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ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์
[ปรบัปรุงตามมตคิณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล เดอืนตุลาคม 2562] 

 

มาตรา ๑ — ชื่อ 
ชื่อขององคก์รน้ีคอืสโมสรโรทาแรคท ์

 

 

องคก์รน้ีอุปถมัภโ์ดยสโมสร 

 

 

 

มาตรา ๒ — ความมุ่งหมาย 
ความมุ่งหมายของสโมสรโรทาแรคท ์คอื 

สมาชกิโรตารยีกย่องถงึการเปลีย่นแปลงทีด่ทีีด่ําเนินการโดยคนหนุ่มสาวผ่านความมุ่งมัน่สว่นตวัและความ

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหพ้ลงัแก่คนหนุ่มสาวและผูม้วีชิาชพีอายุน้อยในการปฏบิตักิารในการบรกิารชุมชนและบรกิาร

ระหว่างประเทศ พฒันาความชาํนาญในการเป็นผูนํ้าจากการพฒันาวชิาชพี และมมุีมมองทีก่วา้งไกลทัว่โลก ซึง่

จะสง่เสรมิสนัตภิาพโลกและความเขา้ใจในวฒันธรรม ในฐานะทีเ่ป็นเพือ่นผูร่้วมบําเพญ็ประโยชน์ และสาํหรบั 

นกัศกึษาและผูม้วีชิาชพีอายุน้อยไดป้ฏบิตักิารในการบรกิารชุมชนและบรกิารระหว่างประเทศ ซึง่สรา้งสรรคก์าร

แกไ้ขปัญหาทีย่ ัง่ยนืในเรื่องทีท่า้ทายทัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลก เชื่อมโยงกบัชุมชนโรตารทีัว่โลกเพือ่ขยาย

เครอืขา่ยดา้นวชิาชพี แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าและสรา้งมติรภาพทีย่ ัง่ยนืชัว่ชวีติไปทัว่โลก พฒันาความ

ชาํนาญในการเป็นผูนํ้าชุมชนและผูนํ้าโลก สรา้งมติรภาพในทอ้งถิน่และทัว่โลก มคีวามสนุกสนานในขณะที่

ตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรกิารเหนือตนเอง 

 

มาตรา ๓ — การอุปถมัภ ์
1. ผูอุ้ปถมัภข์องสโมสรโรทาแรคทน้ี์เป็นผูใ้หค้าํแนะนําและใหก้ารสนบัสนุนสโมสรโรทาแรคทแ์ห่งน้ี โดยมี

คณะกรรมการร่วมจํานวนตามทีส่โมสรกําหนด  

2. สโมสรน้ีมไิดเ้ป็นสว่นหน่ึงของสโมสรอุปถมัภ ์ และสโมสรหรอืสมาชกิของสโมสรน้ีไม่มสีทิธหิรอืผลประโยชน์

พเิศษใดๆ จากสโมสรอุปถมัภ์ 

3. สโมสรแห่งน้ีเป็นองคก์รทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเมอืงและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4. สโมสรน้ีอาจจะเป็นสโมสรในมหาวทิยาลยั* หรอืในชุมชน หากเป็นสโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยั การ

ควบคุมดแูลและการใหค้ําปรกึษาโดยสโมสรอุปถมัภจ์ะกระทําโดยความร่วมมอือย่างเตม็รปูแบบกบั
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เจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยั ดว้ยความเขา้ใจว่าสโมสรบางสโมสรจะตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบยีบและ

นโยบายทีก่ําหนดโดยเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัสาํหรบัองคก์รนกัศกึษา และกจิกรรมนอกหลกัสตูรของ

มหาวทิยาลยัทัง้หมด 

5. นายกสโมสรจะตอ้งปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิใหแ้ก่โรตารสีากลไม่เกนิวนัที ่30 มถิุนายนของทุก

ปี เพือ่ทีจ่ะรกัษาสถานภาพทีไ่ดร้บัการรบัรองจากโรตารสีากล การไม่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัของสโมสรและ

สมาชกิใหแ้ก่โรตารสีากลทุกปี จะมผีลใหส้โมสรถูกยุบเลกิ 

*ตามทีใ่ชใ้นธรรมนูญฉบบัน้ี  คาํว่า “มหาวทิยาลยั” หมายรวมถงึสถาบนัการศกึษาในระดบัสงู 

 

มาตรา ๔ — สมาชิกภาพ 
1. ผูม้สีทิธิเ์ป็นสมาชกิจะเป็นนักเรยีนนกัศกึษาและผูม้วีชิาชพีอายุน้อยทีม่อีุปนิสยัดแีละมคีวามสามารถทีจ่ะเป็น

ผูนํ้า โดยมอีายุ 18 ปีและมากกว่า 

2. วธิกีารรบัสมาชกิใหม่ของสโมสรน้ีตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัจะกําหนดขึน้โดยสโมสรซึง่ปรกึษากบัสโมสร

อุปถมัภ ์ วธิกีารรบัสมาชกิใหม่ของสโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัจะตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากผูม้ี

อํานาจทีเ่หมาะสมในมหาวทิยาลยัดว้ย 

3. สมาชกิภาพของโรทาแรคท์จะสิน้สุดโดยอตัโนมตัดิว้ยสาเหตุดงัต่อไปน้ี (ก) สโมสรยุบเลกิไป หรอื (ข) ไม่

สามารถเขา้ประชุมไดต้ามทีก่ําหนด  นอกเสยีจากจะไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการบรหิารสโมสรดว้ย

เหตุผลทีด่แีละเพยีงพอ  

4. สมาชกิภาพอาจจะสิน้สุดลงดว้ยเหตุผลตามดุลยพนิิจของสโมสรดว้ยการลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของสมาชกิทัง้หมดทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น 

 

มาตรา ๕ — การประชุม 
1. สโมสรโรทาแรคท์จะตอ้งมกีารประชุมตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบั  ตามเวลาและสถานทีแ่ลว้แต่ความสะดวกของ

สมาชกิ 

2. การเขา้ประชุมอาจจะเป็นการประชุมแบบมาพบปะกนั หรอืการประชุมออนไลน์ หรอืใชก้ารตดิต่อในระบบ

ออนไลน์สาํหรบัสมาชกิทีม่เิช่นนัน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

3. คณะกรรมการบรหิารของสโมสรน้ีจะตอ้งประชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

4. การประชุมของสโมสรโรทาแรคทแ์ละของคณะกรรมการบรหิารสโมสร อาจงดไดใ้นระหว่างวนัหยุดพกัผ่อน

หรอืหยุดภาคเรยีน หรอืตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร 

 

มาตรา ๖ — คณะกรรมการ 
นายกสโมสรอาจจะแต่งตัง้คณะกรรมการประจําหรอืคณะกรรมการพเิศษตามความจําเป็นหรอืตามความสะดวก

ของการบรหิารสโมสร  และในการแต่งตัง้จะตอ้งแจง้หน้าทีใ่นระยะทีแ่ตง่ตัง้  คณะกรรมการพเิศษดงักล่าวจะ
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หมดวาระลงเมื่อเสรจ็สิน้การปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ หรอืโดยคําสัง่เพกิถอนจากนายกสโมสร  ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสโมสรดว้ย 

 

มาตรา ๗ — เจา้หนา้ที่และกรรมการบริหาร 
1. เจา้หน้าทีข่องสโมสรจะประกอบดว้ย นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิ และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ 

เพิม่เตมิอกีตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของสโมสร 

2. องคบ์รหิารของสโมสรน้ีจะเป็นคณะกรรมการบรหิาร  ซึ่งประกอบดว้ยนายกสโมสร นายกเพิง่ผ่านพน้ (หาก

ม)ี อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและกรรมการบรหิารอื่นๆ จาํนวนเท่าใดกไ็ดต้ามแต่สโมสรจะพจิารณา  

คณะกรรมการจะตอ้งเลอืกตัง้จากสมาชกิทีป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดอย่างครบถว้น  การตดัสนิใจตลอดจน

นโยบายและการปฏบิตังิานต่างๆ ของคณะกรรมการบรหิารและของสโมสรจะตอ้งเป็นไปตามธรรมนูญฉบบั

น้ี   และนโยบายทีก่ําหนดโดยโรตารสีากล 

 หากเป็นสโมสรในมหาวทิยาลยั สโมสรน้ีจะตอ้งปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและนโยบายทีก่ําหนดขึน้โดย

เจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัเพือ่ใชก้บัองคก์รนกัศกึษา รวมทัง้กจิกรรมนอกหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

 คณะกรรมการบรหิารสโมสรจะมหีน้าทีค่วบคุมดแูลเจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการต่างๆ โดยทัว่ไป  และหากมี

ความเหน็หรอืมเีหตุผลอนัสมควรกอ็าจจะประกาศใหต้ําแหน่งใดๆ ว่างลงได ้ คณะกรรมการบรหิารสโมสรจะ

ทาํหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการรบัอุทธรณ์เรื่องการตดัสนิใจต่างๆ ของเจา้หน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานของ

กรรมการ 

3. การเลอืกตัง้เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะตอ้งทําทุกปี โดยจะตอ้งใชว้ธิกีารต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบั

ระเบยีบประเพณีทีท่างทอ้งถิน่ไดเ้คยปฏบิตักินัมาตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ กจ็ะตอ้ง

เป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ของสมาชกิซึง่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้และปฏบิตัติามขอ้กําหนดอย่างครบถว้น 

 เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะดํารงอยู่ในตําแหน่งมกีําหนดวาระ 1 ปี  เวน้แต่ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

สโมสรใหม้วีาระน้อยกว่า 1 ปี   

4. เจา้หน้าทีส่โมสร กรรมการบรหิารและประธานบรกิารต่างๆ ทีจ่ะเขา้มารบัตําแหน่งของสโมสรโรทาแรคทจ์ะ

ไดร้บัการอบรมการเป็นผูนํ้าจากคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค   

 

มาตรา ๘ — กิจกรรมและโครงการ 
1. สโมสรน้ีจะตอ้งรบัผดิชอบในการวางแผนงาน การจดัองคก์ร การเงนิและการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของ

สโมสรเอง และจะตอ้งจดัหาทุน กําลงัคนและความคดิรเิริม่ทีจ่ําเป็น  ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นโครงการร่วมหรอื

กจิกรรมร่วมระหว่างสโมสรโรทาแรคทก์บัองคก์รอื่นๆ  ซึง่ความรบัผดิชอบน้ีจะตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนักบั

องคก์รอื่นๆ ดงักล่าวนัน้ดว้ย 

2. ในปีหน่ึง สโมสรน้ีจะตอ้งทาํกจิกรรมทีเ่ป็นโครงการใหญ่ของสโมสรอย่างน้อย 2 โครงการ  โครงการหน่ึงเพือ่

ใหบ้รกิารแก่ชุมชน  และอกีโครงการหน่ึงเพือ่ใหบ้รกิารแก่ชุมชนต่างประเทศ  โครงการแต่ละโครงการ

จะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากสมาชกิทัง้หมดหรอืสมาชกิสว่นใหญ่ของสโมสร 
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3. สโมสรจะตอ้งรบัผดิชอบในการหาทุนทีจ่ําเป็นเพือ่ดาํเนินโครงการของตน สโมสรจะไม่รอ้งขอหรอืยอมรบั

การช่วยเหลอืทางการเงนิจากสโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทอ์ื่นๆ มากไปกว่าเป็นครัง้คราว สโมสร

อุปถมัภอ์าจจะใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิเมื่อมกีารเหน็ชอบร่วมกนั เงนิทุนทัง้หมดทีห่ามาไดเ้พือ่โครงการ

บําเพญ็ประโยชน์ จะตอ้งถูกใชไ้ปในวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 

มาตรา ๙ — เงินค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียม 
1. สโมสรอุปถมัภ์จะตอ้งชําระค่ารบัรองการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หแ้ก่โรตารสีากล ตามทีค่ณะกรรมการ

บรหิารโรตารสีากลกําหนดสําหรบัสโมสรโรทาแรคทใ์หม่หรอืทีข่อกลบัเป็นสโมสรอกีครัง้หน่ึง 

2. เงนิค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่ารบัเขา้เป็นสมาชกินัน้  สโมสรอาจจะเรยีกเกบ็ใหเ้พยีงพอจะใชจ่้ายในการ

บรหิารงานภายในสโมสร  สว่นเงนิทุนเพือ่ดาํเนินกจิกรรมและเพือ่โครงการต่างๆ ของสโมสร  เป็นหน้าที่

ของสโมสรทีจ่ะตอ้งจดัหานอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่ารบัเขา้เป็นสมาชกิ  และจะตอ้ง

จดัเกบ็ไวใ้นบญัชแียกต่างหาก จะตอ้งมกีารตรวจสอบบญัชกีารใชจ่้ายเงนิของสโมสรอย่างถีถ่ว้นโดยผู้

ตรวจสอบบญัชทีีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทุกปี 

3. สโมสรโรทาแรคทค์วรจะกําหนดแนวทางการเงนิทีจ่ะทําใหม้ัน่ใจว่าเงนิทุนทัง้หมดไดร้บัการจดัการดว้ยความ

รบัผดิชอบและโปร่งใส รวมทัง้เงนิทุกประเภททีเ่กบ็มาเพือ่สนบัสนุนโครงการบําเพญ็ประโยชน์สอดคลอ้งกบั

กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของธนาคารในประเทศ รวมทัง้มแีผนงานในการใชจ่้ายเงนิหากสโมสรโรทาแรคท์

เลกิไปหรอืถูกยุบเลกิ 

 

มาตรา ๑๐ — การยอมรบัธรรมนูญและขอ้บงัคบั 
สมาชกิทุกคนของสโมสรน้ีเมื่อยอมรบัการเป็นสมาชกิ จะตอ้งยอมรบัหลกัการของโรทาแรคทต์ามทีแ่สดงไวใ้น

ความมุ่งหมายของโรทาแรคท ์ และจะตอ้งยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรน้ี  และดว้ย

กรณีดงักล่าวจะถอืว่ามสีทิธพิเิศษในสโมสร  ไม่มสีมาชกิใดไดร้บัการยกเวน้จากธรรมนูญและขอ้บงัคบัสโมสร

โดยกล่าวอา้งว่า ตนไม่ไดร้บัสาํเนาธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร 

 

มาตรา ๑๑ — ขอ้บงัคบั 
สโมสรน้ีจะตอ้งยอมรบัขอ้บงัคบัรวมทัง้ขอ้แกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่ขดัแยง้กบัธรรมนูญฉบบัน้ี  ซึง่ถอืเป็นเรื่องจาํเป็น

หรอืสะดวกสาํหรบัการบรหิารงานของสโมสร  หากขอ้แกไ้ขต่างๆ ทีย่อมรบันัน้เป็นไปตามกระบวนการแกไ้ข

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น  “ขอ้บงัคบัมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท”์ 

 

มาตรา ๑๒ — ชื่อและรูปสญัลกัษณ ์
ชื่อและรปูสญัลกัษณ์ของโรทาแรคทจ์ะถูกสงวนสทิธใิหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิสโมสรโรทาแรคทเ์ท่านัน้  สมาชกิ

ของสโมสรน้ีมสีทิธทิีจ่ะประดบัหรอืแสดงชื่อและรูปสญัลกัษณ์โรทาแรคทไ์ด ้ การใชส้ญัลกัษณ์จะตอ้งเป็นไป
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ในทางทีเ่ชดิชเูกยีรตแิละเหมาะสมเมื่อยงัคงเป็นสมาชกิอยู่ สมาชกิจะหมดสทิธกิารใชช้ื่อและรปูสญัลกัษณ์

ดงักล่าวเมื่อสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ๆ ไดส้ิน้สุดลงหรอืเมื่อสโมสรถูกยุบเลกิ 

 

มาตรา ๑๓ — อายุของสโมสร 
สโมสรจะคงอยู่ไดต้ราบเท่าทีส่โมสรยงัคงดําเนินกจิกรรมตามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นธรรมนูญสโมสร และตาม

นโยบายทีโ่รตารสีากลไดก้ําหนดเกีย่วกบัสโมสรโรทาแรคท ์ หรอืจนกว่าสโมสรจะถูกเพกิถอนไปดงัน้ี   

(ก) โดยโรตารสีากลอนุมตัเิหน็ชอบไม่ว่าจะไดร้บัการยนิยอมจากสโมสรอุปถมัภห์รอืไม่ หรอืดว้ยความเหน็

พอ้งของสโมสรอุปถมัภว์่า 

1) สโมสรน้ีไม่ไดป้ฏบิตัติามธรรมนูญสโมสร 

2) รเิริม่ รกัษาหรอืคงไวซ้ึง่สมาชกิภาพของบุคคลทีร่เิริม่หรอืสนบัสนุนการฟ้องรอ้งภาคโรตาร ี 

โรตารสีากล หรอืมลูนิธโิรตาร ีรวมทัง้กรรมการบรหิาร กรรมการมลูนิธ ิเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้ง 

หรอื 

3) จากสาเหตุอื่น 

(ข) โดยสโมสรอุปถมัภ ์หรอื 

(ค) โดยทีส่โมสรตดัสนิใจเพกิถอนตนเอง  

เมื่อสโมสรน้ีไดถู้กเพกิถอนไป  สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้ื่อโรทาแรคท ์ และการใชรู้ป

สญัลกัษณ์โรทาแรคทข์องสโมสรและของสมาชกิแต่ละคนหรอืร่วมกนักจ็ะหมดสิน้สภาพไปดว้ย 

 

มาตรา ๑๔ — การบริหาร 
ธรรมนูญน้ีจะแกไ้ขเพิม่เตมิไดโ้ดยมตขิองคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลเท่านัน้ และสโมสรโรทาแรคท์

ทุกสโมสรจะตอ้งยอมรบัขอ้แกไ้ขใน “ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท”์ ทุกขอ้โดยอตัโนมตั ิ

 

661-TH—1219(1019) 

ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 


