สมาชิกภาพ (Membership)
คุณสมบัติของสมาชิกภาพ (Membership Eligibility)
บุคคลใดก็ตาม ที่มีจริยธรรมอันดีและมีชื่อเสียงที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนของตนให้การยอมรับ มีสิทธิเป็นสมาชิกไลออนส์
การเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์คือได้รับการเชิญเท่านั้น เมื่อมีการเชิญสมาชิก ให้ใช้ใบสมัครของ LCI และส่งไปนังประธาน
ฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสรหรือเลขาธิการสโมสร หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพแล้ว ให้ยื่น
ต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประเภทของสมาชิกภาพ (Membership Categories)
**ประเภทของสมาชิกภาพของสโมสรไลออนส์มี 7 ประเภท ได้แก่
-สมาชิกสามัญ (Active Member)
-สมาชิกอิสระ (Affiliate Member)
-สมาชิกสมทบ (Associate Member)
-สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)
-สมาชิกตลอดชีพ (Life Member)
-สมาชิกวิสามัญ (Member-at-Large Member)
-สมาชิกสามัญพิเศษ (Privileged Member)
โปรดดูธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน (LA2) ในเว็บไซต์ LCI สาหรับรายละเอียดของประเภทการ
เป็นสมาชิกของแต่ละคน ไม่มีบุคคลคนใดสามารถเป็นสมาชิกพร้อมกันมากกว่าหนึง่ สโมสรไลออนส์ได้ ยกเว้นการเป็นสมาชิก
ประเภทสมาชิกกิตติศักดิแ์ ละสมาชิกสมทบ
การโอนย้ายสมาชิก (Transfer Members)
สโมสรอาจยอมรับสมาชิกภาพบนหลักการโอนย้ายสมาชิกให้แก่สโมสรไลออนส์ ที่ได้ยกเลิกสมาชิกหรือการยกเลิกสมาชิก
ภาพของเขา/เธอ ในอีกสโมสรไลออนส์โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เป็นสมาชิกที่อยูใ่ นสถานะที่สมบูรณ์ในช่วงเวลาของการร้องขอการโอนย้าย
ระยะเวลาไม่เกินสิบสองเดือนหลังจากการพ้นสมาชิก
การโอนย้าย ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารสโมสร
ทั้งสองสโมสรที่มีส่วนร่วมในการโอนย้ายของสมาชิก ต้องรายงานสมาชิกที่ MMR ของสมาชิกทีโ่ อนย้าย หรือใช้
การรายงานออนไลน์ของ MyLCI ไม่จาเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการโอนสมาชิกไปที่สานักงานใหญ่ไลออนส์สากล

การคืนสมาชิกภาพ (Reinstated Members)
สมาชิกใดๆ ที่ออกจากการเป็นสมาชิกในสถานะที่สมบูรณ์ อาจได้รับการคืนสถานะสมาชิกภาพกลับโดยคณะ
กรรมการบริหารของสโมสร แบบฟอร์มการคืนสถานะสมาชิก ไลออนส์อนุญาตให้สมาชิกไลออนส์ผู้ที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกไลออนส์ สามารถที่จะเรียกร้องอายุเวลาของพวกเขาที่ทาหน้าที่ “สมาชิกที่สมบูรณ์” และใช้เพื่อบันทึกสมาชิกภาพไล
ออนส์ในปัจจุบัน ดังเช่นปีก่อนหน้านี้
การสรรหาสมาชิกใหม่และรักษาสมาชิกเดิม(Recruitment and Retention)
การรับสมาชิกใหม่และการรักสาสมาชิกเดิมมีความสาคัญต่อความสาเร็จของสโมสรไลออนส์ การวางแผนและการ
ดาเนินการสรรหาสมาชิกใหม่และการรักษาสมาชิกเดิมเป็นกลยุทธที่สามารถช่วนให้สโมสรเจริญเติมโต เพื่อเพิม่ ความ
ช่วยเหลือสโมสร สโมสรไลออนส์สากลมีแหล่งข้อมูลความรู้หลากหลายที่พบได้ในเว็บไซต์LCI :
- The jush Ask! แนะแนวท่านหาสมาชิกใหม่ แสดงกระบวนการห้าขั้นตอนแสดงการพัฒนาสมาชิกและมีไว้
สาหรับสโมสรที่กาลังมองหาการรับสมาชิกใหม่และทางานบริการให้มากขึ้น
- คู่มือความพึงพอใจของสมาชิก แสดงแนวทางแก่สโมสรถึงวิธกี ารสร้างประสบการณ์ที่มคี วามหมายและตอบสนอง
ความคาดหวังของสมาชิก
- กระบวกการสร้างสโมสรให้เข้มแข็ง(CEP) คาแนะนาแก่สโมสรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เป้นกระบวนการสี่
ขั้นตอนในการประเมินสถานะสโมสร กระบวนการประเมินคะแนนว่าสโมสรของคุณเป็นอย่างไร?การสารวจและ
ประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อที่จะเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับสโมสรของพวกเขาและชุมชนที่พวกเขาให้บริการ
แบบของสมาชิก (Types of Members)
สโมสรทุกสโมสร ต้องการสมาชิกเพื่อทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายการให้บริการ นั่นเป็นเหตุผลที่ LCI เสนอแนวทางหลากหลายวิธีที่
จะเป็นไลออนส์และการให้บริการ แบบฟอร์มที่อ้างอิงในส่วยต่อไปนี้ มีอยู่บนเว็ปไซต์ LCI
- สมาชิกสามัญ (Regular Member)
สมาชิกสามัญสาหนับผู้ที่สนใจในโครงการเป็นอาสาสมัครการบริการชุมชนและการทาให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น สมาชิกสามัญ
ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ 25 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมไลออนส์สากล 43 เหรียญสหรัฐ และชาระค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมแก่ภาค ภาครวม และสโมสร
- สมาชิกแบบครอบครัว (Family Member)
โครงการสมาชิกแบบครอบครัวให้โอกาสแก่ครอบครัวที่จะได้รับส่วนลดพิเศษสาหรับค่าธรรมเนียม เพื่อพวกเขาร่วมกันเป็นสาม
ชิกในสโมสรไลออนส์เดียวกัน สมาชิกของครอบครัวคนแรก (หัวหน้าครอบครัว) ชาระค่าธรรมเนียมไลออนส์สากล เต็มจานวน
43 เหรียญสหรัฐ และสมาชิกในครอบครัวได้มากถึงสี่ท่าน จะชาระค่าธรรมเนียมไลออนส์สากลเพียงครึง่ หนึ่ง (21.50
เหรียญสหรัฐ) ทุกคนในครอบครัวต้องจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว (25 เหรียญสหรัฐ) โปรแกรมจะเปิดให้สมาชิกในครอบครัว
ที่มี (1) มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกไลออนส์ (2) ในปัจจุบันเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมในสโมสรเดียวกันและ (3) มีที่อยู่
อาศัยในบ้านเดียวกันและทีเ่ กี่ยวพันโดยชาติกาเนิด การแต่งงานหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้การรับรองสมาชิก
แบบครอบครัว เลขาธิการสโมสรควรกรอกแบบฟอร์มการรับรองครอบครัวและส่งพร้อมกับรายงานสมาชิกภาพประจาเดือน

MMR (c23a) หรือให้การรับรองโดยการสร้างหน่วยครอบครัวบนเว็ปไซต์ MyLCI เว็บไซต์:
http://mylci.lionsclubs.org
- สมาชิกนักศึกษา (Student Member)
สมาชิกนักศึกษาให้นักศึกษาได้รจู้ ักเพื่อนใหม่และช่วยเหลือชุมชนร่วมกับคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันผูท้ ี่จะเป็นสมาชิกจะต้องมี
การลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษา และอยู่ระหว่างอายุ 15 ปี จนถึง อายุ 30 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า และจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าธรรมเนียมไลออนส์สากล คือ 21.50 เหรียญสหรัฐ นักศึกษาทีอ่ ายุมากกว่า 30 ปีและเข้า
ร่วมสโมสรไลอออนส์แคมปัส ต้องชาระค่าแรกเข้า 10 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมเต็มจานวน (US 43) เพื่อให้การ
รับรองสมาชิกนักศึกษา เลขาธิการสโมสร ควรจะต้องกรอกแบบฟอร์มการรับรองสมาชิกนักศึกษาและส่งพร้อมกับรายงาน
สมาชิกภาพประจาเดือน MMR (c23a) หรือ กรอกการรับรองสมาชิกนักศึกษาและเพิม่ สมาชิกนักศึกษา บนเว็ปไซต์
MyLCI เว็บไซต์: http://mylci.lionsclubs.org
- สมาชิกไลออนส์ที่มาจากการเป็นสมาชิกลีโอ (Leo to Lion Member)
สมาชิกลีโอเป็นไลออนส์ช่วยให้สมาชิกลีโอหรือในอดีตจะยังคงทางานอาสาสมัครร่วมกับไลออนส์สากล โครงการเป็นสมาชิกล
ไลออน อดีตสมาชิกลีโอทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า เมื่อเข้าร่วมสโมสรไลออนส์ อดีตสมาชิกลีโอที่อายุ 15 ปี จนถึงอายุ 30
ปี และเป็นสมาชิกลีโออย่างน้อย หนึ่งปีและอีกหนึ่งวัน เมื่อเข้าร่วมสโมสรไลออนส์ จะชาระค่าธรรมเนียมเพียงครึง่ หนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมไลออนสากล (US$ 21.50) รับรองการเป็นลีโอมาก่อน ให้เลขาธิการสโมสรกรอกแบบฟอร์มรับรองลีโอเป็นไล
ออนและแบบฟอร์มระยะเวลาทีท่ างานบริการ สามารถเพิ่มชื่อสมาชิกผ่าน MyLCI หรือผ่านทางรายงานสมาชิกภาพ
ประจาเดือน MMR (c23a)
- สมาชิกผู้ใหญ่หนุ่มสาว (Young Adult)
หนุ่มสาวที่มีอายุ 15 ปี จนถึง 30 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจะชาระค่าธรรมเนียมเพียงครึง่ หนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมไลออนส์สากล (US$ 21.50) เมื่อเข้าร่วมสโมสรลีโอไลออนส์ เพื่อให้การรับรองเป็นสมาชิกหนุม่ สาว ให้
เลขาธิการสโมสรกรอกใบรับรองสมาชิกลีโอเป็นไลออนและแบบฟอร์มระยะเวลาที่ทางานบริการ สามารถเพิ่มชื่อสมาชิกผ่าน
MyLCI หรือผ่านทางรายงานสมาชิกภาพประจาเดือน MMR (c23a)

