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ธรรมนูญ (Constitution) 
สภาเซอรราประเทศไทย (ค.ศ. 2001) 

มาตรา 1 

ชื่อ  สถานภาพ และสถานท่ีต้ัง 

ช่ือขององคกรไดแก “ สภาเซอรราประเทศไทย ” (Serra Council Of Thailand)  

สภาฯไมเปนองคกรแสวงหากําไร   สภาฯประกอบดวยกลุมเซอรราและสมาชิกเซอรราในประทศไทย  จดัต้ังข้ึน
เพื่อสงเสริมงานตามวัตถุประสงคของเซอรราสากล  

สภาเซอรราประเทศไทยข้ึนกับเซอรราสากล( Serra International)   ธรรมนูญและกฎขอบังคับของสภาเซอรรา
ประเทศไทยสอดคลองกับของเซอรราสากล และแนวทางท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการเซอรราสากล 
(Serra International Board of Trustees)  

สภาเซอรราประเทศไทย ยอมรับแนวความคิดของเซอรราสากล บนพื้นฐานท่ีวา  กลุมเซอรราเปนองคกร
พื้นฐานหลักของเซอรราสากล และตระหนกัวา บทบาทของสภาเซอรราประเทศไทย คือผูใหการสนับสนุนและ
ใหกําลังใจในการจัด กจิกรรมตางๆของกลุมเซอรรา 

สภาเซอรราประเทศไทยมีสํานักงานอยูในกรุงเทพมหานคร  โดยคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศ
ไทยเปนผูกําหนด  สถานท่ีตั้ง  ตามความเหมาะสม  

 

มาตรา 2 

เปาหมายและวัตถุประสงค 

เปาหมายและวัตถุประสงคของสภาเซอรราประเทศไทย คือ 

1. ทํานุบํารุงและสงเสริมกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิกและรณรงคให       
คริสตชนเห็นความสําคัญของกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวชในพระศาสนจักร 

2. เสริมสรางความเช่ือ ความศรัทธาของสมาชิก ดวยการใหการศึกษา อบรม พบปะพดูคุย และสังสรรคเพื่อให
สมาชิกปฏิบัติหนาท่ีของตน ตามกระแสเรียกแหงการรับใชแบบคริสตชน  

3. เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับพระศาสนจกัรทองถ่ิน  สภาพระสังฆราชแหงประเทศไทย สามเณราลัย และ
องคกรอ่ีนๆท้ังในระดับชาตแิละระดับสังฆมณทลท่ีเกี่ยวของกับงานอภิบาลกระแสเรียกการเปนสงฆและ
นักบวช ในประเทศไทย 

4. เสริมสรางความศรัทธาแหงชีวิตจิตของสมาชิก  ดวยการใหการศึกษา อบรม พบปะพดูคุย และสังสรรค 
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5. ส่ือสาร ใหสมาชิกและกลุมเซอรรา ทราบถึงเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวของกับเปาหมายและวัตถุประสงคของเซอรรา
สากล 

6. ชวยเหลือสมาชิกและกลุมเซอรรา  เพื่อใหเขาใจกิจกรรมตางๆ  ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเหน็ของกัน
และกัน  

7. สงเสริมงานการขยายฝายสมาชิกภาพและการจัดต้ังกลุมใหม ใหความชวยเหลือประธานเขตฯและกลุมเซอร
ราท่ีกําลังดําเนนิการดานนี้อยู 

8. เปนตัวเช่ือมระหวางกลุมเซอรราตางๆในประเทศไทยกบัเซอรราสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอรราใน  
เอเชีย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร                  

9. ประสานใหเขตฯและกลุมเซอรราในประเทศไทยรวมมือกันในการจัดกิจกรรมตางๆ  

10. จัดหา คูมือและแปล แบบฟอรม รายงานความคืบหนา  เอกสารจําเปนตางๆจัดพิมพโดย เซอรราสากลและ
สภาเซอรราประเทศไทย    

11. ใชประโยชนจากส่ือ ส่ิงพิมพและประกาศ อิเล็กทรอนิกตางๆ เพื่อสงขาวสารใหแกเซอรรากลุมตางๆ  

12. ใชประโยชนจากส่ือตางๆ ท่ีมีอยูเพื่อสงเสริมอุดมการณและวัตถุประสงคของเซอรราสากล 

13. กําหนดเปาหมายท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได สําหรับสภาเซอรราประเทศไทยและตอมวลสมาชิก 

 

มาตรา  3 

รายได และ การเลิกกิจการ 

หมวด 1.  เจาหนาท่ี กรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยและบุคคลอ่ืน ไมมีสิทธิและไมไดรับอนุญาต
ใหนํารายไดท่ีมีไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รายไดใดๆถามีใหนําไปใชเพื่อเปนไปตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของเซอรรา ท่ีระบุไวในมาตรา 2 เทานั้น  

การจายคืนเงินสําหรับเงินท่ีทดลองจายลวงหนาท่ีไดรับการอนุมัติตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
ของสภาเซอรราประเทศไทย  จะตองไมใชเพื่อประโยชนของเจาหนาท่ี  กรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืน 

หมวด 2.  ในกรณีท่ีมีการยุบหรือเลิกกิจการของสภาเซอรราประเทศไทย  ทรัพยสินทั้งหมดหลังจากหักคาใชจาย
และหนี้สินตางๆท่ีพึงมีแลว  ใหสงมอบใหแกมูลนิธิสงเสริมกระแสเรียกแหงประเทศไทย และถาหากมูลนิธิฯมี
เหตุตองเลิกกจิการไปแลว  ใหนําทรัพยสินท่ีเหลือสงมอบใหแกบานเณรแสงธรรม สามพราน นครปฐม  
ประเทศไทย (Lux Mundi National Major Seminary)  
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มาตรา 4 

การอุทิศตน : ปวารณา 

 สภาเซอรราประเทศไทย จะดําเนินกิจการภายใตการชวยเหลือและการพิทักษคุมครองของพระแมมารี
มารดาแหงกระแสเรียก และ ทานบุญราศรีฮูนิเปโร เซอรรา 

 

มาตรา 5 

เจาหนาท่ีและกรรมการบริหาร 

หมวด 1.   คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย [Board of Trustee] ไดรับเลือกมาจากสมาชิกของ
สภาเซอรราประเทศไทย อันประกอบดวยกลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทย  โดยอาศัยกระบวนการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาดังจะกลาวถึงโดยละเอียด ในมาตรา 3 หมวด 4 ของกฎขอบังคับสภาฯ  

กรรมการบริหาร[Executive committee]ประกอบดวย ประธานสภาฯ  วาท่ีประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯท่ี
เพิ่งพนตําแหนง  รองประธาน 4 ฝาย  เลขาธิการ เหรัญญิก 

หมวด 2. คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย[Board of Trustee]มี จํานวน 9 ทาน คือ ประธาน
สภาฯ วาท่ีประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯท่ีเพิ่งพนตําแหนง  รองประธานฯฝาย 4 ทาน เลขาธิการ เหรัญญิก 
และรวมถึงผูแทนประเทศไทยท่ีรับเลือกเปนกรรมการบริหารของเซอรราสากลและกรรมการเพิม่เติมอ่ืนๆ   2  
ทาน ตามท่ีระบุในกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย มาตรา 1 หมวด 1 วรรค 3 

หมวด 3.  กรรมการบริหารแตละทาน ตองเปนสมาชิกท่ีกระตือรือรน(Active)ของกลุมเซอรรา โดยตองเปนกลุม
ท่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการและมีกิจกรรมท่ีตอเนื่องอยูตลอดเวลา 

หมวด 4.  กลุมเซอรราเปนผูเลือกกรรมการบริหาร 9 ทาน จนกวาจะมีผูเขารับมอบตําแหนงของกรรมการบริหาร
ชุดตอไป ตามกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย   

สําหรับกรรมการเพ่ิมเติมอ่ืนๆตลอดจนกรรมการบริหารเซอรราสากล  และประธานเขตเซอรรา จะไดรับแตงต้ัง
ใหเปนกรรมการบริหารตามกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย และจะเปนกรรมการบริหารสภาฯ จนกวา
ส้ินสุดวาระในตําแหนงหนาท่ีนั้นๆ 

หมวด 5.    กรรมการบริหารของสภาเซอรราประเทศไทยจะบริหารงาน โดยมีอํานาจ หนาท่ี และบทบาทตามท่ี
ระบุและเขียนไวในกฎขอบังคับของสภาเซอรราประเทศไทย    

หมวด 6. กรณีมีการวางลงของตําแหนงในคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย    ให
กรรมการบริหาร มีอํานาจและหนาท่ีในการสรรหาและแตงต้ังกรรมการทานใหมในตําแหนงท่ีวางเพื่อใหครบ
จํานวน ทําหนาท่ีจนกวาจะมีการประชุมใหญประจําป  เพื่อใหสมาชิกไดเลือกผูท่ีจะมาเปนกรรมการแทน มี
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วาระตามเวลาท่ีเหลืออยูของกรรมการคนเดิม การเลือกตั้งซอมใหเปนไปตามกฎขอบังคับของสภาฯวาดวยการ
เลือกตั้งกรรมการอํานวยการ 

 

มาตรา 6 

สมาชิกภาพ 

หมวด 1. สมาชิกประเภทกลุมเซอรรา ไดแก กลุมเซอรราทุกกลุมในประเทศไทย  ท่ีรับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการ(chartered )มีการดําเนินงานและมีกิจกรรมตอเนือ่ง (active) ตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรรา
สากล รวมถึงกลุมเซอรราใหมเม่ือไดและรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากเซอรราสากลแลว 

หมวด 2.   สมาชิกประเภทบุคคล  ไดแก  สมาชิกเซอรราทุกทานท่ียังมีสถานภาพเปนสมาชิกและสังกัดในกลุม
เซอรราท่ียังมีการดําเนินกิจการ 

มาตรา 7 

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 8 

การแกไข 

การแกไขธรรมนูญฉบับนี้สามารถทําไดโดยอาศัยคะแนนเสียงอยางนอย 2ใน 3 ของสมาชิกประเภทกลุมเซอรรา   
หามกระทําการใดๆในการแกไขธรรมนูญจนกวาจะมีการปฏิบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา 8 ดังตอไปน้ี 

ผูท่ีจะสามารถเสนอแกไขสวนใดของธรรมนูญฉบับนี้ ไดแก 1. กลุมเซอรรา หรือ 2. เขตของสภาเซอรราประเทศ
ไทย หรือ 3.กรรมการบริหารของสภาเซอรราประเทศไทย 

การเสนอแกไขจะตองสงถึงคณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทยไมนอยกวา 90 วนั กอนการ
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ลงคะแนนเสียงเพ่ือการแกไข  เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย จะติดตอส่ือสารเพ่ือสงสําเนาขอความท่ีขอ
แกไขไปยังกลุมเซอรราไมนอยกวา  70 วัน กอนการลงคะแนนเสียงเพือ่การแกไข  

หลังจากนัน้ กลุมเซอรรา เขตฯ หรือสภาฯ สามารถปรับถอยคําโดยใหสงถึงเลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทย
อยางนอย 40 วัน  กอนการลงคะแนนเสียง  

เลขาธิการสภาเซอรราประเทศไทยจะติดตอส่ือสาร เพื่อสงสําเนาการปรับแกถอยคําไปยังกลุมเซอรรา เขตฯ และ
คณะกรรมการอํานวยการสภาเซอรราประเทศไทย อยางนอย 30 วันกอนการลงคะแนนเสียง   

การลงคะแนนเสยงสามารถทําไดดวยการเขารวมประชุม หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนลงคะแนนแทน ในการประชุม
ประจําป ของสภาเซอรราประเทศไทย หรือโดยการติดตอส่ือสารท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการสภา
เซอรราประเทศไทย 

การปรับปรุงแกไขใดๆจะมีผลบังคับใช ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเซอรราสากลแลว
เทานั้น  ท้ังนีใ้หทําตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในกฎขอบังคับของเซอรราสากล   ใหคณะกรรมการอํานวยการสภา
เซอรราประเทศไทย แจงเปนลายลักษณอักษรการขอแกไขธรรมนูญใหแกคณะกรรมการบริหารของเซอรรา
สากล เพื่อการตรวจสอบ เพือ่ใหเปนไปตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรราสากล 

 

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


