
 
 
 

 
 

ธรรมนูญและข้อบังคับ 
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 

ประเทศไทย 
รับรองเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ในการประชุมใหญ่ครัง้ที่ 47 ณ จงัหวัดจนัทบุรี 
ธรรมนูญ 

 
มาตรา 1 

ชื่อ 
 

องค์กรนีม้ีช่ือว่า “สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย” 
 

มาตรา 2 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือเป็นโครงสร้างของการบริหารในการสง่เสริมวตัถปุระสงค์ของสโมสรไลออนส์

สากลในภาครวม 
 



  

มาตรา 3 
สมาชกิภาพ 

 
สมาชิกขององค์กรนีป้ระกอบด้วยสโมสรไลออนส์ทกุสโมสรในอาณาเขตของภาค

รวมท่ีได้รับการสถาปนาโดยสมาคมสโมสรไลออนส์สากล สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวมประกอบด้วย  สโมสรไลออนส์ในภาครอง โดยมีจ านวนและอาณาเขตตามมติของ
ท่ีประชมุภาครวมและได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอ านวยการของสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลแล้ว 
 
 

มาตรา 4 
สภาผู้ว่าการภาค 

 
ข้อ 1.  องค์ประกอบ   ให้มีสภาผู้ว่าการภาคฯประกอบด้วย 
         ก.  ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 
        ข.  ผู้ว่าการภาคต่าง ๆ ในภาครวม 
         ค. สภาผู้ว่าการภาคฯ  อาจเชญิอดีตผู้ว่าการภาคที่เพิ่งผ่านพ้นหรืออดีต
ผู้ว่าการภาค มาเป็นสมาชกิของสภาผู้ว่าการภาคฯได้  ทัง้นีจ้ านวนอดีตผู้ว่า
การภาค รวมแล้วจะต้องไม่เกินกึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ว่าการภาคทัง้หมด และให้
แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หน่ึงเสียงในการลงมติ   กับให้นายกสมาคม
สโมสรไลออนส์สากล อุปนายกสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  กรรมการ
อ านวยการไลออนส์สากล ทัง้อดีตและปัจจุบันที่เป็นสมาชกิที่มีสถานภาพ
สมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ในภาครวม และประธานสภาผู้ว่าการภาคฯเพิ่ง
ผ่านพ้น  เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสภาผู้ว่าการภาคฯ  แต่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 



  

  ข้อ 2. (ก)   กรรมการบริหาร ของสภาผู้ว่าการภาคฯ ได้แก่สมาชกิสภาท่ีมีสทิธ์ิออก
เสียง คือ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ผู้ว่าการภาคทกุภาค อดีตผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่าน
พ้นหรืออดีตผู้ว่าการภาคที่ได้รับเชญิเป็นกรรมการบริหารสภา ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯอยู่ในวาระได้หนึง่ (1) ปี และเพียงสมยัเดียวเท่านัน้ 
 (ข) กรรมการภาครวม   ให้สภาผู้ว่าการภาคฯแต่งตัง้กรรมการภาครวมได้ตาม
ความเหมาะสมและเหน็สมควร แต่ไมมี่สทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
  ข้อ 3.  การเลือกตัง้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ  ให้มีการหมุนเวียนผู้ที่จะมา
ด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ  โดยก าหนดให้ปีบริหารใดที่ภาค
รองนัน้   เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ภาครวม  ให้ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯมาจากการเลือกตัง้ของภาครองนัน้  โดยให้ผู้แทนสโมสรในภาครองนัน้
ที่มีสถานภาพสมบูรณ์เป็นผู้ลงมตเิลือกตัง้  และน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ
ภาครวมเพื่อรับทราบ   เว้นแต่ภาครองนัน้มีสถานภาพไม่สมบูรณ์เท่านัน้  จงึ
จะให้ภาครองที่มีสถานภาพสมบูรณ์   และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่
ภาครวมล าดับต่อไป  เลือกตัง้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯแทนภาครองนัน้ได้  

ข้อ 4.  อ านาจหน้าท่ี นอกจากท่ีบญัญตัิไว้และแตกต่างไปจากข้อบงัคบัของการ
จดทะเบียนขององค์กรและธรรมนญูข้อบงัคบัของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ
อ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล 
รวมถึงนโยบายและการปฏิบตัิของคณะกรรมการอ านวยการท่ีกลา่วถึง ให้สภาผู้ว่า
การภาคฯมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีอ านาจและควบคมุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาครวมและการประชมุใหญ่
ของภาครวม  

(ข)  บริหาร  ควบคมุทรัพย์สนิ   การด าเนินงานและกองทนุของภาครวม 
(ค) มีอ านาจควบคมุดแูล แก้ไข และตดัสนิใน ทกุๆ เร่ืองของการประชมุใหญ่ของ

ภาครวม  รวมถึงการประชมุอ่ืนๆ ทัง้หมดของภาครวมด้วย 



  

(ง) เมื่อได้รับอนญุาตตามนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการสมาคม
สโมสรไลออนส์สากลและภายใต้กฎระเบียบ    ท่ีก าหนดขึน้โดย
คณะกรรมการดงักลา่ว  ให้มีอ านาจที่จะรับฟังและตดัสนิค าร้องเรียนในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัธรรมนญูขององค์กร โดยภาครอง สโมสรหรือสมาชกิของสโมสรไล
ออนส์ในภาครวมนี ้ คณะกรรมการอ านวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล
จะต้องพิจารณาตรวจสอบการตดัสนิใจของสภาภาครวมฯทกุครัง้  และอาจ
เปลี่ยนแปลงค าวนิิจฉยัตดัสนินัน้ๆ ได้ 

(จ) ควบคมุและบริหารจดัการเก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณทัง้หมดของภาครวม ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของภาครวม และการประชมุใหญ่ของภาครวม 
และไมใ่ห้มีการอนมุตัิหรือการกระท าอนัใดท่ีจะก่อให้เกิดพนัธะอนัสง่ผลให้มี
รายจ่ายเกินรายได้ หรืองบประมาณขาดดลุในปีการเงินนัน้ๆ  

 
มาตรา 5 

การประชุมใหญ่ของภาครวม 
 

ข้อ 1.สถานที่และเวลา ให้มีการประชมุใหญ่ของภาครวมเป็นประจ าทกุปีโดย
หมนุเวียนสถานท่ีจดัการประชมุใหญ่ร่วมกบัการประชมุใหญ่ของภาครองต่างๆ ใน
ภาครวมนัน้ และให้จดัขึน้ก่อนการประชมุใหญ่ของไลออนส์สากลไมน้่อยกว่า (30) 
สามสบิวนั ณ สถานที่ท่ีก าหนดโดยสภาภาครวมลว่งหน้าเป็นเวลาสองปี และตามวนั
เวลาท่ีสภาภาครวมจะก าหนดขึน้ร่วมกนักบัภาครองท่ีจะเป็นเจ้าภาพ 

ข้อ 2. สทิธิของผู้แทนสโมสร ให้สโมสรไลออนส์ท่ีมีสถานภาพสมบรูณ์ในสมาคม  
สโมสรไลออนส์สากลในภาคที่สงักดัและในภาครวมนี ้มีสทิธิสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุ
ใหญ่ของภาครวมได้ (1) หนึ่งคน และผู้แทนส ารองอีก (1) หนึ่งคนต่อสมาชิก (10) สบิ
คน หรือเศษอย่างน้อย (5) ห้าคน และสมาชิกเหลา่นีจ้ะต้องเป็นสมาชกิมาแล้วเป็น
เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีกบัอีกหนึ่งวนัในสโมสรนัน้ตามท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนของ



  

ส านกังานไลออนส์สากล ณ  วนัที ่1  ของเดือนสดุท้ายก่อนเดือนท่ีจะมีการประชมุ
ใหญ่ และให้ผู้แทนท่ีได้รับการรับรองและเข้าประชมุด้วยตนเองมีสทิธิลงคะแนนเสียง
คนละ  (1)  หนึ่งเสยีงตอ่การเลอืกหนึ่งต าแหน่ง  และ(1) หนึ่งเสียงต่อหนึ่งญตัติ  ถ้า
ไมร่ะบไุว้ในท่ีนีใ้ห้ถือวา่คะแนนเสียงสนบัสนนุข้างมากของผู้แทนในญตัติใดๆ เป็นมติ
ของท่ีประชมุ  ค่าบ ารุงต่างๆ ท่ีค้างช าระจะน ามาช าระเพ่ือให้มีสถานภาพสมบรูณ์ได้ 
แต่จะต้องก่อนการปิดรับรองสทิธิบตัร  การปิดการรับรองสทิธิบตัรนีจ้ะก าหนดโดย
ระเบียบปฏิบตัิของการประชมุใหญ่ 
 

ข้อ 3. องค์ประชมุ เมื่อผู้แทนสโมสรเข้าประชมุเกินกึ่งหนึ่งของผู้แทนท่ี
ลงทะเบียนในวาระใดของการประชมุใหญ่ของภาครองหรือภาครวมให้ถือเป็นองค์
ประชมุได้ 
 

มาตรา 6 
การแก้ไขธรรมนูญ 

 
ข้อ 1. ระเบียบการแก้ไข ธรรมนญูนีจ้ะแก้ไขได้ในการประชมุใหญ่ของภาครวม

เท่านัน้ และโดยการเสนอญตัตโิดยคณะกรรมการธรรมนญูและข้อบงัคบั และมีมติ
รับรองด้วยคะแนนเสยีง (2/3) สองในสามของการลงคะแนนทัง้หมด 

ข้อ 2. การประกาศ จะไมม่ีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงเพ่ือแก้ไขธรรมนญูนี ้  
จนกว่าจะได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสโมสรไลออนส์ทกุสโมสรอย่างน้อย (45) สี่
สบิห้าวนัก่อนการประชมุใหญ่จะเร่ิมขึน้และจะต้องแจ้งด้วยวา่จะมีการลงคะแนน
เสียงเพ่ือแก้ไขอีกด้วย 

ข้อ 3. วนัที่ประกาศใช้ ธรรมนญูที่ผ่านการแก้ไขแล้วจะมีผลใช้ได้หลงัจากเสร็จ
สิน้การประชมุใหญ่ท่ีได้มีการลงคะแนน    นอกเสยีจากจะระบไุว้เป็นอื่นในการแก้ไข
นัน้ 



  

 
ข้อบังคับ 

(BY-LAWS) 
 

มาตรา 1 
การประชุมใหญ่ของภาครวม 

 
ข้อ 1. การก าหนดสถานที่ประชุม   ให้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯเป็นผู้รับ
เอกสารเสนอการขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่จากผู้ว่าการภาคของภาค
รองที่หมุนเวียนเรียงตามล าดับภาคต่างๆดังนี ้ภาค 310 -เอ 1 , ภาค 310- เอ
2, ภาค 310 - บี , ภาค 310 – ซี, ภาค 310 – ดี และ ภาค 310 – อี  โดยที่
เอกสารเสนอจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ตามที่สภาผู้ว่าการภาคฯจะเป็นผู้
ก าหนด  และจะต้องส่งถงึประธานสภาผู้ว่าการภาคฯไม่น้อยกว่า (60) หกสิบ
วันก่อนวันเร่ิมประชุมใหญ่ของภาครวมที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียง  ให้
สภาผู้ว่าการภาคฯก าหนดขัน้ตอนของการตรวจสอบข้อเสนอต่างๆ รวมถงึ
การน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอรับเป็นเจ้าภาพหรือไม่
สามารถรับข้อเสนอได้ก็ให้สภาผู้ว่าการภาคพจิารณาก่อนที่จะให้ที่ประชุม
ใหญ่ตดัสิน 

ข้อ 2. การเปลี่ยนสถานที่ประชมุ หากมีเหตผุลอนัสมควร ให้สภาผู้วา่การภาคฯมี
สทิธิและอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชมุใหญ่ได้ แม้ว่าท่ีประชมุใหญ่ได้
ก าหนดไว้ก่อนแล้ว ทัง้นีต้้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระหนีส้นิอนั
เน่ืองมาจากกรณีนี ้

ข้อ 3. กรรมการ ให้สมาชิกของสภาผู้ว่าการภาคฯเป็นกรรมการเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ของการประชมุใหญ่ประจ าปีของภาครวม 

ข้อ 4.วาระการประชมุใหญ่ของภาครวม ให้สภาผู้ว่าการภาคฯเป็นผู้ก าหนดวาระ
การประชมุใหญ่ของภาครวม และให้ถือเป็นวาระของการประชมุของแต่ละวนั 



  

ข้อ 5.ระเบียบปฏิบตัิส าหรับการประชมุ  เว้นแต่ในกรณีท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน
โดยเฉพาะในธรรมนญูและข้อบงัคบันีห้รือระเบียบปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุให้
ก าหนดใช้กฎการประชมุของโรเบร์ิตฉบบัปรับปรุงแก้ไขใหมก่บัข้อตกลงท่ีเก่ียวกบั
ระเบียบปฏิบตัิในการประชมุภาครวมและการประชมุของสภาผู้ว่าการภาคฯหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ของภาครวม 

ข้อ 6. ผู้ รักษาความสงบ ให้สภาผู้ว่าการภาคแต่งตัง้ผู้ รักษาความสงบและผู้ชว่ย
ผู้ รักษาความสงบของการประชมุใหญ่ภาครวมได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ข้อ 7.  การรายงานผลเป็นทางการ ให้สง่รายงานของการประชมุใหญ่ของภาค
รวมต่อสมาคมสโมสรไลออนส์สากลและต่อสโมสรท่ีสงักดัในภาครวมนี ้  หรือจดัสง่
ตามค าแนะน าของเลขาธิการสภาภาครวม 

ข้อ 8. การประชมุใหญ่ประจ าปีของภาครอง ให้ถือว่าผู้แทนสโมสรท่ีลงทะเบียน
เข้าประชมุของภาครองท่ีมาประชมุในการประชมุใหญ่ประจ าปีของภาครวมเป็นการ
ประชมุใหญ่ประจ าปีของภาครองนัน้ๆ ได้ 
 

มาตรา 2 
การประชุมอื่น ๆ 

 
ข้อ 1. การประชมุสภาผู้ว่าการภาคฯ ให้สภาผู้ว่าการภาคฯจดัการประชมุสภาขึน้

ภายใน (60) หกสบิวนัหลงัจากผู้ว่าการภาคได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ และ
ก าหนดการประชมุอ่ืนๆ ตามท่ีเหน็สมควร ให้ประธานสภาหรือเลขาธิการสภารับ
ค าสัง่ประธานสภาเป็นผู้ออกหนงัสือเชิญประชมุแต่ละครัง้ของสภาผู้ว่าการภาคฯ โดย
ก าหนดเวลาและสถานท่ีด้วย สว่นการประชมุสภาผู้ว่าการภาคฯครัง้ต่อๆ ไปให้สภา
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ 2. องค์ประชมุ เมื่อสมาชิกของสภาสว่นใหญ่มาพร้อมแล้วให้ถือเป็นองค์
ประชมุได้ 



  

 
มาตรา 3 

หน้าที่ของสภาผู้ว่าการภาคฯและคณะกรรมการภาครวม 
 

ข้อ 1. สภาผู้ว่าการภาครวม ให้สภาผู้ว่าการภาคฯมีหน้าท่ี 
(ก) ท าสญัญาและอนมุตัิการช าระค่าใช้จา่ยด้านธุรการท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ

ใหญ่    ประจ าปีของภาครวม 
(ข) ระบสุถาบนัการเงนิที่จะฝากเงนิทนุของภาครวม 
(ค)  ก าหนดจ านวนเงินค า้ประกนั  และสถาบนัที่จะเป็นผู้ค า้ประกนัของ

เหรัญญิกภาครวม 
(ง) รับรายงานสถานะการเงินทกุคร่ึงปี หรือบอ่ย กว่านัน้จากเหรัญญิกสภาภาค
รวม และ จดัให้มีการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการเงินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเหรัญญิกภาครวมเมื่อสิน้สดุปีการเงิน 
ข้อ 2. ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯจะท าหน้าท่ีเป็นผู้

ประสานงานของภาครวมและจะปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาผู้ว่าการ
ภาคฯเท่านัน้ และจะต้องรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(ก) สง่เสริมวตัถปุระสงค์ของไลออนส์สากล 
(ข) เป็นผู้น าก าหนดแนวทางและริเร่ิมตามโครงการต่างๆ  ของไลออนส์สากล

และของภาครวม  รวมถึงโครงการระยะยาวของภาครวมด้วย 
(ค) สร้างและอปุถมัภ์ความสามคัคีภายในภาครองและชว่ยเหลอืผู้ว่าการภาค

แก้ไขในเร่ืองต่างๆ 
(ง) เป็นประธานในการประชมุใหญ่ของภาครวมและการประชมุของสภาผู้ว่า

การภาค 
(จ) สง่รายงานและปฏิบตัติามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน

ธรรมนญูแลข้อบงัคบัของภาครวม 



  

(ฉ) ปฏิบตัิหน้าท่ีในด้านบริหารตามท่ีสภาผู้ว่าการภาคจะมอบหมายให้ 
(ช) อ านวยความสะดวกในการสง่มอบบญัชี กองทนุ  และบนัทกึต่าง ๆ  ของ

ภาครวมให้แก่ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯคนต่อไปเมื่อสิน้สดุวาระของตน
แล้ว 

ข้อ 3.  เลขาธิการสภาภาครวม / เหรัญญิกสภาภาครวม ให้เลขาธิการสภาภาค
รวม/เหรัญญิกสภาภาครวมปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้การดแูลและมอบหมายจากสภาผู้ว่า
การภาคฯ  โดยมหีน้าท่ี 

(ก)  จดัท าและเก็บรักษาบนัทกึการ  ประชมุของการประชมุสภาผู้ว่าการภาคฯทกุ
ครัง้  และให้สง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัสมาชิกของสภาผู้ว่า
การภาคฯทกุคนและสง่ส าเนาไปยงัส านกังานใหญ่ของสมาคมสโมสรไล
ออนส์สากล 

(ข)  ช่วยสภาผู้วา่การภาคฯในการบริหารภาคและงานอ่ืน ๆ   ตามท่ีระบหุรือ
ปรากฏอยู่ในธรรมนญูและข้อบงัคบั หรือที่สภาผู้ว่าการภาคฯมอบหมายให้ 

(ค)  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสมาชกิที่สัง่จา่ยโดยเลขาธิการ/
เหรัญญิกของภาครอง   และน าฝากในธนาคารตามท่ีสภาผู้ว่าการภาค
ก าหนด และให้เบกิจา่ยเงินภายใต้การตรวจตราและควบคมุของสภาผู้ว่าการ
ภาค โดยจ่ายเป็นเชค็ลงนามร่วมกบัประธานสภาผู้ว่าการภาคหรือกรรมการ
สภาท่ีได้รับอนมุตัทิ่านหนึ่งท่านใด 

(ง) เก็บรักษาสมดุบญัชีและหลกัฐานทางบญัชีท่ีถกูต้องและรายงานการประชมุ
ของสภาผู้วา่การภาคฯและการประชมุอ่ืนๆ ของภาครวม  และพร้อมที่จะให้
กรรมการสภาผู้ว่าการภาคฯ   หรือสโมสรไลออนส์ใดๆ ในภาครวม 
(หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ) ตรวจสอบดูได้ในเวลาอันควรและชอบ
ด้วยเหตุผล 

(จ) จดัการเอาประกนัความซ่ือสตัย์ในการ ปฏิบตัิหน้าท่ีในจ านวนเงินท่ีก าหนด
โดยสภาผู้ว่าการภาคฯ 



  

(ฉ) ในกรณีท่ีต าแหน่งของเลขาธิการภาครวม และเหรัญญิกภาครวมแยกจากกนั  
หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ณ ท่ีนีก็้ให้แบง่ไปตามต าแหน่ง 

ข้อ 4. ประธานฝ่ายพิธีการของภาครวม ให้สภาผู้ว่าการภาคฯแต่งตัง้ประธาน
ฝ่ายพิธีการส าหรับภาครวม โดยมีหน้าท่ีภายใต้การควบคมุและดแูลของสภาผู้ว่าการ
ภาคฯดงันี ้

(ก) ก าหนดท่ีนัง่ของแขกรับเชิญในงานต่าง  ๆ    ตามแนวทางของไลออนส์สากล 
และการแนะน าก็ให้ใช้วิธีการเดียวกนันี ้และจะต้องแจ้งการแต่งกายให้
ชดัเจนในแต่ละงาน 

(ข) จดัต้อนรับ ณ สนามบนิ (หรือที่อ่ืนๆ) ให้เหมาะสม เตรียมรถรับ-สง่สูท่ี่พกั
แรม ตรวจดคูวามเรียบร้อยของท่ีพกัแรม และจดัเตรียมสิง่ของท่ีเหมาะสม 
(เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ) 

(ค) จดัให้มีพ่ีเลีย้งคอยอ านวยความสะดวกให้แขกรับเชญิเพ่ือไปร่วมงานให้ตรง
ตามเวลา 

(ง) จดัให้มีการได้เข้าเยี่ยมค านบัผู้น าในระดบัต่างๆ เมื่อมีโอกาส 
(จ) ประสานงานด้านประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ  มวลชน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุและ

หนงัสอืพิมพ์ ตามความเหมาะสม 
(ฉ) จดัรถรับ-สง่สูส่นามบนิ และ  ประสานการเดินทางกลบั 

 
มาตรา 4 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้ว่าการภาค 
และประธานสภาผู้ว่าการภาค 
และคณะกรรมการภาครวม 

 
 ข้อ 1.  ให้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯรับเลือกตัง้ เรียกประชมุผู้ว่าการภาครับ
เลือกตัง้ทกุภาคภายใน (15) สบิห้าวนัเพ่ือลงมติว่าจะเชิญผู้ว่าการภาคที่ก าลงัจะพ้น



  

หน้าท่ีหรืออดีตผู้ว่าการภาคเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสภาฯ หากมมีติให้เชญิก็ให้
เป็นไปตามธรรมนญูไลออนส์สากลภาครวม 310 มาตรา 4 ข้อ 1 

ข้อ 2. ให้มีการแต่งตัง้รองประธานสภาผู้ว่าการภาค (1) หนึ่งคน เลขาธิการสภา
ผู้ว่าการภาค เหรัญญิกสภาผู้ว่าการภาค กรรมการบริหารสภาผู้ว่าการภาค ท่ีปรึกษา
สภาผู้ว่าการภาค และกรรมการสภาภาครวมในต าแหน่งตา่งๆ ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น การแต่งตัง้จะกระท าโดยเปิดเผยหรือลบัให้อยู่ในดลุยพินิจของท่ีประชมุ 
 ข้อ 3.  การเลือกตัง้ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ  ให้ภาครองตามธรรมนญูไล
ออนส์สากลภาครวม 310 มาตร 4 ข้อ 3   ด าเนินการเลือกตัง้ประธานสภาผู้วา่การ
ภาคฯ  ผู้ว่าการภาคท่ีก าลงัจะผา่นพ้น ท่ีอยู่ในต าแหน่งไมน้่อยกว่า (6) หกเดือนก่อน
วนัเลอืกตัง้หรืออดีตผู้วา่การภาคท่ีมีสถานภาพสมบรูณ์ และสงักดัสโมสรไลออนส์ท่ีมี
สถานภาพสมบรูณ์ในภาครอง มีสทิธิท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานสภาผู้ว่า
การภาคฯ โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

3.1 แจ้งความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการรับและเสนอช่ือ
ผู้สมคัรเข้ารับเลือกตัง้ของภาครองท่ีตนสงักดัอยู่ก่อนวนัประชมุใหญ่จะเร่ิม
ขึน้ไมน้่อยกว่า (60) หกสบิวนั  พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงคณุสมบตัิตามข้อ 3.   
และส าเนาสง่ผู้ว่าการภาค   คณะกรรมการรับและเสนอช่ือผู้สมคัรเข้ารับ
เลือกตัง้จะเสนอช่ือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทัง้หมดท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนต่อท่ี
ประชมุใหญ่ประจ าปีของภาครอง  หากไมม่ผีู้สมคัรและ/หรือ  ไมม่ีผู้มี
คณุสมบตัิครบถ้วน   ในกรณีนีเ้ท่านัน้ จงึให้มีการเสนอช่ือผู้ เข้าด ารง
ต าแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ  ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนในท่ีประชมุ
ใหญ่ภาครองได้ 

3.2 ให้มกีารเลือกตัง้ตา่งวาระกนั ระหว่างการเลอืกตัง้ผู้ว่าการภาค รองผู้ว่า
การภาคคนที่ 1 และ รองผู้ว่าการภาคคนท่ี 2  ให้ผู้สมคัรแต่ละคนมีสทิธิพดู
ในท่ีประชมุใหญ่ของภาครอง ได้คนละไมเ่กิน (5 ) ห้านาที เพ่ือสนบัสนนุ



  

ตนเอง และให้ผู้สนบัสนนุมีสทิธิพดูได้ไมเ่กิน (3 ) สามนาทีหรืออาจสลบักนั
ก็ได้  กรณีท่ีมีผู้สมคัรมากกว่า (1) หนึ่งคนให้จบัฉลากเพ่ือการพดูก่อนหลงั 

3.3 ให้ผู้ว่าการภาคเสนอช่ือผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯต่อท่ีประชมุใหญ่ภาครวมเพ่ือรับทราบ 

3.4 ให้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯมี
สทิธิแสดงวสิยัทศัน์ในท่ีประชมุใหญ่ภาครวมได้ไมเ่กิน (3 ) สามนาที 

3.5 การลงคะแนน   การเลอืกตัง้จะกระท าโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบัของ
คณะผู้แทนสโมสร    ในกรณีท่ีมีคะแนนเสยีงเท่ากนัหรือไมม่ีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากในการออกเสียงลงคะแนน จะต้องด าเนินการ
ลงคะแนนต่อไป จนกวา่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของ
จ านวนคะแนนท่ีลง 

3.6 การรับรองเป็นหลกัฐาน  ให้เลขาธิการภาครวม ท าหนงัสอืถึงส านกังาน
ใหญ่ไลออนส์สากล แจ้งผลการเลือกตัง้ภายในเวลา (15) สบิห้าวนั 

 
ข้อ 4.  ต าแหน่งวา่ง 
4.1  เมื่อต าแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลงไมว่่าด้วยกรณีใดๆ ให้

รองประธานสภาผู้วา่การภาคฯท าหน้าท่ีแทนโดยอตัโนมตัิ ถ้ารอง
ประธานสภาผู้วา่การภาคฯไมส่ามารถจะท าหน้าท่ีได้ ให้เลขาธิการสภาผู้ว่า
การภาคฯรักษาการชัว่คราว และให้เรียกประชมุคณะกรรมการบริหารสภา
ผู้ว่าการภาคฯภายใน (15) สบิห้าวนั เพ่ือพิจารณาเลอืกประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯคนใหมจ่ากคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการภาคฯชดุนีข้ึน้ด ารง
ต าแหน่งแทน และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าท่ีมีเวลาตามวาระท่ีเหลืออยู่ เว้นแต่
ถ้าระยะเวลาของต าแหน่งประธานสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลง ไมถ่ึง (90) เก้า
สบิวนั จะหมด     วาระลง ก็ให้รองประธานสภาผู้ว่าการภาคฯรักษาการแทน
ไปจนกว่าจะหมดวาระ 



  

4.2 เมื่อต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆ ในสภาผู้ว่าการภาคฯว่างลงให้สภาผู้วา่การ
ภาคฯแต่งตัง้ผู้ว่าการภาคคนใหมท่ี่ได้รับแต่งตัง้หรืออดีตผู้วา่การภาค แล้วแต่
กรณีด ารงต าแหน่งแทน และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าท่ีมีเวลาตามวาระท่ี
เหลอือยู ่

ข้อ 5.  ให้สภาผู้ว่าการภาคฯจดัให้มีการประชมุสมาชิกสภาผู้ว่าการภาคฯภายใน
หกสบิ (60) วนันบัแต่วนัที่ผู้ว่าการภาคแตล่ะภาคเข้าด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการ 
และให้มีการประชมุครัง้ต่อ ๆ ไปตามท่ีเหน็สมควร ให้ประธานสภาผู้วา่การภาคฯเป็น
ผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุครัง้แรก สว่นการประชมุครัง้ตอ่ ๆ ไปให้สภา
ผู้ว่าการภาคฯเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ 6.  คณะกรรมการสทิธิบตัร คณะกรรมการนีป้ระกอบด้วยผู้ว่าการภาคคน
ปัจจบุนั รองผู้ว่าการภาค เลขาธิการภาค และเหรัญญิกภาค ให้ประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯเป็นประธาน และให้คณะกรรมการนีม้อี านาจท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎระเบียบของ    โรเบร์ิตฉบบัแก้ไขใหม ่

ข้อ 7. คณะกรรมการการประชมุภาครวม ให้ประธานสภาแต่งตัง้ประธานตา่งๆ   
ของคณะกรรมการการประชมุภาครวม คือ ฝ่ายข้อยตุิ ฝ่ายเสนอช่ือ ฝ่ายเลอืกตัง้ ฝ่าย
ธรรมนญูและข้อบงัคบั ฝ่ายกฎระเบียบและการประชมุใหญ่ไลออนส์สากล และให้มี
กรรมการอย่างน้อยหนึง่คนจากแตล่ะภาครองเป็นตวัแทนในแตล่ะคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเหลา่นีจ้ะปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีสภาผู้ว่าการภาคจะมอบหมายให้ 

ข้อ 8.  คณะกรรมการภาครวมอ่ืน ๆ สภาผู้วา่การภาคฯอาจแต่งตัง้
คณะกรรมการ อ่ืนๆ หรือต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร เพ่ือให้การ
บริหารงานของภาครวมเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 
 

 



  

มาตรา 5 
กองทุนบริหารของภาครวม 

 
ข้อ 1. รายได้ของภาครวม เพ่ือให้ภาครวมมีรายได้ส าหรับบริหารงาน ให้ภาครวม

เรียกเก็บค่าบ ารุงเป็นจ านวนเงิน (50) ห้าสบิบาทจากสมาชิกไลออนส์ทกุสโมสรใน
ภาครวม โดยให้แต่ละสโมสรเรียกเก็บค่าบ ารุงเป็น (2) สองงวดตามก าหนดดงันี ้

ช าระ (25) ย่ีสบิห้าบาทต่อสมาชิกหนึ่งคนภายในวนัท่ี 10 กนัยายนของทกุปี    
เป็นค่าบ ารุงคร่ึงปีแรกระหว่างวนัท่ี1 กรกฎาคม ถึง วนัที ่31 ธนัวาคม 

ช าระ (25) ย่ีสบิห้าบาทต่อสมาชิกหนึ่งคนภายในวนัท่ี 10 มีนาคมของทกุปี เป็น
ค่าบ ารุงคร่ึงปีหลงั ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 มถินุายน 

สโมสรจะต้องช าระค่าบ ารุงนีต้่อเหรัญญิกภาครวม  เว้นแตส่โมสรท่ีได้สถาปนา
ขึน้ใหมห่รือได้รับการฟืน้ฟ ู   ซึง่จะต้องช าระในอตัราถวัเฉลี่ยนบัจากวนัที่หนึ่งของ
เดือนที่สองถดัจากวนัสถาปนาหรือปรับปรุงแล้วแต่กรณี ค่าบ ารุงดงักลา่วจะน าไป
เป็นค่าใช้จา่ยบริหารด้านธุรการของภาครวม โดยจะต้องได้รับอนมุตัจิากสภาผู้ว่าการ
ภาคก่อนเท่านัน้ การจา่ยเงินให้จ่ายเป็นเชค็ลงลายเซน็ของเหรัญญิกภาครวมและ
ประธานสภาผู้วา่การภาคฯ 
 

มาตรา 6 
กองทุนของภาครวม 

ข้อ 1. ค่าบ ารุง 
         1.1 ให้เรียกเก็บค่าบ ารุง ของกองทุนการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค
และภาครวม จ านวน (50) ห้าสิบบาทจากสมาชิกของทุกสโมสรในภาครวม 
ให้ภาครองโอนเงินที่ เรียกเก็บสมทบทุนสนับสนุนการประชุมใหญ่ประจ าปี
ของภาคและภาครวม เม่ือได้รับแจ้งจากสภาผู้ว่าการภาคฯ และให้น าฝากไว้
ในบัญชีพิ เศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ ก าหนดโด ยคณะ
กรรมการบริหารสภาภาครวม ค่าบ ารุงนีจ้ะน าไปใช้ได้เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายที่



  

เก่ียวข้องกับการประชุมใหญ่ประจ าปีเท่านัน้ และจะต้องช าระโดยส่ังจ่ายเป็น
เชค็ลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นก ากับโดยประธานสภาผู้ว่าการ
ภาคฯ หรือกรรมการภาครวมคนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        1.2 ให้เรียกเกบ็ค่าบ ารุงของกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน และการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
(100) หน่ึงร้อยบาท จากสมาชกิของทุกสโมสรในภาครวม ให้ภาครองโอนเงนิ
ที่เรียกเก็บสมทบทุนสนับสนุนจัดการแข่งขันตอบค าถามในหนังสือ
สารานุกรมไทย เม่ือได้รับแจ้งจากสภาผู้ว่าการภาคฯ และน าฝากไว้ในบัญชี
พเิศษ ณ ธนาคาร หรือสถาบันการเงนิที่ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหาร
สภาภาครวม ค่าบ ารุงนีจ้ะน าไปใช้จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน ภายใต้ความรับผิดชอบของสภาภาครวม และจะต้องช าระโดยส่ังจ่าย
เป็นเชค็ลงลายเซ็นของเหรัญญิกภาครวม และเซ็นก ากับโดยประธานสภาผู้ว่า
การภาคฯ หรือกรรมการภาครวมคนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 2. กองทุนคงเหลือ 
         2.1 ในปีการเงินใดๆ หากมีเงินกองทุนการประชุมใหญ่เหลืออยู่ 
หลังจากช าระค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่หมดสิน้แล้วนปีนัน้ๆ ให้คงไว้
ในกองทุนเดมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมใหญ่ในปีต่อไป โดยให้ถือ
ว่าเป็นรายได้ของปีการเงินนัน้ และจะใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดการ
ประชุมใหญ่เท่านัน้ 
        2.2 ในปีการเงินใดๆ หากมีกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน และการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เหลืออยู่ 
หลังจากช าระค่าใช้จ่ายในเร่ืองสารานุกรมไทยฯหมดสิน้แล้วนปีนัน้ๆ ให้คงไว้
ในกองทุนเดิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดจัดการสนับสนุนสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน และการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนใน
ปีต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นรายได้ของปีการเงินนั ้น และใช้จ่ายในเร่ือง
สารานุกรมไทยฯ เท่านัน้ 
 



  

ข้อ 3. การเก็บค่าลงทะเบียนเข้าประชมุใหญ่ประจ าปี ให้สภาผู้ว่าการภาคฯ
ก าหนดคา่ลงทะเบียนเข้าประชมุร่วมกนักบัภาครองท่ีรับเป็นเจ้าภาพ และจดัเก็บตาม
ระเบียบท่ีสภาผู้วา่การภาคฯวางไว้จากผู้แทนสโมสร ผู้แทนส ารอง และผู้ เข้าร่วมการ
ประชมุใหญ่ เพ่ือน าไปจ่ายเป็นค่าอาหารและการแสดงตามความเป็นจริงในระหว่าง
การประชมุใหญ่ประจ าปี 
ข้อ 4. การตรวจสอบบัญชี 
         ให้สภาผู้ว่าการภาคฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี ของกองทุน
ประชุมใหญ่ภาครวมและกองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
และการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนอย่างน้อยปีละครัง้ 
และให้ส่งรายงานสถานะการเงนิดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ภาครวม ในปีที่ผ่าน
มาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจ าปี เพื่อรับรองงบดุลด้วย 

ข้อ 5.  ภายใน (60) หกสบิวนันบัแต่วนัปิดการประชมุใหญ่ประจ าปี ให้สภาผู้วา่
การภาคฯสัง่การให้เลขาธิการสภาภาครวมสง่รายงานการประชมุใหญ่ไปให้สมาคม
สโมสร ไลออนส์สากลและสโมสรทกุสโมสรในภาครวมโดยทางไปรษณีย์ 

บทเฉพาะกาล 

          เม่ือที่ประชุมใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่  47   ณ จงัหวดั

จนัทบุรี ไดร้บัรองขอ้บงัคบัน้ีแลว้   ใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัทีในปีบริหาร 2556-2557  โดยใหส้ภา

ผูว่้าการไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2556-2557 ด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัที่ไดร้บัรองแลว้น้ีทุกประการ 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
มาตรา 7 

การเสนอชื่อและรับรองการเข้ารับเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการอ านวยการไลออนส์สากล 
และอุปนายกไลออนส์สากลคนที่สอง 

 
ข้อ 1. ระเบียบการรับรอง อ้างถึงระเบียบของธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์

สากล สมาชิกของสโมสรไลออนส์ในภาคที่ต้องการการรับรองจากการประชมุภาคใน
ฐานะผู้สมคัรเป็นกรรมการอ านวยการไลออนส์สากลหรืออปุนายกไลออนส์สากลคนท่ี
สองจะต้อง: 

(ก) น าสง่ (โดยไปรษณีย์หรือตนเอง) เอกสารแสดงถึงความประสงค์เพ่ือขอการ
รับรองต่อ 
ผู้ว่าการภาค และหากเป็นภาครองจะต้องน าสง่ต่อเลขาธิการ/เหรัญญิกของ
สภาผู้ว่าการภาครวมอีกด้วย ไมน้่อยกว่า(60) หกสบิวนั ก่อนการเปิดประชมุ
ภาคท่ีจะมีการลงคะแนนรับรองดงักลา่ว 

(ข) พร้อมกบัน าสง่เอกสารและหลกัฐานแสดงถึงคณุสมบตัิส าหรับต าแหน่งนัน้ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์สากล 

 
ข้อ 2. การเสนอช่ือ เมือ่มีผู้แจ้งความประสงค์และน าสง่แล้วให้ผู้ว่าการภาค

น าเสนอต่อคณะกรรมการเสนอช่ือของการประชมุภาคนัน้    เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัิ
และขอหลกัฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากผู้สมคัร หากจ าเป็นตามก าหนดของธรรมนญู
และข้อบงัคบัของไลออนส์สากล และเสนอช่ือของผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ก าหนดไว้ในธรรมนญู เพ่ือการเลือกตัง้ในการประชมุภาคต่อไป 
 



  

ข้อ 3. การปราศรัยของผู้สนบัสนนุ ผู้สมคัรแตล่ะคนมีสทิธิท่ีจะมผีู้ปราศรัย 
สนบัสนนุหนึ่งคนโดยใช้เวลาไมเ่กิน (3) สามนาท ี
 

ข้อ 4. การลงคะแนน   การรับรองจะกระท าโดยการลงบตัรเป็นคะแนนลบั   ใน
กรณีท่ีมีผู้ เสนอขอรับรองเพียงคนเดียว อาจจะให้รับรองด้วยการออกเสียงก็ได้ 
ผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชมุใหญ่ ใน
กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนัหรือไมม่ีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับคะแนนเสยีงข้างมากในการออก
เสียงลงคะแนนจะต้องด าเนินการลงคะแนนตอ่ไปจนกว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนคะแนนท่ีลง 

ข้อ 5. การรับรองเป็นหลกัฐาน   การรับรองโดยท่ีประชมุภาครวมจะท าเป็น
หนงัสอืถึงส านกังานของไลออนส์สากล โดยประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ ตามท่ีก าหนด
ไว้ในธรรมนญูและข้อบงัคบัของไลออนส์สากล 

ข้อ 6. ความถกูต้องตามกฎ การรับรองของภาคต่อผู้สมคัรท่ีเป็นสมาชิกของ
สโมสรในภาคนีจ้ะไมถ่กูต้องจนกว่าจะได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของมาตรา 7 เสียก่อน 
 

มาตรา 8 
เร่ืองอื่น ๆ 

 
ข้อ  1. ค่าตอบแทน ไมม่ีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดท่ีปฏิบตัิ

หน้าท่ีในภาครวม 
ข้อ  2. ปีการเงิน ปีการเงินของภาครวม เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 30 

มถินุายน 
ข้อ 3.การแก้ไขข้อขดัแย้ง สโมสรในภาครวมจะต้องด าเนินการในเร่ืองของข้อ

ขดัแย้งร้องเรียน หรือเรียกร้องตามเง่ือนไขและข้อแม้ของกฎหรือระเบยีบของไลออนส์
สากลท่ีก าหนดขึน้เป็นครัง้คราวโดยคณะกรรมการอ านวยการไลออนส์สากล 



  

 
มาตรา 9 

การแก้ไขข้อบังคับ 
 

ข้อ 1. ระเบียบการแก้ไข ข้อบงัคบันีจ้ะแก้ไขได้ในการประชมุภาครวมเท่านัน้ โดย
มีมติตามรายงานของคณะกรรมการฝ่ายธรรมนญูและข้อบงัคบั    และรับรองโดย
คะแนนเสียงข้างมาก 
 

ข้อ 2. ประกาศ จะไมม่ีการรายงานหรือลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบงัคบัใดๆ 
หากยงัมไิด้สง่รายงานดงักลา่วให้แตล่ะสโมสรก่อนเป็นเวลาไมน้่อยกว่า (45) สี่สบิห้า
วนัก่อนการประชมุใหญ่ประจ าปี และจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะมีการลงคะแนน
เสียงในการประชมุใหญ่ครัง้นี ้
 

ข้อ 3. วนัที่มีผลบงัคบั การแก้ไขแต่ละข้อจะมีผลบงัคบัเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ
ใหญ่ภาครวมท่ีมีการรับรอง เว้นเสียแตจ่ะก าหนดเป็นอื่นในการแก้ไขนัน้ๆ  
 

มาตรา 10 
เวลาที่มีผลบังคับ 

 
ธรรมนญูและข้อบงัคบันีจ้ะมีผลบงัคบัเม่ือเสร็จสิน้การประชมุใหญ่ภาครวมและ

จะต้องได้รับการรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


