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ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์

[ทบทวนโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล มตทิ ี57, ตุลาคม 2562] 

 

ขอ้บงัคบัสโมสรเป็นสว่นเสรมิธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ทีก่่อใหเ้กดิการปฏบิตัทิัว่ไปของสโมสร 

ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีเป็นการแนะนํา ควรปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่แสดงถงึการปฏบิตัขิองสโมสรและเพือ่ยนืยนัว่าไม่

ขดัแยง้กบัธรรมมนูมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทแ์ละประมวลนโยบายของโรตารใีนปัจจุบนั สโมสรอุปถมัภ์

ตอ้งเหน็ชอบกบัขอ้บงัคบัน้ีและการเปลีย่นแปลงแกไ้ขใดๆ 

 

ขอ้บงัคบัสโมสรโรทาแรคท์  

มมีตยิอมรบัโดยสโมสรโรทาแรคท์ 

 เมื่อวนัที ่ 
 
เหน็ชอบโดยสโมสร 

 เมื่อวนัที ่ 

 

 

มาตรา ๑ — บทนิยาม 
1. คณะกรรมการบรหิาร หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งน้ี 

2. กรรมการบรหิาร หมายถงึ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งน้ี 

3. สมาชกิ หมายถงึ สมาชกิของสโมสรแห่งน้ี 

4. องคป์ระชุม หมายถงึ จํานวนน้อยทีสุ่ดของสมาชกิสโมสรทีม่าร่วมประชุมเพือ่การลงมต ิจาํนวนเกนิกึง่หน่ึง

ของสมาชกิสโมสรเพือ่ลงมตขิองสโมสร และจาํนวนเกนิกึง่หน่ึงของกรรมการบรหิารเพือ่การลงมตขิองคณะ

กรรมการบรหิาร 

5. อาร ์ไอ หมายถงึ โรตารสีากล 

6. ปี หมายถงึ ระยะเวลา 12 เดอืน เริม่ตน้จากวนัที ่1 กรกฎาคม 

 
สโมสรอาจเลอืกว่าจะกําหนดองคป์ระชุมในการลงคะแนนเสยีงอย่างไร 

 

มาตรา ๒ — การเลือกตั้งและวาระการดํารงตําแหน่ง 

1. การเลอืกตัง้นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและกรรมการบรหิารจะมขีึน้ทุกปี  กอ่นวนัที ่ 

_________________________ ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 
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2. หน่ึงเดอืนก่อนการเลอืกตัง้ การเสนอชื่อ นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและกรรมการบรหิาร

จะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเสนอชื่ออาจทาํโดยสมาชกิในทีป่ระชุมหรอืทัง้สองวธิ ีผูส้มคัรทีไ่ดร้บั

คะแนนเสยีงสว่นใหญ่ซึง่อยู ่ณ ทีป่ระชุมและเป็นสมาชกิทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น จงึจะไดร้บัการเลอืกตัง้ 

3. วธิกีารเลอืกตัง้จะเป็น_______________________________________ 

4. หากมตีําแหน่งเจา้หน้าทีห่รอืกรรมการบรหิารว่างลง กรรมการบรหิารทีเ่หลอือาจจะแต่งตัง้ตําแหน่งทีว่่างลง

ตามวาระการดํารงตําแหน่งทีเ่หลอือยู่ 

5. วาระการดํารงตําแหน่งของแต่ละตําแหน่งมดีงัน้ี 

นายก – หน่ึงปี 

อุปนายก - _________________________ 

เลขานุการ - _________________________ 

เหรญัญกิ - ____________________________ 

กรรมการบรหิาร - _________________________ 

 
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทก์ําหนดใหร้ะบุแนวทางปฏบิตัใินการเลอืกตัง้เอาไวใ้นขอ้บงัคบั แต่ไม่

ว่าจะอย่างไรกต็าม ควรเป็นเพยีงคะแนนเสยีงขา้งมากของสมาชกิทีม่าประชุมและเป็นสมาชกิทีม่คีุณสมบตัิ

ครบถว้น 

 

มาตรา ๓ — หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ 

1. นายกสโมสรจะเป็นประธานการประชุมของสโมสรและของคณะกรรมการบรหิาร  นายกสโมสรจะแต่งตัง้

คณะกรรมการประจาํและคณะกรรมการพเิศษโดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร และจะเป็นผู้

แต่งตัง้เมื่อมตีําแหน่งในคณะกรรมการบรหิารว่างลงเช่นกนัจนกระทัง่มกีารเลอืกตัง้ปกตคิรัง้ต่อไปของสโมสร  

และจะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการทัง้ปวง  นายกสโมสรจะตอ้งตดิต่อกบัสโมสรอุปถมัภ ์

ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาค และโรตารสีากลอย่างสมํ่าเสมอ 

2. อุปนายกจะทาํหน้าทีเ่ป็นประธานแทนนายกสโมสรในการประชุมทุกครัง้ของสโมสรและคณะ

กรรมการบรหิารสโมสร หรอืเมื่อมกีารปลดนายกสโมสรจากตําแหน่งไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดกต็าม และเมื่อ

นายกสโมสรไม่อยู่ 

3. เลขานุการทําหน้าทีเ่กบ็รกัษาบนัทกึต่างๆ ของสโมสร จดบนัทกึรายงานการประชุมของสโมสรและคณะ

กรรมการบรหิาร และสง่สาํเนารายงานการประชุมใหก้บัสโมสรอุปถมัภเ์มื่อมกีารรอ้งขอ 

4. เหรญัญกิเป็นผูด้แูลการเงนิของสโมสร และจดัทําบญัชกีารเงนิประจําปี ทําการรบั-จ่ายเงนิตามระเบยีบวธิทีี่

ไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร จดัทําบนัทกึต่างๆ เพือ่การตรวจสอบจากสมาชกิในสโมสรคน

ใดกต็ามทีร่อ้งขอ  

5. คณะกรรมการบรหิารจะเป็นองคบ์รหิารของสโมสรตามทีก่ําหนดไวใ้นธรรมนูญของสโมสร ในกรณีทีน่ายก

หรอือุปนายกไม่อยู่ คณะกรรมการบรหิารอาจจะเลอืกเจา้หน้าทีห่รอืกรรมการบรหิารหน่ึงคนเพือ่ทาํหน้าที่
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เป็นประธานในการประชุมสโมสร ตอ้งจดัทํารายงานประจาํปีต่อสโมสรเพือ่แจง้ใหส้มาชกิทุกคนทราบถงึการ

ดาํเนินงานของสโมสร  จดัประชุมตามกําหนดอย่างสมํ่าเสมอซึง่เปิดใหส้มาชกิสโมสรทีป่ฏบิตัติามขอ้กําหนด

ครบถว้นเขา้ร่วมประชุม  อย่างไรกต็าม สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมการประชุมนัน้จะตอ้งไม่กล่าวสิง่ใดในการประชุม

ยกเวน้จะไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการบรหิาร 

 
อาจใสห่น้าทีร่บัผดิชอบของเจา้หน้าทีแ่ละวาระการดาํรงตําแหน่งไดท้ีนี่ ่

 

มาตรา ๔ — คณะกรรมการ 

นายกสโมสรจะแต่งตัง้คณะกรรมการประจาํดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการเพิม่เตมิหรอืคณะกรรมการพเิศษตาม

ความจําเป็น หรอืเพือ่ความสะดวกต่อการบรหิารงานของสโมสร โดยตอ้งระบุหน้าทีร่บัผดิชอบเมื่อมกีารแต่งตัง้

โดยมตขิองคณะกรรมการบรหิาร 

1. บรกิารระหว่างประเทศ   คณะกรรมการชุดน้ีจะบ่งชีโ้อกาสในการวางแผนงานและดาํเนินกจิกรรมหรอื

โครงการบําเพญ็ประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงเรื่องทุกปี ซึ่งมุ่งหมายจะสรา้งการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื ทีม่ี

ประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนระหว่างประเทศ โดยใหส้มาชกิสโมสรทัง้หมดหรอืสว่นใหญ่มสีว่นร่วม 

2. บรกิารชุมชน   คณะกรรมการบรกิารชุมชนจะบ่งชีแ้ผนงานและดําเนินกจิกรรมหรอืโครงการบําเพญ็

ประโยชน์อย่างน้อยหน่ึงเรื่องทุกปี ซึง่มุ่งสรา้งการเปลีย่นแปลงอย่างยัง่ยนืทีจ่ะมปีระโยชน์โดยตรงแก่ชุมชน

ทอ้งถิน่ หรอืชุมชนในมหาวทิยาลยั โดยใหส้มาชกิสโมสรทัง้หมดหรอืสว่นใหญ่มสีว่นร่วม 

3. พฒันาอาชพี   คณะกรรมการชุดน้ีรบัผดิชอบในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาอาชพีแบบเบด็เสรจ็ซึง่มุ่ง

หมายจะขยายเครอืขา่ยดา้นวชิาชพี ทาํใหส้มาชกิไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าอื่นๆ และสรา้งทกัษะ

ความชํานาญจากการฝึกอบรมความเป็นผูนํ้า 

4. การเงนิ   คณะกรรมการน้ีจะคดิหาวธิกีารทางการเงนิของกจิกรรมใดๆ ของสโมสร ซึง่ตอ้งใชเ้งนิทุนโดย

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

5. สโมสร   คณะกรรมการชุดน้ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามเขา้ประชุม การพฒันาสมาชกิภาพ สง่เสรมิ

กจิกรรมต่างๆ ประสานงานการประชาสมัพนัธแ์ละเรื่องอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 

6. มลูนิธ ิ  คณะกรรมการชุดน้ีจะจดัการอบรม พฒันากลยุทธใ์นการหาทุน และแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารกบั

สมาชกิสโมสรเพือ่เป็นการสนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี

 
อาจจะใสค่ณะกรรมการเพิม่เตมิและหน้าทีข่องคณะกรรมการทีนี่ ่

 

มาตรา ๕ — การประชุม 

1. การประชุมประจําปีของสโมสรและคณะกรรมการบรหิารสโมสรจะจดัขึน้ไม่เกนิวนัที ่__________________ 

ของทุกปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การอภปิรายแผนงานและเป้าหมายประจาํปี และ/หรอื ของปีต่อไป  
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2. สโมสรน้ีจะประชุมตามรายละเอยีดต่อไปน้ี _______________________________________________ 

หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืงดการประชุมปกต ิจะตอ้งแจง้ใหส้มาชกิสโมสรทุกคนทราบดว้ยวธิกีารที่

เหมาะสม 

3. สมาชกิทุกคนของสโมสรน้ีจะเขา้ประชุมอย่างน้อย _________ % ของการประชุมทีก่ําหนดตามปกตขิอง

สโมสร 

4. คณะกรรมการบรหิารจะประชุมตามรายละเอยีดต่อไปน้ี ______________________________________ 

นายกสโมสรอาจเรยีกประชุมพเิศษคณะกรรมการบรหิารสโมสรได ้หรอืเมื่อมกีรรมการบรหิาร 2 คนรอ้งขอ 

ซึง่จะตอ้งแจง้ใหท้ราบดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

5. การประชุมประจําปีของสโมสร คณะกรรมการบรหิารสโมสรและสโมสรอุปถมัภ์จะจดัขึน้ไม่เกนิวนัที ่

________________________ ของทุกปี เพือ่เป็นการยนืยนัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและคาํมัน่สญัญาใน

ความเป็นผูอุ้ปถมัภ ์สมาชกิหน่ึงคนหรอืมากกว่าของสโมสรอุปถมัภ์จะเขา้ร่วมประชุมปกตไิม่น้อยกว่า 

___________ ครัง้ต่อปี และเขา้ร่วมประชุมปกตหิรอืประชุมพเิศษของคณะกรรมการบรหิารสโมสรไม่น้อย

กว่า ___________ ครัง้ต่อปี สาํหรบัสโมสรโรทาแรคท์ทีม่สีโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทอ์ุปถมัภค์วร

จะวางแผนงานการประชุมประจําปีอย่างน้อยหน่ึงครัง้ และร่างหน้าทีร่บัผดิชอบในการเขา้ประชุมปกต ิเพือ่

สง่เสรมิความร่วมมอื การสื่อสาร และกําหนดความคาดหวงัในความเป็นผูอุ้ปถมัภใ์หช้ดัเจน 

6. สมาชกิทีข่าดประชุมทีก่ําหนดตามปกตขิองสโมสรอาจทดแทนการขาดประชุมดว้ยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

ก) เขา้ประชุมปกตขิองสโมสรโรทาแรคทอ์ื่น หรอืสโมสรโรตาร ีหรอื 

ข) เขา้ร่วมและมสีว่นร่วมในโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรหรอืงานในชุมชนทีส่โมสรอุปถมัภ ์หรอื 

ค) เขา้ร่วมการประชุมใหญ่หรอืการประชุมก่อนการประชุมใหญ่ของโรตารสีากล การประชุมใหญ่ภาคหรอื

ภาคร่วมประจาํปีหรอืการสมัมนาอบรมของโรตารหีรอืโรทาแรคท ์หรอืการประชุมอื่นทีค่ณะ

กรรมการบรหิารอนุญาต 

7. สมาชกิสว่นใหญ่ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นจะประกอบกนัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมปกตหิรอืประชุมพเิศษ

ของสโมสร  กรรมการบรหิาร 4 คน ซึง่หน่ึงในนัน้ตอ้งเป็นนายกหรอือุปนายกจะประกอบกนัเป็นองคป์ระชุม

ในการประชุมใดๆ ของคณะกรรมการบรหิาร 

 

มาตรา ๖ — ค่าธรรมเนียมและค่าบาํรุง 

1. ค่ารบัเขา้เป็นสมาชกิใหม่เป็นเงนิจาํนวน __________ บาท ค่าบํารุงสโมสรรายปีคนละ __________ บาท  

2. ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงใหเ้สรจ็สิน้ก่อน สมาชกิผูน้ัน้จงึจะไดช้ื่อว่าเป็นสมาชกิทีม่คีุณสมบตัิ

ครบถว้น 
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มาตรา ๗ — วิธีการรบัสมาชิก 

1. สมาชกิอาจเสนอชื่อผูส้มคัร สมาชกิทีค่าดหวงัอาจมคีาํขอ หรอืสโมสรอื่นอาจเสนอชื่อสมาชกิเก่าหรอืสมาชกิ

โอนยา้ยเพือ่เขา้ร่วมในสโมสรน้ี วธิกีารรบัสมาชกิใหม่ของสโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัจะตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูม้อีํานาจของมหาวทิยาลยัตามความเหมาะสม 

2. สโมสรจะอนุมตัหิรอืปฏเิสธสมาชกิภาพของผูส้มคัรไดภ้ายใน ___________ วนั และแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 

 

อาจเพิม่เตมิคุณสมบตัหิรอืกระบวนการในการรบัสมาชกิใหม่ทีน้ี่  วธิกีารคดัคา้นจากสมาชกิปัจจุบนัอาจเพิม่เตมิ

ไวท้ีน้ี่ดว้ย 

 

มาตรา ๘ — การแกไ้ขขอ้บงัคบั 

1. ขอ้บงัคบัน้ีอาจจะแกไ้ขไดโ้ดยการลงคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ของสมาชกิทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทีร่่วมประชุม

ปกตหิรอืประชุมพเิศษใดๆ ของสโมสรซึง่ครบองคป์ระชุม   โดยมกีารแจง้ใหท้ราบถงึการลงคะแนนเสยีงใน

เรื่องนัน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั  ในระหว่างการประชุมสโมสรซึง่มสีมาชกิครบองคป์ระชุม และการแกไ้ข

ขอ้บงัคบันัน้ไดร้บัความเหน็ชอบจากสโมสรโรตารอีุปถมัภ ์

2. การเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์และประมวลนโยบาย

ของโรตาร ี
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