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มาตรา 1 บทนิ ยาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริหาร
ข้อบังคับ
กรรมการบริหาร
สมาชิก
โรตารีสากล (RI)
สโมสรโรตารีในเครือ
(Satellite Club) (หากมี)
7. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. ปี

หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสโมสรแห่งนี้
หมายถึง ข้อบังคับของสโมสรแห่งนี้
หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริหารของสโมสรแห่งนี้
หมายถึง สมาชิกทีไ่ ม่ใช่สมาชิกกิตติมศักดิ ์ของสโมสรแห่งนี้
หมายถึง องค์กรโรตารีสากล
หมายถึง สโมสรมุ่งหวังทีส่ มาชิกของสโมสรนัน้ ต้องเป็ นสมาชิกของ
สโมสรแห่งนี้ดว้ ย
หมายถึง การสือ่ สารทีส่ ามารถเป็ นเอกสารอ้างอิง โดยไม่คานึงถึงวิธกี าร
ส่งผ่าน
หมายถึง ระยะเวลาสิบสองเดือนทีเ่ ริม่ ต้นจากวันที่ 1 กรกฎาคม

มาตรา 2 ชื่อ
องค์กรนี้มชี ่อื ว่าสโมสรโรตารี

(สมาชิกของโรตารีสากล)

ชื่อสโมสรโรตารีในเครือของสโมสรแห่งนี้ คือ สโมสรโรตารี
(ในเครือของสโมสรโรตารี
)

มาตรา 3 จุดประสงค์
จุดประสงค์ของสโมสรนี้คอื
(ก) เพือ่ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโรตารี
(ข) ดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์ให้ประสบความสาเร็จตามบริการ 5 แนวทาง
(ค) ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของโรตารีโดยการทาให้สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง
(ง) สนับสนุนมูลนิธโิ รตารี และ
(จ) พัฒนาผูน้ าเหนือระดับสโมสร

มาตรา 4 พื้นที่สโมสร
พืน้ ทีข่ องสโมสรแห่งนี้ คือ
_____
สโมสรในเครือของสโมสรนี้จะตัง้ อยู่ในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้หรือพืน้ ทีร่ อบๆ
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มาตรา 5 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโรตารีคอื เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบาเพ็ญประโยชน์ ในการดาเนินกิจกรรมที่
มีคุณค่าเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
ข้อหนึง่ การเสริมสร้างความคุน้ เคยระหว่างสมาชิกเพือ่ การบาเพ็ญประโยชน์
ข้อสอง เชิดชูมาตรฐานแห่งจริยธรรมอันสูงส่งในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่
ยังคุณประโยชน์และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมใิ จในอาชีพของตนเพือ่ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ข้อสาม การให้โรแทเรียนนาเอาอุดมการณ์แห่งการบาเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวติ ส่วนตัว ธุรกิจ และชุมชน
ข้อสี ่ การเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและ
วิชาชีพทัวโลกที
่
่มอี ุดมการณ์ในการบาเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

มาตรา 6 บริ การ 5 แนวทาง
บริการ 5 แนวทางของโรตารีเป็ นกรอบทีเ่ ป็ นหลักธรรมและหลักปฏิบตั ใิ นการทางานของสโมสรโรตารี
1. บริการสโมสร เป็ นแนวทางแรกแห่งการบริการ เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีโ่ รแทเรียนทาภายในสโมสรเพือ่ ช่วยให้
สโมสรดาเนินงานประสบความสาเร็จ
2. บริการด้านอาชีพ เป็ นแนวทางที่ 2 แห่งการบริการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณใน
ธุรกิจและวิชาชีพ ยกย่องคุณค่าของอาชีพทีม่ เี กียรติทุกอาชีพ และส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบริการใน
อาชีพทุกอาชีพ บทบาทของสมาชิกรวมถึงการปฏิบตั ติ นและดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการของ
โรตารี และใช้ทกั ษะ/ความชานาญด้านอาชีพกับโครงการทีส่ โมสรพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบสนองประเด็นปั ญหา
และความต้องการของสังคม
3. บริการชุมชน เป็ นแนวทางที่ 3 แห่งการบริการ เป็ นความพยายามหลากหลายของโรแทเรียนทีจ่ ะช่วย
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูค้ นทีอ่ ยู่ในอาณาเขตหรือเขตเมืองของสโมสร ซึง่ บางครัง้ อาจจะร่วมมือกับผูอ้ ่นื
4. บริการระหว่างประเทศ เป็ นแนวทางที่ 4 แห่งการบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รแทเรียนทาเพือ่
ส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสุขระหว่างกันในนานาประเทศ โดยการส่งเสริมความคุน้ เคยกับผูค้ น
ในประเทศอื่นๆ รวมทัง้ วัฒนธรรม ประเพณี ความสาเร็จ แรงบันดาลใจ ตลอดจนปั ญหาต่างๆ โดยการ
อ่านและการติดต่อกัน และความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสโมสรทุกสโมสร เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนในประเทศอื่น
5. บริการเยาวชน เป็ นแนวทางที่ 5 แห่งการบริการ ยกย่องการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ โี ดยกลุ่มเยาวชนและ
คนหนุ่มสาวจากการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ า มีสว่ นร่วมในโครงการบริการชุมชนและ
บริการระหว่างประเทศ ตลอดจนโปรแกรมการแลกเปลีย่ นต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนสันติสุขโลกรวมทัง้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ
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มาตรา 7 การประชุมต่างๆ
หมวด 1 — การประชุมปกติ
(ก) วันและเวลา สโมสรแห่งนี้จะมีการประชุมปกติประจาสัปดาห์ตามวันและเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ
(ข) วิธกี ารประชุม การเข้าประชุมอาจเป็ นการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์/ออนไลน์ หรือทางกิจกรรม
การมีปฏิสมั พันธ์ระบบออนไลน์ การประชุมทีม่ กี ารโต้ตอบควรพิจารณาจัดในวันทีม่ กี ารโพสต์กจิ กรรมทีม่ ี
การโต้ตอบ
(ค) การเปลีย่ นแปลงการประชุม หากมีเหตุผลทีด่ ี คณะกรรมการบริหารอาจเลื่อนการประชุมปกติไปเป็ นวัน
หนึ่งวันใดระหว่างหลังวันประชุมปกติไปจนถึงวันประชุมปกติครัง้ ต่อไปได้ หรืออาจจะเปลีย่ นเวลาในวัน
ปกติ หรือเปลีย่ นสถานทีป่ ระชุมได้
(ง) การงดการประชุม คณะกรรมการบริหารอาจงดการประชุมปกติดว้ ยเหตุผลต่อไปนี้
(1) วันหยุดหรือในระหว่างสัปดาห์ทม่ี วี นั หยุด
(2) เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
(3) เมื่อเกิดโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบตั อิ นั มีผลกระทบต่อทัง้ ชุมชน หรือ
(4) เกิดการต่อสูก้ นั ด้วยอาวุธในชุมชน
คณะกรรมการบริหารอาจงดประชุมปกติได้ไม่เกินสีค่ รัง้ ในหนึ่งปี ด้วยสาเหตุทม่ี ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในทีน่ ้ี แต่
จะต้องไม่งดการประชุมเกินสามครัง้ ติดต่อกัน
(จ) การประชุมของสโมสรโรตารีในเครือ (หากมี) หากบัญญัตไิ ว้ในข้อบังคับ สโมสรโรตารีในเครือจะมีการ
ประชุมปกติประจาสัปดาห์ในสถานทีต่ ามวันและเวลาทีก่ าหนดโดยสมาชิก วัน เวลาและสถานทีข่ องการ
ประชุมอาจจะเปลีย่ นแปลงไปโดยวิธกี ารเดียวกับการประชุมปกติของสโมสรในหมวด 1 (ค) ของมาตรานี้
การประชุมของสโมสรโรตารีในเครืออาจจะยกเลิกได้ดว้ ยเหตุทแ่ี จงรายละเอียดเอาไว้ตามหมวด 1 (ง) ของ
มาตรานี้ สาหรับวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงนัน้ สุดแล้วแต่ขอ้ บังคับกาหนดไว้
(ฉ) การยกเว้น ข้อบังคับอาจจะรวมถึงบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับหมวดนี้ อย่างไรก็ตาม สโมสรต้องมีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
หมวด 2 — การประชุมประจาปี
(ก) สโมสรต้องจัดการประชุมประจาปี เพือ่ เลือกตัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละนาเสนอรายงานครึง่ ปี ซ่งึ รวมถึงรายรับและ
รายจ่ายของปี ปัจจุบนั หร้อมกับรายงานการเงินของปี ท่ผี า่ นมาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ
(ข) สโมสรโรตารีในเครือจะจัดการประชุมประจาปี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม เพือ่ เลือกตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องสโมสร
โรตารีในเครือ
หมวด 3 — การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มรี ายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ สาหรับสมาชิกทุกคน ภายใน 60 วันหลังการประชุม
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มาตรา 8 สมาชิ กภาพ
หมวด 1 — คุณสมบัตทิ วไป
ั ่ สโมสรนี้ประกอบด้วยสมาชิกทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ มีอุปนิสยั ดี มีคุณธรรมและความเป็ น
ผูน้ า มีช่อื เสียงทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ วิชาชีพ และ/หรือ ชุมชน และเต็มใจทีจ่ ะบริการในชุมชนของตน และ/
หรือ ชุมชนทัวโลก
่
หมวด 2 — ประเภทสมาชิก สโมสรนี้มสี มาชิกสองประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ ์ สโมสร
อาจจะสร้างสรรค์ประเภทสมาชิกอื่นทีส่ อดคล้องกับหมวด 7 ของมาตรานี้ สมาชิกเหล่านี้จะถูกแจ้งแก่โรตารี
สากลว่าเป็ นสมาชิกสามัญหรือกิตติมศักดิ ์
หมวด 3 — สมาชิกสามัญ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามธรรมนูญของโรตารีสากล มาตรา 5 หมวด 2 อาจได้รบั เลือก
เป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรได้
หมวด 4 — สมาชิกภาพของสโมสรโรตารีในเครือ สมาชิกของสโมสรโรตารีในเครือของสโมสรนี้จะเป็ นสมาชิก
ของสโมสรนี้ดว้ ย จนกว่าสโมสรโรตารีในเครือจะได้รบั สมาชิกภาพเป็ นสโมสรโรตารีจากโรตารีสากล
หมวด 5 — สมาชิกซ้อนต้องห้าม สมาชิกคนใดไม่อาจจะ
(ก) เป็ นสมาชิกของสโมสรนี้ และสมาชิกของสโมสรอื่นในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากสโมสรโรตารีในเครือของ
สโมสรแห่งนี้ได้
(ข) เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์ของสโมสรนี้ในเวลาเดียวกัน
หมวด 6 — สมาชิกกิตติมศักดิ์ สโมสรนี้อาจจะเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ ์โดยให้คณะกรรมการบริหารกาหนดวาระ
การเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์ของบุคคลนัน้ ซึง่ จะ
(ก) ได้รบั การยกเว้นการจ่ายค่าบารุง
(ข) ไม่มสี ทิ ธิออกเสี
์
ยง
(ค) ไม่มสี ทิ ธิด์ ารงตาแหน่งใดๆ ในสโมสร
(ง) ไม่ถอื ประเภทอาชีพ และ
(จ) มีสทิ ธิเข้
์ าประชุมทุกการประชุม และได้รบั สิทธิพเิ ศษทุกอย่างของสโมสรแห่งนี้ แต่ไม่มสี ทิ ธิหรื
์ อสิทธิพเิ ศษ
ใดๆ ในสโมสรอื่น ยกเว้นมีสทิ ธิไปเยี
์ ย่ มสโมสรอื่นโดยไม่ตอ้ งไปในฐานะแขกของโรแทเรียน
หมวด 7 — ข้อยกเว้น ข้อบังคับอาจจะรวมถึงบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับมาตรา 8 หมวด 2 และหมวด 4-6

มาตรา 9 องค์ประกอบของสมาชิ กสโมสร
หมวด 1 — บทบัญญัตทิ วไป
ั ่ ให้จดั ประเภทอาชีพของสมาชิกแต่ละคนตามธุรกิจ วิชาชีพหรืออาชีพ หรือการ
บริการชุมชนของสมาชิกนัน้ ๆ ประเภทอาชีพอธิบายถึงกิจกรรมหลักและเป็ นทีย่ อมรับของสานักงาน บริษทั
หรือสถาบันทีส่ มาชิกทางานอยู่ หรือลักษณะของธุรกิจหรือวิชาชีพ หลักและเป็ นทีย่ อมรับของสมาชิก หรือ
ลักษณะของกิจกรรมบริการชุมชนของสมาชิกนัน้ คณะกรรมการบริหารอาจปรับเปลีย่ นประเภทอาชีพของ
สมาชิกได้ หากสมาชิกนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง วิชาชีพ หรืออาชีพ
หมวด 2 — สมาชิกภาพอันหลากหลายของสโมสร สมาชิกภาพของสโมสรนี้ควรเป็ นผูแ้ ทนของธุรกิจ วิชาชีพ
อาชีพ และองค์กรในชุมชนหลายภาคส่วน รวมทัง้ ความหลากหลายในเรื่องของอายุ เพศและเชือ้ ชาติ
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มาตรา 10 การเข้าประชุม
หมวด 1 — บทบัญญัตทิ วไป
ั ่ สมาชิกทุกคนควรเข้าประชุมปกติของสโมสรหรือการประชุมปกติของสโมสร
โรตารีในเครือ และเข้าร่วมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ งานและกิจกรรมอื่นๆ ของสโมสร การนับคะแนนการเข้า
ประชุมปกติของสมาชิกให้นับต่อเมื่อ
(ก) สมาชิกผูน้ นั ้ อยู่ในทีป่ ระชุมด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือในระบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 60 ของเวลา
การประชุม
(ข) สมาชิกได้อยู่ในการประชุมแล้วและได้รบั การตามตัวให้ออกจากทีป่ ระชุมโดยไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน และ
ภายหลังสมาชิกนัน้ ได้แสดงพยานหลักฐานและคณะกรรมการบริหารพอใจในเหตุผล
(ค) เข้าร่วมประชุมปกติออนไลน์หรือกิจกรรมโต้ตอบตามทีโ่ พสต์บนเว็บไซต์ของสโมสรภายในหนึ่งสัปดาห์ทม่ี ี
การโพสต์ หรือ
(ง) สมาชิกนัน้ ทดแทนการขาดประชุมครัง้ นัน้ โดยวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้ภายในปี เดียวกัน
(1) เข้าประชุมปกติอย่างน้อยร้อยละ 60 ของเวลาการประชุมทีส่ โมสรอื่น สโมสรชัวคราว
่
หรือสโมสร
โรตารีในเครือของอีกสโมสรหนึ่ง
(2) ไปเพือ่ เข้าประชุมปกติตามวันเวลาและสถานทีข่ องอีกสโมสรหนึ่ง หรือการประชุมของสโมสรโรตารีใน
เครือของอีกสโมสรหนึ่ง แต่สโมสรนัน้ ไม่มกี ารประชุมตามวันเวลาและสถานทีข่ องสโมสรนัน้
(3) ไปร่วมโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรหรือกิจกรรมชุมชนทีส่ โมสรสนับสนุน หรือเข้าประชุม
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(4) เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารหรือได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารให้เข้าประชุม
คณะกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ทส่ี มาชิกผูน้ นั ้ ได้รบั มอบหมาย
(5) มีสว่ นร่วมในการประชุมออนไลน์หรือกิจกรรมโต้ตอบบนเว็บไซต์ของสโมสร
(6) เข้าประชุมปกติของสโมสรโรทาแรคท์หรือสโมสรอินเทอร์แรคท์ กลุ่มชุมชนโรตารีหรือกลุ่มมิตรภาพ
โรตารี หรือสโมสรชัวคราวของโรทาแรคท์
่
หรืออินเทอร์แรคท์ กลุ่มชุมชนโรตารีหรือกลุ่มมิตรภาพ
โรตารี หรือ
(7) เข้าประชุมใหญ่โรตารีสากล สภานิตบิ ญ
ั ญัตโิ รตารี การประชุมอบรมผูว้ ่าการภาครับเลือก การสัมมนา
ของโรตารีสาหรับเจ้าหน้าทีโ่ รตารีสากลในอดีตและปั จจุบนั หรือการประชุมอื่นใดทีค่ ณะ
กรรมการบริหารโรตารีสากลหรือประธานโรตารีสากลอนุมตั ใิ ห้จดั ขึน้ การประชุมใหญ่โซนร่วม การ
ประชุมคณะกรรมการของโรตารีสากล การประชุมใหญ่ภาค การอบรมภาคประจาปี การประชุมใดๆ
ของภาคทีจ่ ดั ขึน้ โดยการอานวยการของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล การประชุมคณะกรรมการ
ภาคทีจ่ ดั ขึน้ โดยการอานวยการของผูว้ ่าการภาค หรือการประชุมระหว่างเมืองของสโมสรโรตารีทจ่ี ดั
ขึน้ เป็ นประจา
หมวด 2 — การขาดการประชุมทีส่ โมสรเป็นเวลานานขณะทีไ่ ปทางานในทีห่ ่างไกล หากสมาชิกต้องไปทางาน
ในทีห่ ่างไกลเป็ นเวลานาน การเข้าประชุมในสโมสรทีก่ าหนดให้ในพืน้ ทีท่ ป่ี ระกอบภารกิจสามารถทดแทนการ
ประชุมปกติในสโมสรของสมาชิก หากสโมสรทัง้ สองตกลงเห็นชอบ
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หมวด 3 — การขาดประชุมเนือ่ งจากกิจกรรมโรตารีอนื ่ ๆ การขาดประชุมไม่จาเป็ นต้องมีการประชุมทดแทน
หากในช่วงเวลาของการประชุม สมาชิกผูน้ นั ้
(ก) เดินทางไปหรือกลับจากการประชุมตามข้อย่อย (1)(ค)(7)
(ข) ทาหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในคณะกรรมการของโรตารีสากล หรือกรรมการมูลนิธโิ รตารี
(ค) ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนพิเศษผูว้ ่าการภาคในการก่อตัง้ สโมสรใหม่
(ง) ไปปฏิบตั ภิ ารกิจในฐานะพนักงานประจาโรตารีสากล
(จ) มีสว่ นร่วมในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทภ่ี าคหรือโรตารีสากลหรือมูลนิธโิ รตารีสนับสนุน ณ ดินแดน
ห่างไกลทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมทดแทนทีใ่ ดได้
(ฉ) ปฏิบตั กิ จิ ของโรตารีทค่ี ณะกรรมการบริหารมอบหมายโดยไม่ตอ้ งเข้าประชุมตามปกติ
หมวด 4 — การขาดประชุมของเจ้าหน้าทีโ่ รตารีสากล สมาชิกทีข่ าดประชุมจะได้รบั การยกเว้น หากสมาชิกผู้
นัน้ เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ั จจุบนั ของโรตารีสากล หรือเป็ นพาร์ทเนอร์ทเ่ี ป็ นโรแทเรียนของเจ้าหน้าทีป่ ั จจุบนั ของโรตารี
สากล
หมวด 5 — การขาดการประชุมทีไ่ ด้รบั การยกเว้น สมาชิกทีข่ าดประชุมจะได้รบั การยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการบริหารอนุมตั หิ ากเห็นว่ามีเหตุผล เงือ่ นไขและสถานการณ์ทด่ี แี ละพอเพียง การขาดประชุม
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นนี้ ไม่ควรขยายเวลาออกไปเกินกว่า 12 เดือน อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการลาประชุม
ด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือหลังการคลอดบุตร การรับบุตรบุญธรรม หรือในระหว่างการดูแลเด็กคณะ
กรรมการบริหารอาจจะขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่งเกินกว่าเวลา 12 เดือนแรก
(ข) จานวนรวมของอายุสมาชิกรวมกับจานวนปี ทเ่ี ป็ นสมาชิกในหนึ่งสโมสรหรือมากกว่าหนึ่งสโมสรแล้วเท่ากับ
85 ปี หรือมากกว่า สมาชิกผูน้ นั ้ เป็ นโรแทเรียนมาแล้วอย่างน้อย 20 ปี สมาชิกผูน้ นั ้ ได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อเลขานุการสโมสรว่าต้องการได้รบั การยกเว้นการเข้าประชุม และคณะกรรมการบริหารได้อนุมตั ิ
หมวด 6 — การนับคะแนนการประชุม เมื่อสมาชิกทีไ่ ด้รบั การยกเว้นการขาดประชุมภายใต้บทบัญญัตขิ อง
หมวด 5 (ก) ของมาตรานี้มไิ ด้เข้าร่วมประชุมสโมสร สมาชิกนัน้ และการขาดประชุมของสมาชิกนัน้ จะไม่นามา
รวมอยู่ในการนับคะแนนการเข้าประชุม ในกรณีทส่ี มาชิกได้รบั การยกเว้นการขาดประชุมภายใต้บทบัญญัตขิ อง
หมวด 4 หรือข้อย่อย 5 (ข) ของมาตรานี้เข้าร่วมประชุมสโมสร ให้นามารวมในจานวนสมาชิกและจานวนการ
ประชุมทีใ่ ช้คานวณคะแนนเข้าประชุมของสโมสร
หมวด 7 — ข้อยกเว้น ข้อบังคับอาจจะรวมบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับมาตรา 10

มาตรา 11 กรรมการบริ หารและเจ้าหน้ าที่และคณะกรรมการ
หมวด 1 — องค์บริหาร องค์บริหารสโมสรนี้คอื คณะกรรมการบริหารซึง่ เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นข้อบังคับ
สโมสร
หมวด 2 — อานาจหน้าที ่ คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีใ่ นการดูแลทัวไปเกี
่
่ยวกับเจ้าหน้าทีแ่ ละ
คณะกรรมการทุกคณะ และด้วยเหตุผลทีด่ ี คณะกรรมการบริหารอาจเห็นสมควรทีจ่ ะยกเลิกบางตาแหน่งได้
หมวด 3 — มติคณะกรรมการบริหารถือว่าสิ้นสุด การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ของสโมสร
ถือว่าสิน้ สุด เว้นแต่มกี ารยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร อย่างไรก็ตาม เมื่อมีมติให้ยุตกิ ารเป็ นสมาชิกตามมาตรา 13
หมวด 6 สมาชิกอาจยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร ยื่นขอประนีประนอมหรือขอให้มกี ารชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการได้
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การอุทธรณ์เพือ่ กลับมติของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั คะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกทีเ่ ข้าประชุม
ปกติทค่ี ณะกรรมการบริหารกาหนด โดยต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุม และเลขานุการต้องแจ้ง
เรื่องการยื่นอุทธรณ์ให้สมาชิกทุกคนทราบอย่างน้อยห้าวันก่อนการประชุม มติของสโมสรจะเป็ นอันสิน้ สุด
หมวด 4 — เจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรได้แก่ นายกสโมสร นายกเพิง่ ผ่านพ้น นายกรับเลือก เลขานุการ
และเหรัญญิก และอาจรวมอุปนายกหนึ่งคนหรือมากกว่าซึง่ ทัง้ หมดเป็ นกรรมการบริหาร เจ้าหน้าทีส่ โมสรจะ
รวมถึงปฏิคมหนึ่งคน ซึง่ อาจเป็ นหรือไม่เป็ นกรรมการบริหารสุดแล้วแต่ขอ้ บังคับกาหนดไว้ เจ้าหน้าทีแ่ ละ
กรรมการบริหารทุกคนต้องเป็ นสมาชิกทีส่ ถานะดีของสโมสรนี้ เจ้าหน้าทีส่ โมสรควรจะเข้าร่วมประชุมของ
สโมสรโรตารีในเครืออย่างสม่าเสมอ
หมวด 5 — การเลือกตัง้ เจ้าหน้าที ่
(ก) วาระของตาแหน่งเจ้าหน้าทีน่ อกเหนือจากตาแหน่งนายกสโมสร เจ้าหน้าทีท่ ุกคนจะได้รบั การเลือกตัง้
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับ นอกเหนือจากนายกสโมสร เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนจะเข้ารับตาแหน่งในวันที่
1 กรกฎาคมถัดจากการเลือกตัง้ และจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวาระของแต่ละตาแหน่ง หรือจนกว่าจะเลือกตัง้ ผูม้ ี
คุณสมบัตเิ พือ่ สืบทอดตาแหน่งได้
(ข) วาระของตาแหน่งนายกสโมสร ให้เลือกตัง้ นายกนอมินี (president-nominee) ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับ
อย่างน้อย 18 เดือนแต่ไม่เกินสองปี ก่อนทีจ่ ะรับหน้าทีน่ ายกสโมสร นายกนอมินีจะเป็ นนายกรับเลือก
(president-elect) ในวันที่ 1 กรกฎาคมปี ก่อนทีจ่ ะเป็ นนายกสโมสร นายกสโมสรจะเข้ารับหน้าทีใ่ นวันที่ 1
กรกฎาคมและอยู่ในตาแหน่งหนึ่งปี หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูส้ บื ทอดตาแหน่ง นายกปั จจุบนั สามารถอยู่ใน
วาระต่อไปได้อกี 1 ปี
(ค) คุณสมบัตขิ องนายก ผูส้ มัครรับเลือกในตาแหน่งนายกสโมสรจะต้องเป็ นสมาชิกของสโมสรนี้อย่างน้อย
หนึ่งปี ก่อนได้รบั การเสนอชื่อเป็ นนายกสโมสร นอกเสียจากว่า ผูว้ ่าการภาคพิจารณาเห็นชอบการเป็ น
สมาชิกไม่ครบเวลาหนึ่งปี เต็มดังกล่าว นายกสโมสรรับเลือกต้องเข้าสัมมนาอบรมนายกรับเลือกและการ
อบรมภาคประจาปี เว้นแต่ได้รบั การยกเว้นจากผูว้ ่าการภาครับเลือก หากได้รบั การยกเว้นดังกล่าว นายก
สโมสรรับเลือกต้องส่งผูแ้ ทนสโมสรหนึ่งคนเข้าประชุมแทน หากนายกรับเลือกไม่เข้าร่วมการสัมมนาอบรม
นายกรับเลือกและการอบรมภาคประจาปี และไม่ได้รบั การยกเว้นดังกล่าวจากผูว้ ่าการภาครับเลือก หรือ
หากได้รบั การยกเว้น แต่ไม่สง่ ผูแ้ ทนสโมสรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว นายกรับเลือกจะ
ไม่สามารถเป็ นนายกสโมสรได้ ในกรณีนนั ้ นายกสโมสรคนปั จจุบนั จะต้องทาหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตัง้ ผูท้ จ่ี ะมารับหน้าทีแ่ ทนและเข้าร่วมการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกและการอบรมภาคประจาปี หรือ
การอบรมทีผ่ วู้ ่าการภาครับเลือกเห็นว่าเป็ นการพอเพียง
หมวด 6 — การจัดการสโมสรโรตารีในเครือของสโมสรแห่งนี้
(ก) การบริหารจัดการของสโมสรโรตารีในเครือ สโมสรแห่งนี้จะต้องบริหารจัดการเรื่องทัวไป
่ และสนับสนุน
สโมสรโรตารีในเครือตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
(ข) คณะกรรมการบริหารของสโมสรโรตารีในเครือ สาหรับการจัดการประจาวัน สโมสรโรตารีในเครือจะมี
คณะกรรมการบริหารของสโมสรเองซึง่ เลือกตัง้ ประจาปี จากสมาชิกของสโมสร และจะต้องประกอบด้วย
เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรโรตารีในเครือและสมาชิกอื่นๆ อีก 4 ถึง 6 คนสุดแล้วแต่ขอ้ บังคับกาหนดไว้
เจ้าหน้าทีส่ ูงสุดของสโมสรโรตารีในเครือจะเป็ นประธานและเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ คือประธานเพิง่ ผ่านพ้น
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ประธานรับเลือก เลขานุการและเหรัญญิก คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีในเครือจะต้องรับผิดชอบ
การจัดการและการบริหารประจาวันของสโมสรโรตารีในเครือ รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อกาหนด นโยบาย เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรตารีภายใต้การชี้แนะของสโมสรนี้
สโมสรโรตารีในเครือไม่มอี านาจภายในหรือเหนือกว่าสโมสรนี้
(ค) วิธกี ารปฏิบตั ใิ นการรายงานของสโมสรโรตารีในเครือ สโมสรโรตารีในเครือจะต้องส่งรายงานประจาปี
เกีย่ วกับสมาชิก กิจกรรม และโปรแกรมต่างๆ ให้แก่นายกและคณะกรรมการบริหารของสโมสรนี้ โดยมี
รายงานการเงินและบัญชีการเงินทีต่ รวจสอบแล้วหรือพิจารณาแล้วประกอบด้วย เพื่อการรวมเข้ากับ
รายงานของสโมสรนี้สาหรับใช้ในการประชุมใหญ่ประจาปี และรายงานอื่นๆ ทีส่ โมสรนี้อาจจะต้องการเป็ น
ครัง้ คราว
หมวด 7 — คณะกรรมการ สโมสรนี้จะมีคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(ก) บริหารจัดการสโมสร
(ข) สมาชิกภาพ
(ค) ภาพลักษณ์สาธารณะ
(ง) มูลนิธโิ รตารี และ
(จ) โครงการบาเพ็ญประโยชน์
คณะกรรมการบริหารหรือนายกอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเพิม่ เติมตามความจาเป็ น

มาตรา 12 ค่าบารุง
สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าบารุงประจาปี ตามทีก่ าหนดในข้อบังคับ

มาตรา 13 ระยะเวลาของการเป็ นสมาชิ ก
หมวด 1 — ระยะเวลา การเป็ นสมาชิกจะต่อเนื่องไปตราบเท่าทีส่ โมสรนี้ยงั คงอยู่ แต่สมาชิกภาพอาจสิน้ สุดลง
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ต่อไปนี้
หมวด 2 — การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ
(ก) ข้อยกเว้น สมาชิกภาพจะสิน้ สุดโดยอัตโนมัตเิ มื่อสมาชิกหมดคุณสมบัตกิ ารเป็ นสมาชิก ยกเว้นในกรณี
สมาชิกย้ายออกไปจากท้องทีส่ โมสรหรือปริมณฑล แต่ยงั คงสถานภาพของการเป็ นสมาชิกอย่างครบถ้วน
คณะกรรมการบริหารอาจจะ
(1) อนุญาตให้สมาชิกยังคงอยู่ในสโมสร
(2) อนุญาตให้ลาการประชุมสโมสรเป็ นพิเศษไม่เกินหนึ่งปี เพือ่ ให้สมาชิกผูน้ นั ้ ไปเยีย่ มทาความรูจ้ กั กับ
สโมสรโรตารีในชุมชนแห่งใหม่
(ข) การกลับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสมาชิกใดทีม่ สี ถานะดีของสโมสรสิน้ สุดสมาชิกภาพลงตามข้อย่อย (ก) ผูน้ นั ้
อาจขอสมัครกลับเข้าเป็ นสมาชิกอีกครัง้ หนึ่งในธุรกิจ วิชาชีพ อาชีพ บริการชุมชนเหมือนเดิมหรืออื่นๆ
หรือประเภทอาชีพอื่น
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(ค) การสิ้นสุดความเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ความเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์จะสิน้ สุดลงโดยอัตโนมัตติ ามวาระที่
คณะกรรมการบริหารได้กาหนด หากไม่มกี ารต่ออายุความเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์ออกไป คณะกรรมการ
บริหารอาจลงมติให้สน้ิ สุดความเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์อีกเมื่อใดก็ได้
หมวด 3 — การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยไม่ชาระค่าบารุง
(ก) ขัน้ ตอน สมาชิกใดไม่ชาระค่าบารุงภายใน 30 วัน หลังวันครบกาหนดชาระจะได้รบั แจ้งเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเลขานุการ หากสมาชิกผูน้ นั ้ ยังไม่ชาระค่าบารุงอีกภายใน 10 วันหลังจากได้รบั แจ้งเตือน
คณะกรรมการบริหารอาจวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของผูน้ นั ้ สิน้ สุดได้
(ข) การรับกลับเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการบริหารอาจรับผูท้ ข่ี าดจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็ นสมาชิกอีก
หากอดีตสมาชิกดังกล่าวยื่นคาขอและชาระหนี้สนิ ทัง้ สิน้ แก่สโมสร
หมวด 4 — การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยไม่เข้าประชุม
(ก) คะแนนการเข้าประชุม
(1) สมาชิกต้องเข้าประชุมปกติ หรือประชุมทดแทน อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของจานวนการประชุมปกติ
ของสโมสรหรือการประชุมของสโมสรโรตารีในเครือ หรือมีสว่ นร่วมในโครงการ งานและกิจกรรมอื่นๆ
ของสโมสรอย่างน้อย 12 ชัวโมงในแต่
่
ละครึง่ ปี หรือทัง้ สองอย่างรวมกันอย่างได้สดั ส่วน
(2) สมาชิกต้องเข้าประชุมปกติของสโมสรนี้หรือการประชุมของสโมสรโรตารีในเครืออย่างน้อย 30
เปอร์เซ็นต์ของการประชุมปกติหรือมีสว่ นร่วมในโครงการ งานและกิจกรรมอื่นๆ ของสโมสรในแต่ละ
ครึง่ ปี (ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ตามคาจากัดความของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลจะได้รบั การ
ยกเว้นจากข้อกาหนดนี้)
สมาชิกใดทีไ่ ม่เข้าประชุมตามทีก่ าหนดนี้ อาจถูกสิน้ สุดสมาชิกภาพ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะ
เห็นสมควรยกเว้นการขาดประชุมของสมาชิกนัน้
(ข) การขาดประชุมติดต่อกัน การขาดประชุมอาจถือเป็ นคาขอยุตสิ มาชิกภาพในสโมสรนี้ สมาชิกผูใ้ ดขาดการ
ประชุมสโมสร หรือขาดการประชุมทดแทนเป็ นเวลา 4 ครัง้ ติดต่อกัน หากไม่มเี หตุผลทีด่ แี ละเพียงพอ หรือ
ได้รบั การยกเว้นตามมาตรา 10 หมวด 4 หรือหมวด 5 หลังจากคณะกรรมการบริหารส่งหนังสือแจ้ง
สมาชิกผูน้ นั ้ แล้วคณะกรรมการบริหารโดยเสียงข้างมากอาจให้ยุตสิ มาชิกภาพของสมาชิกผูน้ นั ้
(ค) ข้อยกเว้น ข้อบังคับอาจจะรวมถึงบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับมาตรา 13 หมวด 4
หมวด 5 — การสิ้นสุดสมาชิกภาพโดยสาเหตุอนื ่
(ก) เพือ่ ความเหมาะสม คณะกรรมการบริหารอาจมีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกทีห่ มดคุณสมบัตกิ ารเป็ น
สมาชิกในสโมสรนี้สน้ิ สุดลงหรือโดยเหตุผลทีด่ ี ด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจานวน
กรรมการบริหารทีม่ าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ การนี้ หลักชีแ้ นะของการ
ประชุมนี้อยู่ในมาตรา 8 หมวด 1 บททดสอบสีแ่ นวทางและมาตรฐานจรรยาบรรณของโรแทเรียน
(ข) การแจ้งให้ทราบ ก่อนทีค่ ณะกรรมการบริหารจะดาเนินการตามข้อย่อย (ก) ของหมวดนี้ จะต้องแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และให้โอกาสสมาชิกนัน้ ได้ตอบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริหาร การแจ้งให้ทราบต้องนาส่งโดยบุคคล หรือโดยจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยู่ล่าสุดทีท่ ราบของสมาชิก สมาชิกผูน้ นั ้ มีสทิ ธิเข้
์ าพบคณะกรรมการบริหารเพือ่ ชีแ้ จง
หมวด 6 — สิทธิย์ นื ่ อุทธรณ์ ประนีประนอม หรือขอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
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(ก) การแจ้งให้ทราบ หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริหารได้มมี ติให้สน้ิ สุดสมาชิกภาพแล้ว เลขานุการต้องแจ้งมติ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน และภายใน 14 วันหลังจากได้รบั ใบแจ้ง สมาชิกผูน้ นั ้
อาจแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขานุการว่าประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร หรือขอประนีประนอม หรือ
ขอให้อนุญาโตตุลาการชีข้ าด กระบวนการประนีประนอมหรือให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน
มาตรา 17
(ข) การอุทธรณ์ หากมีการยื่นอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการบริหารนัดวันพิจารณาอุทธรณ์ในการประชุมปกติของ
สโมสรภายใน 21 วันหลังจากได้รบั การแจ้งยื่นอุทธรณ์ และต้องออกหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วัน ระบุธุรกรรมพิเศษให้บรรดาสมาชิกทราบ ระหว่างการแถลงอุทธรณ์ให้มเี ฉพาะสมาชิกของ
สโมสรเข้าประชุมได้ ให้ถอื ว่ามติของสโมสรเป็ นอันสิน้ สุดและเป็ นข้อผูกพันทุกฝ่ ายและ
ไม่อาจให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดอีก
หมวด 7 — มติของคณะกรรมการบริหารเป็ นอันสิ้นสุด ให้ถอื ว่ามติของคณะกรรมการบริหารเป็ นอันสิน้ สุด ถ้า
สโมสรไม่ได้รบั อุทธรณ์และไม่มกี ารขอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
หมวด 8 — การลาออก การลาออกจากสโมสรของสมาชิกต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยื่นต่อนายกสโมสร
หรือเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจะยอมรับการลาออกต่อเมื่อสมาชิกนัน้ ไม่เป็ นหนี้ต่อสโมสร
หมวด 9 — การสละผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ บุคคลทีย่ ุตสิ มาชิกภาพด้วยลักษณะใดๆ ต้องยอมสละ
ผลประโยชน์ในทุนทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของสโมสร หากสมาชิกได้รบั สิทธินนั ้ โดยการเข้าร่วมในสโมสรตาม
กฎหมายท้องถิน่
หมวด 10 — การระงับชัวคราว
่
แม้ว่าจะมีปรากฏในมาตราใดก็ตามของธรรมนูญนี้ หากในความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหาร
(ก) มีการกล่าวหาทีเ่ ชื่อถือได้ว่าสมาชิกปฏิเสธหรือละเลยการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับธรรมนูญนี้ หรือสมาชิกมี
ความผิดในการดาเนินการอันไม่เหมาะสม หรือกระทาให้สโมสรเสียประโยชน์ และ
(ข) ข้อกล่าวหาเหล่านัน้ หากพิสูจน์ได้ จะนาไปสูก่ ารยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกนัน้ และ
(ค) ไม่ควรมีการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับสมาชิกภาพของสมาชิกทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลการพิจารณาในเรื่องใด หรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากคณะกรรมการบริหาร
(ง) เป็ นประโยชน์ของสโมสรมากทีส่ ุดทีจ่ ะระงับสมาชิกภาพของสมาชิกนัน้ ไว้ชวคราว
ั่
โดยไม่มกี ารลงคะแนน
เสียงในเรื่องสมาชิกภาพ และสมาชิกนัน้ ควรงดเว้นจากการเข้าประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสโมสร และ
จากหน้าทีห่ รือตาแหน่งใดๆ ทีส่ มาชิกนัน้ ถือครองอยู่ในสโมสร
คณะกรรมการบริหารอาจจะระงับสมาชิกนัน้ ชัวคราวระยะหนึ
่
่งแต่ไม่เกิน 90 วัน โดยการลงคะแนนเสียงอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ผูท้ ถ่ี ูกระงับสมาชิกภาพอาจจะยื่นอุทธรณ์หรือขอประนีประนอม หรือขอให้
อนุญาโตตุลาการชีข้ าดตามบทบัญญัตใิ นมาตรานี้ หมวด 6 ในระหว่างการระงับสมาชิกภาพ สมาชิกนัน้ จะ
ได้รบั การยกเว้นจากข้อกาหนดของการเข้าร่วมประชุม ก่อนทีช่ ่วงเวลาของการระงับสมาชิกภาพจะสิน้ สุดลง
คณะกรรมการบริหารจะต้องดาเนินการยุตสิ มาชิกภาพของโรแทเรียนผูท้ ถ่ี ูกระงับ หรือคืนสมาชิกภาพให้
ครบถ้วนตามสถานภาพปกติ
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มาตรา 14 กิ จกรรมระดับชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศ
หมวด 1 — เรือ่ งทีเ่ หมาะสม ปั ญหาของส่วนรวมอันเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพโดยทัวไปของชุ
่
มชน ประเทศ และ
โลก เป็ นกรณีทค่ี วรอภิปรายกันอย่างเทีย่ งธรรม กว้างขวางในทีป่ ระชุมสโมสร อย่างไรก็ตาม สโมสรนี้จะไม่
แสดงความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องทีส่ าธารณชนยังมีความขัดแย้งกันอยู่
หมวด 2 — ไม่ให้การรับรอง สโมสรนี้จะไม่รบั รองหรือแนะนาผูส้ มัครใดในตาแหน่งทางราชการหรือการเมือง
และจะไม่อภิปรายในการประชุมสโมสรอันเป็ นการให้คุณหรือโทษแก่ผสู้ มัครคนใด
หมวด 3 —ไม่มสี ว่ นร่วมทางการเมือง
(ก) การลงมติและความคิดเห็น สโมสรนี้ตอ้ งไม่ลงมติหรือออกหนังสือเวียนในมติหรือความเห็นใดๆ และไม่
ปฏิบตั กิ ารใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับปั ญหาต่างๆ ของโลก หรือนโยบายระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับการเมือง
(ข) การอุทธรณ์ สโมสรนี้ตอ้ งไม่อุทธรณ์ต่อสโมสรอื่นๆ ประชาชนหรือรัฐบาลต่างๆ หรือสโมสรนี้ตอ้ งไม่ออก
จดหมายเวียนหรือคาแถลงหรือแผนการเสนอแนะเพือ่ แก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางการเมืองใดๆ
หมวด 4 — การระลึกถึงการเริม่ ต้นของโรตารี สัปดาห์ทม่ี วี นั ครบรอบปี ในการก่อตัง้ โรตารี คือวันที่ 23
กุมภาพันธ์ ให้ถอื ว่าเป็ นสัปดาห์แห่งความเข้าใจและสันติสุขระหว่างกันในโลก ในระหว่างสัปดาห์ดงั กล่าว
สโมสรนี้จะเฉลิมฉลองการบาเพ็ญประโยชน์โรตารี ระลึกถึงความสาเร็จในอดีตและเน้นโปรแกรมสันติภาพ
ความเข้าใจกันและไมตรีจติ ในชุมชนและทัวโลก
่

มาตรา 15 นิ ตยสารโรตารี
หมวด 1 — ข้อกาหนดในการบอกรับนิตยสาร เว้นแต่สโมสรนี้ได้รบั การยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารโรตารี
สากล สมาชิกทุกคนต้องบอกรับนิตยสารทางการ โรแทเรียน 2 คนซึง่ มีทอ่ี ยู่เดียวกันสามารถเลือกจะบอกรับ
นิตยสารอย่างเป็ นทางการด้วยกันได้ ให้สมาชิกชาระค่าบอกรับนิตยสารตามวันทีท่ ก่ี าหนดให้ชาระค่าบารุงราย
หัวโดยคณะกรรมการบริหารตลอดเวลาทีเ่ ป็ นสมาชิกของสโมสรนี้
หมวด 2 — การเรียกเก็บค่าสมาชิกนิตยสาร ค่าสมาชิกนิตยสารจะเรียกเก็บจากสมาชิกล่วงหน้าและสโมสรจะ
นาส่งค่าสมาชิกดังกล่าวให้โรตารีสากลหรือสานักงานของนิตยสารภาคพืน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารโรตารี
สากลกาหนด

มาตรา 16 การยอมรับวัตถุประสงค์และการปฏิ บตั ิ ตามธรรมนูญและข้อบังคับ
การทีส่ มาชิกชาระค่าบารุงแล้ว แสดงว่าสมาชิกผูน้ นั ้ ยอมรับหลักการของโรตารีตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ยินยอมและเห็นด้วยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามและอยู่ในกรอบของธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรนี้ โดยเงือ่ นไขดังกล่าว
สมาชิกจะได้รบั สิทธิพเิ ศษของสโมสรนี้ สมาชิกแต่ละคนต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องธรรมนูญและข้อบังคับ ไม่
ว่าสมาชิกนัน้ จะได้รบั เอกสารนี้หรือไม่

มาตรา 17 การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการและการประนี ประนอม
หมวด 1 — ข้อขัดแย้ง ข้อขัดแย้งเรื่องใดๆ ก็ตามระหว่างสมาชิกปั จจุบนั หรืออดีตสมาชิกกับสโมสรนี้ หรือกับ
เจ้าหน้าทีส่ โมสรหรือคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่อาจตกลงกันได้
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คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจยื่นขอต่อเลขานุการเพือ่ ขอให้ชข้ี าดได้โดยให้ใช้วธิ ปี ระนีประนอมหรือการชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ
หมวด 2 — กาหนดการประนีประนอม หรือ การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการภายใน 21 วันหลังจากได้รบั คาขอ
โดยหารือกับคู่กรณี คณะกรรมการบริหารจะกาหนดวันทีป่ ระนีประนอมหรือการชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ
หมวด 3 — การประนีประนอม กระบวนการการประนีประนอมจะต้อง
(ก) ดาเนินการโดยหน่วยงานทีเ่ หมาะสมซึง่ มีอานาจตัดสินคดีในระดับรัฐหรือระดับชาติ หรือ
(ข) โดยการแนะนาของผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ คี วามเชีย่ วชาญซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้งทีเ่ ป็ น
ทางเลือก หรือ
(ค) โดยการแนะนาทีเ่ ป็ นเอกสารของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลหรือคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี
มีเพียงโรแทเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระนีประนอมได้ สโมสรอาจจะขอให้ผวู้ ่าการภาคหรือผูแ้ ทนผูว้ ่าการภาค
แต่งตัง้ ผูป้ ระนีประนอมซึง่ มีประสบการณ์และความชานาญในการประนีประนอม
(ก) ผลของการประนีประนอม การตัดสินใจหรือผลของการประนีประนอมซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของคู่กรณีจะได้รบั
การบันทึก และแต่ละฝ่ ายรวมทัง้ ผูป้ ระนีประนอมและคณะกรรมการบริหารจะถือสาเนาเอกสารคนละหนึ่ง
ชุด สรุปผลการประนีประนอมซึง่ ทุกฝ่ ายยอมรับจะเป็ นข่าวสารของสโมสร คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจจะ
ขอให้มกี ารประนีประนอมเพิม่ เติมผ่านนายกหรือเลขานุการ หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีการเพิกถอนการ
ประนีประนอมอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) การประนีประนอมทีไ่ ม่เป็นผล หากมีการขอประนีประนอมแต่ไม่ประสบผลสาเร็จ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
อาจจะขอให้มกี ารชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อ 1 ในมาตรานี้
หมวด 4 — การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ เมื่อมีการขอให้มกี ารชีข้ าดโดยอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีแต่ละฝ่ าย
จะแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการจะแต่งตัง้ โรแทเรียนเป็ นผูต้ ดั สิน
หมวด 5 — การตัดสินของอนุญาโตตุลาการหรือคณะผูต้ ดั สิน การตัดสินของอนุญาโตตุลาการหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการมีความเห็นไม่ตรงกัน จะต้องชี้ขาดโดยคณะผูต้ ดั สินและมีผลต่อคู่กรณีทุกฝ่ าย และจะไม่
สามารถอุทธรณ์ได้อกี

มาตรา 18 ข้อบังคับ
สโมสรนี้จะตราข้อบังคับทีส่ อดคล้องกับธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล หรือระเบียบวิธกี ารปฏิบตั สิ าหรับ
เขตบริหารทีโ่ รตารีสากลกาหนดขึน้ และไม่ขดั กับธรรมนูญนี้ซง่ึ มีขอ้ กาหนดเพิม่ เติมเพือ่ การบริหารสโมสร
ข้อบังคับดังกล่าวอาจถูกแก้ไขเพิม่ เติมตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้

มาตรา 19 การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
หมวด 1 — วิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติม นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด 2 ของมาตรานี้ ธรรมนูญนี้อาจแก้ไขเพิม่ เติมได้
โดยคะแนนเสียงข้างมากของสภานิตบิ ญ
ั ญัตโิ รตารีเท่านัน้
หมวด 2 — การแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 2 และมาตรา 4 การแก้ไขมาตรา 2 ชื่อ และมาตรา 4 พืน้ ทีส่ โมสรจะ
กระทาได้ในการประชุมปกติของสโมสร โดยต้องมีองค์ประชุมครบ และโดยคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทีอ่ อกเสียง ต้องมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเปลีย่ นแปลงไปยังสมาชิกทุกคนและผูว้ ่าการภาคให้ทราบ
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ข้อเสนอเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมเป็ นการล่วงหน้าอย่าง 21 วันก่อนการประชุม ต้องแจ้งข้อแก้ไขเพิม่ เติมไปยังคณะ
กรรมการบริหารโรตารีสากลเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ล้วจึงให้มผี ลบังคับ ผูว้ ่าการภาคอาจจะเสนอข้อคิดเห็นแก่
คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลเกีย่ วกับข้อแก้ไขทีเ่ สนอไป
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กรกฎาคม 2562
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