ธรรมนูญและข้ อบังคับ
สโมสรไลออนส์ สากลภาครวม 310
ประเทศไทย
รั บรองเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556
ในการประชุมใหญ่ ครั ง้ ที่ 47 ณ จังหวัดจันทบุรี
ธรรมนูญ
มาตรา 1
ชื่อ
องค์กรนี ้มีชื่อว่า “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย”

มาตรา 2
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นโครงสร้ างของการบริหารในการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์
สากลในภาครวม

มาตรา 3
สมาชิกภาพ
สมาชิกขององค์กรนี ้ประกอบด้ วยสโมสรไลออนส์ทกุ สโมสรในอาณาเขตของภาค
รวมที่ได้ รับการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวมประกอบด้ วย สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจานวนและอาณาเขตตามมติของ
ที่ประชุมภาครวมและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลแล้ ว

มาตรา 4
สภาผู้ว่าการภาค
ข้ อ 1. องค์ ประกอบ ให้ มีสภาผู้ว่าการภาคฯประกอบด้ วย
ก. ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ข. ผู้ว่าการภาคต่ าง ๆ ในภาครวม
ค. สภาผู้ว่าการภาคฯ อาจเชิญอดีตผู้ว่าการภาคที่เพิ่งผ่ านพ้ นหรื ออดีต
ผู้ว่าการภาค มาเป็ นสมาชิกของสภาผู้ว่าการภาคฯได้ ทัง้ นีจ้ านวนอดีตผู้ว่า
การภาค รวมแล้ วจะต้ องไม่ เกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้ว่าการภาคทัง้ หมด และให้
แต่ ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ หนึ่งเสียงในการลงมติ กับให้ นายกสมาคม
สโมสรไลออนส์ สากล อุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์ สากล กรรมการ
อานวยการไลออนส์ สากล ทัง้ อดีตและปั จจุบันที่เป็ นสมาชิกที่มีสถานภาพ
สมบูรณ์ ของสโมสรไลออนส์ ในภาครวม และประธานสภาผู้ว่าการภาคฯเพิ่ง
ผ่ านพ้ น เป็ นกรรมการที่ปรึกษาของสภาผู้ว่าการภาคฯ แต่ ไม่ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ข้ อ 2. (ก) กรรมการบริหาร ของสภาผู้ว่าการภาคฯ ได้ แก่สมาชิกสภาที่มีสทิ ธิ์ออก
เสียง คือ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ผู้ว่าการภาคทุกภาค อดีตผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่าน
พ้ นหรื ออดีตผู้ว่าการภาคที่ได้ รับเชิญเป็ นกรรมการบริหารสภา ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯอยู่ในวาระได้ หนึง่ (1) ปี และเพียงสมัยเดียวเท่านั ้น
(ข) กรรมการภาครวม ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯแต่งตั ้งกรรมการภาครวมได้ ตาม
ความเหมาะสมและเห็นสมควร แต่ไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 3. การเลือกตัง้ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ให้ มีการหมุนเวียนผู้ท่ จี ะมา
ดารงตาแหน่ งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ โดยกาหนดให้ ปีบริหารใดที่ภาค
รองนัน้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ภาครวม ให้ ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯมาจากการเลือกตัง้ ของภาครองนัน้ โดยให้ ผ้ ูแทนสโมสรในภาครองนัน้
ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ เป็ นผู้ลงมติเลือกตัง้ และนาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ ของ
ภาครวมเพื่อรั บทราบ เว้ นแต่ ภาครองนัน้ มีสถานภาพไม่ สมบูรณ์ เท่ านัน้ จึง
จะให้ ภาครองที่มีสถานภาพสมบูรณ์ และเป็ นเจ้ าภาพการจัดประชุมใหญ่
ภาครวมลาดับต่ อไป เลือกตัง้ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯแทนภาครองนัน้ ได้
ข้ อ 4. อานาจหน้ าที่ นอกจากที่บญ
ั ญัติไว้ และแตกต่างไปจากข้ อบังคับของการ
จดทะเบียนขององค์กรและธรรมนูญข้ อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ
อานาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
รวมถึงนโยบายและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการอานวยการที่กล่าวถึง ให้ สภาผู้ว่า
การภาคฯมีอานาจดังต่อไปนี ้
(ก) มีอานาจและควบคุมกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของภาครวมและการประชุมใหญ่
ของภาครวม
(ข) บริหาร ควบคุมทรัพย์สนิ การดาเนินงานและกองทุนของภาครวม
(ค) มีอานาจควบคุมดูแล แก้ ไข และตัดสินใน ทุกๆ เรื่ องของการประชุมใหญ่ของ
ภาครวม รวมถึงการประชุมอื่นๆ ทั ้งหมดของภาครวมด้ วย

(ง) เมื่อได้ รับอนุญาตตามนโยบายของคณะกรรมการอานวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลและภายใต้ กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ ้นโดย
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ มีอานาจที่จะรับฟั งและตัดสินคาร้ องเรี ยนในเรื่ อง
ที่เกี่ยวกับธรรมนูญขององค์กร โดยภาครอง สโมสรหรื อสมาชิกของสโมสรไล
ออนส์ในภาครวมนี ้ คณะกรรมการอานวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
จะต้ องพิจารณาตรวจสอบการตัดสินใจของสภาภาครวมฯทุกครัง้ และอาจ
เปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยตัดสินนั ้นๆ ได้
(จ) ควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่ องงบประมาณทั ้งหมดของภาครวม ของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ของภาครวม และการประชุมใหญ่ของภาครวม
และไม่ให้ มีการอนุมตั ิหรื อการกระทาอันใดที่จะก่อให้ เกิดพันธะอันส่งผลให้ มี
รายจ่ายเกินรายได้ หรืองบประมาณขาดดุลในปี การเงินนั ้นๆ
มาตรา 5
การประชุมใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1.สถานที่และเวลา ให้ มีการประชุมใหญ่ของภาครวมเป็ นประจาทุกปี โดย
หมุนเวียนสถานที่จดั การประชุมใหญ่ร่วมกับการประชุมใหญ่ของภาครองต่างๆ ใน
ภาครวมนั ้น และให้ จดั ขึ ้นก่อนการประชุมใหญ่ของไลออนส์สากลไม่น้อยกว่า (30)
สามสิบวัน ณ สถานที่ที่กาหนดโดยสภาภาครวมล่วงหน้ าเป็ นเวลาสองปี และตามวัน
เวลาที่สภาภาครวมจะกาหนดขึ ้นร่วมกันกับภาครองที่จะเป็ นเจ้ าภาพ
ข้ อ 2. สิทธิของผู้แทนสโมสร ให้ สโมสรไลออนส์ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลในภาคที่สงั กัดและในภาครวมนี ้ มีสทิ ธิสง่ ผู้แทนเข้ าร่วมประชุม
ใหญ่ของภาครวมได้ (1) หนึ่งคน และผู้แทนสารองอีก (1) หนึ่งคนต่อสมาชิก (10) สิบ
คน หรื อเศษอย่างน้ อย (5) ห้ าคน และสมาชิกเหล่านี ้จะต้ องเป็ นสมาชิกมาแล้ วเป็ น
เวลาอย่างน้ อยหนึ่งปี กับอีกหนึ่งวันในสโมสรนั ้นตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนของ

สานักงานไลออนส์สากล ณ วันที่ 1 ของเดือนสุดท้ ายก่อนเดือนที่จะมีการประชุม
ใหญ่ และให้ ผ้ แู ทนที่ได้ รับการรับรองและเข้ าประชุมด้ วยตนเองมีสทิ ธิลงคะแนนเสียง
คนละ (1) หนึ่งเสียงต่อการเลือกหนึ่งตาแหน่ง และ(1) หนึ่งเสียงต่อหนึ่งญัตติ ถ้ า
ไม่ระบุไว้ ในที่นี ้ให้ ถือว่าคะแนนเสียงสนับสนุนข้ างมากของผู้แทนในญัตติใดๆ เป็ นมติ
ของที่ประชุม ค่าบารุงต่างๆ ที่ค้างชาระจะนามาชาระเพื่อให้ มีสถานภาพสมบูรณ์ได้
แต่จะต้ องก่อนการปิ ดรับรองสิทธิบตั ร การปิ ดการรับรองสิทธิบตั รนี ้จะกาหนดโดย
ระเบียบปฏิบตั ิของการประชุมใหญ่
ข้ อ 3. องค์ประชุม เมื่อผู้แทนสโมสรเข้ าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของผู้แทนที่
ลงทะเบียนในวาระใดของการประชุมใหญ่ของภาครองหรื อภาครวมให้ ถือเป็ นองค์
ประชุมได้
มาตรา 6
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข ธรรมนูญนี ้จะแก้ ไขได้ ในการประชุมใหญ่ของภาครวม
เท่านั ้น และโดยการเสนอญัตติโดยคณะกรรมการธรรมนูญและข้ อบังคับ และมีมติ
รับรองด้ วยคะแนนเสียง (2/3) สองในสามของการลงคะแนนทั ้งหมด
ข้ อ 2. การประกาศ จะไม่มีการรายงานหรื อลงคะแนนเสียงเพื่อแก้ ไขธรรมนูญนี ้
จนกว่าจะได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสโมสรไลออนส์ทกุ สโมสรอย่างน้ อย (45) สี่
สิบห้ าวันก่อนการประชุมใหญ่จะเริ่มขึ ้นและจะต้ องแจ้ งด้ วยว่าจะมีการลงคะแนน
เสียงเพื่อแก้ ไขอีกด้ วย
ข้ อ 3. วันที่ประกาศใช้ ธรรมนูญที่ผ่านการแก้ ไขแล้ วจะมีผลใช้ ได้ หลังจากเสร็จ
สิ ้นการประชุมใหญ่ที่ได้ มีการลงคะแนน นอกเสียจากจะระบุไว้ เป็ นอื่นในการแก้ ไข
นั ้น

ข้ อบังคับ
(BY-LAWS)
มาตรา 1
การประชุมใหญ่ ของภาครวม
ข้ อ 1. การกาหนดสถานที่ประชุม ให้ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯเป็ นผู้รับ
เอกสารเสนอการขอเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมใหญ่ จากผู้ว่าการภาคของภาค
รองที่หมุนเวียนเรียงตามลาดับภาคต่ างๆดังนี ้ ภาค 310 -เอ 1 , ภาค 310- เอ
2, ภาค 310 - บี , ภาค 310 – ซี, ภาค 310 – ดี และ ภาค 310 – อี โดยที่
เอกสารเสนอจะต้ องระบุข้อมูลต่ างๆ ตามที่สภาผู้ว่าการภาคฯจะเป็ นผู้
กาหนด และจะต้ องส่ งถึงประธานสภาผู้ว่าการภาคฯไม่ น้อยกว่ า (60) หกสิบ
วันก่ อนวันเริ่มประชุมใหญ่ ของภาครวมที่จะต้ องมีการลงคะแนนเสียง ให้
สภาผู้ว่าการภาคฯกาหนดขัน้ ตอนของการตรวจสอบข้ อเสนอต่ างๆ รวมถึง
การนาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ ในกรณีท่ ไี ม่ มีผ้ ูเสนอรั บเป็ นเจ้ าภาพหรื อไม่
สามารถรั บข้ อเสนอได้ ก็ให้ สภาผู้ว่าการภาคพิจารณาก่ อนที่จะให้ ท่ ปี ระชุม
ใหญ่ ตดั สิน
ข้ อ 2. การเปลี่ยนสถานที่ประชุม หากมีเหตุผลอันสมควร ให้ สภาผู้วา่ การภาคฯมี
สิทธิและอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่ได้ แม้ ว่าที่ประชุมใหญ่ได้
กาหนดไว้ ก่อนแล้ ว ทั ้งนี ้ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระหนี ้สินอัน
เนื่องมาจากกรณีนี ้
ข้ อ 3. กรรมการ ให้ สมาชิกของสภาผู้ว่าการภาคฯเป็ นกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ของการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาครวม
ข้ อ 4.วาระการประชุมใหญ่ของภาครวม ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯเป็ นผู้กาหนดวาระ
การประชุมใหญ่ของภาครวม และให้ ถือเป็ นวาระของการประชุมของแต่ละวัน

ข้ อ 5.ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการประชุม เว้ นแต่ในกรณีที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
โดยเฉพาะในธรรมนูญและข้ อบังคับนี ้หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่นามาใช้ ในการประชุมให้
กาหนดใช้ กฎการประชุมของโรเบิร์ตฉบับปรับปรุงแก้ ไขใหม่กบั ข้ อตกลงที่เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิในการประชุมภาครวมและการประชุมของสภาผู้ว่าการภาคฯหรื อ
คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม
ข้ อ 6. ผู้รักษาความสงบ ให้ สภาผู้ว่าการภาคแต่งตั ้งผู้รักษาความสงบและผู้ชว่ ย
ผู้รักษาความสงบของการประชุมใหญ่ภาครวมได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 7. การรายงานผลเป็ นทางการ ให้ สง่ รายงานของการประชุมใหญ่ของภาค
รวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อสโมสรที่สงั กัดในภาครวมนี ้ หรื อจัดส่ง
ตามคาแนะนาของเลขาธิการสภาภาครวม
ข้ อ 8. การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาครอง ให้ ถือว่าผู้แทนสโมสรที่ลงทะเบียน
เข้ าประชุมของภาครองที่มาประชุมในการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาครวมเป็ นการ
ประชุมใหญ่ประจาปี ของภาครองนั ้นๆ ได้
มาตรา 2
การประชุมอื่น ๆ
ข้ อ 1. การประชุมสภาผู้ว่าการภาคฯ ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯจัดการประชุมสภาขึ ้น
ภายใน (60) หกสิบวันหลังจากผู้ว่าการภาคได้ รับการแต่งตั ้งอย่างเป็ นทางการ และ
กาหนดการประชุมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ให้ ประธานสภาหรือเลขาธิการสภารับ
คาสัง่ ประธานสภาเป็ นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมแต่ละครัง้ ของสภาผู้ว่าการภาคฯ โดย
กาหนดเวลาและสถานที่ด้วย ส่วนการประชุมสภาผู้ว่าการภาคฯครัง้ ต่อๆ ไปให้ สภา
เป็ นผู้กาหนด
ข้ อ 2. องค์ประชุม เมื่อสมาชิกของสภาส่วนใหญ่มาพร้ อมแล้ วให้ ถือเป็ นองค์
ประชุมได้

มาตรา 3
หน้ าที่ของสภาผู้ว่าการภาคฯและคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ 1. สภาผู้ว่าการภาครวม ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯมีหน้ าที่
(ก) ทาสัญญาและอนุมตั ิการชาระค่าใช้ จา่ ยด้ านธุรการที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
ใหญ่ ประจาปี ของภาครวม
(ข) ระบุสถาบันการเงินที่จะฝากเงินทุนของภาครวม
(ค) กาหนดจานวนเงินค ้าประกัน และสถาบันที่จะเป็ นผู้ค ้าประกันของ
เหรัญญิกภาครวม
(ง) รับรายงานสถานะการเงินทุกครึ่งปี หรื อบ่อย กว่านั ้นจากเหรัญญิกสภาภาค
รวม และ จัดให้ มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเหรัญญิกภาครวมเมื่อสิ ้นสุดปี การเงิน
ข้ อ 2. ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯจะทาหน้ าที่เป็ นผู้
ประสานงานของภาครวมและจะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากสภาผู้ว่าการ
ภาคฯเท่านั ้น และจะต้ องรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก) ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของไลออนส์สากล
(ข) เป็ นผู้นากาหนดแนวทางและริเริ่มตามโครงการต่างๆ ของไลออนส์สากล
และของภาครวม รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมด้ วย
(ค) สร้ างและอุปถัมภ์ความสามัคคีภายในภาครองและช่วยเหลือผู้ว่าการภาค
แก้ ไขในเรื่ องต่างๆ
(ง) เป็ นประธานในการประชุมใหญ่ของภาครวมและการประชุมของสภาผู้ว่า
การภาค
(จ) ส่งรายงานและปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายตามที่กาหนดไว้ ใน
ธรรมนูญแลข้ อบังคับของภาครวม

(ฉ) ปฏิบตั ิหน้ าที่ในด้ านบริหารตามที่สภาผู้ว่าการภาคจะมอบหมายให้
(ช) อานวยความสะดวกในการส่งมอบบัญชี กองทุน และบันทึกต่าง ๆ ของ
ภาครวมให้ แก่ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯคนต่อไปเมื่อสิ ้นสุดวาระของตน
แล้ ว
ข้ อ 3. เลขาธิการสภาภาครวม / เหรัญญิกสภาภาครวม ให้ เลขาธิการสภาภาค
รวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การดูแลและมอบหมายจากสภาผู้ว่า
การภาคฯ โดยมีหน้ าที่
(ก) จัดทาและเก็บรักษาบันทึกการ ประชุมของการประชุมสภาผู้ว่าการภาคฯทุก
ครัง้ และให้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิกของสภาผู้ว่า
การภาคฯทุกคนและส่งสาเนาไปยังสานักงานใหญ่ของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากล
(ข) ช่วยสภาผู้วา่ การภาคฯในการบริหารภาคและงานอื่น ๆ ตามที่ระบุหรื อ
ปรากฏอยู่ในธรรมนูญและข้ อบังคับ หรื อที่สภาผู้ว่าการภาคฯมอบหมายให้
(ค) รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าบารุงสมาชิกที่สงั่ จ่ายโดยเลขาธิการ/
เหรัญญิกของภาครอง และนาฝากในธนาคารตามที่สภาผู้ว่าการภาค
กาหนด และให้ เบิกจ่ายเงินภายใต้ การตรวจตราและควบคุมของสภาผู้ว่าการ
ภาค โดยจ่ายเป็ นเช็คลงนามร่วมกับประธานสภาผู้ว่าการภาคหรื อกรรมการ
สภาที่ได้ รับอนุมตั ทิ ่านหนึ่งท่านใด
(ง) เก็บรักษาสมุดบัญชีและหลักฐานทางบัญชีที่ถกู ต้ องและรายงานการประชุม
ของสภาผู้วา่ การภาคฯและการประชุมอื่นๆ ของภาครวม และพร้ อมที่จะให้
กรรมการสภาผู้ว่าการภาคฯ หรื อสโมสรไลออนส์ ใดๆ ในภาครวม
(หรื อตัวแทนผู้รับมอบอานาจ) ตรวจสอบดูได้ ในเวลาอันควรและชอบ
ด้ วยเหตุผล
(จ) จัดการเอาประกันความซื่อสัตย์ในการ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในจานวนเงินที่กาหนด
โดยสภาผู้ว่าการภาคฯ

(ฉ) ในกรณีที่ตาแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกัน
หน้ าที่ที่กาหนดไว้ ณ ที่นี ้ก็ให้ แบ่งไปตามตาแหน่ง
ข้ อ 4. ประธานฝ่ ายพิธีการของภาครวม ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯแต่งตั ้งประธาน
ฝ่ ายพิธีการสาหรับภาครวม โดยมีหน้ าที่ภายใต้ การควบคุมและดูแลของสภาผู้ว่าการ
ภาคฯดังนี ้
(ก) กาหนดที่นงั่ ของแขกรับเชิญในงานต่าง ๆ ตามแนวทางของไลออนส์สากล
และการแนะนาก็ให้ ใช้ วิธีการเดียวกันนี ้ และจะต้ องแจ้ งการแต่งกายให้
ชัดเจนในแต่ละงาน
(ข) จัดต้ อนรับ ณ สนามบิน (หรื อที่อื่นๆ) ให้ เหมาะสม เตรี ยมรถรับ-ส่งสูท่ ี่พกั
แรม ตรวจดูความเรี ยบร้ อยของที่พกั แรม และจัดเตรี ยมสิง่ ของที่เหมาะสม
(เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ)
(ค) จัดให้ มีพี่เลี ้ยงคอยอานวยความสะดวกให้ แขกรับเชิญเพื่อไปร่วมงานให้ ตรง
ตามเวลา
(ง) จัดให้ มีการได้ เข้ าเยี่ยมคานับผู้นาในระดับต่างๆ เมื่อมีโอกาส
(จ) ประสานงานด้ านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ มวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ
หนังสือพิมพ์ ตามความเหมาะสม
(ฉ) จัดรถรับ-ส่งสูส่ นามบิน และ ประสานการเดินทางกลับ
มาตรา 4
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้ว่าการภาค
และประธานสภาผู้ว่าการภาค
และคณะกรรมการภาครวม
ข้ อ 1. ให้ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯรับเลือกตั ้ง เรี ยกประชุมผู้ว่าการภาครับ
เลือกตั ้งทุกภาคภายใน (15) สิบห้ าวันเพื่อลงมติว่าจะเชิญผู้ว่าการภาคที่กาลังจะพ้ น

หน้ าที่หรื ออดีตผู้ว่าการภาคเข้ ามาเป็ นกรรมการบริหารสภาฯ หากมีมติให้ เชิญก็ให้
เป็ นไปตามธรรมนูญไลออนส์สากลภาครวม 310 มาตรา 4 ข้ อ 1
ข้ อ 2. ให้ มีการแต่งตั ้งรองประธานสภาผู้ว่าการภาค (1) หนึ่งคน เลขาธิการสภา
ผู้ว่าการภาค เหรัญญิกสภาผู้ว่าการภาค กรรมการบริหารสภาผู้ว่าการภาค ที่ปรึกษา
สภาผู้ว่าการภาค และกรรมการสภาภาครวมในตาแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสม
และจาเป็ น การแต่งตั ้งจะกระทาโดยเปิ ดเผยหรื อลับให้ อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม
ข้ อ 3. การเลือกตั ้งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ให้ ภาครองตามธรรมนูญไล
ออนส์สากลภาครวม 310 มาตร 4 ข้ อ 3 ดาเนินการเลือกตั ้งประธานสภาผู้วา่ การ
ภาคฯ ผู้ว่าการภาคที่กาลังจะผ่านพ้ น ที่อยู่ในตาแหน่งไม่น้อยกว่า (6) หกเดือนก่อน
วันเลือกตั ้งหรื ออดีตผู้วา่ การภาคที่มีสถานภาพสมบูรณ์ และสังกัดสโมสรไลออนส์ที่มี
สถานภาพสมบูรณ์ในภาครอง มีสทิ ธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั ้งเป็ นประธานสภาผู้ว่า
การภาคฯ โดยจะต้ องดาเนินการตามขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
3.1 แจ้ งความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการรับและเสนอชื่อ
ผู้สมัครเข้ ารับเลือกตั ้งของภาครองที่ตนสังกัดอยู่ก่อนวันประชุมใหญ่จะเริ่ม
ขึ ้นไม่น้อยกว่า (60) หกสิบวัน พร้ อมทั ้งหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้ อ 3.
และสาเนาส่งผู้ว่าการภาค คณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเข้ ารับ
เลือกตั ้งจะเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั ้งทั ้งหมดที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต่อที่
ประชุมใหญ่ประจาปี ของภาครอง หากไม่มผี ้ สู มัครและ/หรื อ ไม่มีผ้ มู ี
คุณสมบัติครบถ้ วน ในกรณีนี ้เท่านั ้น จึงให้ มีการเสนอชื่อผู้เข้ าดารง
ตาแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในที่ประชุม
ใหญ่ภาครองได้
3.2 ให้ มกี ารเลือกตั ้งต่างวาระกัน ระหว่างการเลือกตั ้งผู้ว่าการภาค รองผู้ว่า
การภาคคนที่ 1 และ รองผู้ว่าการภาคคนที่ 2 ให้ ผ้ สู มัครแต่ละคนมีสทิ ธิพดู
ในที่ประชุมใหญ่ของภาครอง ได้ คนละไม่เกิน (5 ) ห้ านาที เพื่อสนับสนุน

ตนเอง และให้ ผ้ สู นับสนุนมีสทิ ธิพดู ได้ ไม่เกิน (3 ) สามนาทีหรื ออาจสลับกัน
ก็ได้ กรณีที่มีผ้ สู มัครมากกว่า (1) หนึ่งคนให้ จบั ฉลากเพื่อการพูดก่อนหลัง
3.3 ให้ ผ้ วู ่าการภาคเสนอชื่อผู้ที่ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯต่อที่ประชุมใหญ่ภาครวมเพื่อรับทราบ
3.4 ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯมี
สิทธิแสดงวิสยั ทัศน์ในที่ประชุมใหญ่ภาครวมได้ ไม่เกิน (3 ) สามนาที
3.5 การลงคะแนน การเลือกตั ้งจะกระทาโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับของ
คณะผู้แทนสโมสร ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันหรื อไม่มีผ้ หู นึ่งผู้ใดได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้ องดาเนินการ
ลงคะแนนต่อไป จนกว่าจะมีผ้ หู นึ่งผู้ใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนคะแนนที่ลง
3.6 การรับรองเป็ นหลักฐาน ให้ เลขาธิการภาครวม ทาหนังสือถึงสานักงาน
ใหญ่ไลออนส์สากล แจ้ งผลการเลือกตั ้งภายในเวลา (15) สิบห้ าวัน
ข้ อ 4. ตาแหน่งว่าง
4.1
เมื่อตาแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลงไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ ให้
รองประธานสภาผู้วา่ การภาคฯทาหน้ าที่แทนโดยอัตโนมัติ ถ้ ารอง
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯไม่สามารถจะทาหน้ าที่ได้ ให้ เลขาธิการสภาผู้ว่า
การภาคฯรักษาการชัว่ คราว และให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริหารสภา
ผู้ว่าการภาคฯภายใน (15) สิบห้ าวัน เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯคนใหม่จากคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการภาคฯชุดนี ้ขึ ้นดารง
ตาแหน่งแทน และให้ อยู่ในตาแหน่งเท่าที่มีเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ เว้ นแต่
ถ้ าระยะเวลาของตาแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลง ไม่ถึง (90) เก้ า
สิบวัน จะหมด วาระลง ก็ให้ รองประธานสภาผู้ว่าการภาคฯรักษาการแทน
ไปจนกว่าจะหมดวาระ

4.2 เมื่อตาแหน่งกรรมการอื่นๆ ในสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลงให้ สภาผู้วา่ การ
ภาคฯแต่งตั ้งผู้ว่าการภาคคนใหม่ที่ได้ รับแต่งตั ้งหรื ออดีตผู้วา่ การภาค แล้ วแต่
กรณีดารงตาแหน่งแทน และให้ อยู่ในตาแหน่งเท่าที่มีเวลาตามวาระที่
เหลืออยู่
ข้ อ 5. ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯจัดให้ มีการประชุมสมาชิกสภาผู้ว่าการภาคฯภายใน
หกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที่ผ้ วู ่าการภาคแต่ละภาคเข้ าดารงตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ
และให้ มีการประชุมครัง้ ต่อ ๆ ไปตามที่เห็นสมควร ให้ ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯเป็ น
ผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมครัง้ แรก ส่วนการประชุมครัง้ ต่อ ๆ ไปให้ สภา
ผู้ว่าการภาคฯเป็ นผู้กาหนด
ข้ อ 6. คณะกรรมการสิทธิบตั ร คณะกรรมการนี ้ประกอบด้ วยผู้ว่าการภาคคน
ปั จจุบนั รองผู้ว่าการภาค เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค ให้ ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯเป็ นประธาน และให้ คณะกรรมการนี ้มีอานาจที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้
ในกฎระเบียบของ โรเบิร์ตฉบับแก้ ไขใหม่
ข้ อ 7. คณะกรรมการการประชุมภาครวม ให้ ประธานสภาแต่งตั ้งประธานต่างๆ
ของคณะกรรมการการประชุมภาครวม คือ ฝ่ ายข้ อยุติ ฝ่ ายเสนอชื่อ ฝ่ ายเลือกตั ้ง ฝ่ าย
ธรรมนูญและข้ อบังคับ ฝ่ ายกฎระเบียบและการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล และให้ มี
กรรมการอย่างน้ อยหนึง่ คนจากแต่ละภาครองเป็ นตัวแทนในแต่ละคณะกรรมการ
คณะกรรมการเหล่านี ้จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่สภาผู้ว่าการภาคจะมอบหมายให้
ข้ อ 8. คณะกรรมการภาครวมอื่น ๆ สภาผู้วา่ การภาคฯอาจแต่งตั ้ง
คณะกรรมการ อื่นๆ หรื อตาแหน่งอื่นๆ ตามความจาเป็ นและเห็นสมควร เพื่อให้ การ
บริหารงานของภาครวมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา 5
กองทุนบริหารของภาครวม
ข้ อ 1. รายได้ ของภาครวม เพื่อให้ ภาครวมมีรายได้ สาหรับบริหารงาน ให้ ภาครวม
เรี ยกเก็บค่าบารุงเป็ นจานวนเงิน (50) ห้ าสิบบาทจากสมาชิกไลออนส์ทกุ สโมสรใน
ภาครวม โดยให้ แต่ละสโมสรเรี ยกเก็บค่าบารุงเป็ น (2) สองงวดตามกาหนดดังนี ้
ชาระ (25) ยี่สบิ ห้ าบาทต่อสมาชิกหนึ่งคนภายในวันที่ 10 กันยายนของทุกปี
เป็ นค่าบารุงครึ่งปี แรกระหว่างวันที่1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
ชาระ (25) ยี่สบิ ห้ าบาทต่อสมาชิกหนึ่งคนภายในวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เป็ น
ค่าบารุงครึ่งปี หลัง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน
สโมสรจะต้ องชาระค่าบารุงนี ้ต่อเหรัญญิกภาครวม เว้ นแต่สโมสรที่ได้ สถาปนา
ขึ ้นใหม่หรื อได้ รับการฟื น้ ฟู ซึง่ จะต้ องชาระในอัตราถัวเฉลี่ยนับจากวันที่หนึ่งของ
เดือนที่สองถัดจากวันสถาปนาหรื อปรับปรุงแล้ วแต่กรณี ค่าบารุงดังกล่าวจะนาไป
เป็ นค่าใช้ จา่ ยบริหารด้ านธุรการของภาครวม โดยจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากสภาผู้ว่าการ
ภาคก่อนเท่านั ้น การจ่ายเงินให้ จ่ายเป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวมและ
ประธานสภาผู้วา่ การภาคฯ
มาตรา 6
กองทุนของภาครวม
ข้ อ 1. ค่ าบารุ ง
1.1 ให้ เรี ยกเก็บค่ าบารุ ง ของกองทุนการประชุมใหญ่ ประจาปี ของภาค
และภาครวม จานวน (50) ห้ าสิบบาทจากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม
ให้ ภาครองโอนเงินที่เรี ยกเก็บสมทบทุนสนั บสนุ นการประชุมใหญ่ ประจาปี
ของภาคและภาครวม เมื่อได้ รับแจ้ งจากสภาผู้ว่าการภาคฯ และให้ นาฝากไว้
ในบั ญ ชี พิ เ ศษ ณ ธนาคาร หรื อสถาบั น การเงิ น ที่ ก าหนดโด ยคณะ
กรรมการบริ หารสภาภาครวม ค่ าบารุ งนีจ้ ะนาไปใช้ ได้ เฉพาะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่

เกี่ยวข้ องกับการประชุมใหญ่ ประจาปี เท่ านัน้ และจะต้ องชาระโดยสั่งจ่ ายเป็ น
เช็คลงลายเซ็นของเหรั ญญิกภาครวม และเซ็นกากับโดยประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯ หรื อกรรมการภาครวมคนอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 ให้ เรี ยกเก็บค่ าบารุ งของกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทย
สาหรั บเยาวชน และการแข่ งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชน
(100) หนึ่งร้ อยบาท จากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม ให้ ภาครองโอนเงิน
ที่เรี ยกเก็บสมทบทุนสนับสนุนจัดการแข่ งขันตอบคาถามในหนังสือ
สารานุกรมไทย เมื่อได้ รับแจ้ งจากสภาผู้ว่าการภาคฯ และนาฝากไว้ ในบัญชี
พิเศษ ณ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่กาหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
สภาภาครวม ค่ าบารุ งนีจ้ ะนาไปใช้ จัดการแข่ งขันสารานุกรมไทยสาหรั บ
เยาวชน ภายใต้ ความรั บผิดชอบของสภาภาครวม และจะต้ องชาระโดยสั่งจ่ าย
เป็ นเช็คลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นกากับโดยประธานสภาผู้ว่า
การภาคฯ หรื อกรรมการภาครวมคนอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ข้ อ 2. กองทุนคงเหลือ
2.1 ในปี การเงินใดๆ หากมี เงินกองทุน การประชุ มใหญ่ เหลืออยู่
หลังจากชาระค่ าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ หมดสิน้ แล้ วนปี นัน้ ๆ ให้ ค งไว้
ในกองทุนเดิม เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ ในปี ต่ อไป โดยให้ ถือ
ว่ าเป็ นรายได้ ของปี การเงินนั น้ และจะใช้ เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายของการจัดการ
ประชุมใหญ่ เท่ านัน้
2.2 ในปี การเงินใดๆ หากมีกองทุนสนับสนุ นสารานุ กรมไทยสาหรั บ
เยาวชน และการแข่ งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชน เหลืออยู่
หลังจากชาระค่ าใช้ จ่ายในเรื่ องสารานุกรมไทยฯหมดสิน้ แล้ วนปี นัน้ ๆ ให้ คงไว้
ในกองทุนเดิม เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายของการจัดจัด การสนับสนุนสารานุกรมไทย
สาหรั บเยาวชน และการแข่ งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนใน
ปี ต่ อไป โดยให้ ถื อ ว่ าเป็ นรายได้ ของปี การเงิ น นั ้น และใช้ จ่ ายในเรื่ อง
สารานุกรมไทยฯ เท่ านัน้

ข้ อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเข้ าประชุมใหญ่ประจาปี ให้ สภาผู้ว่าการภาคฯ
กาหนดค่าลงทะเบียนเข้ าประชุมร่วมกันกับภาครองที่รับเป็ นเจ้ าภาพ และจัดเก็บตาม
ระเบียบที่สภาผู้วา่ การภาคฯวางไว้ จากผู้แทนสโมสร ผู้แทนสารอง และผู้เข้ าร่วมการ
ประชุมใหญ่ เพื่อนาไปจ่ายเป็ นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็ นจริงในระหว่าง
การประชุมใหญ่ประจาปี
ข้ อ 4. การตรวจสอบบัญชี
ให้ สภาผู้ ว่า การภาคฯ ก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบบัญ ชี ของกองทุ น
ประชุ มใหญ่ ภาครวมและกองทุนสนั บสนุ นสารานุ ก รมไทยสาหรั บเยาวชน
และการแข่ งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนอย่ างน้ อยปี ละครั ง้
และให้ ส่งรายงานสถานะการเงินดังกล่ าวต่ อที่ประชุมใหญ่ ภาครวม ในปี ที่ผ่าน
มาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ ประจาปี เพื่อรั บรองงบดุลด้ วย
ข้ อ 5. ภายใน (60) หกสิบวันนับแต่วนั ปิ ดการประชุมใหญ่ประจาปี ให้ สภาผู้วา่
การภาคฯสัง่ การให้ เลขาธิการสภาภาครวมส่งรายงานการประชุมใหญ่ไปให้ สมาคม
สโมสร ไลออนส์สากลและสโมสรทุกสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย์
บทเฉพาะกาล
เมื่อที่ประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ จังหวัด
จันทบุรี ได้รบั รองข้อบังคับนี้ แล้ว ให้มีผลบังคับใช้ทนั ทีในปี บริหาร 2556-2557 โดยให้สภา
ผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริหาร 2556-2557 ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับที่ได้รบั รองแล้วนี้ ทุกประการ

มาตรา 7
การเสนอชื่อและรั บรองการเข้ ารั บเลือกตัง้
เป็ นกรรมการอานวยการไลออนส์ สากล
และอุปนายกไลออนส์ สากลคนที่สอง
ข้ อ 1. ระเบียบการรับรอง อ้ างถึงระเบียบของธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์
สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ในภาคที่ต้องการการรับรองจากการประชุมภาคใน
ฐานะผู้สมัครเป็ นกรรมการอานวยการไลออนส์สากลหรืออุปนายกไลออนส์สากลคนที่
สองจะต้ อง:
(ก) นาส่ง (โดยไปรษณีย์หรื อตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพื่อขอการ
รับรองต่อ
ผู้ว่าการภาค และหากเป็ นภาครองจะต้ องนาส่งต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของ
สภาผู้ว่าการภาครวมอีกด้ วย ไม่น้อยกว่า(60) หกสิบวัน ก่อนการเปิ ดประชุม
ภาคที่จะมีการลงคะแนนรับรองดังกล่าว
(ข) พร้ อมกับนาส่งเอกสารและหลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งนั ้นๆ
ตามที่กาหนดไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์สากล
ข้ อ 2. การเสนอชื่อ เมือ่ มีผ้ แู จ้ งความประสงค์และนาส่งแล้ วให้ ผ้ วู ่าการภาค
นาเสนอต่อคณะกรรมการเสนอชื่อของการประชุมภาคนั ้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และขอหลักฐานที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากผู้สมัคร หากจาเป็ นตามกาหนดของธรรมนูญ
และข้ อบังคับของไลออนส์สากล และเสนอชื่อของผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กาหนดไว้ ในธรรมนูญ เพื่อการเลือกตั ้งในการประชุมภาคต่อไป

ข้ อ 3. การปราศรัยของผู้สนับสนุน ผู้สมัครแต่ละคนมีสทิ ธิที่จะมีผ้ ปู ราศรัย
สนับสนุนหนึ่งคนโดยใช้ เวลาไม่เกิน (3) สามนาที
ข้ อ 4. การลงคะแนน การรับรองจะกระทาโดยการลงบัตรเป็ นคะแนนลับ ใน
กรณีที่มีผ้ เู สนอขอรับรองเพียงคนเดียว อาจจะให้ รับรองด้ วยการออกเสียงก็ได้
ผู้สมัครที่ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งจากที่ประชุมใหญ่ ใน
กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันหรือไม่มีผ้ หู นึ่งผู้ใดได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากในการออก
เสียงลงคะแนนจะต้ องดาเนินการลงคะแนนต่อไปจนกว่าจะมีผ้ หู นึ่งผู้ใดได้ รับคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนคะแนนที่ลง
ข้ อ 5. การรับรองเป็ นหลักฐาน การรับรองโดยที่ประชุมภาครวมจะทาเป็ น
หนังสือถึงสานักงานของไลออนส์สากล โดยประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ตามที่กาหนด
ไว้ ในธรรมนูญและข้ อบังคับของไลออนส์สากล
ข้ อ 6. ความถูกต้ องตามกฎ การรับรองของภาคต่อผู้สมัครที่เป็ นสมาชิกของ
สโมสรในภาคนี ้จะไม่ถกู ต้ องจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของมาตรา 7 เสียก่อน
มาตรา 8
เรื่ องอื่น ๆ
ข้ อ 1. ค่าตอบแทน ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในภาครวม
ข้ อ 2. ปี การเงิน ปี การเงินของภาครวม เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน
ข้ อ 3.การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง สโมสรในภาครวมจะต้ องดาเนินการในเรื่ องของข้ อ
ขัดแย้ งร้ องเรี ยน หรื อเรียกร้ องตามเงื่อนไขและข้ อแม้ ของกฎหรื อระเบียบของไลออนส์
สากลที่กาหนดขึ ้นเป็ นครัง้ คราวโดยคณะกรรมการอานวยการไลออนส์สากล

มาตรา 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 1. ระเบียบการแก้ ไข ข้ อบังคับนี ้จะแก้ ไขได้ ในการประชุมภาครวมเท่านั ้น โดย
มีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ ายธรรมนูญและข้ อบังคับ และรับรองโดย
คะแนนเสียงข้ างมาก
ข้ อ 2. ประกาศ จะไม่มีการรายงานหรื อลงคะแนนเสียงในการแก้ ไขข้ อบังคับใดๆ
หากยังมิได้ สง่ รายงานดังกล่าวให้ แต่ละสโมสรก่อนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า (45) สี่สบิ ห้ า
วันก่อนการประชุมใหญ่ประจาปี และจะต้ องแจ้ งให้ ทราบด้ วยว่าจะมีการลงคะแนน
เสียงในการประชุมใหญ่ครัง้ นี ้
ข้ อ 3. วันที่มีผลบังคับ การแก้ ไขแต่ละข้ อจะมีผลบังคับเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม
ใหญ่ภาครวมที่มีการรับรอง เว้ นเสียแต่จะกาหนดเป็ นอื่นในการแก้ ไขนั ้นๆ
มาตรา 10
เวลาที่มีผลบังคับ
ธรรมนูญและข้ อบังคับนี ้จะมีผลบังคับเมื่อเสร็จสิ ้นการประชุมใหญ่ภาครวมและ
จะต้ องได้ รับการรับรองโดยคะแนนเสียงข้ างมาก

