ ารงสมาชิกภาพอยู่ต่อไป
ข้อ 10. สโมสรจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมของสโมสร ซึ งสมาชิกทีขาด
ประชุมให้เข้าประชุมสโมสรและการทํ ากิจกรรม โดยสโมสรต้องติดต่อและประชาสัมพั นธ์ให้สมาชิกเข้าร่ วม
ประชุมและทํ ากิจกรรม

มาตรา 2
กรรมการ
ข้ อ 1. หน้ าที
1. นายกสโมสร มีหน้าทีเป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีบริ หารงานธุรการของสโมสร เป็ นประธานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ หารสโมสร และการประชุมสมาชิกของสโมสรทุกครั ง เป็ นผู้ ออกหนังสื อเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการบริ หารสโมสร และประชุมสมาชิกของสโมสรทั งการประชุมปกติและการประชุมพิเศษ
เป็ นผู้ แต่งตั งคณะกรรมการทีมีหน้าทีประจําและคณะกรรมการพิเศษของสโมสร
กับร่ วมมือกับประธาน
กรรมการดั งกล่าว
เพือให้การปฏิบ ั ติงานและการรายงานผลของการปฏิบ ั ติงานของคณะกรรมการเหล่านั น
บั งเกิดผลดี เป็ นผู้ ดูและจัดให้มีการเรี ยกประชุมเลือกตั งกรรมการบริ หารตามกําหนด กับจัดการแจ้งให้สมาชิก
ทราบพร้อมทั งดํ าเนินการเลือกตั งให้เรี ยบร้อย กั บร่ วมมือและร่ วมเป็ นกรรม
การในคณะกรรมการทีปรึ กษาของ
ผู้ วา่ การภาคของเขตซึ งสโมสรนี สังกัดอยู่ด้วย
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2. นายกสโมสรเพิงผ่านพ้น นายกสโมสรเพิ งผ่านพ้นหน้าที และอดีตนายกสโมสรคนอืนๆ มี
หน้าทีต้อนรับสมาชิกและแขกของสโมสรอย่างเป็ นทางการในการประชุมต่างๆของสโมสรและเป็ นผู้ แทนของ
สโมสรในการต้อนรับสุภาพชนทีจิตใจรับใช้สังคมในชุมชนทีสโมสรนี ให้บริ การอยู่ด้วย
3. อุปนายกสโมสร เมือนายกสโมสรไม่สามารถจะปฏิบ ั ติหน้าทีได้เนืองจากเหตุใดเหตุหนึ ง อุป
นายกทีอยู่ในตํ าแหน่งถั ดไปจะเข้าทํ าหน้าทีแทน และปฏิบั ติงานตามอํ านาจหน้าทีเช่นเดียวกับนายกสโมสร อุป
นายกแต่ละคนต้องดูแลการปฏิบ ั ติงานของคณะกรรมการคณะต่างๆของสโมสรตามทีนายกสโมสรมอบหมาย
4.เลขาธิการเลขาธิการมีหน้าทีปฏิบ ั ติงานภายใต้การกํากับการและสั งการของนายกสโมสร และ
คณะกรรมการบริ หารสโมสรกับทํ าหน้าทีเป็ นเจ้าหน้าทีติดต่อประสานงานระหว่างสโมสรและภาค (ภาคเดียว
หรื อภาครอง และภาครวม) ซึ งสโมสรนั นตั งอยูรวมทั
่ งสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย ในการปฏิบตั ิงาน
ดั งกล่าวนี เลขาธิการจะต้ อง
ก.จัดส่งรายงานประจําเดือน และรายงานอืนๆไปยั งสํานักงานของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากลตามแบบฟอร์ ม ซึ งมีข้อความตามทีคณะกรรมการอํ านวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลต้องการ
ค. จัดส่งรายงานไปยั งคณะกรรมการบริ หารภาคตามทีคณะกรรมการต้องการ รวมทั ง
รายงานสมาชิกภาพและกิจกรรมประจําเดือนด้วย
ง. ให้ความร่ วมมือและร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาของผู้ ว่าการภาคของ
เขตซึ งสโมสรสังกัดอยู่
จ.จัดเก็บรักษาบั นทึกประวั ติท ั วไปของสโมสร รวมทั งบั นทึกการประชุมของสโมสร
และของคณะกรรมการบริ หารสโมสร สถิติการเข้าประชุมของสมาชิก การแต่งตั งคณะกรรมการ การเลือกตั ง
การจัดกลุ่มอาชีพของสมาชิก (ถ้ามี) ตํ าบลทีอยู่ และหมายเลขโทรศั พท์ของสมาชิก บั ญชีการเงินของสมาชิก
ในสโมสร
ฉ. จัดส่งงบบั ญชีการเงินรายไตรมาสทีสมาชิกหรื อรายครึ งปี สําหรับค่าบํ ารุ ง และพั นธะ
ทางการเงินอืนๆ ทีสมาชิกเป็ นหนี สโมสรอยู่ให้กับสมาชิกทุกคน จัดเก็บหนี สิ นดั งกล่าวแล้วส่งให้แก่เหรั
ญญิก
พร้อมทั งขอรับใบรับเงินมาด้วย
ช. จัดทํ าหนังสื อคํ าประกันความซื อสัตย์ในการปฏิบ ั ติหน้าทีของตนตามจํานวน
เงินและ
ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด
5. เหรัญญิก มีหน้าที
ก. รับเงินทุกประเภทจากเลขาธิการ หรื อผู้ อืนและนําเงินดั งกล่าวฝากธนาคารหนึ งหรื อหลาย
ธนาคาร ตามคํ าแนะนําของคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน ซึ งได้รับอนุม ั ติจากคณะกรรมการบริ หารสโมสรแล้ว
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ข. จ่ายเงินชํ าระหนี สิ นของสโมสรตามอํ านาจหน้าทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรมอบ
ให้ สําหรับเช็คจ่ายเงินและหลั กฐานการจ่ายเงินทั งหมดจะต้องมีลายมือชือของเหรัญญิก และสมาชิกสโมสรไล
ออนส์ทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรมอบหมายอีกคนหนึ งกํากับด้วย
ค. จัดทํ าและรักษาบั ญชีรายรับ-รายจ่ายต่างๆของสโมสร
ง.จัดทํ าและเสนอรายงานฐานะการเงินรายเดือนและรายครึ งปี ให้กั บสํานักงานไลออนส์
สากล และคณะกรรมการบริ หารสโมสรของสโมสรนี
จ. จัดทํ าหนังสื อคํ าประกันความซื อสัตย์ในการปฏิบ ั ติหน้าทีของตนตามจํานวนเงินและ
ประเภทของการประกันตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด
6. ประธานฝ่ ายสมาชิกภาพ เป็ นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ ความรับผิดชอบสําหรับ
ตํ าแหน่งนี คือ
ก. การพั ฒนารายการเพิ มสมาชิก โดยเฉพาะสําหรับสโมสรและนําเสนอให้คณะกรรม
การ สโมสรอนุม ั ติ
ข. คอยสนับสนุนในทีประชุมสโมสรให้มีการนําสมาชิกใหม่ทีมีคุณภาพเข้ามาสู่สโมสร
ค. รับรองวิธีการสรรหาสมาชิกใหม่ทีเหมาะสม
ง. เตรี ยมและดํ าเนินการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
จ. รายงานวิถีทางทีจะลดการสูญเสียสมาชิกไปต่อคณะกรรมการสโมสร
ฉ.ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอืนๆของสโมสร เพือความสําเร็ จในความรับผิด
ชอบเหล่านี
ช. ทํ าหน้าทีเป็ นกรรมการสมาชิกภาพในระดั บเขต
7. ไลออนส์ เทมเมอร์ มีหน้าทีดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและสิ งของเครื องใช้ของสโมสร
ซึ งรวมทั งธงใหญ่ ธงเล็ก ฆ้องสําหรับตํ าแหน่งนายก สมุดเพลงและแผ่นกระดานแขวนป้ ายชือสมาชิก ไล
ออนส์เทมเมอร์จะต้องเป็ นผู้ จ ัดวางสิ งของดังกล่าวให้อยู่ในทีทีถูกต้ องก่อนการประชุมและหลั งจากการประชุม
จะต้องนําไปเก็บรักษาไว้ให้เรี ยบร้อย ไลออนส์เทมเมอร์ จะต้องทํ าหน้าทีเป็ นผู้ ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ของทีประชุมด้วย จะต้องคอยจัดให้ผู้ มาร่ วมประชุมนั งโต๊ะตามทีนั งทีถูกต้องกับแจกจ่ายประกาศ วารส
าร
เอกสาร ให้แก่สมาชิกตามทีต้องการในการประชุมประจําเดือนของสโมสร หรื อการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสโมสร ไลออนส์เทมเมอร์ จะต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการจัดให้สมาชิกใหม่นั งอยู่กับกลุ่มต่างๆ
ทุกครั งทีประชุม เพือให้สมาชิกใหม่มีโอกาสได้พบปะคุ้นเคยกับสมาชิกอืนๆมากยิ งขึ น
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8. เทลทวิสเตอร์ มีหน้าทีเป็ นผู้ ส่งเสริ มความสามั คคี มิตรภาพ และสร้างความมีชีวิติชีวา ความคึกคั ก
ในการประชุมโดยการทํ าให้สมาชิกเกิดความชะงัก กระอึกกระอั ก โดยการละเล่นแบบต่างๆและวิธีการปรับ
ด้วยอั ตราพอสมควร ไม่มีกฎเกณฑ์ต ั ดสิ นในการปรับอย่างไรก็ดี ค่าปรับนี จะต้องไม่เกินจํานวนทีกําหนดไว้โดย
คณะกรรมการสโมสร และในการประชุมครั งหนึ งๆ สมาชิกคนหนึ งจะถูกปรับได้ เพียง2 ครั ง เท่านั น ตั วเทล
ทวิสเตอร์ เองจะถูกปรับไม่ได้ เว้นแต่สมาชิกทีอยู่ทีนั นทั งหมดจะออกเสี ยงให้ปรับเทลทวิสเตอร์ เป็ นเอกฉันท์
เงินทีเทลทวิสเตอร์รวบรวมได้จากค่าปรับ จะต้องส่งให้แก่เหรัญญิกสโมสรโดยทั นที ซึ งเหรัญญิกจะได้ออก
ใบรับเงินให้เป็ นหลั กฐาน
ข้ อ2. ผู้ ทีจะดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ หารของสโมสร จะต้องเป็ นสมาชิกสามั ญ ซึ งมีสถานภาพ
สมบูรณ์
ข้ อ3. ห้ามจ่ายเงินทดแทนใดๆให้กับกรรมการบริ หารของสโมสรในการทีได้ให้บริ การแก่สโมสรนี โดย
ตํ าแหน่งหน้าทีเว้นแต่ต ํ าแหน่งเลขาธิการสโมสร ซึ งหากจะจ่ายค่าทดแทนให้ก็ให้คณะกรรมกาบริ หาร
สโมสรเป็ นผู้ กําหนดเงินทดแทนดั งกล่าวนั น

มาตรา 3
การประชุ มและองค์ประชุ ม
ข้ อ1.ให้มีการประชุมปกติของสโมสรไม่น้อยกว่า 1 ครั งต่อเดือน ตามเวลาและสถานทีซึ งคณะกรรมการ
บริ หารสโมสรเป็ นผู้ เสนอ และสโมสรได้อนุม ั ติแล้ ว การประชุมประจําเดือนทุกครั งจะต้องเริ มประชุมและเลิก
ประชุมตามเวลาทีกําหนดไว้โดยทั นที นอกจากทีระบุไว้ เป็ นอย่างอืนในธรรมนูญและข้อบั งคั บนี การแจ้ง
กําหนดการประชุมประจําเดือนตามปกติ ให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรจะเห็นสมควร
ข้ อ 2. นายกสโมสรอาจเรี ยกประชุมพิเศษด้วยตนเอง หรื อเมือได้ รับคํ าร้องขอจากคณะกรรมการบริ หาร
สโมสรก็ได้ สําหรับการกําหนดเวลาประชุม และสถานทีประชุม ให้เป็ นไปตามทีนายกสโมสรหรื อผู้ ร้องขอให้
เรี ยกประชุมจะพิจารณา ในหนังสื อนัดประชุมพิเศษให้แจ้งความมุ่งหมาย เวลา และสถานทีประชุมไปให้
สมาชิกทุกคนของสโมสรทราบ และส่งถึงสมาชิกโดยทางไปรษณีย์หรื อให้บุคคลนําไปส่งอย่างน้อย10 วั นก่อน
วั นประชุม
ข้ อ3.ให้มีการประชุมฉลองวั นครบรอบรับบั ตรชาเตอร์ ของสโมสรอย่างน้อย 5 ปี ต่อครั ง ซึ งในการ
ประชุมนีจะต้องจัดให้มีการเน้นถึงวั ตถุประสงค์
และจรรยาบรรณของไลออนส์กับประวั ติความเป็ นมาของ
สโมสรเป็ นพิเศษด้วย
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ข้ อ 4. การประชุมใหญ่ประจําปี ของสโมสร ให้กระทํ าในเดือนมิถุนายนของทุกปี ตามเวลาและสถานทีที
ซึ งคณะกรรมการบริ หารสโมสรกําหนด
ในการประชุมนี ให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบ ั ติงานของ
คณะกรรมการซึ งกําลั งจะพ้นหน้าที และมีการสถาปนาคณะกรรมการบริ หารสโมสรทีได้รับเลือกตั งใหม่ด้วย
ข้ อ5.ในการประชุมใดของสโมสร
ผู้ ทีเข้าร่ วมประชุมมีจ ํานวนเกินกึ งหนึ งของจํานวนสมาชิกทีมี
สถานภาพสมบูรณ์ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุมได้
ข้ อ 6. สมาชิกผู้ ใดยั งมิได้ช ํ าระหนี เงินค่าบํ ารุ งไลออนส์ภายใน60 วั นหลั งจากได้รับหนังสื อทวงถามจาก
เลขาธิการให้ถือว่ามีสถานภาพไม่สมบูรณ์ และจะยั งคงมีสถานภาพไม่สมบูรณ์ไปจนกว่าจะได้ช ํ าระหนี สิ น
ทั งหมดจนครบถ้ วน สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์เท่านั น ทีจะมีสิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและดํรงา
ตํ าแหน่งกรรมการบริ หารสโมสรได้
ข้ อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริ หาร การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ไม่น้อยกว่า 1ครั งต่อ
เดือน ตามเวลาและสถานทีซึ งคณะกรรมการบริ หารสโมสรเป็ นผู้ เสนอ
ข้ อ 8. การประชุมวิสามั ญคณะกรรมการบริ หาร การประชุมวิสามั ญคณะกรรมการบริ หารอาจกําหนด
โดยนายกสโมสร หรื อโดยการร้องขอจากสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร 3 คนหรื อมากกว่า ซึ งนายกสโมสร
เป็ นผู้ กําหนดเวลาและสถานที

มาตรา 4
การเลือกตั งและการพ้นจากตําแหน่ ง
ผู้ ทีจะดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ หารสโมสร
นอกจากตํ าแหน่งนายกสโมสรทีเพิ งผ่านพ้นหน้าที
จะต้องได้รับการเลือกตั งโดยวิธีการดั งต่อไปนี
ข้ อ 1. สโมสรจะต้องจัดให้มีการประชุมเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั ง เป็ นกรรมการบริ หาร สโมสรภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หารสโมสรเป็ นผู้ กําหนดวั นและสถานทีประชุมและส่งไปรษณี ย์
ให้สมาชิกของสโมสรทุกคนทราบล่วงหน้า 14 วั นก่อนการประชุม
ข้ อ 2. นายกสโมสรเป็ นผู้ แต่งตั งคณะกรรมการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั ง ซึ งคณะกรรมการนี จะเป็ น
ผู้ เสนอชือผู้ สมั ครเข้ารับเลือกตั งเป็ นกรรมการบริ หารสโมสรแต่ละตํ าแหน่งในการประ
ชุมเสนอชือผู้ เขารับการ
เลือกตั ง
ในการประชุมเสนอชือผู้ เข้าเลือกตั งครั งนี
อาจจะมีการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั งเป็ น
กรรมการบริ หารสโมสรในปี ต่อไปทุกตํ าแหน่งในทีประชุมอีกก็ได้
ข้ อ 3. ถ้าในระหว่างทีมีการประชุมเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งทีจะมีขึ นผู้ ได้รับการเสนอชือผู้ ใดผู้ หนึ งไม่
สามารถจะรับตํ าแหน่งซึ งได้รับการเสนอชือด้วยเหตุใดเหตุหนึ งก็ตาม
และไม่มีผู้ อืนได้รับการเสนอชือใน
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ตํ าแหน่งนั นอีก
คณะกรรมการเสนอชือผู้ เข้ารับการเลือกตั งจะต้องเสนอชือผู้ ทีเห็นสมควรเข้ารับตํ าแหน่ง
เพิ มเติมไปในการประชุมเลือกตั งด้ วย
ข้ อ4.จะต้องจัดให้มีการประชุมเลือกตั งคณะกรรมการบริ หารสโมสรชุดใหม่อย่างช้า ภายในวั นที 15
เมษายน ของทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หารสโมสรเป็ นผู้ กําหนดวั นและสถานทีประชุม และเลขาธิการสโมสร
จะต้องแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษรล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมโดยจะให้มีผู้ ส่งไป
ให้ หรื อส่งทางไปรษณี ย์ตามในหนังสื อแจ้งนั น จะต้องมีชือผู้ ได้รับการอนุม ั ติจากการประชุมเสนอชือผู้าเขรับ
เลือกตั งให้เข้ารับเลือกตั งทั งหมด และเพือให้เป็ นไปตามข้3อ ข้างต้น ให้มีค ํ าชี แจงว่าผู้ ทีได้รับการเสนอชือ
เหล่านี สมควรได้รับการออกเสี ยงเลือกตั งในการประชุมเลือกตั งทีจะมีขึ น
การจะเสนอตั งอีกในการประชุม
เลือกตั งจะกระทํ ามิได้
ข้ อ 5. โดยบทบั ญญั ติในข้อ8 แห่งมาตรานี สโมสรจะต้องทํ าการเลือกตั งกรรมการบริ หารสโมสรทุกคน
ทุกปี เว้นแต่กรรมการอํ านวยการ และให้เข้าดํ ารงตํ าแหน่งในวั นที 1 กรกฎาคม เป็ นเวลา 1 ปี จากวั นทีดํ ารง
ตํ าแหน่งหรื อจนกว่าผู้ ทีได้รับการเลือกตั งและมีคุณสมบั ติครบถ้วนมารับหน้าทีต่อไป
ข้ อ 6. คณะกรรมการสมาชิกภาพ จะประกอบด้ วยสมาชิกทีได้รับการเลือกให้ด ํ ารงตํ าแหน่งเป็ นเวลา3
ปี ในระยะเริ มแรกสมาชิก 3 คน จะได้รับเลือกเข้ามา สมาชิกหนึ งคนจะทํ าหน้าทีเป็ นเวลาหนึ งปี สมาชิกคนที
สองทํ าหน้าทีสองปี และสมาชิกคนทีสามทําหน้าทีสามปี ในแต่ละปี หลั งจากนั นจะเลือกสมาชิกเข้ามาใหม่1
คน สมาชิกแต่ละคนก็จะทํ าหน้าทีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกันในระบบหมุนเวียนกันไป ดั งนั นสมาชิกทีเข้ามาในปี
แรกก็จะเป็ นกรรมการฝ่ าย สมาชิกทีเข้ามาเป็ นปี ทีสองก็จะเป็ นรองประธานฝ่ าย และสมาชิกทีเข้ามาเป็ นปี ที
สามก็จะเป็ นประธานฝ่ าย และเป็ นกรรมการบริ หารอยู่ในคณะกรรมการอํ านวยการสโมสร
ข้ อ 7. สโมสรจะต้องทํ าการเลือกตั งกรรมการครึ งหนึ งของจํานวนทีมีอยู่ทุกปี และกรรมการทีได้บการ
รั
เลือกตั งแล้วนี จะเข้าดํ ารงตํ าแหน่งในวั นที1 กรกฎาคม หลั งจากการเลือกตั ง กับอยู่ในตํ าแหน่งเป็ นเวลา2 ปี จาก
วั นทีได้รับตํ าแหน่ง หรื อจนกว่ามีผู้ ทีได้รับการเลือกตั งและมีคุณสมบั ติครบถ้ วนมารับหน้าทีต่อไป ทั งนี เว้นแต่
ในกรณี การเลือกตั งครั งแรกเมือมีการก่อต ั งสโมสรใหม่ และใช้ธรรมนูญกับข้อบั งคั บนี ให้เลือกตั งกรรมการ
อํ านวยการจํานวนครึ งหนึ งให้อยู่ในตํ าแหน่ง2 ปี กับอีกครึ งหนึ งให้อยู่ในตํ าแหน่ง1 ปี
ข้ อ 8. การเลือกตั งให้กระทํ าโดยการออกเสี ยงลงคะแนนจากสมาชิกทีเข้าประชุมและมีคุณสมบั ติทีจะ
ออกเสี ยงได้ ผู้ ทีได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นผู้ ทีได้รับเลือกตั ง
ข้ อ 9. ถ้าตํ าแหน่งนายกสโมสรหรื ออุปนายก ตํ าแหน่งใดตํ าแหน่งหนึ งว่างลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ งก็ตาม
อุปนายกทีอยู่ในตํ าแหน่งถั ดไปจะเข้าดํ ารงตํ าแหน่งแทน
ในกรณี ทีบทบั ญญั ติสําหรับการเข้าดํ ารงตํ าแหน่ง
แทนดั งกล่าวสําหรับตํ าแหน่งนายกสโมสร อุปนายกคนที หนึ งหรื ออุปนายกคนทีสองไม่สามารถจะกระทํ าได้
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ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรเรี ยกประชุมเลือกตั งเป็ นพิเศษ โดยแจ้งให้สมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์แต่ละ
คนทราบเวลาและสถานทีประชุมตามทีคณะกรรมการบริ หารสโมสรได้กําหนดเป็ นการล่วงหน้า2 สัปดาห์ก่อน
การประชุม ผู้ ทีได้รับการเลือกตั งในการประชุมเลือกตั งครั งนี เป็ นผู้ ด ํ ารงตํ าแหน่งทีว่างนั น
ในกรณี ทีตํ าแหน่งอุปนายกคนทีสามว่างลง
ให้คณะกรรมการอํ านวยการแต่งตั งสมาชิกผู้ หนึ งดํ ารง
ตํ าแหน่งนั นจนกว่าจะหมดวาระ
ในกรณี ทีตํ าแหน่งคณะกรรมการบริ หารอืนๆว่างลง ให้คณะกรรมการบริ หารสโมสรแต่งตั งสมาชิกผู้
หนึ งดํ ารงตํ าแหน่งนั นจนกว่าจะหมดวาระ
ในกรณี ทีมีต ํ าแหน่งกรรมการว่าง จนจํานวนของกรรมการบริ หารสโมสรลดลงเหลือน้อยกว่าทีจะเป็ น
องค์ประชุมได้ สมาชิกของสโมสรมีอ ํ านาจทํ าการเลือกตั งผู้ เข้าดํ ารงตํ าแหน่งว่ทีางในการประชุมประจําเดือนได้
โดยแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้าตามวิธีทีระบุไว้ในข้อ10 แห่งมาตรานี การแจ้งให้ทราบนี จะกระทํ าโดย
กรรมการบริ หารหรื อกรรมการอํ านวยการทีเหลืออยู่ได้ ถ้าไม่มีกรรมการผู้ ใดเหลืออยู่ก็ให้กระทํ าโดยสมาชิก
สโมสรเอง
ข้ อ10.ในกรณี ทีกรรมการบริ หารทีรับการเลือกตั งแล้ วผู้ ใดผู้ หนึ งไม่สามารถ หรื อปฏิเสธการปฏิบ ั ติ
หน้าทีก่อนทีจะเริ มเข้ารับหน้าทีด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม
ให้นายกสโมสรเรี ยกประชุมพิเศษสําหรับการ
เสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งและการเลือกตั ง เพือเลือกตั งกรรมการบริ หารแทนกรรมการบริ หารทีรับเลือกตั
งผู้ นั น
ในการนี ให้มีหนังสื อแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบถึงการประชุมดั งกล่าว โดยแจ้งวั ตถุประสงค์ เวลา และ
สถานทีประชุมโดยทางไปรษณีย์หรื อให้บุคคลนําไปส่งก่อนหน้าการประชุม 2 สัปดาห์ การเลือกตั งจะกระทํ า
โดยทั นทีหลั งจากการปิ ดการเสนอชือผู้ เข้ารับเลือกตั งแล้ว
และผู้ ทีรับคะแนนเสี ยงข้
างมากให้เป็ นผู้ ได้รับ
เลือกตั ง

มาตรา 5
ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุ ง
ข้ อ1.สมาชิกทีเข้าใหม่
สมาชิกทีกลั บคืนสู่สมาชิกภาพ
สมาชิกทีโอนย้ ายแต่ละคนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกตามทีสโมสรเรี ยกเก็บในแต่ละปี ซึ งค่าธรรมเนียมนี จะรวมค่ากิจกรรมและ
ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้ วย และให้เก็บก่อนทีสมาชิกดั งกล่าวจะ
ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกสโมสรและก่อนทีเลขาธิการสโมสรจะรายงานชือสมาชิกดั งกล่าวไปยั งสํานักงานไล
ออนส์สากล ทั งนี คณะกรรมการอํ านวยการสโมสไลออนส์สากลอาจจะเลือกเอาว่าจะงดเว้นเก็บค่ธรรมเนี
า
ยม
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การเข้าเป็ นสมาชิกดั งกล่าวทั งหมดหรื อบางส่วนให้กับสมาชิกทีโอนย้ าย หรื อทีขอกลั บคืนสมาชิ
สู่ กภาพเข้า
เป็ นสมาชิกใหม่ภายในสิ บสองเดือน ( 12 เดือน ) ของการสิ นสุดสมาชิกภาพจากสโมสรไลออนส์เดิมก็ได้
ข้ อ2.สมาชิกของสโมสรนี แต่ละคนต้องชํ าระค่าบํ ารุ แง ละรวมเงินค่ากิจกรรมประจําปี ดั งแจ้งต่อไป
ข้างล่างนี ให้กับสโมสร ซึ งค่าบํ ารุ งนี ได้รวมค่าบํ ารุ งสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลและค่าบํ ารุ งภาค (ภาคเดียว
หรื อภาครอง และภาครวม) (สําหรับเป็ นค่าวารสารไลออนส์ ค่าบริ หารสํานักงาน และค่าการจัดการประชุม
ประจําปี ของสมาคมและของภาค) กับจะต้ องชํ าระล่วงหน้าตามเวลา ซึ งคณะกรรมการอํ านวยการไลออนส์
สากลกําหนดคือ
สมาชิกสามั ญ
คนละ 6,000 บาท
สมาชิกวิสามั ญ
คนละ 6,000 บาท
สมาชิกกิตติมศั กดิ คนละ 3,000 บาท
สมาชิกพิเศษ
คนละ 6,000 บาท
สมาชิกตลอดชีพ
คนละ 4,000 บาท
สมาชิกสมทบแต่ละคนของสโมสร จะต้องจ่ายค่าบํ ารุ งประจําปี ดั งต่อไปนี ล่วงหน้า ตามเวลาที
คณะกรรมการอํ านวยการจะกําหนด
สมาชิกสมทบ
คนละ 3,000 บาท
สมาชิกอิสระแต่ละคนของสโมสร จะต้องจ่ายค่าบํ ารุ งประจําปี ดั งต่อไปนี ล่วงหน้า ตามเวลาที
คณะกรรมการอํ านวยการจะกําหนด
สมาชิกอิสระ
คนละ 6,000 บาท
หากปี บริ หารใด สมาคม หรื อ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย หรื อ สโมสรไลออนส์
สากลภาค 310 บี ได้เปลียนแปลงอั ตราค่าบํ ารุ งเรี ยกเก็บเงินเพิ มขึ น ให้สโมสรพิจารณาสามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
บํ ารุ งสโมสรจากสมาชิกในอั ตราทีถูกเรี ยกเก็บเพิ มตามความเป็ นจริ ง ให้เหรัญญิกของสโมสรส่งเงินค่าบํ ารุ ง
สมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาค ให้กับผู้ รับผิดชอบตามกําหนดเวลา ซึ งกําหนดไว้ในธรรมนูญและ
ข้อบั งคั บของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและภาคฯ
ข้ อ3.เงินค่าบํ ารุ งและค่ากิจกรรมของสมาชิก ตามข้อ 2 หลั งจากทีสโมสรได้ด ํ าเนินการตามข้อ2 แล้ว ให้
สโมสร ดํ าเนินการกิจการภายในของสโมสรโดยแยกประเภทเงินค่าบํ ารุ งสโมสร และ ค่ากิจกรรมได้ด ั งนี
ข้อ 3.1.สนับสนุนบั ญชีกิจกรรมของสโมสร คนละ500 บาท
ข้อ3.2สนับสนุนการลงทะเบียนเข้างานฉลองคณะกรรมการบริ หารของสโมสรไลออนส์ใน
จังหวั ดสุราษฎร์ ธานี(ถ้ามี) หรื อ ของสโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ ธานี(ถ้ามี) อย่างใดอย่างหนึ งไม่เกินคน
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ละ 600 บาทต่อปี หากมีสมาชิกเข้าร่ วมงานไม่ครบจํานวนให้นําส่วนทีเหลือคงไว้ในบั ญชีบริ หารเพือการอย่าง
อืนต่อไป
ข้อ3.3สนับสนุนการเดินทางเพือร่ วมการประชุมไลออนส์ภาครองหรื อภาครวม
หรื อการ
ร่ วมงานฉลองคณะกรรมการบริ หารของสโมสรไลออนส์ต่างๆในภาค 310 บีโดยการเบิกจ่ายตามความเป็ นจริ ง
ครั งละ ไม่เกิน 2,000 บาท การลงทะเบียนเข้างานของสโมสรไลออนส์ต่างๆให้สมาชิกทีเข้างานทุกท่านต้อง
ลงทะเบียนเอง
ข้อ 3.4 สโมสรอาจช่วยเหลือกิจกรรมอืนๆของสโมสรหรื อองค์กรต่างๆ ครั งละไม่เกิน3,000
บาท
ข้อ3.5 หากปี บริ หารใด สโมสรมีหนี ค้างชํ าระกับบุคคลใดๆทั งสิ น ให้
คณะกรรมการบริ หาร
สโมสรในปี บริ หารทีมีหนี ค้างชํ าระเป็ นผู้ รับผิดชอบชํ าระให้สโมสรทั งหมด
ข้อ3.6 เมือสิ นสุดปี บริ หารหนึ งๆ การส่งมอบบั ญชีให้ปีบริ หารถั ดไป บั ญชีบริ หารและบั ญชี
กิจกรรมของสโมสร จะต้องไม่ติดลบอย่างใดทั งสิ น
ข้อ 3.7 ให้คณะกรรมการบริ หารของสโมสรทีกําลั งจะผ่านพ้นหรื อคณะกรรมการสโมสรเพิ ง
ผ่านพ้นเป็ นผู้ ช ํ าระค่าจัดงานพิธีประกาศสิ นสุดวาระปี บริ หาร กับ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร
สโมสรของปี บริ หารต่อจากคณะกรรมการบริ หารคณะเดิม

มาตรา 6
การบริหารงานสาขาสโมสร
ข้ อ 1. ผู้ ประสานงานและผู้ ช่วยผู้ ประสานงาน มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะเลือกผู้ ประสานงานและ
ผู้ ช่วยผู้ ประสานงาน ซึ งผู้ ประสานงานจะต้องเป็ นกรรมการของสโมสรหลั กและได้รับการเชื อเชิญให้เข้าร่ วม
การประชุมสามั ญและการประชุมใหญ่เพือจัดทํ าบั นทึกและรายงานแผนกิจกรรมของสาขาสโมสร
รายงาน
การเงินประจําเดือน และใช้ความพยายามแสวงหาจุดร่ วมในการประสานความร่ วมมือทีดีระหว่างสาขาสโมสร
กับสโมสรหลั ก
สมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการเชื อเชิญให้เข้าร่ วมการประชุมของสโมสรหลั กตาม
ตารางทีกําหนดไว้
ข้ อ 2. ผู้ ติดต่อ สโมสรหลั กจะต้องแต่งตั งสมาชิหก นึ งท่านจากสโมสรเพือดูความก้าวหน้าของสาขา
สโมสรและคอยให้ค ํ าแนะนําช่วยเหลือสาขาสโมสรเมือจําเป็ น สมาชิกผู้ ปฏิบ ั ติหน้าทีนี จะเป็ นเจ้าหน้าทีระดั บที
3 ของสาขาด้วย
ข้ อ 3. การใช้สิทธิในการเลือกตั ง มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะมีสิทธิออกเสียงในกิจกรรมของสาขา
และอยูใ่ นสถานะสมาชิกทีมีสิทธิออกเสี ยงของสโมสรหลั กด้วยเช่นกัน เมือเข้าร่ วมในการประชุมของสโมสร
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หลั ก มวลสมาชิกของสาขาสโมสรจะได้รับการนับรวมเป็ นองค์ประชุมในการประชุมของสโมสรหลั กโดยถือ
เป็ นหนึ งคนต่อหนึ งเสี ยง การเข้าร่ วมประชุมของสมาชิกสาขาสโมสรให้ถือปฏิบ ั ติตามทีสโมสรหลั กกํ าหนด
ไว้อย่างสมํ าเสมอ

มาตรา7
คณะกรรมการ
ข้ อ 1. ให้นายกสโมสรพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการทีมีหน้าทีประจําคณะต่างๆดั งต่อไปนี นอกจาก
กรรมการและประธานฝ่ ายสมาชิกภาพทีต้องได้รับเลือกตัง
( ดูในข้อบั งคั บมาตรา4 ข้อ 6 และ ข้อ 7 )
ก. กรรมการฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายการเข้าประชุม
ฝ่ ายธรรมนูญและข้อบั งคั บ
ฝ่ ายประชุมใหญ่ประจําปี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายไลออนส์สารสนเทศ
ฝ่ ายสมาชิกภาพ
ฝ่ ายโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพั นธ์และบรรณาธิการวารสาร
ฝ่ ายต้อนรับ
ฝ่ ายพั ฒนาผู้นํา

ข. กรรมการฝ่ ายกิจกรรม
ฝ่ ายเยาวชน
ฝ่ ายป้ องกันโรคเบาหวาน
ฝ่ ายพิท ั กษ์สายตา และทํ างานร่ วมกับคนตาบอด
ฝ่ ายพิท ั กษ์โสตสัมผั สและทํ างานร่ วมกับคนหูหนวก
ฝ่ ายบริ การเกียวกับสิ งแวดล้ อม
ฝ่ ายสโมสรลีโอ
ฝ่ ายแลกเปลียนเยาวชนและค่ายเยาวชน
~ 23 ~
ก่อตั งเมือปี บริ หาร 2556-2557

สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี : The Lions Club of Goodman Town Suratthani

ฝ่ ายสโมสรไลออนส์สตรี
ฝ่ ายวิเทศสัมพั นธ์
กิจกรรมอืนๆตามอุดมการไลออนส์ทีอาจจัดตั งคณะกรรมการขึ นได้ ก็มีฝ่ายบริ การประชาชน ฝ่ าย
บริ การการศึกษา ฝ่ ายบริ การสุขภาพ ฝ่ ายบริ การสังคม ฝ่ ายบริ การสันทนาการ ฝ่ ายบริ การสาธารณะ และ ฝ่ าย
ค่ายเยาวชนสากล
ข้ อ2.คณะกรรมการพิเศษ นายกสโมสร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารอาจจะแต่งตั ง
คณะกรรมการพิเศษขึ นอีกก็ได้ตามทีนายกสโมสร หรื อคณะกรรมการบริ หารสโมสรพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 3.ให้นายกสโมสรดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นกรรมการของคณะกรรมการทุกคณะด้วย
ข้ อ4.คณะกรรมการทุกคณะประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอืนตามจํานวนทีนายกสโมสร
พิจารณาเห็นว่าจําเป็ น
ข้ อ 5.ให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการทุกคณะรายงานการปฏิบ ั ติงานต่อคณะกรรมการบริ หารสโมสร
ด้วยวาจา หรื อเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษรทุกเดือน

มาตรา 8
การปฏิบัตติ ามแบบรัฐสภา
นอกจากทีจะได้บ ั ญญั ติไว้ เป็ นพิเศษอย่างอืนในธรรมนูญและข้อบั งคั บนี ปัญหาต่างๆเ
กียวกั บแบบแผน
หรื อระเบียบปฏิบ ั ติในเรื องการประชุม หรื อการปฏิบ ั ติงานของสโมสรของคณะกรรมการบริ หารสโมสรหรื อ
คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั งอืนๆให้พิจารณาวินิจฉัยให้เป็ นไปตามกฎข้อบั งคั บของโรเบิร์ตฉบั บทีได้แไข
ก้
ใหม่เพราะกฎข้อบั งคั บนี มีการแก้ไขปรับปรุ งเป็ นครั งค
ราวตลอดมา

มาตรา 9
เรืองอืนๆ
ข้ อ1. เครื องหมายสัญลั กษณ์ สี ของสโมสร ให้ใช้อย่างเดียวกั บเครื องหมายสัญลั กษณ์และสี ของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากล
ข้ อ 2. ปี การเงินของสโมสรเริ มตั งแต่ว ั นที1 กรกฎาคม จนถึงวั นที 30 มิถุนายนของปี ถั ดไป
ข้ อ3. บั ญชีส่งไปรษณี ย์ภั ณฑ์ ให้สโมสรนี จัดส่งจดหมายและไปรษณี ยภั ณฑ์ให้กับสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากลและผู้ ว่าการภาคด้วย
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ข้ อ 4. สโมสรจะต้องไม่อนุม ั ติ หรื อแนะนําผู้ สมัครรับเลือกตั งในตํ าแหน่งต่างๆของรัฐบาลหรื ออนุญาต
ให้สมาชิกอภิปราย ถกเถียงกัน ในเรื องทีฝักใฝ่ กับการเมืองฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดหรื อเรื องความแตกแยกทางลั ทธิ
ศาสนาในทีประชุมของสโมสร
ข้ อ5. นอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าในอุดมการณ์ของไลออนส์แล้ว ห้ามมิให้กรรมการ
เจ้าหน้าทีหรื อสมาชิกของสโมสรใช้ความเป็ นสมาชิกสโมสรไลออนส์ ส่งเสริ มเรื องส่วนตั ว เรื องการเมือง
หรื อความปรารถนาอืนๆ กับห้ ามสโมสรไปร่ วมในขบวนการใดๆ ทีไม่เป็ นไปตามความมุ่งหมายและวั ตถุประ
สงค์ของสโมสรนี ด้วย
ข้ อ 6. ห้ ามมิให้ บุคคลใด หรือกลุ่ มบุคคลใด ซึ งมิใช่สมาชิกของสโมสร หาเงินจากสมาชิกของสโมสรระหว่าง
การประชุม ข้อแนะนําหรื อข้อเสนอในทีประชุมของสโมสรทีเกียวกับการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากข้อผูกพั น
ตามปกติ ให้ส่งเรื องไปให้คณะกรรมการฝ่ ายการเงินพิจารณา
ข้ อ 7. การประชุมของสโมสร ไม่อนุญาตให้มีเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในระหว่างทีมีการประชุมของ
สโมสร เว้นแต่อยู่ในระหว่างการร่ วมรับประทานอาหาร หรื อ เป็ นงานฉลองอืนๆของสโมสรไลออนส์
ข้ อ 8 .หากสมาชิกประสงค์ทีจะสั งเครื องดืมหรื ออาหารอืนใดนอกเหนือจากทีสโมสรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
แล้ว ให้สมาชิกทีได้สั งเพิ มเติมนั น เป็ นผู้ช ํ าระค่าใช้จ่ายในส่วนทีสั งเพิ มเติมเอง

มาตรา 10
การแก้ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1.ข้อบั งคั บนี ให้ปรับปรุ งแก้ไขได้ในทีประชุมของการประชุมปกติหรื อการประชุมพิเศษของสโมสร
ซึ งมีผู้ เข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเสี ยงข้างมากของสมาชิกทีอยู่ในทีประชุม และทํ าการออกเสี ยงด้วย
ข้ อ 2. การแก้ข้อบั งคั บนี จะนําเสนอเพือรับการออกเสี ยงมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งข้ อเสนอแก้ไขธรรมนูญนี
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร โดยส่งทางไปรษณี ย์หรื อให้บุคคลนําไปส่ง อย่างน้อย 2
สัปดาห์ก่อนวั นประชุมประชุมออกเสี ยงแก้ไขข้ อบั งคั บดั งกล่าว

พันธะ
ทีสมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์
นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณทีสมาชิกไลออนส์ได้ กล่าวปฏิญาณไว้แล้ ว
สําหรับสมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดั งต่อไปนี คือ
1. ให้เวลาความคิดเห็นอย่างดีทีสุดแก่สโมสร

ยั งมีข้อปฏิบ ั ติหรื อพั
นธะ
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2. เข้าร่ วมประชุมในการประชุมสโมสรทุกครั ง นอกจากจะไม่อยู่หรื อเจ็บป่ วย ซึ งควรแจ้งให้เลขาธิการ
ให้ทราบก่อนทุกครั งทีมีความจําเป็ นจะต้องขาดการประชุม
3. ถือว่าวั นประชุมของสโมสรไลออนส์นั นสําคั ญกว่านัดหมายอืนๆ
4. พร้อมเสมอทีจะยอมรับตํ าแหน่งการทํ างานในหน้าทีหนึ งหน้าทีใด ซึ งทางสโมสรมอบหมายให้
5. ควรศึกษาถึงธรรมนูญ กฎหมายข้อบั งคั บภาคผนวกของสโมสรตน ของภาคและของไลออนส์สากล
6.ให้ ภรรยาครอบครัวและมิตรสหายของตน ได้ทราบเรื องราวและประโยชน์ทีจะได้จากการเป็ น
สมาชิกไลออนส์
7. หากยั งไม่มีโอกาสทีจะทํ าหน้าทีบริ หารของสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุนเจ้าหน้าทีบริ หารของสโมสรฯ
ด้วยดี
8. ควรรี บชํ าระค่าบํ ารุ ง หรื อเงินอุดหนุนอืน ๆให้แก่สโมสรฯตามกําหนดโดยมิต้องเตือนหรื อทวงถาม
ทั ง 8 ข้อทีกล่าวมาแล้วนี หมายถึง พั นธะทีสมาชิกไลออนส์พึงปฏิบ ั ติต่อสโมสรไลออนส์ของตน เพือให้
ชือเสี ยง เกียรติคุณ และกิจการของไลออนส์ได้ขยายกว้างขวางออกไป

วัตถุประสงค์สโมสรของไลออนส์ สากล
LIONS CLUBS INTERNATIONAL OBJECTIVES
1. เพือส่งเสริ ม ความนึกคิด วิจารณญาณ อั นดีระหว่างมวลประชาชาติในโลก ด้วยการศึกษาถึงปัญหา
สัมพั นธภาพระหว่างชาติ
2. เพือส่งเสริ มทฤษฎี และการปฏิบ ั ติในหลั กการให้เกิดความเป็ นพลเมืองทีดี และการปกครองทีดี
3. เพือส่งเสริ มให้เกิดความสนใจ และการช่วยเหลืออย่างจริ งจังต่อสาธารณกิจสังคม และสวั สดิภาพทาง
ศีลธรรมในท้องถิ น
4. เพือสร้างความสามั คคีธรรมในหมู่มวลสมาชิกของสโมสรให้เกิดไมตรี จิตมิตรภาพ และเข้าใจอั นดี
ระหว่างกัน
5. เพือส่งเสริ มให้มีการประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยในเรื องทีเป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ทั งนี โดยไม่เกียวข้องฝักใฝ่ กับการเมือง การศาสนา หรือลั ทธินิยมใดๆ
6. เพือกระตุ้นเตือนและส่งเสริ มให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพ และรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในการดํ าเนิน
ธุรกิจและอาชีพ ทั งนี โดยสโมสรไม่มีว ั ตถุประสงค์ทีจะกระทํ าให้เกิดประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่
สมาชิกของตน คติพจน์ สมาชิกไลออนส์มีคติพจน์เป็ นประจําว่า “ WE SERVE “ ซึ งมีความหมายว่า
สมาชิกไลออนส์พร้อมทีจะบริ การอยู่เสมอ
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จรรยาบรรณของไลออนส์
LIONS CODE OF ETHICS
1. ข้าฯจะแสดงให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะ
ด้วยความอุตสาหะวิริยะจนถึงทีสุด เพือเชิดชูคุณภาพแห่งการบริ การของข้าฯ
2. ข้าฯจะมุ่งให้บรรลุผลสําเร็ จในกิจการงาน และเรี ยกร้องค่าตอบแทน หรื อผลกําไรอั นพึงได้ อย่าง
ยุติธรรม ข้าฯจะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสือมสิ นไปเพราะการแลกเปลียนเอาผลกําไร
ด้วยการเอารัดเอาเปรี ยบ หรื อด้ วยการกระทํ าอั นน่าสงสัย
3. ข้าฯจะยึดมั นอยู่เสมอว่าการเสริมสร้างธุรกิจของข้าฯ ไม่จ ําเป็ นต้องทํ าลายผู้ อืน ข้าฯจะซื อสัตย์ต่อผู้
ได้รับบริ การจากข้าและต่อตนเอง
4. ข้าฯจะขจัดความสงสัยทั งมวลให้สิ นไปโดยพลั น ทีเกิดความระแวงสงสัยในหน้าทีการงานเกียวกับ
สิ ทธิและธรรมจรรยาของข้าฯต่อมิตรทั งปวง
5. ข้าฯจะยึดถือว่ามิตรภาพไม่ได้ขึ นอยู่กับการบริ การหรื อค่าตอบแทน และข้าฯจะยอมรับบริ การก็นํา
ใจแห่งมิตรภาพนั น
6. ข้าฯจะสังวรถึงหน้าทีทีข้าฯมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และประชาคม ในฐานะพลเมืองคน
หนึ งด้วยความภั กดีไม่เปลียนแปร ข้าฯจะอุทิศทั งกําลั งกาย กําลั งใจ และกําลั งทรัพย์ เพือหน้าที
ดั งกล่าว
7. ข้าจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเห็นใจต่อผู้ ตกทุกข์ได้ยากและผู้ อ่อนแอและอนุเคราะห์ต่อผู้ ยากจน
8. ข้าฯ จะวิจารณ์การกระทํ าของผู้ อืนด้วยความเทียงธรรม จะส่งเสริ มและไม่ท ํ าลาย

~ 27 ~
ก่อตั งเมือปี บริ หาร 2556-2557

สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี : The Lions Club of Goodman Town Suratthani

ประเภทของสมาชิ กสโมสรไลออนส์
มาตรา1 ข้อ 1 ข้อบั งคั บของสโมสรไลออนส์ ฉบั บมาตรฐาน
ประเภทสมาชิก

การประชุม
สามัญ

การชํ าระค่าบํ ารุ ง

การทบทวน
สมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ
Active

ต้อง

สมาชิกจ่าย

สิ ทธิ ในการ
เข้ารวม
กิ จกรรม
สโมสร

สิ ทธิ ในการ

สิ ทธิ ในการ

การเป็ นผู้ แทน

ดํ ารงตํ าแหน่งใน
สโมสร/สากล/
ภาค

ลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ภาค/สากล

_

ได้

ไม่ได้

ได้สิทธิ เฉพาะเรื อง
ของ
สโมสร

ไม่ต้อง

สมาชิกจ่าย

ทุก 6 เดือน

ได้เมือปฏิบัติ
ได้

กิ ตติมศักดิ
Honorary

ไม่ต้อง

สโมสรจ่ายค่า
บํ ารุ ง
ภาค / สากล

_

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

พิเศษ
Privleged

ไม่ต้อง

สมาชิกจ่าย

_

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้

_

ได้เมือปฏิบัติ
ได้

ได้ถ้าปฏิบัตติ าม
พั นธะ
ของสมาชิก
สามัญครบถ้วน

ปี ละครั ง

ได้เมือปฏิบัติ
ได้

_

ได้เมือปฏิบัติ
ได้

วิสามัญ
Member at Large

ตลอดชีพ

ไม่ต้อง

Life Member
สมทบ
Associate

อิสระ
Affiliate

สมาชิกจ่าย
สโมสร / ภาค

ต้องประชุม
สโมสรที
สังกั ด ไม่
ต้องประชุม
สโมสร
สมทบ
ไม่ต้อง

สมาชิกจ่าย
สโมสรต้นสังกั ด

สมาชิกจ่าย

ได้ถ้าปฏิบัตติ ามพั นธะ
ของสมาชิกสามัญ
ครบถ้วน
ได้สิทธิ เฉพาะเรื อง
ของ

ได้ถ้าปฏิบัตติ าม
พั นธะ
ของสมาชิกสามัญ
ครบถ้วน

ไม่ได้

สโมสร(2 สโมสร )

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้สิทธิ เฉพาะเรื อง
ของสโมสร

ไม่ได้
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