ธรรมนูญ (Constitution)
สภาเซอรราประเทศไทย (ค.ศ. 2001)
มาตรา 1
ชื่อ สถานภาพ และสถานที่ตั้ง
ชื่อขององคกรไดแก “ สภาเซอรราประเทศไทย ” (Serra Council Of Thailand)
สภาฯไมเปนองคกรแสวงหากําไร สภาฯประกอบดวยกลุมเซอรราและสมาชิกเซอรราในประทศไทย จัดตั้งขึ้น
เพื่อสงเสริมงานตามวัตถุประสงคของเซอรราสากล
สภาเซอรราประเทศไทยขึน้ กับเซอรราสากล( Serra International) ธรรมนูญและกฎขอบังคับของสภาเซอรรา
ประเทศไทยสอดคลองกับของเซอรราสากล และแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล
(Serra International Board of Trustees)
สภาเซอรราประเทศไทย ยอมรับแนวความคิดของเซอรราสากล บนพื้นฐานทีว่ า กลุม เซอรราเปนองคกร
พื้นฐานหลักของเซอรราสากล และตระหนักวา บทบาทของสภาเซอรราประเทศไทย คือผูใหการสนับสนุนและ
ใหกําลังใจในการจัด กิจกรรมตางๆของกลุมเซอรรา
สภาเซอรราประเทศไทยมีสาํ นักงานอยูในกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศ
ไทยเปนผูก ําหนด สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม

มาตรา 2
เปาหมายและวัตถุประสงค
เปาหมายและวัตถุประสงคของสภาเซอรราประเทศไทย คือ
1. ทํานุบํารุงและสงเสริมกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิกและรณรงคให
คริสตชนเห็นความสําคัญของกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวชในพระศาสนจักร
2. เสริมสรางความเชื่อ ความศรัทธาของสมาชิก ดวยการใหการศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรคเพื่อให
สมาชิกปฏิบัติหนาที่ของตน ตามกระแสเรียกแหงการรับใชแบบคริสตชน
3. เพื่อทําหนาทีป่ ระสานงานกับพระศาสนจักรทองถิ่น สภาพระสังฆราชแหงประเทศไทย สามเณราลัย และ
องคกรอี่นๆทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณทลที่เกี่ยวของกับงานอภิบาลกระแสเรียกการเปนสงฆและ
นักบวช ในประเทศไทย
4. เสริมสรางความศรัทธาแหงชีวิตจิตของสมาชิก ดวยการใหการศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค
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5. สื่อสาร ใหสมาชิกและกลุมเซอรรา ทราบถึงเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับเปาหมายและวัตถุประสงคของเซอรรา
สากล
6. ชวยเหลือสมาชิกและกลุมเซอรรา เพื่อใหเขาใจกิจกรรมตางๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกัน
และกัน
7. สงเสริมงานการขยายฝายสมาชิกภาพและการจัดตั้งกลุมใหม ใหความชวยเหลือประธานเขตฯและกลุมเซอร
ราที่กําลังดําเนินการดานนี้อยู
8. เปนตัวเชื่อมระหวางกลุมเซอรราตางๆในประเทศไทยกับเซอรราสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอรราใน
เอเชีย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร
9. ประสานใหเขตฯและกลุมเซอรราในประเทศไทยรวมมือกันในการจัดกิจกรรมตางๆ
10. จัดหา คูมือและแปล แบบฟอรม รายงานความคืบหนา เอกสารจําเปนตางๆจัดพิมพโดย เซอรราสากลและ
สภาเซอรราประเทศไทย
11. ใชประโยชนจากสื่อ สิ่งพิมพและประกาศ อิเล็กทรอนิกตางๆ เพื่อสงขาวสารใหแกเซอรรากลุมตางๆ
12. ใชประโยชนจากสื่อตางๆ ที่มีอยูเพื่อสงเสริมอุดมการณและวัตถุประสงคของเซอรราสากล
13. กําหนดเปาหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได สําหรับสภาเซอรราประเทศไทยและตอมวลสมาชิก

มาตรา 3
รายได และ การเลิกกิจการ
หมวด 1. เจาหนาที่ กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยและบุคคลอื่น ไมมีสิทธิและไมไดรับอนุญาต
ใหนํารายไดทมี่ ีไปใชเพื่อประโยชนสว นตน
รายไดใดๆถามีใหนําไปใชเพื่อเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของเซอรรา ที่ระบุไวในมาตรา 2 เทานั้น
การจายคืนเงินสําหรับเงินที่ทดลองจายลวงหนาที่ไดรับการอนุมัติตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
ของสภาเซอรราประเทศไทย จะตองไมใชเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ กรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น
หมวด 2. ในกรณีที่มีการยุบหรือเลิกกิจการของสภาเซอรราประเทศไทย ทรัพยสินทั้งหมดหลังจากหักคาใชจาย
และหนี้สนิ ตางๆที่พึงมีแลว ใหสงมอบใหแกมูลนิธิสงเสริมกระแสเรียกแหงประเทศไทย และถาหากมูลนิธิฯมี
เหตุตองเลิกกิจการไปแลว ใหนําทรัพยสินที่เหลือสงมอบใหแกบานเณรแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ประเทศไทย (Lux Mundi National Major Seminary)
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มาตรา 4
การอุทิศตน : ปวารณา
สภาเซอรราประเทศไทย จะดําเนินกิจการภายใตการชวยเหลือและการพิทักษคุมครองของพระแมมารี
มารดาแหงกระแสเรียก และ ทานบุญราศรีฮูนิเปโร เซอรรา

มาตรา 5
เจาหนาที่และกรรมการบริหาร
หมวด 1. คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย [Board of Trustee] ไดรับเลือกมาจากสมาชิกของ
สภาเซอรราประเทศไทย อันประกอบดวยกลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทย โดยอาศัยกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาดังจะกลาวถึงโดยละเอียด ในมาตรา 3 หมวด 4 ของกฎขอบังคับสภาฯ
กรรมการบริหาร[Executive committee]ประกอบดวย ประธานสภาฯ วาที่ประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯที่
เพิ่งพนตําแหนง รองประธาน 4 ฝาย เลขาธิการ เหรัญญิก
หมวด 2. คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย[Board of Trustee]มี จํานวน 9 ทาน คือ ประธาน
สภาฯ วาที่ประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนง รองประธานฯฝาย 4 ทาน เลขาธิการ เหรัญญิก
และรวมถึงผูแทนประเทศไทยที่รับเลือกเปนกรรมการบริหารของเซอรราสากลและกรรมการเพิม่ เติมอื่นๆ 2
ทาน ตามที่ระบุในกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย มาตรา 1 หมวด 1 วรรค 3
หมวด 3. กรรมการบริหารแตละทาน ตองเปนสมาชิกที่กระตือรือรน(Active)ของกลุมเซอรรา โดยตองเปนกลุม
ที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการและมีกิจกรรมที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา
หมวด 4. กลุมเซอรราเปนผูเลือกกรรมการบริหาร 9 ทาน จนกวาจะมีผูเขารับมอบตําแหนงของกรรมการบริหาร
ชุดตอไป ตามกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย
สําหรับกรรมการเพิ่มเติมอืน่ ๆตลอดจนกรรมการบริหารเซอรราสากล และประธานเขตเซอรรา จะไดรับแตงตัง้
ใหเปนกรรมการบริหารตามกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย และจะเปนกรรมการบริหารสภาฯ จนกวา
สิ้นสุดวาระในตําแหนงหนาที่นั้นๆ
หมวด 5. กรรมการบริหารของสภาเซอรราประเทศไทยจะบริหารงาน โดยมีอํานาจ หนาที่ และบทบาทตามที่
ระบุและเขียนไวในกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย
หมวด 6. กรณีมีการวางลงของตําแหนงในคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย
ให
กรรมการบริหาร มีอํานาจและหนาที่ในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการทานใหมในตําแหนงที่วา งเพื่อใหครบ
จํานวน ทําหนาที่จนกวาจะมีการประชุมใหญประจําป เพื่อใหสมาชิกไดเลือกผูทจี่ ะมาเปนกรรมการแทน มี
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วาระตามเวลาที่เหลืออยูของกรรมการคนเดิม การเลือกตั้งซอมใหเปนไปตามกฎขอบังคับของสภาฯวาดวยการ
เลือกตั้งกรรมการอํานวยการ

มาตรา 6
สมาชิกภาพ
หมวด 1. สมาชิกประเภทกลุมเซอรรา ไดแก กลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทย ที่รับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการ(chartered )มีการดําเนินงานและมีกิจกรรมตอเนือ่ ง (active) ตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรรา
สากล รวมถึงกลุมเซอรราใหมเมื่อไดและรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากเซอรราสากลแลว
หมวด 2. สมาชิกประเภทบุคคล ไดแก สมาชิกเซอรราทุกทานที่ยังมีสถานภาพเปนสมาชิกและสังกัดในกลุม
เซอรราที่ยังมีการดําเนินกิจการ

มาตรา 7
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 8
การแกไข
การแกไขธรรมนูญฉบับนี้สามารถทําไดโดยอาศัยคะแนนเสียงอยางนอย 2ใน 3 ของสมาชิกประเภทกลุมเซอรรา
หามกระทําการใดๆในการแกไขธรรมนูญจนกวาจะมีการปฏิบัติตามที่กําหนดในมาตรา 8 ดังตอไปนี้
ผูที่จะสามารถเสนอแกไขสวนใดของธรรมนูญฉบับนี้ ไดแก 1. กลุมเซอรรา หรือ 2. เขตของสภาเซอรราประเทศ
ไทย หรือ 3.กรรมการบริหารของสภาเซอรราประเทศไทย
การเสนอแกไขจะตองสงถึงคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยไมนอยกวา 90 วัน กอนการ
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ลงคะแนนเสียงเพื่อการแกไข เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย จะติดตอสื่อสารเพื่อสงสําเนาขอความที่ขอ
แกไขไปยังกลุม เซอรราไมนอยกวา 70 วัน กอนการลงคะแนนเสียงเพือ่ การแกไข
หลังจากนัน้ กลุมเซอรรา เขตฯ หรือสภาฯ สามารถปรับถอยคําโดยใหสงถึงเลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย
อยางนอย 40 วัน กอนการลงคะแนนเสียง
เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทยจะติดตอสื่อสาร เพื่อสงสําเนาการปรับแกถอยคําไปยังกลุมเซอรรา เขตฯ และ
คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย อยางนอย 30 วันกอนการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสยงสามารถทําไดดว ยการเขารวมประชุม หรือมอบอํานาจใหผูอื่นลงคะแนนแทน ในการประชุม
ประจําป ของสภาเซอรราประเทศไทย หรือโดยการติดตอสื่อสารที่กําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการสภา
เซอรราประเทศไทย
การปรับปรุงแกไขใดๆจะมีผลบังคับใช
ตอเมื่อไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารเซอรราสากลแลว
เทานั้น ทั้งนีใ้ หทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎขอบังคับของเซอรราสากล ใหคณะกรรมการอํานวยการสภา
เซอรราประเทศไทย แจงเปนลายลักษณอักษรการขอแกไขธรรมนูญใหแกคณะกรรมการบริหารของเซอรรา
สากล เพื่อการตรวจสอบ เพือ่ ใหเปนไปตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรราสากล
********************
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