กฎขอบังคับ (BYLAWS)
สภาเซอรราประเทศไทย
มาตรา 1
คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย
(Serra Council Of Thailand Board of Trustee)
หมวด 1. จํานวนกรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการของสภาฯ [ Board Of Trustee ] ประกอบดวย
กรรมการบริหาร [Executive Committee] 9 ทาน และรวมทั้งสมาชิกเซอรราผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการเซอรราสากล ประธานเขตฯ วาที่ประธานเขต และอดีตประธานเขต ที่เพิ่งพนตําแหนง
กรรมการบริหาร 9 ทานไดรับเลือกมาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา [Nominating Committee]
และใหผูแทนกลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและรับรอง ในระหวางการประชุม
ใหญประจําป
ประธานของสภาเซอรราประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมไดอีกไมเกิน 4 ทาน ที่เปนผูมคี วามรูและ/
หรือ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอสภาฯ
(กรรมการบริหาร 9 ทานของสภาฯ ประกอบดวย ประธาน วาทีป่ ระธาน อดีตประธานที่เพิง่ พนตําแหนง
รองประธาน 4 ฝาย เลขานุการ และเหรัญญิก วาระของกรรมการบริหารสิ้นสุดลงพรอมคณะกรรมการ
อํานวยการสภาฯ 1 ป )

หมวด 2. หนาที่
2.1 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูก ําหนดนโยบายและมีอํานาจเต็มในการ
บริหารควบคุมการดําเนินการ กิจกรรม ทรัพยสินและการเงินของสภาฯ คณะกรรมการอํานวยการ
สภาฯยังตองรับผิดชอบที่จะดําเนินงานใหเปนไปตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรราสากล
อีกดวย
2.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยทําหนาที่ควบคุมและดูแลการทํางานของ
เจาหนาทีแ่ ละกิจกรรมตางๆของกรรมการบริหารสภาเซอรราประเทศไทย
2.3 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมีหนาที่จัดทํางบประมาณรายรับ – รายจาย
สําหรับปการเงินที่จะมาถึงและเปดเผยรายละเอียดดังกลาวแกสมาชิกสภาเซอรราประเทศไทย
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หมวด 3. การประชุมสามัญ ใหคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย จัดประชุมหลังจากการ
ประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทย การประชุมสามัญครั้งอื่นๆใหกําหนดตามทีค่ ณะกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย เห็นสมควร แตควรอยางนอยใหมกี ารประชุมปละ 3 ครั้ง

หมวด 4. การประชุมวิสามัญ ประธานสภาฯสามารถเรียกกรรมการบริหารประชุมวิสามัญไดหรือเมื่อมี
กรรมการบริหาร 5 ทาน แจงเปนลายลักษณอักษรขอใหจัดประชุมวิสามัญ โดยใหประธานสภาเปนผูกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ประชุมวิสามัญ โดยตองแจงใหกรรมการบริหารทุกทานทราบลวงหนากอน 15 วัน

หมวด 5. การติดตอสื่อสารเรื่องสําคัญทางระบบไปรษณีย กรรมการบริหารสามารถติดตอสื่อสารและใหมี
การลงคะแนนเสียงทางไปรษณียหรือผานสื่อทางอีเล็กทรอนิก เอกสารการลงคะแนนเสียงตองถูกสงกลับไปยัง
เลขาธิการภายใน 15 วัน นับจากวันที่เอกสารดังกลาวถูกสงออกจากเลขาธิการ การตัดสินอาศัยเสียงขางมากและ
ใหแจงกรรมการบริหารไดทราบ การลงคะแนนเสียงผานสื่อดังกลาวไมใหใชกับการแกไขธรรมนูญของสภาฯ

หมวด 6. องคประชุม ทุกการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย ใหยึดหลัก
จํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเปนองคประชุม
ประชุมขณะนัน้

การตัดสินหรือลงมติใดๆใหยึดเสียงขางมากของกรรมการที่อยูในที่

หมวด 7. กรรมการบริหาร ใหคณะกรรมอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมี กรรมการบริหาร 1 คณะ
ประกอบดวย ประธานสภาฯ วาที่ประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนง รองประธานสภาฯ 4
ฝาย เลขาธิการและเหรัญญิก (ถาคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยยังไมมีประธานสภาฯที่เพิ่ง
พนตําแหนง ใหคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยแตงตั้งกรรมอํานวยการทานใดทานหนึ่งเปน
กรรมการในกรรมการบริหารแทน)
กรรมการบริหารมีอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย ยกเวนอํานาจใน การ
(ก) การตั้งกรรมการบริหารแทนตําแหนงทีว่ างลง
(ข) เปลี่ยนแปลงนโยบายที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยหรือ
(ค) การจัดซื้อจัดจางเกินจํานวนที่กําหนดไวในนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรรา
ประเทศไทย
ใหกรรมการบริหารทําบันทึกการประชุมทุกครั้งและใหสงรายงานการประชุมแก
คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย

มาตรา 2
การประชุมใหญประจําปและผูแทนกลุม
หมวด 1. เวลาและสถานที่ ใหมีการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทยใน เดือนมิถุนายน ของ
ทุกๆป สถานที่และเวลาของการประชุมใหญใหกําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย
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ใหกําหนดลวงหนา เพื่อทีจ่ ะสามารถจัดสถานที่ประชุมที่เหมาะสมตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
อยางไรก็ตามคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย มีสิทธิหรือสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประชุม
สภาฯไดทกุ เมือ่

หมวด 2. ผูมิสิทธิลงคะแนน ผูแทนกลุม ที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญประจําปของ
สภา ไดแก กลุม เซอรราทุกกลุม โดยที่กลุมเซอรราแตละกลุมสามารถใชสิทธิได 1 กลุม ตอ 1 เสียง และผูที่ใช
สิทธิในนามของกลุมจะตองเปนผูที่ไดรับสิทธิจากกลุมใหเปนผูแทนกลุม ผูแทนดังกลาวและผูแ ทนสํารอง
จะตองไดรับการคัดเลือกมาจากสมาชิกของกลุม อยางไรก็ตามถากลุมใดไมสามารถสงสมาชิกของตนมาเปน
ผูแทน เพื่อใชสิทธิลงคะแนนเสียงไดจริง ทางกลุมอาจมอบอํานาจใหสมาชิกของกลุมอื่นๆ ในเขตเดียวกันเปนผู
แทนที่มีอํานาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงแทนในที่ประชุมใหญประจําป หรือถาจําเปนทางกลุมอาจมอบอํานาจให
สมาชิกของกลุมอื่นในเขตอืน่ ของสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูแทน แตตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย กอนการประชุมใหญประจําป
หนังสือแตงตัง้ ผูแทน ผูแทนสํารอง หรือมอบอํานาจใหสมาชิกจากของกลุมอื่น จะตองไดรับการลงนามโดย
ประธานกลุมและเลขาธิการกลุมนั้น และเอกสารดังกลาวจะตองนําสงเลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย โดย
ประทับตราไปรษณียก อนวันประชุมใหญประจําป 30 วัน

หมวด 3. การควบคุมและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมี
อํานาจเต็มในการควบคุมและจัดการการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทย กรรมการใน
ตําแหนงตางๆของสภาฯใหถอื เปนกรรมการของการประชุมใหญดว ย อดีตประธานสภาเซอรราประเทศไทย
กรรมการอํานวยการของสภาชุดปจจุบันและอดีตกรรมการที่อยูในกรรมการอํานวยการของเซอรราสากล จะ
ไดรับสิทธิลงคะแนน ยกเวน นอกเสียจากวา ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของกลุมในการประชุมใหญ

หมวด 4. องคประชุม ผูแทนกลุมจะตองมีจํานวนเขาประชุมมากกวากึ่งหนึ่งจึงถือเปนองคประชุมและในการ
ออกเสียงลงคะแนนตัดสินเรื่องใดตองอาศัยเสียงขางมากของผูแทนกลุมที่อยูในที่ประชุมในขณะนั้น ยกเวนเปน
การออกเสียงในเรื่องที่ธรรมนูญและกฎขอบังคับของสภาฯ กําหนดใหเปนอยางอื่น

มาตรา 3
การเลือกตั้งและการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
หมวด 1. กําหนดเวลา การเลือกตั้งครั้งแรกจะจัดโดยสภาเซอรราประเทศไทยทีก่ าํ ลังอยูในระยะทดลอง โดย
จัดใหมีขึ้นกอนที่จะมีการประชุมใหญของสภาฯ เมื่อสภาฯรับแตงตั้งเปนทางการแลวการเลือกตัง้ กรรมการ
อํานวยการของสภาฯทุกครั้ง ใหมีขึ้นกอนการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทยหรืออาจเปน
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เวลาอื่นระหวางที่มีการประชุมใหญ สุดแลวแตคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยจะเปนผู
กําหนด

หมวด 2. วาระของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการจะอยูในวาระครั้งละประมาณ 1 ป
เริ่มตนตั้งแตประกาศผลการเลือกตั้ง (ยกเวนผูเปนกรรมการอํานวยการสภาฯที่มีตําแหนงในเซอรราสากล) วาระ
ของกรรมการอํานวยการสภาฯที่มีตําแหนงในเซอรราสากล เริ่มตั้งแตวนั ที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
อํานวยการเซอรราสากล และอยูในวาระตามที่เซอรราสากลกําหนด
กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยไมสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องกัน ไดไมเกิน 2 วาระ(วาระละ
ประมาณ 1 ป) ยกเวนจะมีขอกําหนดอื่น
กรรมการอํานวยการแตละทานควรทําหนาที่แลว 2 วาระ กอนที่จะไดรบั เลือกใหเปนวาที่ประธานสภาฯ เมื่อถึง
จุดนี้ กรรมการทานดังกลาวจะทําหนาที่อยางตอเนื่องในฐานะวาที่ประธานสภาฯ ตอดวยตําแหนงประธาน และ
ตอดวยตําแหนงอดีตประธานที่เพิ่งพนตําแหนง โดยปฏิบัติหนาที่ตําแหนงละ 1 วาระ (วาระละประมาณ 1 ป)
การลงคะแนนเสียงครั้งแรกเลือกกรรมการอํานวยการจะกระทําโดยกลุม เซอรราแตละกลุมในประเทศไทย
นอกจากนี้สมาชิกเซอรราทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อผูที่จะเปนกรรมการสรรหา ดังจะแจงรายละเอียดในมาตรา 3
หมวด 4
กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย เพิ่มเติมอาจไดรับการแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 1 ของกฎ
ขอบังคับ โดยมีวาระละ 1 ป

หมวด 3. คุณสมบัติของผูถกู เสนอชื่อในการรับเลือกตั้ง ผูแทนที่จะรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการ
สภาเซอรราประเทศไทย จะตองเคยดํารงตําแหนงประธานของกลุมเซอรรามาแลว ยกเวนตําแหนง เลขาธิการ
และเหรัญญิก

หมวด 4. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
อดีตประธานสภาเซอรราประเทศไทย(ที่เพิ่งพนตําแหนง) ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานเขตฯของเขตเซอรราปจจุบัน
รองประธานเซอรราภาคพื้นฯสําหรับประเทศไทยที่แตงตั้งโดยเซอรราสากล
กรรมการจากทุกเขตฯ เขตละ 1 ทาน ที่เลือกโดยคณะกรรมการสรรหาที่ระบุแลวขางตน
ในโอกาสตอไปในอนาคต คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยจะเปนผูแ ตงตั้งกรมการสรรหา
จํานวน 4 ทาน จากผูที่เปนสมาชิกของกลุมเซอรราตางๆ โดยใหประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนงเปนประธาน
ของคณะกรรมการสรรหา (กรรมการสรรหาไมมีสิทธิที่จะเสนอชื่อตนเองเพื่อที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย (ขอบังคับนี้ใหยกเวนสําหรับการเลือกตั้งครั้งแรก)
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หมวด 5. การเสนอรายชื่อผูรับเลือกตั้ง เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทยจะสงเอกสารเชิญชวนไปยัง
ประธานเขต วาที่ประธานเขต และกลุมเซอรราทุกกลุม กอนกําหนดวันการเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน เพื่อให
เสนอชื่อสมาชิกเซอรราที่เห็นวาเหมาะสม ที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย
พรอมชื่อและประวัตยิ อไปยังคณะกรรมการสรรหาภายใน 30 วัน หลังจากไดรับเอกสาร
การเสนอชื่อดังกลาวตองทําเปนลายลักษณอักษร และลงนามโดยผูแทนกลุมไมนอยกวา 1 ชื่อ(ผูแทนกลุม
หมายถึงบุคคลที่ระบุในมาตรา 2 หมวด 2 ของกฎขอบังคับนี้
คณะกรรมการสรรหาจะระบุชื่อผูเหมาะสม 1 ทานตามขอกําหนดในกฎขอบังคับมาตรา 2 หมวด 2
คณะกรรมการสรรหาจะจัดพิมพ รายชื่อผูที่เห็นวาเหมาะสมเปนกรรมการอํานวยการ สภาเซอรราประเทศไทย
พรอมระบุตําแหนง โดยใหคณะกรรมการสรรหาจัดสงไปยังเลขาธิการสภาฯ เลขาธิการสภาฯจัดสงรายชื่อ
พรอมประวัตยิ อของทุกคนที่ไดรับการเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา ไปยังประธานกลุมเซอรราทุกกลุมอยาง
นอย 30 วัน กอนการประชุมใหญประจําป
ในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย ใหยึดแนวตามนโยบายการทํางานของ
คณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากล

หมวด 6. วิธีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งใหอาศัยการออกเสียง ยกเวนเมือ่ มีการแขงขันสําหรับตําแหนงหนาทีใ่ ด
หนาที่หนึ่ง ในกรณีดังกลาวใหลงคะแนนเสียงลับโดยอาศัยบัตรเลือกตั้ง ผูแทนกลุมเซอรราที่ไดรับมอบหมายแต
ละคนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีที่ตองตัดสินดวยการลงคะแนนลับ ผูที่ไดรับเสียงขางมากในการ
ลงคะแนนครั้งแรกจะเปนผูไดรับเลือก
เลขาธิการจะแจงผลการเลือกตั้งแก ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุมทุกกลุม
หามคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวของใดๆทัง้ สิ้นกับกระบวนการ เลือกตัง้

หมวด 7. การเลือกผูแทนกรรมการอํานวยการเซอรราสากล ภายในสิน้ เดือนกันยายนของทุกๆป กอนการพน
ตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย จะทําการเชิญชวน
ประธานเขต วาที่ประธานเขต และสมาชิของเซอรราทุกลุม ใหสรรหาผูแทนของประเทศไทย พรอมชื่อและ
ประวัตยิ อ เพือ่ ใหรับการพิจารณาเปนเปนกรรมการอํานวยการเซอรราสากล ใหเลขาธิการสงชื่อผูที่รับเลือกไป
ยังคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย กอนวันประชุมสรรหา 30 วัน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของปสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล คณะกรรมการสรรหา
ของสภาเซอรราประเทศไทยจะคัดเลือกและเสนอชื่อผูแทนประเทศไทยสําหรับสงใหคณะกรรมการสรรหาของ
เซอรราสากล และแจงรายชือ่ ดังกลาวแกประธานสภาฯประเทศไทย
หากผูแทนที่ถกู เสนอชื่อไดรบั การรับรองโดยสภาเซอรรา ประเทศไทย ประธานเขตฯและประธานกลุมที่เขา
สังกัดอยูให ประธานสภาเซอรราประเทศไทยจัดสงรายชื่อผูแทนดังกลาวพรอมประวัติยอไปยังประธาน
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คณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากลกอนสิ้นเดือนธันวาคม สภาเซอรราประเทศไทยสงวนสิทธิในการ
ประเมินผูที่คณะกรรมการสรรหาไดเสนอชื่อมา
ในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย ใหยึดหลักแนวนโยบายของการ
ทํางานของคณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากล

หมวด 8. คะแนนเทากัน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ในการเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งใหมโดยทันทีเพื่อหาผู
ชนะ วิธกี ารเลือกตั้งใหมเพือ่ ชี้ขาดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย

หมวด 9. ผูชวยกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย สามารถแตงตั้งผูชวย
กรรมการอํานวยการไดตามความจําเปน วาระของผูชวยกรรมการอํานวยการใหเปนไปตามวาระของกรรมการ
ทานนั้นๆ

มาตรา 4
หนาที่ของกรรมการอํานวยการ
หมวด 1. ประธานสภาฯ ประธานทําหนาที่นําการประชุมในฐานะประธานการประชุมของสภาฯและการ
ประชุมใหญประจําป ประธานจะทําหนาที่ควบคุมการทํางานและกิจกรรมทั้งหมดของสภาเซอรราประเทศไทย
และปฏิบัติงานอื่นๆตามหนาที่ปกติของผูบริหาร

หมวด 2. วาที่ประธานสภาฯ ใหวาที่ประธานสภาฯทําหนาที่ประธานสภาฯ ในชวงเวลาทีก่ ําหนดไวตามกฎ
ขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย
ในระหวางการรอเขารับตําแหนงประธานเมื่อถึงวาระ
ใหวาที่
ประธานสภาฯทําหนาที่ของประธานสภาฯ เมื่อประธานสภาฯไมอยูห รือเมื่อประธานสภาฯเสียชีวิต ใหวาที่
ประธานปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมายจากกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานสภา
ฯ ซึ่งอาจไมเปนไปตามหนาที่โดยปกติหรือมีระบุในกฎขอบังคับนี้

หมวด 3. ผูชวยประธานสภาฯ กรณีที่ประธานและวาที่ประธานไมอยู ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งให
กรรมการผูหนึ่งทําหนาทีแ่ ทนประธานสภาฯในตําแหนงผูชวยประธานสภาฯจนกวาจะมีผูเขารับตําแหนงอีกครั้ง

หมวด 4. กรรมการอํานวยการสากล กรรมการอํานวยการสากลเปนผูแทนของสภาเซอรราประเทศไทยใน
คณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล
ประเทศไทยกับเซอรราสากล

และทําหนาที่เปนคนกลางในการติดตอสื่อสารระหวางสภาเซอรรา

หมวด 5. รองประธานสภาฯ ใหประธานแตงตั้งรองประธานสภาฯในตําแหนงของ ฝายสื่อสาร ฝายสมาชิก
ฝายกิจกรรม และฝายกระแสเรียก บทบาทและหนาที่ของฝายตางมีกําหนดเปนรายละเอียดในกฎขอบังคับ
มาตรา 5
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หมวด 6. เลขาธิการ เลขาธิการทําหนาที่ในการจดบันทึกและเก็บรวมรวมบันทึกากรประชุมทุกครั้งของ
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ระบุในกฎขอบังคับนี้

จัดสงจดหมายเชิญประชุมลวงหนาและทําหนาที่อื่นๆ

หมวด 7. เหรัญญิก เหรัญญิกทําหนาที่เก็บรักษาเงินทัง้ หมดที่มีผูจายมายังสภาเซอรราประเทศไทย และนํา
ฝากในสถาบันการเงินที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดและใชจายเงินตามที่คณะกรรมการอํานวยการอนุมัติ
ใหเหรัญญิกเก็บรักษาบัญชีและรายงานการเงินทุกครั้งที่มกี ารประชุมหรือเมื่อประธานสภาฯ และคณะกรรมการ
อํานวยการตองการสมุดบัญชีและบันทึกรับ – จาย ตองเปนปจจุบันและพรอมใหคณะกรรมการอํานวยการ
ตรวจสอบได ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูตรวจบัญชี

หมวด 8. กรรมการอื่นๆและหนาที่ คณะกรรมการอํานวยสภาเซอรราประเทศไทย การสามารถแตงตั้งผูชวย
กรรมการและกําหนดบทบาทหนาที่ ตลอดจนสามารถเพิ่มเติมหนาทีร่ ับผิดชอบ ใหแกกรรมการทานใดทาน
หนึ่งในกรรมการอํานวยการได

มาตรา 5
กรรมการบริหาร
หมวด 1. กรรมการหลัก

นอกเหนือจากประธานสภาฯแลว สภาเซอรราประเทศไทยประกอบดวยรอง
ประธานที่ทําหนาที่หลักดังตอไปนี้
1.1 ฝายกิจกรรม
1.2 ฝายกระแสเรียก
1.3 ฝายสมาชิก
1.4 ฝายสื่อสาร

หมวด 2. ฝายกิจกรรม

รองประธานสภาฯฝายกิจกรรมเปนประธาน โดยไดรบั แตงตั้งจากประธานสภาฯ
กรรมการฝายนี้จะทําหนาทีศ่ ึกษาและแนะนําวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมกลุมเซอรราใหเปนแหลง
ความรูในเรื่องหลักธรรมของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยอาศัยการศึกษาอบรม พบปะสังสรรค เพื่อชวยให
สมาชิกเจริญชีวิตตามกระแสเรียกคริสตชน

หมวด 3. ฝายกระแสเรียก รองประธานสภาฯฝายกระแสเรียกเปนประธาน โดยไดรับแตงตั้งจากประธานสภาฯ
กรรมการฝายนี้จะทําการศึกษาและเสนอแนะแนวทางทีม่ ีประสิทธิภาพในการสงเสริมและทะนุบาํ รุงกระแส
เรียกการเปนพระสงฆและนักบวช ชายหญิงในพระศาสนาจักรคาทอลิก
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หมวด 4. ฝายสมาชิก รองประธานสภาฯฝายสมาชิกเปนประธาน โดยไดรับการแตงตั้งจากประธานสภาฯ
กรรมการฝายนี้จะทําหนาทีพ่ ัฒนาและเสนอแนะโครงการพิเศษตางๆใหแกคณะกรรมการอนวยการสภาเซอรรา
ประเทศไทยในเรื่อง
4.1 การขยายงานเซอรราไปยังสวนตางๆของประเทศไทย โดยการตั้งกลุมใหม และเขตฯใหม
4.2 การเพิ่มจํานวนสมาชิกในกลุมเซอรรา และกระตุนใหมีการเปดกลุมใหมในเขตฯเซอรราที่มีอยูแลว

หมวด 5. ฝายสื่อสาร รองประธานสภาฯฝายสื่อสารเปนประธาน โดยไดรับการแตงตั้งจากประธานสภาฯ
กรรมการฝายนี้จะทําหนาทีส่ งเสริมวีธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ เรื่องที่เกี่ยวกับ
พันธกิจและเปาหมายของเซอรราทั้งภายในกลุมเซอรราและภายนอกกลุมเซอรรา หาวิธีการที่ทําใหการสื่อสาร
ระหวางสภาเซอรรา เขตเซอรราและกลุมเซอรรา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

หมวด 6. กรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการอํานวยการสามารถแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมไดอีกหรืออาจจัด
กิจกรรมพิเศษขึ้นในบางครั้งบางเวลา โดยแตตงั้ คณะกรรมการเพิ่มเติมและใหมีวาระหนาที่ตามที่เห็นสมควร
สําหรับโครงการนั้น

มาตรา 6
การรับรองกลุมและเขตเซอรรา
ในการขยายกลุมหรือเขต คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย จะหารือรวมกับเซอรรา
สากล โดยจะมีการกําหนดหมายเลขประจํากลุมเซอรรา และเขตเซอรรา ตลอดจนจัดสรรกลุมเซอรราเมื่อมีการ
แบงแยกเขตใหมขึ้น

มาตรา 7
พระสังฆราชที่ปรึกษา
ใหคณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย ทําหนังสือเรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ทําหนาทีเ่ ปน
พระสังฆราชที่ปรึกษาของสภาเซอรราประเทศไทย

มาตรา 8
รายได
หมวด 1. คาสมาชิก เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประสงค และเปาหมายของสภาเซอรราประเทศไทย
บรรลุผลและเพื่อใหการสนับสนุนงานเซอรราในเขตตางๆ
ใหสภาฯกําหนดกลุมเซอรราทุกกลุม ชําระ
คาธรรมเนียมรายป โดยใหรวมคาสมาชิกรายปของเซอรราสากลไวดวย ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผู
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กําหนดคาธรรมเนียมดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบจากกลุมเซอรราในประเทศไทย ใหอัตราคาธรรมเนียม
ดังกลาวเรื่อยไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการเสนอและรับรองเชนเดียวกันนี้
หลังจากไดรับการรับรองแลว
ใหเลขาธิการการแจงเรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมเปนลายลักษณอักษรทางเอกสารสงไปรษณียอยางนอย 90 วัน
คาธรรมเนียมครั้งตอไป

หรือการเปลี่ยนแปลง
กอนถึงวันกําหนดชําระ

กลุมเซอรรามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงรับหรือไมรับการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกรายป
การลงมติสามารถทําไดทางไปรษณียภายในเวลาที่คณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย
กําหนด หรือใหมีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญประจําป การตัดสินใหยึดคะแนนเสียงมากกวากึงหนึ่ง
เปนหลัก

หมวด 2. การเก็บรักษาเงิน ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูก ําหนด
หมวด 3. คาธรรมเนียมของเซอรราสากล คณะกรรมการอํานวยการสภาเ.ซอรราประเทศไทยจะทําหนาที่
ประสานและรวบรวมคาสมาชิกรายปของสมาชิกเซอรรา
กําหนดในกฎขอบังคับของเซอรราสากล

แตละทานแตละกลุมนําสงเซอรราสากลตามอัตราที่

หมวด 4. นิตยสารเซอรรา ประเทศที่จายคาธรรมเนียมรายปในอัตราปกติ สมาชิกแตละคนจะไดรับนิตยสาร
เซอรราซึ่งจัดพิมพโดยเซอรราสากล หรือสภาเซอรราประเทศไทย

มาตรา 9
บัญชีและปการเงิน
หมวด 1. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสภาเซอรราประเทศไทยจะตองไดรับการตรวจบัญชีเปนประจําทุกป
โดยผูตรวจสอบที่มีใบอนุญาตและแตงตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย

หมวด 2. ปงบประมาณ /ปการเงิน สภาเซอรราประเทศไทยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2001 ปการเงินของสภาเซอรรา
ประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต 1 มิถุนายน สิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป

มาตรา 10
ระเบียบวาดวยการประชุม
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยและการประชุมใหญสภาเซอรราประเทศไทย
ประจําป ใหใชรูปแบบและระเบียบปฏิบัตติ ามรูปแบบสากล รายละเอียดอยูใ น ( Robert Rules Of Order )
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มาตรา 11
คํานิยาม
เมื่อใดที่สภาเซอรราประเทศไทยดําเนินการ “ ติดตอสื่อสาร ”(mail) คํานิยามของคํานี้ใหหมายรวมถึง ไปรษณีย
ของรัฐ ไปรษณียเอกชน โทรศัพท โทรสาร และสื่อสารทางอีเล็กทรอนิกอื่นๆ เชน อีเมลย เปนตน
กลุมเซอรรา(Serra Club)หมายถึง กลุมเซอรราที่รับการแตงตั้งอยางเปนทางการ(charter) จากเซอรราสากล มี
การดําเนินงานและกิจการตอเนื่อง(active)และอยูใ นประเทศไทย
พบปะสังสรรค (fellowship) หมายถึง พบปะพูดคุย การประชุมปรึกษาหารือ รับประทานอาหารรวมกันดวย
มิตรภาพและความเปนเพื่อนที่ดีตอกัน

มาตรา 12
การแกไข
กฎขอบังคับฉบับนี้สามารถไดรับการปรับปรุงแกไขโดยการลงคะแนนกึ่งหนึ่งของกลุมเซอรรา และใหมีผล
บังคับเมื่อไดรบั การอนุมัติจากเซอรราสากลแลวเทานั้น
*********************
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