
 

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  และรวมท้ังสมาชิกเซอรราผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการเซอรราสากล ประธานเขตฯ วาท่ีประธานเขต และอดีตประธานเขต ท่ีเพิ่งพนตําแหนง 

กรรมการบริหาร 9 ทานไดรับเลือกมาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา [Nominating Committee] 
และใหผูแทนกลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทยลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและรับรอง ในระหวางการประชุม
ใหญประจําป 

ประธานของสภาเซอรราประเทศไทยมีอํานาจแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมไดอีกไมเกิน 4 ทาน ท่ีเปนผูมีความรูและ/
หรือ มีประสบการณท่ีเปนประโยชนตอสภาฯ 

(กรรมการบริหาร 9 ทานของสภาฯ ประกอบดวย  ประธาน  วาท่ีประธาน อดตีประธานท่ีเพิง่พนตําแหนง      
รองประธาน 4 ฝาย เลขานุการ และเหรัญญิก วาระของกรรมการบริหารส้ินสุดลงพรอมคณะกรรมการ
อํานวยการสภาฯ 1 ป )  

หมวด 2.  หนาท่ี 

2.1 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจเต็มในการ
บริหารควบคุมการดําเนินการ กิจกรรม ทรัพยสินและการเงินของสภาฯ   คณะกรรมการอํานวยการ
สภาฯยังตองรับผิดชอบท่ีจะดําเนินงานใหเปนไปตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรราสากล
อีกดวย 

2.2 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยทําหนาท่ีควบคุมและดูแลการทํางานของ
เจาหนาท่ีและกิจกรรมตางๆของกรรมการบริหารสภาเซอรราประเทศไทย 

2.3 คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมีหนาท่ีจัดทํางบประมาณรายรับ – รายจาย  
สําหรับปการเงินท่ีจะมาถึงและเปดเผยรายละเอียดดังกลาวแกสมาชิกสภาเซอรราประเทศไทย 
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หมวด 3.   การประชุมสามัญ   ใหคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย จัดประชุมหลังจากการ
ประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทย  การประชุมสามัญคร้ังอ่ืนๆใหกําหนดตามท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย เห็นสมควร แตควรอยางนอยใหมีการประชุมปละ 3 คร้ัง 

หมวด  4.   การประชุมวิสามัญ   ประธานสภาฯสามารถเรียกกรรมการบริหารประชุมวิสามัญไดหรือเม่ือมี
กรรมการบริหาร 5 ทาน แจงเปนลายลักษณอักษรขอใหจัดประชุมวิสามัญ โดยใหประธานสภาเปนผูกําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีประชุมวิสามัญ  โดยตองแจงใหกรรมการบริหารทุกทานทราบลวงหนากอน 15 วัน 

หมวด  5.  การติดตอส่ือสารเรื่องสําคญัทางระบบไปรษณีย  กรรมการบริหารสามารถติดตอส่ือสารและใหมี
การลงคะแนนเสียงทางไปรษณยีหรือผานส่ือทางอีเล็กทรอนิก เอกสารการลงคะแนนเสียงตองถูกสงกลับไปยงั
เลขาธิการภายใน 15 วัน นับจากวนัท่ีเอกสารดังกลาวถูกสงออกจากเลขาธิการ  การตัดสินอาศัยเสียงขางมากและ
ใหแจงกรรมการบริหารไดทราบ การลงคะแนนเสียงผานส่ือดังกลาวไมใหใชกับการแกไขธรรมนูญของสภาฯ 

หมวด  6.   องคประชุม  ทุกการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย ใหยึดหลัก
จํานวนเสียงเกนิกึ่งหนึ่งเปนองคประชุม  การตัดสินหรือลงมติใดๆใหยึดเสียงขางมากของกรรมการท่ีอยูในท่ี
ประชุมขณะนัน้ 

หมวด  7.   กรรมการบริหาร    ใหคณะกรรมอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมี กรรมการบริหาร 1 คณะ
ประกอบดวย ประธานสภาฯ  วาท่ีประธานสภาฯ  อดีตประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนง รองประธานสภาฯ 4 
ฝาย เลขาธิการและเหรัญญิก (ถาคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยยังไมมีประธานสภาฯท่ีเพิ่ง
พนตําแหนง  ใหคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยแตงต้ังกรรมอํานวยการทานใดทานหนึ่งเปน
กรรมการในกรรมการบริหารแทน)    

กรรมการบริหารมีอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย ยกเวนอํานาจใน การ 

 (ก) การตั้งกรรมการบริหารแทนตําแหนงท่ีวางลง  

(ข) เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยหรือ  

(ค) การจัดซ้ือจัดจางเกินจํานวนที่กําหนดไวในนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรรา
ประเทศไทย ใหกรรมการบริหารทําบันทึกการประชุมทุกคร้ังและใหสงรายงานการประชุมแก 
คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย 

มาตรา 2 

การประชุมใหญประจําปและผูแทนกลุม 

หมวด 1. เวลาและสถานท่ี   ใหมีการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทยใน เดือนมิถุนายน ของ
ทุกๆป   สถานท่ีและเวลาของการประชุมใหญใหกําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย   
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ใหกําหนดลวงหนา เพื่อท่ีจะสามารถจัดสถานท่ีประชุมท่ีเหมาะสมตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  
อยางไรก็ตามคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย มีสิทธิหรือสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการประชุม
สภาฯไดทุกเม่ือ 

หมวด 2. ผูมิสิทธิลงคะแนน   ผูแทนกลุม  ท่ีมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญประจําปของ
สภา ไดแก กลุมเซอรราทุกกลุม โดยท่ีกลุมเซอรราแตละกลุมสามารถใชสิทธิได 1 กลุม ตอ 1 เสียง และผูท่ีใช
สิทธิในนามของกลุมจะตองเปนผูท่ีไดรับสิทธิจากกลุมใหเปนผูแทนกลุม  ผูแทนดังกลาวและผูแทนสํารอง
จะตองไดรับการคัดเลือกมาจากสมาชิกของกลุม  อยางไรก็ตามถากลุมใดไมสามารถสงสมาชิกของตนมาเปน
ผูแทน เพื่อใชสิทธิลงคะแนนเสียงไดจริง  ทางกลุมอาจมอบอํานาจใหสมาชิกของกลุมอ่ืนๆ ในเขตเดยีวกันเปนผู
แทนท่ีมีอํานาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงแทนในท่ีประชุมใหญประจําป  หรือถาจําเปนทางกลุมอาจมอบอํานาจให
สมาชิกของกลุมอ่ืนในเขตอ่ืนของสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูแทน แตตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย กอนการประชุมใหญประจําป 

หนังสือแตงต้ังผูแทน  ผูแทนสํารอง หรือมอบอํานาจใหสมาชิกจากของกลุมอ่ืน  จะตองไดรับการลงนามโดย
ประธานกลุมและเลขาธิการกลุมนั้น และเอกสารดังกลาวจะตองนําสงเลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย โดย
ประทับตราไปรษณียกอนวนัประชุมใหญประจําป 30 วัน 

หมวด 3. การควบคุมและสิทธิในการแสดงความคดิเห็น  คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยมี
อํานาจเต็มในการควบคุมและจัดการการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทย  กรรมการใน
ตําแหนงตางๆของสภาฯใหถือเปนกรรมการของการประชุมใหญดวย อดีตประธานสภาเซอรราประเทศไทย  
กรรมการอํานวยการของสภาชุดปจจุบันและอดีตกรรมการท่ีอยูในกรรมการอํานวยการของเซอรราสากล จะ
ไดรับสิทธิลงคะแนน ยกเวน นอกเสียจากวา ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของกลุมในการประชุมใหญ 

หมวด 4. องคประชุม ผูแทนกลุมจะตองมีจํานวนเขาประชุมมากกวาก่ึงหนึ่งจึงถือเปนองคประชมุและในการ

ออกเสียงลงคะแนนตัดสินเร่ืองใดตองอาศัยเสียงขางมากของผูแทนกลุมท่ีอยูในท่ีประชุมในขณะนั้น  ยกเวนเปน
การออกเสียงในเรื่องท่ีธรรมนูญและกฎขอบังคับของสภาฯ กําหนดใหเปนอยางอ่ืน   

 

มาตรา 3  

การเลือกต้ังและการแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 

หมวด 1. กําหนดเวลา  การเลือกตั้งคร้ังแรกจะจัดโดยสภาเซอรราประเทศไทยท่ีกาํลังอยูในระยะทดลอง   โดย
จัดใหมีข้ึนกอนที่จะมีการประชุมใหญของสภาฯ  เม่ือสภาฯรับแตงต้ังเปนทางการแลวการเลือกตัง้กรรมการ
อํานวยการของสภาฯทุกคร้ัง ใหมีข้ึนกอนการประชุมใหญประจําปของสภาเซอรราประเทศไทยหรืออาจเปน
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เวลาอ่ืนระหวางท่ีมีการประชุมใหญ สุดแลวแตคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยจะเปนผู
กําหนด 

หมวด 2. วาระของคณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการอํานวยการจะอยูในวาระคร้ังละประมาณ 1 ป 
เร่ิมตนตั้งแตประกาศผลการเลือกตั้ง (ยกเวนผูเปนกรรมการอํานวยการสภาฯท่ีมีตําแหนงในเซอรราสากล) วาระ
ของกรรมการอํานวยการสภาฯท่ีมีตําแหนงในเซอรราสากล เร่ิมต้ังแตวนัท่ีไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
อํานวยการเซอรราสากล และอยูในวาระตามท่ีเซอรราสากลกําหนด 

กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยไมสามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องกัน ไดไมเกนิ 2 วาระ(วาระละ 
ประมาณ 1 ป) ยกเวนจะมีขอกําหนดอ่ืน  

กรรมการอํานวยการแตละทานควรทําหนาท่ีแลว 2 วาระ กอนท่ีจะไดรับเลือกใหเปนวาท่ีประธานสภาฯ เม่ือถึง
จุดนี้ กรรมการทานดังกลาวจะทําหนาท่ีอยางตอเนื่องในฐานะวาท่ีประธานสภาฯ ตอดวยตําแหนงประธาน และ
ตอดวยตําแหนงอดีตประธานท่ีเพิ่งพนตําแหนง โดยปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงละ 1 วาระ (วาระละประมาณ 1 ป) 

การลงคะแนนเสียงคร้ังแรกเลือกกรรมการอํานวยการจะกระทําโดยกลุมเซอรราแตละกลุมในประเทศไทย 
นอกจากนี้สมาชิกเซอรราทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือผูท่ีจะเปนกรรมการสรรหา ดังจะแจงรายละเอียดในมาตรา 3 
หมวด 4 

กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย เพิ่มเติมอาจไดรับการแตงต้ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 1 ของกฎ
ขอบังคับ โดยมีวาระละ 1 ป  

หมวด 3. คุณสมบัติของผูถูกเสนอชื่อในการรับเลือกตั้ง   ผูแทนท่ีจะรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการ
สภาเซอรราประเทศไทย จะตองเคยดํารงตําแหนงประธานของกลุมเซอรรามาแลว ยกเวนตําแหนง เลขาธิการ
และเหรัญญิก 

หมวด 4.  คณะกรรมการสรรหา    คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยบุคคลตอไปน้ี 

อดีตประธานสภาเซอรราประเทศไทย(ท่ีเพิ่งพนตําแหนง) ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการสรรหา 

ประธานเขตฯของเขตเซอรราปจจุบัน 

รองประธานเซอรราภาคพื้นฯสําหรับประเทศไทยท่ีแตงตั้งโดยเซอรราสากล 

กรรมการจากทุกเขตฯ เขตละ 1 ทาน ท่ีเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาท่ีระบุแลวขางตน 

ในโอกาสตอไปในอนาคต คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยจะเปนผูแตงต้ังกรมการสรรหา 
จํานวน 4 ทาน จากผูท่ีเปนสมาชิกของกลุมเซอรราตางๆ โดยใหประธานสภาฯท่ีเพิ่งพนตําแหนงเปนประธาน
ของคณะกรรมการสรรหา (กรรมการสรรหาไมมีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือตนเองเพ่ือท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
อํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย (ขอบังคับนี้ใหยกเวนสําหรับการเลือกตั้งคร้ังแรก) 
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หมวด 5.  การเสนอรายชื่อผูรับเลือกตั้ง   เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทยจะสงเอกสารเชิญชวนไปยัง
ประธานเขต วาท่ีประธานเขต และกลุมเซอรราทุกกลุม  กอนกําหนดวนัการเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน เพื่อให
เสนอช่ือสมาชิกเซอรราท่ีเหน็วาเหมาะสม ท่ีจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย 
พรอมช่ือและประวัตยิอไปยงัคณะกรรมการสรรหาภายใน 30 วัน หลังจากไดรับเอกสาร 

การเสนอช่ือดงักลาวตองทําเปนลายลักษณอักษร และลงนามโดยผูแทนกลุมไมนอยกวา 1 ช่ือ(ผูแทนกลุม
หมายถึงบุคคลท่ีระบุในมาตรา 2 หมวด 2 ของกฎขอบังคับนี้  

คณะกรรมการสรรหาจะระบุช่ือผูเหมาะสม 1 ทานตามขอกําหนดในกฎขอบังคับมาตรา 2 หมวด 2  

คณะกรรมการสรรหาจะจัดพิมพ รายช่ือผูท่ีเห็นวาเหมาะสมเปนกรรมการอํานวยการ สภาเซอรราประเทศไทย
พรอมระบุตําแหนง โดยใหคณะกรรมการสรรหาจัดสงไปยังเลขาธิการสภาฯ  เลขาธิการสภาฯจดัสงรายช่ือ
พรอมประวัตยิอของทุกคนที่ไดรับการเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา ไปยังประธานกลุมเซอรราทุกกลุมอยาง
นอย 30 วัน กอนการประชุมใหญประจําป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย  ใหยึดแนวตามนโยบายการทํางานของ
คณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากล 

หมวด 6.  วิธีการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งใหอาศัยการออกเสียง  ยกเวนเม่ือมีการแขงขันสําหรับตําแหนงหนาท่ีใด
หนาท่ีหน่ึง ในกรณีดังกลาวใหลงคะแนนเสียงลับโดยอาศัยบัตรเลือกตั้ง ผูแทนกลุมเซอรราท่ีไดรับมอบหมายแต
ละคนมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีท่ีตองตัดสินดวยการลงคะแนนลับ  ผูท่ีไดรับเสียงขางมากในการ
ลงคะแนนคร้ังแรกจะเปนผูไดรับเลือก 

เลขาธิการจะแจงผลการเลือกตั้งแก ประธานสภาฯ ประธานเขตฯ ประธานกลุมทุกกลุม 

หามคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวของใดๆทัง้ส้ินกับกระบวนการ เลือกตัง้ 

หมวด 7.  การเลือกผูแทนกรรมการอํานวยการเซอรราสากล  ภายในส้ินเดือนกันยายนของทุกๆป กอนการพน
ตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล  เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย จะทําการเชิญชวน 
ประธานเขต วาท่ีประธานเขต และสมาชิของเซอรราทุกลุม ใหสรรหาผูแทนของประเทศไทย พรอมช่ือและ
ประวัตยิอ  เพือ่ใหรับการพิจารณาเปนเปนกรรมการอํานวยการเซอรราสากล  ใหเลขาธิการสงช่ือผูท่ีรับเลือกไป
ยังคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย  กอนวนัประชุมสรรหา  30 วัน 

ภายในเดือนพฤศจิกายนของปส้ินสุดวาระของคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล  คณะกรรมการสรรหา
ของสภาเซอรราประเทศไทยจะคัดเลือกและเสนอช่ือผูแทนประเทศไทยสําหรับสงใหคณะกรรมการสรรหาของ
เซอรราสากล และแจงรายช่ือดังกลาวแกประธานสภาฯประเทศไทย 

หากผูแทนท่ีถูกเสนอช่ือไดรับการรับรองโดยสภาเซอรราประเทศไทย ประธานเขตฯและประธานกลุมท่ีเขา
สังกัดอยูให ประธานสภาเซอรราประเทศไทยจัดสงรายช่ือผูแทนดังกลาวพรอมประวัติยอไปยังประธาน
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คณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากลกอนส้ินเดือนธันวาคม  สภาเซอรราประเทศไทยสงวนสิทธิในการ
ประเมินผูท่ีคณะกรรมการสรรหาไดเสนอช่ือมา   

ในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาของสภาเซอรราประเทศไทย  ใหยึดหลักแนวนโยบายของการ
ทํางานของคณะกรรมการสรรหาของเซอรราสากล 

หมวด 8. คะแนนเทากัน  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากนั ในการเลือกต้ัง ใหมีการเลือกตั้งใหมโดยทันทีเพื่อหาผู
ชนะ  วิธีการเลือกตั้งใหมเพือ่ช้ีขาดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย 

หมวด 9. ผูชวยกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย  สามารถแตงต้ังผูชวย
กรรมการอํานวยการไดตามความจําเปน  วาระของผูชวยกรรมการอํานวยการใหเปนไปตามวาระของกรรมการ
ทานนั้นๆ 

มาตรา 4 

หนาที่ของกรรมการอํานวยการ 

หมวด 1.  ประธานสภาฯ  ประธานทําหนาท่ีนําการประชุมในฐานะประธานการประชุมของสภาฯและการ
ประชุมใหญประจําป ประธานจะทําหนาท่ีควบคุมการทํางานและกิจกรรมท้ังหมดของสภาเซอรราประเทศไทย
และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามหนาท่ีปกติของผูบริหาร 

หมวด 2. วาท่ีประธานสภาฯ  ใหวาท่ีประธานสภาฯทําหนาท่ีประธานสภาฯ ในชวงเวลาท่ีกําหนดไวตามกฎ
ขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย ในระหวางการรอเขารับตําแหนงประธานเม่ือถึงวาระ ใหวาท่ี
ประธานสภาฯทําหนาท่ีของประธานสภาฯ เม่ือประธานสภาฯไมอยูหรือเม่ือประธานสภาฯเสียชีวิต  ใหวาท่ี
ประธานปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีรับมอบหมายจากกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานสภา
ฯ  ซ่ึงอาจไมเปนไปตามหนาท่ีโดยปกติหรือมีระบุในกฎขอบังคับนี้  

หมวด 3.  ผูชวยประธานสภาฯ  กรณท่ีีประธานและวาท่ีประธานไมอยู ใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังให
กรรมการผูหนึ่งทําหนาท่ีแทนประธานสภาฯในตําแหนงผูชวยประธานสภาฯจนกวาจะมีผูเขารับตําแหนงอีกคร้ัง 

หมวด 4.  กรรมการอํานวยการสากล  กรรมการอํานวยการสากลเปนผูแทนของสภาเซอรราประเทศไทยใน
คณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล และทําหนาท่ีเปนคนกลางในการติดตอส่ือสารระหวางสภาเซอรรา
ประเทศไทยกบัเซอรราสากล    

หมวด 5.  รองประธานสภาฯ  ใหประธานแตงต้ังรองประธานสภาฯในตําแหนงของ  ฝายส่ือสาร  ฝายสมาชิก 
ฝายกิจกรรม   และฝายกระแสเรียก     บทบาทและหนาท่ีของฝายตางมีกําหนดเปนรายละเอียดในกฎขอบังคับ  

มาตรา 5  
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หมวด 6.  เลขาธิการ  เลขาธิการทําหนาท่ีในการจดบันทึกและเก็บรวมรวมบันทึกากรประชุมทุกคร้ังของ
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร  จัดสงจดหมายเชิญประชุมลวงหนาและทําหนาท่ีอ่ืนๆ
ตามท่ีระบุในกฎขอบังคับนี้ 

หมวด 7.  เหรัญญิก   เหรัญญิกทําหนาท่ีเก็บรักษาเงินท้ังหมดท่ีมีผูจายมายังสภาเซอรราประเทศไทย และนํา
ฝากในสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดและใชจายเงินตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการอนุมัติ  
ใหเหรัญญิกเกบ็รักษาบัญชีและรายงานการเงินทุกคร้ังท่ีมีการประชุมหรือเม่ือประธานสภาฯ และคณะกรรมการ
อํานวยการตองการสมุดบัญชีและบันทึกรับ – จาย ตองเปนปจจุบันและพรอมใหคณะกรรมการอํานวยการ
ตรวจสอบได  ใหคณะกรรมการอํานวยการแตงต้ังผูตรวจบัญชี 

หมวด 8.  กรรมการอ่ืนๆและหนาท่ี    คณะกรรมการอํานวยสภาเซอรราประเทศไทย การสามารถแตงต้ังผูชวย
กรรมการและกําหนดบทบาทหนาท่ี ตลอดจนสามารถเพ่ิมเติมหนาท่ีรับผิดชอบ ใหแกกรรมการทานใดทาน
หนึ่งในกรรมการอํานวยการได      

มาตรา 5 

 กรรมการบริหาร 

หมวด 1.  กรรมการหลัก   นอกเหนือจากประธานสภาฯแลว สภาเซอรราประเทศไทยประกอบดวยรอง
ประธานท่ีทําหนาท่ีหลักดังตอไปนี ้

1.1 ฝายกิจกรรม 

1.2 ฝายกระแสเรียก 

1.3 ฝายสมาชิก 

1.4 ฝายส่ือสาร 

หมวด 2.  ฝายกิจกรรม    รองประธานสภาฯฝายกจิกรรมเปนประธาน  โดยไดรับแตงต้ังจากประธานสภาฯ  
กรรมการฝายนี้จะทําหนาท่ีศึกษาและแนะนําวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมกลุมเซอรราใหเปนแหลง
ความรูในเร่ืองหลักธรรมของพระศาสนาจักรคาทอลิกโดยอาศัยการศึกษาอบรม  พบปะสังสรรค เพื่อชวยให
สมาชิกเจริญชีวิตตามกระแสเรียกคริสตชน 

หมวด 3. ฝายกระแสเรียก  รองประธานสภาฯฝายกระแสเรียกเปนประธาน โดยไดรับแตงต้ังจากประธานสภาฯ  
กรรมการฝายนี้จะทําการศึกษาและเสนอแนะแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและทะนุบํารุงกระแส
เรียกการเปนพระสงฆและนักบวช ชายหญิงในพระศาสนาจักรคาทอลิก 
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หมวด 4.  ฝายสมาชิก  รองประธานสภาฯฝายสมาชิกเปนประธาน  โดยไดรับการแตงต้ังจากประธานสภาฯ  
กรรมการฝายนี้จะทําหนาท่ีพัฒนาและเสนอแนะโครงการพิเศษตางๆใหแกคณะกรรมการอนวยการสภาเซอรรา
ประเทศไทยในเร่ือง 

 4.1 การขยายงานเซอรราไปยังสวนตางๆของประเทศไทย  โดยการต้ังกลุมใหม  และเขตฯใหม   

 4.2 การเพิ่มจํานวนสมาชิกในกลุมเซอรรา และกระตุนใหมีการเปดกลุมใหมในเขตฯเซอรราท่ีมีอยูแลว 

หมวด 5.   ฝายส่ือสาร   รองประธานสภาฯฝายส่ือสารเปนประธาน  โดยไดรับการแตงต้ังจากประธานสภาฯ  
กรรมการฝายนี้จะทําหนาท่ีสงเสริมวีธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและประชาสัมพันธ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
พันธกิจและเปาหมายของเซอรราท้ังภายในกลุมเซอรราและภายนอกกลุมเซอรรา หาวิธีการท่ีทําใหการส่ือสาร
ระหวางสภาเซอรรา  เขตเซอรราและกลุมเซอรรา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

หมวด 6. กรรมการเพิ่มเติม   คณะกรรมการอํานวยการสามารถแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมไดอีกหรืออาจจัด
กิจกรรมพิเศษข้ึนในบางคร้ังบางเวลา โดยแตตัง้คณะกรรมการเพ่ิมเติมและใหมีวาระหนาท่ีตามที่เห็นสมควร
สําหรับโครงการนั้น    

มาตรา  6   

การรับรองกลุมและเขตเซอรรา 

ในการขยายกลุมหรือเขต  คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย จะหารือรวมกับเซอรรา
สากล โดยจะมีการกําหนดหมายเลขประจํากลุมเซอรรา และเขตเซอรรา ตลอดจนจดัสรรกลุมเซอรราเม่ือมีการ
แบงแยกเขตใหมข้ึน 

มาตรา 7 

พระสังฆราชที่ปรึกษา 

ใหคณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย ทําหนังสือเรียนเชิญประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีเปน
พระสังฆราชท่ีปรึกษาของสภาเซอรราประเทศไทย 

มาตรา 8 

รายได 

หมวด 1.  คาสมาชิก  เพื่อใหการดาํเนินการตามวัตถุประสงค และเปาหมายของสภาเซอรราประเทศไทย 
บรรลุผลและเพื่อใหการสนบัสนุนงานเซอรราในเขตตางๆ  ใหสภาฯกําหนดกลุมเซอรราทุกกลุม ชําระ
คาธรรมเนียมรายป  โดยใหรวมคาสมาชิกรายปของเซอรราสากลไวดวย  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผู
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กําหนดคาธรรมเนียมดังกลาว โดยไดรับความเหน็ชอบจากกลุมเซอรราในประเทศไทย  ใหอัตราคาธรรมเนียม
ดังกลาวเร่ือยไป จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงดวยวิธีการเสนอและรับรองเชนเดยีวกนันี ้

หลังจากไดรับการรับรองแลว ใหเลขาธิการการแจงเร่ืองการเกบ็คาธรรมเนียม หรือการเปล่ียนแปลง
คาธรรมเนียมเปนลายลักษณอักษรทางเอกสารสงไปรษณียอยางนอย 90 วัน กอนถึงวันกําหนดชําระ
คาธรรมเนียมคร้ังตอไป  

 กลุมเซอรรามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงรับหรือไมรับการเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกรายป  
การลงมติสามารถทําไดทางไปรษณยีภายในเวลาท่ีคณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย
กําหนด หรือใหมีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญประจําป การตัดสินใหยึดคะแนนเสียงมากกวากึงหนึ่ง
เปนหลัก  

หมวด 2.  การเก็บรักษาเงิน    ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารสภาเซอรราประเทศไทยเปนผูกําหนด 

หมวด 3.  คาธรรมเนียมของเซอรราสากล   คณะกรรมการอํานวยการสภาเ.ซอรราประเทศไทยจะทําหนาท่ี

ประสานและรวบรวมคาสมาชิกรายปของสมาชิกเซอรรา  แตละทานแตละกลุมนําสงเซอรราสากลตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎขอบังคับของเซอรราสากล 

หมวด 4.  นติยสารเซอรรา   ประเทศที่จายคาธรรมเนียมรายปในอัตราปกติ  สมาชิกแตละคนจะไดรับนิตยสาร
เซอรราซ่ึงจัดพิมพโดยเซอรราสากล หรือสภาเซอรราประเทศไทย 

มาตรา 9 

บัญชีและปการเงิน 

หมวด 1.  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสภาเซอรราประเทศไทยจะตองไดรับการตรวจบัญชีเปนประจําทุกป 
โดยผูตรวจสอบท่ีมีใบอนุญาตและแตงต้ังโดยคณะกรรมการอํานวยการของสภาเซอรราประเทศไทย 

หมวด 2.   ปงบประมาณ /ปการเงิน   สภาเซอรราประเทศไทยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2001  ปการเงินของสภาเซอรรา

ประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต   1 มิถุนายน ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป 

มาตรา 10  

ระเบียบวาดวยการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยและการประชุมใหญสภาเซอรราประเทศไทย
ประจําป  ใหใชรูปแบบและระเบียบปฏิบัตติามรูปแบบสากล รายละเอียดอยูใน ( Robert  Rules  Of  Order ) 
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มาตรา 11 

คํานิยาม 

เม่ือใดท่ีสภาเซอรราประเทศไทยดําเนินการ “ ติดตอส่ือสาร ”(mail) คํานิยามของคํานี้ใหหมายรวมถึง  ไปรษณยี 
ของรัฐ  ไปรษณียเอกชน โทรศัพท โทรสาร และส่ือสารทางอีเล็กทรอนิกอ่ืนๆ เชน อีเมลย เปนตน  

กลุมเซอรรา(Serra Club)หมายถึง  กลุมเซอรราท่ีรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ(charter) จากเซอรราสากล มี
การดําเนินงานและกิจการตอเนื่อง(active)และอยูในประเทศไทย 

พบปะสังสรรค (fellowship)  หมายถึง  พบปะพดูคุย  การประชุมปรึกษาหารือ  รับประทานอาหารรวมกันดวย
มิตรภาพและความเปนเพื่อนท่ีดีตอกัน  

มาตรา 12 

การแกไข 

กฎขอบังคับฉบับนี้สามารถไดรับการปรับปรุงแกไขโดยการลงคะแนนกึ่งหนึ่งของกลุมเซอรรา และใหมีผล
บังคับเม่ือไดรับการอนุมัติจากเซอรราสากลแลวเทานั้น 

 

********************* 


