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 ธรรมนูญของสโมสรโรตารี กนัยายน 2013 

 
 

 
มาตรา 1  บทนิยาม 

1. คณะกรรมการบรหิาร หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งนี้ 
2. ขอ้บงัคบั หมายถงึ ขอ้บงัคบัของสโมสรแห่งนี้ 
3. กรรมการบรหิาร หมายถงึ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งนี้ 
4. สมาชกิ หมายถงึ สมาชกิทีไ่ม่ใช่สมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรแห่งนี้ 
5. โรตารสีากล (RI) หมายถงึ องคก์รโรตารสีากล 
6. สโมสรโรตารใีนเครอื  

(Satellite Club) (หากม)ี 
หมายถงึ สโมสรมุ่งหวงัทีส่มาชกิของสโมสรนัน้ตอ้งเป็นสมาชกิของ
สโมสรแห่งนี้ดว้ย 

7. เป็นลายลกัษณ์อกัษร หมายถงึ การสือ่สารทีส่ามารถเป็นเอกสารอา้งองิ โดยไม่ค านึงถงึวธิกีาร
สง่ผ่าน 

8. ปี หมายถงึ ระยะเวลาสบิสองเดอืนทีเ่ริม่ตน้จากวนัที ่1 กรกฎาคม 
 
มาตรา 2  ช่ือ 
องคก์รน้ีมชีื่อว่าสโมสรโรตาร ี       
 (สมาชกิของโรตารสีากล) 

ชื่อสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรแห่งนี้ คอื สโมสรโรตาร ี      
(ในเครอืของสโมสรโรตาร ี     ) 
 
มาตรา 3  จดุประสงค ์
จุดประสงคข์องสโมสรนี้คอื    
(ก) เพือ่ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโรตาร ี 
(ข) ด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ใหป้ระสบความส าเรจ็ตามบรกิาร 5 แนวทาง  
(ค) ก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าของโรตารโีดยการท าใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็  
(ง) สนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ีและ 
(จ) พฒันาผูน้ าเหนือระดบัสโมสร 
 
มาตรา 4  พื้นท่ีสโมสร  
พืน้ทีข่องสโมสรแห่งนี้ คอื        
_____ 
 
สโมสรในเครอืของสโมสรน้ีจะตัง้อยู่ในพืน้ทีแ่ห่งนี้หรอืพืน้ทีร่อบๆ 
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มาตรา 5  วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงคข์องโรตารคีอืเพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิอุดมการณ์แห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ในการด าเนินกจิกรรมที่
มคีุณค่าเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิ 
    
 ขอ้หนึง่ การเสรมิสรา้งความคุน้เคยระหว่างสมาชกิเพือ่การบ าเพญ็ประโยชน์ 
 ขอ้สอง เชดิชมูาตรฐานแห่งจรยิธรรมอนัสงูสง่ในธุรกจิและวชิาชพี การยอมรบัคุณค่าในการประกอบอาชพีที่

ยงัคุณประโยชน์และการใหโ้รแทเรยีนทุกคนภูมใิจในอาชพีของตนเพือ่การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  
 ขอ้สาม การใหโ้รแทเรยีนน าเอาอุดมการณ์แห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ไปใชใ้นชวีติสว่นตวั ธุรกจิ และชุมชน 
ขอ้สี ่ การเพิม่พนูความเขา้ใจ ไมตรจีติ และสนัตสิุขระหว่างชาต ิ ดว้ยมติรสมัพนัธข์องบุคคลในธุรกจิและ

วชิาชพีทัว่โลกที่มอีุดมการณ์ในการบ าเพญ็ประโยชน์อย่างเดยีวกนั 
 
มาตรา 6  บริการ 5 แนวทาง 
บรกิาร 5 แนวทางของโรตารเีป็นกรอบทีเ่ป็นหลกัธรรมและหลกัปฏบิตัใินการท างานของสโมสรโรตารี 

1. บรกิารสโมสร เป็นแนวทางแรกแห่งการบรกิาร เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีโ่รแทเรยีนท าภายในสโมสรเพือ่ช่วยให้
สโมสรด าเนินงานประสบความส าเรจ็ 

2. บรกิารดา้นอาชพี เป็นแนวทางที ่2 แห่งการบรกิาร มวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณใน
ธุรกจิและวชิาชพี ยกย่องคุณค่าของอาชพีทีม่เีกยีรตทิุกอาชพี และสง่เสรมิอุดมการณ์แห่งการบรกิารใน
อาชพีทุกอาชพี บทบาทของสมาชกิรวมถงึการปฏบิตัตินและด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ 
โรตาร ีและใชท้กัษะ/ความช านาญดา้นอาชพีกบัโครงการทีส่โมสรพฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองประเดน็ปัญหา
และความตอ้งการของสงัคม 

3. บรกิารชุมชน เป็นแนวทางที ่3 แห่งการบรกิาร เป็นความพยายามหลากหลายของโรแทเรยีนทีจ่ะช่วย
ปรบัปรุงคุณภาพชวีติของผูค้นทีอ่ยู่ในอาณาเขตหรอืเขตเมอืงของสโมสร ซึง่บางครัง้อาจจะร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

4. บรกิารระหว่างประเทศ เป็นแนวทางที ่4 แห่งการบรกิาร ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ทีโ่รแทเรยีนท าเพือ่
สง่เสรมิความเขา้ใจ ไมตรจีติและสนัตสิุขระหว่างกนัในนานาประเทศ โดยการสง่เสรมิความคุน้เคยกบัผูค้น
ในประเทศอื่นๆ รวมทัง้วฒันธรรม ประเพณี ความส าเรจ็ แรงบนัดาลใจ ตลอดจนปัญหาต่างๆ โดยการ
อ่านและการตดิต่อกนั และความร่วมมอืในกจิกรรมและโครงการต่างๆ ของสโมสรทุกสโมสร เพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนในประเทศอื่น 

5. บรกิารเยาวชน เป็นแนวทางที ่5 แห่งการบรกิาร ยกย่องการเปลีย่นแปลงในทางทีด่โีดยกลุ่มเยาวชนและ
คนหนุ่มสาวจากการด าเนินกจิกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ า  มสีว่นร่วมในโครงการบรกิารชุมชนและ
บรกิารระหว่างประเทศ ตลอดจนโปรแกรมการแลกเปลีย่นต่างๆ ทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนสนัตสิุขโลกรวมทัง้
ความเขา้ใจในวฒันธรรมต่างๆ 
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มาตรา 7  การประชุมต่างๆ 
หมวด 1 — การประชุมปกต ิ
(ก) วนัและเวลา  สโมสรแห่งน้ีจะมกีารประชุมปกตปิระจ าสปัดาหต์ามวนัและเวลาทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  
(ข) วธิกีารประชุม  การเขา้ประชุมอาจเป็นการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท/์ออนไลน์ หรอืทางกจิกรรม

การมปีฏสิมัพนัธร์ะบบออนไลน์ การประชุมทีม่กีารโตต้อบควรพจิารณาจดัในวนัทีม่กีารโพสตก์จิกรรมทีม่ี
การโตต้อบ 

(ค) การเปลีย่นแปลงการประชุม  หากมเีหตุผลทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารอาจเลื่อนการประชุมปกตไิปเป็นวนั
หนึ่งวนัใดระหว่างหลงัวนัประชุมปกตไิปจนถงึวนัประชุมปกตคิรัง้ต่อไปได ้ หรอือาจจะเปลีย่นเวลาในวนั
ปกต ิหรอืเปลีย่นสถานทีป่ระชุมได้ 

(ง) การงดการประชุม  คณะกรรมการบรหิารอาจงดการประชุมปกตดิว้ยเหตุผลต่อไปนี้ 
 (1) วนัหยุดหรอืในระหว่างสปัดาหท์ีม่วีนัหยุด 
 (2) เมื่อสมาชกิถงึแก่กรรม  
 (3) เมื่อเกดิโรคระบาดหรอืเกดิภยัพบิตัอินัมผีลกระทบต่อทัง้ชุมชน หรอื 
 (4) เกดิการต่อสูก้นัดว้ยอาวุธในชุมชน  
 คณะกรรมการบรหิารอาจงดประชุมปกตไิดไ้ม่เกนิสีค่รัง้ในหน่ึงปี ดว้ยสาเหตุทีม่ไิดบ้ญัญัตไิวใ้นทีน่ี้ แต่

จะตอ้งไม่งดการประชุมเกนิสามครัง้ตดิต่อกนั 
(จ) การประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอื (หากม)ี  หากบญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั สโมสรโรตารใีนเครอืจะมกีาร

ประชุมปกตปิระจ าสปัดาหใ์นสถานทีต่ามวนัและเวลาทีก่ าหนดโดยสมาชกิ วนั เวลาและสถานทีข่องการ
ประชุมอาจจะเปลีย่นแปลงไปโดยวธิกีารเดยีวกบัการประชุมปกตขิองสโมสรในหมวด 1 (ค) ของมาตรานี้  
การประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือาจจะยกเลกิไดด้ว้ยเหตุทีแ่จงรายละเอยีดเอาไวต้ามหมวด 1 (ง) ของ
มาตรานี้ ส าหรบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงนัน้ สุดแลว้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไว้ 

(ฉ) การยกเวน้  ขอ้บงัคบัอาจจะรวมถงึบทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัหมวดนี้  อย่างไรกต็าม สโมสรตอ้งมกีาร
ประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 2 ครัง้ 

หมวด 2 — การประชุมประจ าปี  
(ก) สโมสรตอ้งจดัการประชุมประจ าปีเพือ่เลอืกตัง้เจา้หน้าทีแ่ละน าเสนอรายงานครึง่ปีซึ่งรวมถงึรายรบัและ

รายจ่ายของปีปัจจุบนั หรอ้มกบัรายงานการเงนิของปีที่ผา่นมาก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม ตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบั 

(ข) สโมสรโรตารใีนเครอืจะจดัการประชุมประจ าปีก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม เพือ่เลอืกตัง้เจา้หน้าทีข่องสโมสร 
โรตารใีนเครอื 

หมวด 3 — การประชุมคณะกรรมการบรหิาร จะตอ้งจดัใหม้รีายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทุกครัง้ส าหรบัสมาชกิทุกคน ภายใน 60 วนัหลงัการประชุม 
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มาตรา 8  สมาชิกภาพ  
หมวด 1 — คุณสมบตัทิัว่ไป  สโมสรนี้ประกอบดว้ยสมาชกิทีบ่รรลุนิตภิาวะ มอีุปนิสยัด ีมคีุณธรรมและความเป็น
ผูน้ า มชีื่อเสยีงทีด่ใีนการประกอบธุรกจิ วชิาชพี และ/หรอื ชุมชน และเตม็ใจทีจ่ะบรกิารในชุมชนของตน และ/
หรอื ชุมชนทัว่โลก 

หมวด 2 — ประเภทสมาชกิ  สโมสรนี้มสีมาชกิสองประเภท คอื สมาชกิสามญัและสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ สโมสร
อาจจะสรา้งสรรคป์ระเภทสมาชกิอื่นทีส่อดคลอ้งกบัหมวด 7 ของมาตรานี้  สมาชกิเหล่านี้จะถูกแจง้แก่โรตารี
สากลว่าเป็นสมาชกิสามญัหรอืกติตมิศกัดิ ์

หมวด 3 — สมาชกิสามญั  บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามธรรมนูญของโรตารสีากล มาตรา 5 หมวด 2 อาจไดร้บัเลอืก
เป็นสมาชกิสามญัของสโมสรได ้

หมวด 4 — สมาชกิภาพของสโมสรโรตารใีนเครอื สมาชกิของสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรนี้จะเป็นสมาชกิ
ของสโมสรนี้ดว้ย จนกว่าสโมสรโรตารใีนเครอืจะไดร้บัสมาชกิภาพเป็นสโมสรโรตารจีากโรตารสีากล 

หมวด 5 — สมาชกิซอ้นตอ้งหา้ม  สมาชกิคนใดไม่อาจจะ 
 (ก) เป็นสมาชกิของสโมสรน้ี และสมาชกิของสโมสรอื่นในเวลาเดยีวกนั นอกเหนือจากสโมสรโรตารใีนเครอืของ
สโมสรแห่งนี้ได ้  

 (ข) เป็นสมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรน้ีในเวลาเดยีวกนั  
หมวด 6 — สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ สโมสรน้ีอาจจะเลอืกสมาชกิกติตมิศกัดิโ์ดยใหค้ณะกรรมการบรหิารก าหนดวาระ
การเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิข์องบุคคลนัน้ ซึง่จะ 
(ก) ไดร้บัการยกเวน้การจ่ายค่าบ ารุง  
(ข) ไม่มสีทิธิอ์อกเสยีง 
(ค) ไม่มสีทิธิด์ ารงต าแหน่งใดๆ ในสโมสร  
(ง) ไม่ถอืประเภทอาชพี และ 
(จ) มสีทิธิเ์ขา้ประชุมทุกการประชุม และไดร้บัสทิธพิเิศษทุกอย่างของสโมสรแห่งนี้  แต่ไม่มสีทิธิห์รอืสทิธพิเิศษ

ใดๆ ในสโมสรอื่น  ยกเวน้มสีทิธิไ์ปเยีย่มสโมสรอื่นโดยไม่ตอ้งไปในฐานะแขกของโรแทเรยีน 
หมวด 7 — ขอ้ยกเวน้  ขอ้บงัคบัอาจจะรวมถงึบทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 8 หมวด 2 และหมวด 4-6 
 
มาตรา 9  องคป์ระกอบของสมาชิกสโมสร 
หมวด 1 — บทบญัญตัทิัว่ไป ใหจ้ดัประเภทอาชพีของสมาชกิแต่ละคนตามธุรกจิ วชิาชพีหรอือาชพี หรอืการ
บรกิารชุมชนของสมาชกินัน้ๆ  ประเภทอาชพีอธบิายถงึกจิกรรมหลกัและเป็นทีย่อมรบัของส านกังาน บรษิทั
หรอืสถาบนัทีส่มาชกิท างานอยู่ หรอืลกัษณะของธุรกจิหรอืวชิาชพีหลกัและเป็นทีย่อมรบัของสมาชกิ หรอื
ลกัษณะของกจิกรรมบรกิารชุมชนของสมาชกินัน้  คณะกรรมการบรหิารอาจปรบัเปลีย่นประเภทอาชพีของ
สมาชกิได ้หากสมาชกินัน้มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่ง วชิาชพี หรอือาชพี 

หมวด 2 — สมาชกิภาพอนัหลากหลายของสโมสร  สมาชกิภาพของสโมสรน้ีควรเป็นผูแ้ทนของธุรกจิ วชิาชพี 
อาชพี และองคก์รในชุมชนหลายภาคสว่น  รวมทัง้ความหลากหลายในเรื่องของอายุ เพศและเชือ้ชาต ิ 
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มาตรา 10  การเขา้ประชุม  
หมวด 1 — บทบญัญตัทิัว่ไป  สมาชกิทุกคนควรเขา้ประชุมปกตขิองสโมสรหรอืการประชุมปกตขิองสโมสร 
โรตารใีนเครอื และเขา้ร่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ งานและกจิกรรมอื่นๆ ของสโมสร  การนบัคะแนนการเขา้
ประชุมปกตขิองสมาชกิใหน้ับต่อเมื่อ 
(ก) สมาชกิผูน้ัน้อยู่ในทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์หรอืในระบบออนไลน์อย่างน้อยรอ้ยละ 60 ของเวลา

การประชุม  
(ข) สมาชกิไดอ้ยู่ในการประชุมแลว้และไดร้บัการตามตวัใหอ้อกจากทีป่ระชุมโดยไม่ไดค้าดคดิไวก้่อน และ

ภายหลงัสมาชกินัน้ไดแ้สดงพยานหลกัฐานและคณะกรรมการบรหิารพอใจในเหตุผล  
(ค) เขา้ร่วมประชุมปกตอิอนไลน์หรอืกจิกรรมโตต้อบตามทีโ่พสตบ์นเวบ็ไซตข์องสโมสรภายในหนึ่งสปัดาหท์ีม่ี

การโพสต ์ หรอื 
(ง) สมาชกินัน้ทดแทนการขาดประชุมครัง้นัน้โดยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อไปนี้ภายในปีเดยีวกนั 

(1) เขา้ประชุมปกตอิย่างน้อยรอ้ยละ 60 ของเวลาการประชุมทีส่โมสรอื่น สโมสรชัว่คราว หรอืสโมสร 
โรตารใีนเครอืของอกีสโมสรหนึ่ง  

(2) ไปเพือ่เขา้ประชุมปกตติามวนัเวลาและสถานทีข่องอกีสโมสรหนึ่ง หรอืการประชุมของสโมสรโรตารใีน
เครอืของอกีสโมสรหน่ึง  แต่สโมสรนัน้ไม่มกีารประชุมตามวนัเวลาและสถานทีข่องสโมสรนัน้  

(3) ไปร่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรหรอืกจิกรรมชุมชนทีส่โมสรสนับสนุน  หรอืเขา้ประชุม
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย  

(4) เขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหรอืไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการบรหิารใหเ้ขา้ประชุม
คณะกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดร้บัมอบหมาย  

(5) มสีว่นร่วมในการประชุมออนไลน์หรอืกจิกรรมโตต้อบบนเวบ็ไซตข์องสโมสร 
(6) เขา้ประชุมปกตขิองสโมสรโรทาแรคท์หรอืสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์กลุ่มชุมชนโรตารหีรอืกลุ่มมติรภาพ 

โรตาร ีหรอืสโมสรชัว่คราวของโรทาแรคท์หรอือนิเทอรแ์รคท ์กลุ่มชุมชนโรตารหีรอืกลุ่มมติรภาพ 
โรตาร ีหรอื 

(7) เขา้ประชุมใหญ่โรตารสีากล สภานิตบิญัญตัโิรตาร ีการประชุมอบรมผูว้่าการภาครบัเลอืก การสมัมนา
ของโรตารสี าหรบัเจา้หน้าทีโ่รตารสีากลในอดตีและปัจจุบนั หรอืการประชุมอื่นใดทีค่ณะ
กรรมการบรหิารโรตารสีากลหรอืประธานโรตารสีากลอนุมตัใิหจ้ดัขึน้  การประชุมใหญ่โซนร่วม  การ
ประชุมคณะกรรมการของโรตารสีากล  การประชุมใหญ่ภาค  การอบรมภาคประจ าปี  การประชุมใดๆ 
ของภาคทีจ่ดัขึน้โดยการอ านวยการของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล  การประชุมคณะกรรมการ
ภาคทีจ่ดัขึน้โดยการอ านวยการของผูว้่าการภาค  หรอืการประชุมระหว่างเมอืงของสโมสรโรตารทีีจ่ดั
ขึน้เป็นประจ า  

 
หมวด 2 — การขาดการประชุมทีส่โมสรเป็นเวลานานขณะทีไ่ปท างานในทีห่่างไกล  หากสมาชกิตอ้งไปท างาน
ในทีห่่างไกลเป็นเวลานาน การเขา้ประชุมในสโมสรทีก่ าหนดใหใ้นพืน้ทีท่ีป่ระกอบภารกจิสามารถทดแทนการ
ประชุมปกตใินสโมสรของสมาชกิ หากสโมสรทัง้สองตกลงเหน็ชอบ 
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หมวด 3 — การขาดประชุมเนือ่งจากกจิกรรมโรตารอีืน่ๆ  การขาดประชุมไม่จ าเป็นตอ้งมกีารประชุมทดแทน 
หากในช่วงเวลาของการประชุม สมาชกิผูน้ัน้ 
(ก) เดนิทางไปหรอืกลบัจากการประชุมตามขอ้ย่อย (1)(ค)(7)  
(ข) ท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าที ่หรอืกรรมการในคณะกรรมการของโรตารสีากล หรอืกรรมการมลูนิธโิรตาร ี 
(ค) ท าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนพเิศษผูว้่าการภาคในการก่อตัง้สโมสรใหม่  
(ง) ไปปฏบิตัภิารกจิในฐานะพนักงานประจ าโรตารสีากล  
(จ) มสีว่นร่วมในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีภ่าคหรอืโรตารสีากลหรอืมลูนิธโิรตารสีนับสนุน ณ ดนิแดน

ห่างไกลทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมทดแทนทีใ่ดได ้ 
(ฉ) ปฏบิตักิจิของโรตารทีีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายโดยไม่ตอ้งเขา้ประชุมตามปกติ 

หมวด 4 — การขาดประชุมของเจา้หน้าทีโ่รตารสีากล  สมาชกิทีข่าดประชุมจะไดร้บัการยกเวน้ หากสมาชกิผู้
นัน้เป็นเจา้หน้าทีปั่จจุบนัของโรตารสีากล หรอืเป็นพารท์เนอรท์ีเ่ป็นโรแทเรยีนของเจา้หน้าทีปั่จจุบนัของโรตารี
สากล 

หมวด 5 — การขาดการประชุมทีไ่ดร้บัการยกเวน้  สมาชกิทีข่าดประชุมจะไดร้บัการยกเวน้ในกรณีต่อไปนี้ 
(ก) คณะกรรมการบรหิารอนุมตัหิากเหน็ว่ามเีหตุผล เงือ่นไขและสถานการณ์ทีด่แีละพอเพยีง  การขาดประชุม

ทีไ่ดร้บัการยกเวน้น้ี ไม่ควรขยายเวลาออกไปเกนิกว่า 12 เดอืน   อย่างไรกต็าม หากเป็นการลาประชุม
ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์หรอืหลงัการคลอดบุตร การรบับุตรบุญธรรม หรอืในระหว่างการดูแลเดก็คณะ
กรรมการบรหิารอาจจะขยายเวลาออกไปอกีระยะหนึ่งเกนิกว่าเวลา 12 เดอืนแรก 

(ข) จ านวนรวมของอายุสมาชกิรวมกบัจ านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิในหนึ่งสโมสรหรอืมากกว่าหนึ่งสโมสรแลว้เท่ากบั 
85 ปีหรอืมากกว่า  สมาชกิผูน้ัน้เป็นโรแทเรยีนมาแลว้อย่างน้อย 20 ปี  สมาชกิผูน้ัน้ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อเลขานุการสโมสรว่าตอ้งการไดร้บัการยกเวน้การเขา้ประชุม และคณะกรรมการบรหิารไดอ้นุมตัิ 

หมวด 6 — การนับคะแนนการประชุม  เมื่อสมาชกิทีไ่ดร้บัการยกเวน้การขาดประชุมภายใตบ้ทบญัญตัขิอง
หมวด 5 (ก) ของมาตรานี้มไิดเ้ขา้ร่วมประชุมสโมสร สมาชกินัน้และการขาดประชุมของสมาชกินัน้จะไม่น ามา
รวมอยู่ในการนบัคะแนนการเขา้ประชุม ในกรณีทีส่มาชกิไดร้บัการยกเวน้การขาดประชุมภายใตบ้ทบญัญตัขิอง
หมวด 4 หรอืขอ้ย่อย 5 (ข) ของมาตรานี้เขา้ร่วมประชุมสโมสร  ใหน้ ามารวมในจ านวนสมาชกิและจ านวนการ
ประชุมทีใ่ชค้ านวณคะแนนเขา้ประชุมของสโมสร 

หมวด 7 — ขอ้ยกเวน้  ขอ้บงัคบัอาจจะรวมบทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 10 
 
มาตรา 11  กรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการ  
หมวด 1 — องคบ์รหิาร  องคบ์รหิารสโมสรน้ีคอื คณะกรรมการบรหิารซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัใินขอ้บงัคบั
สโมสร 

หมวด 2 — อ านาจหน้าที ่ คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการดแูลทัว่ไปเกี่ยวกบัเจา้หน้าทีแ่ละ
คณะกรรมการทุกคณะ  และดว้ยเหตุผลทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารอาจเหน็สมควรทีจ่ะยกเลกิบางต าแหน่งได้ 

หมวด 3 — มตคิณะกรรมการบรหิารถอืว่าสิ้นสุด  การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิารในเรื่องใดๆ ของสโมสร
ถอืว่าสิน้สุด เวน้แต่มกีารยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร  อย่างไรกต็าม เมื่อมมีตใิหยุ้ตกิารเป็นสมาชกิตามมาตรา 13 
หมวด 6 สมาชกิอาจยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร ยื่นขอประนีประนอมหรอืขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการได ้ 
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การอุทธรณ์เพือ่กลบัมตขิองคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงสองในสามของสมาชกิทีเ่ขา้ประชุม
ปกตทิีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด โดยตอ้งมสีมาชกิมาร่วมประชุมครบองคป์ระชุม และเลขานุการตอ้งแจง้
เรื่องการยื่นอุทธรณ์ใหส้มาชกิทุกคนทราบอย่างน้อยหา้วนัก่อนการประชุม มตขิองสโมสรจะเป็นอนัสิน้สุด 

หมวด 4 — เจา้หน้าที ่ เจา้หน้าทีข่องสโมสรไดแ้ก่ นายกสโมสร นายกเพิง่ผ่านพน้ นายกรบัเลอืก เลขานุการ
และเหรญัญกิ และอาจรวมอุปนายกหนึ่งคนหรอืมากกว่าซึง่ทัง้หมดเป็นกรรมการบรหิาร  เจา้หน้าทีส่โมสรจะ
รวมถงึปฏคิมหนึ่งคน  ซึง่อาจเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการบรหิารสุดแลว้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไว้ เจา้หน้าทีแ่ละ
กรรมการบรหิารทุกคนตอ้งเป็นสมาชกิทีส่ถานะดขีองสโมสรนี้  เจา้หน้าทีส่โมสรควรจะเขา้ร่วมประชุมของ
สโมสรโรตารใีนเครอือย่างสม ่าเสมอ 

หมวด 5 — การเลอืกตัง้เจา้หน้าที ่
(ก) วาระของต าแหน่งเจา้หน้าทีน่อกเหนือจากต าแหน่งนายกสโมสร  เจา้หน้าทีทุ่กคนจะไดร้บัการเลอืกตัง้

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั  นอกเหนือจากนายกสโมสร เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนจะเขา้รบัต าแหน่งในวนัที ่ 
1 กรกฎาคมถดัจากการเลอืกตัง้และจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามวาระของแต่ละต าแหน่ง หรอืจนกว่าจะเลอืกตัง้ผูม้ี
คุณสมบตัเิพือ่สบืทอดต าแหน่งได้ 

(ข) วาระของต าแหน่งนายกสโมสร  ใหเ้ลอืกตัง้นายกนอมนิี (president-nominee) ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั
อย่างน้อย 18 เดอืนแต่ไม่เกนิสองปี ก่อนทีจ่ะรบัหน้าทีน่ายกสโมสร นายกนอมนิีจะเป็นนายกรบัเลอืก 
(president-elect) ในวนัที ่1 กรกฎาคมปีก่อนทีจ่ะเป็นนายกสโมสร นายกสโมสรจะเขา้รบัหน้าทีใ่นวนัที ่1 
กรกฎาคมและอยู่ในต าแหน่งหนึ่งปี หากยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูส้บืทอดต าแหน่ง นายกปัจจุบนัสามารถอยู่ใน
วาระต่อไปไดอ้กี 1 ปี  

(ค) คุณสมบตัขิองนายก  ผูส้มคัรรบัเลอืกในต าแหน่งนายกสโมสรจะตอ้งเป็นสมาชกิของสโมสรนี้อย่างน้อย
หนึ่งปีก่อนไดร้บัการเสนอชื่อเป็นนายกสโมสร นอกเสยีจากว่า ผูว้่าการภาคพจิารณาเหน็ชอบการเป็น
สมาชกิไม่ครบเวลาหนึ่งปีเตม็ดงักล่าว  นายกสโมสรรบัเลอืกตอ้งเขา้สมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกและการ
อบรมภาคประจ าปี  เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้จากผูว้่าการภาครบัเลอืก  หากไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าว นายก
สโมสรรบัเลอืกตอ้งสง่ผูแ้ทนสโมสรหนึ่งคนเขา้ประชุมแทน  หากนายกรบัเลอืกไม่เขา้ร่วมการสมัมนาอบรม
นายกรบัเลอืกและการอบรมภาคประจ าปี  และไม่ไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวจากผูว้่าการภาครบัเลอืก หรอื
หากไดร้บัการยกเวน้  แต่ไม่สง่ผูแ้ทนสโมสรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว นายกรบัเลอืกจะ
ไม่สามารถเป็นนายกสโมสรได ้  ในกรณีนัน้ นายกสโมสรคนปัจจุบนัจะตอ้งท าหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีาร
เลอืกตัง้ผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีแ่ทนและเขา้ร่วมการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกและการอบรมภาคประจ าปี หรอื
การอบรมทีผู่ว้่าการภาครบัเลอืกเหน็ว่าเป็นการพอเพยีง 

หมวด 6 — การจดัการสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรแห่งนี้ 
(ก) การบรหิารจดัการของสโมสรโรตารใีนเครอื  สโมสรแห่งนี้จะตอ้งบรหิารจดัการเรื่องทัว่ไป และสนบัสนุน

สโมสรโรตารใีนเครอืตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
(ข) คณะกรรมการบรหิารของสโมสรโรตารใีนเครอื  ส าหรบัการจดัการประจ าวนั สโมสรโรตารใีนเครอืจะมี

คณะกรรมการบรหิารของสโมสรเองซึง่เลอืกตัง้ประจ าปีจากสมาชกิของสโมสร และจะตอ้งประกอบดว้ย
เจา้หน้าทีข่องสโมสรโรตารใีนเครอืและสมาชกิอื่นๆ อกี 4 ถงึ 6 คนสุดแลว้แต่ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้ 
เจา้หน้าทีสู่งสุดของสโมสรโรตารใีนเครอืจะเป็นประธานและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ คอืประธานเพิง่ผ่านพน้ 
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ประธานรบัเลอืก เลขานุการและเหรญัญกิ  คณะกรรมการบรหิารสโมสรโรตารใีนเครอืจะตอ้งรบัผดิชอบ
การจดัการและการบรหิารประจ าวนัของสโมสรโรตารใีนเครอื  รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบั
กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องโรตารภีายใต้การชี้แนะของสโมสรนี้  
สโมสรโรตารใีนเครอืไม่มอี านาจภายในหรอืเหนือกว่าสโมสรนี้ 

(ค) วธิกีารปฏบิตัใินการรายงานของสโมสรโรตารใีนเครอื   สโมสรโรตารใีนเครอืจะตอ้งสง่รายงานประจ าปี
เกีย่วกบัสมาชกิ กจิกรรม และโปรแกรมต่างๆ ใหแ้ก่นายกและคณะกรรมการบรหิารของสโมสรน้ี โดยมี
รายงานการเงนิและบญัชกีารเงนิทีต่รวจสอบแลว้หรอืพจิารณาแลว้ประกอบดว้ย เพื่อการรวมเขา้กบั
รายงานของสโมสรน้ีส าหรบัใชใ้นการประชุมใหญ่ประจ าปี และรายงานอื่นๆ ทีส่โมสรน้ีอาจจะตอ้งการเป็น
ครัง้คราว 

หมวด 7 — คณะกรรมการ  สโมสรนี้จะมคีณะกรรมการต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
(ก)  บรหิารจดัการสโมสร 

(ข) สมาชกิภาพ 

(ค) ภาพลกัษณ์สาธารณะ 

(ง) มลูนิธโิรตาร ีและ 

(จ) โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรหิารหรอืนายกอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 
 
มาตรา 12  ค่าบ ารงุ 
สมาชกิทุกคนตอ้งช าระค่าบ ารุงประจ าปีตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบั  
 
มาตรา 13  ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 
หมวด 1 — ระยะเวลา การเป็นสมาชกิจะต่อเนื่องไปตราบเท่าทีส่โมสรนี้ยงัคงอยู่ แต่สมาชกิภาพอาจสิน้สุดลง
ตามทีบ่ญัญตัไิวต้่อไปนี้ 
หมวด 2 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยอตัโนมตั ิ
(ก) ขอ้ยกเวน้ สมาชกิภาพจะสิน้สุดโดยอตัโนมตัเิมื่อสมาชกิหมดคุณสมบตักิารเป็นสมาชกิ ยกเวน้ในกรณี

สมาชกิยา้ยออกไปจากทอ้งทีส่โมสรหรอืปรมิณฑล แต่ยงัคงสถานภาพของการเป็นสมาชกิอย่างครบถว้น  
คณะกรรมการบรหิารอาจจะ 
(1) อนุญาตใหส้มาชกิยงัคงอยู่ในสโมสร 
(2) อนุญาตใหล้าการประชุมสโมสรเป็นพเิศษไม่เกนิหนึ่งปี  เพือ่ใหส้มาชกิผูน้ัน้ไปเยีย่มท าความรูจ้กักบั

สโมสรโรตารใีนชุมชนแห่งใหม่  
(ข) การกลบัเขา้เป็นสมาชกิ  เมื่อสมาชกิใดทีม่สีถานะดขีองสโมสรสิน้สุดสมาชกิภาพลงตามขอ้ย่อย (ก) ผูน้ัน้

อาจขอสมคัรกลบัเขา้เป็นสมาชกิอกีครัง้หนึ่งในธุรกจิ วชิาชพี อาชพี บรกิารชุมชนเหมอืนเดิมหรอือื่นๆ 
หรอืประเภทอาชพีอื่น  
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(ค) การสิ้นสุดความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิจ์ะสิน้สุดลงโดยอตัโนมตัติามวาระที่
คณะกรรมการบรหิารไดก้ าหนด หากไม่มกีารต่ออายุความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิอ์อกไป  คณะกรรมการ
บรหิารอาจลงมตใิหส้ิน้สุดความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิอ์กีเมื่อใดกไ็ด้ 

หมวด 3 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยไม่ช าระค่าบ ารุง 
(ก) ขัน้ตอน  สมาชกิใดไม่ช าระค่าบ ารุงภายใน 30 วนั หลงัวนัครบก าหนดช าระจะไดร้บัแจง้เตอืนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากเลขานุการ หากสมาชกิผูน้ัน้ยงัไม่ช าระค่าบ ารุงอกีภายใน 10 วนัหลงัจากไดร้บัแจง้เตอืน  
คณะกรรมการบรหิารอาจวนิิจฉยัใหส้มาชกิภาพของผูน้ัน้สิน้สุดได้ 

(ข) การรบักลบัเขา้เป็นสมาชกิ  คณะกรรมการบรหิารอาจรบัผูท้ีข่าดจากสมาชกิภาพกลบัเขา้เป็นสมาชกิอกี 
หากอดตีสมาชกิดงักล่าวยื่นค าขอและช าระหนี้สนิทัง้สิน้แก่สโมสร  

หมวด 4 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยไม่เขา้ประชุม  
(ก) คะแนนการเขา้ประชุม 

(1) สมาชกิตอ้งเขา้ประชุมปกต ิหรอืประชุมทดแทน อย่างน้อย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนการประชุมปกติ
ของสโมสรหรอืการประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอื หรอืมสีว่นร่วมในโครงการ งานและกจิกรรมอื่นๆ 
ของสโมสรอย่างน้อย 12 ชัว่โมงในแต่ละครึง่ปี หรอืทัง้สองอย่างรวมกนัอย่างไดส้ดัส่วน 

(2) สมาชกิตอ้งเขา้ประชุมปกตขิองสโมสรนี้หรอืการประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือย่างน้อย 30 
เปอรเ์ซน็ตข์องการประชุมปกตหิรอืมสีว่นร่วมในโครงการ งานและกจิกรรมอื่นๆ ของสโมสรในแต่ละ
ครึง่ปี (ผูช้่วยผูว้่าการภาค ตามค าจ ากดัความของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลจะไดร้บัการ
ยกเวน้จากขอ้ก าหนดน้ี) 

 สมาชกิใดทีไ่ม่เขา้ประชุมตามทีก่ าหนดนี้ อาจถูกสิน้สุดสมาชกิภาพ  เวน้แต่คณะกรรมการบรหิารจะ
เหน็สมควรยกเวน้การขาดประชุมของสมาชกินัน้ 

(ข) การขาดประชุมตดิต่อกนั  การขาดประชุมอาจถอืเป็นค าขอยุตสิมาชกิภาพในสโมสรนี้ สมาชกิผูใ้ดขาดการ
ประชุมสโมสร หรอืขาดการประชุมทดแทนเป็นเวลา 4 ครัง้ตดิต่อกนั หากไม่มเีหตุผลทีด่แีละเพยีงพอ หรอื
ไดร้บัการยกเวน้ตามมาตรา 10 หมวด 4 หรอืหมวด 5  หลงัจากคณะกรรมการบรหิารสง่หนงัสอืแจง้
สมาชกิผูน้ัน้แลว้คณะกรรมการบรหิารโดยเสยีงขา้งมากอาจใหยุ้ตสิมาชกิภาพของสมาชกิผูน้ัน้ 

(ค) ขอ้ยกเวน้  ขอ้บงัคบัอาจจะรวมถงึบทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 13 หมวด 4 
หมวด 5 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยสาเหตุอืน่ 
(ก) เพือ่ความเหมาะสม  คณะกรรมการบรหิารอาจมมีตใิหส้มาชกิภาพของสมาชกิทีห่มดคุณสมบตักิารเป็น

สมาชกิในสโมสรน้ีสิน้สุดลงหรอืโดยเหตุผลทีด่ ีดว้ยคะแนนเสยีงอย่างน้อยสองในสามของจ านวน
กรรมการบรหิารทีม่าร่วมประชุมและลงคะแนนเสยีงในการประชุมทีจ่ดัขึน้เพือ่การน้ี หลกัชีแ้นะของการ
ประชุมนี้อยู่ในมาตรา 8 หมวด 1 บททดสอบสีแ่นวทางและมาตรฐานจรรยาบรรณของโรแทเรยีน 

(ข) การแจง้ใหท้ราบ  ก่อนทีค่ณะกรรมการบรหิารจะด าเนินการตามขอ้ย่อย (ก) ของหมวดนี้ จะตอ้งแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชกิทีเ่กีย่วขอ้งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั และใหโ้อกาสสมาชกินัน้ไดต้อบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบรหิาร  การแจง้ใหท้ราบตอ้งน าสง่โดยบุคคล หรอืโดยจดหมาย
ลงทะเบยีนไปยงัทีอ่ยู่ล่าสุดทีท่ราบของสมาชกิ  สมาชกิผูน้ัน้มสีทิธิเ์ขา้พบคณะกรรมการบรหิารเพือ่ชีแ้จง 

หมวด 6 — สทิธิย์ืน่อุทธรณ์ ประนีประนอม หรอืขอใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาดการสิ้นสุดสมาชกิภาพ 
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(ก) การแจง้ใหท้ราบ  หลงัจากทีค่ณะกรรมการบรหิารไดม้มีตใิหส้ิน้สุดสมาชกิภาพแลว้  เลขานุการตอ้งแจง้มติ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชกิทราบภายใน 7 วนั  และภายใน 14 วนัหลงัจากไดร้บัใบแจง้ สมาชกิผูน้ัน้
อาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขานุการว่าประสงคจ์ะยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร หรอืขอประนีประนอม หรอื
ขอใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าด กระบวนการประนีประนอมหรอืใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น
มาตรา 17 

(ข) การอุทธรณ์  หากมกีารยื่นอุทธรณ์ ใหค้ณะกรรมการบรหิารนดัวนัพจิารณาอุทธรณ์ในการประชุมปกตขิอง
สโมสรภายใน 21 วนัหลงัจากไดร้บัการแจง้ยื่นอุทธรณ์  และตอ้งออกหนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วนั ระบุธุรกรรมพเิศษใหบ้รรดาสมาชกิทราบ  ระหว่างการแถลงอุทธรณ์ใหม้เีฉพาะสมาชกิของ
สโมสรเขา้ประชุมได ้ใหถ้อืว่ามตขิองสโมสรเป็นอนัสิน้สุดและเป็นขอ้ผกูพนัทุกฝ่ายและ 
ไม่อาจใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาดอกี 

หมวด 7 — มตขิองคณะกรรมการบรหิารเป็นอนัสิ้นสุด ใหถ้อืว่ามตขิองคณะกรรมการบรหิารเป็นอนัสิน้สุด  ถา้
สโมสรไม่ไดร้บัอุทธรณ์และไม่มกีารขอใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาด 

หมวด 8 — การลาออก  การลาออกจากสโมสรของสมาชกิตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื่นต่อนายกสโมสร
หรอืเลขานุการ คณะกรรมการบรหิารจะยอมรบัการลาออกต่อเมื่อสมาชกินัน้ไม่เป็นหนี้ต่อสโมสร 

หมวด 9 — การสละผลประโยชน์ในทรพัยส์นิ  บุคคลทียุ่ตสิมาชกิภาพดว้ยลกัษณะใดๆ ตอ้งยอมสละ
ผลประโยชน์ในทุนทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของสโมสร  หากสมาชกิไดร้บัสทิธนิัน้โดยการเขา้ร่วมในสโมสรตาม
กฎหมายทอ้งถิน่ 

หมวด 10 — การระงบัชัว่คราว  แมว้่าจะมปีรากฏในมาตราใดกต็ามของธรรมนูญนี้ หากในความคดิเหน็ของ
คณะกรรมการบรหิาร 
(ก) มกีารกล่าวหาทีเ่ชื่อถอืไดว้่าสมาชกิปฏเิสธหรอืละเลยการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัธรรมนูญนี้ หรอืสมาชกิมี

ความผดิในการด าเนินการอนัไม่เหมาะสม หรอืกระท าใหส้โมสรเสยีประโยชน์ และ 
(ข) ขอ้กล่าวหาเหล่านัน้หากพสิูจน์ได ้จะน าไปสูก่ารยกเลกิสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ และ 
(ค) ไม่ควรมกีารด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพของสมาชกิทีย่งัไม่ไดร้บัผลการพจิารณาในเรื่องใด หรอื

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจากคณะกรรมการบรหิาร  
(ง) เป็นประโยชน์ของสโมสรมากทีสุ่ดทีจ่ะระงบัสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ไวช้ัว่คราว โดยไม่มกีารลงคะแนน

เสยีงในเรื่องสมาชกิภาพ และสมาชกินัน้ควรงดเวน้จากการเขา้ประชุมหรอืกจิกรรมอื่นๆ ของสโมสร และ
จากหน้าทีห่รอืต าแหน่งใดๆ ทีส่มาชกินัน้ถอืครองอยู่ในสโมสร  

คณะกรรมการบรหิารอาจจะระงบัสมาชกินัน้ชัว่คราวระยะหน่ึงแต่ไม่เกนิ 90 วนั โดยการลงคะแนนเสยีงอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ผูท้ีถู่กระงบัสมาชกิภาพอาจจะยื่นอุทธรณ์หรอืขอประนีประนอม หรอืขอให้
อนุญาโตตุลาการชีข้าดตามบทบญัญตัใินมาตรานี้  หมวด 6  ในระหว่างการระงบัสมาชกิภาพ สมาชกินัน้จะ
ไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดของการเขา้ร่วมประชุม ก่อนทีช่่วงเวลาของการระงบัสมาชกิภาพจะสิน้สุดลง 
คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งด าเนินการยุตสิมาชกิภาพของโรแทเรยีนผูท้ีถู่กระงบั หรอืคนืสมาชกิภาพให้
ครบถว้นตามสถานภาพปกต ิ
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มาตรา 14 กิจกรรมระดบัชุมชน ประเทศและระหว่างประเทศ 
หมวด 1 — เรือ่งทีเ่หมาะสม ปัญหาของสว่นรวมอนัเกี่ยวขอ้งกบัสวสัดภิาพโดยทัว่ไปของชุมชน ประเทศ และ
โลก  เป็นกรณีทีค่วรอภปิรายกนัอย่างเทีย่งธรรม กวา้งขวางในทีป่ระชุมสโมสร  อย่างไรกต็าม สโมสรนี้จะไม่
แสดงความคดิเหน็ใดๆ ในเรื่องทีส่าธารณชนยงัมคีวามขดัแยง้กนัอยู่ 

หมวด 2 — ไม่ใหก้ารรบัรอง สโมสรน้ีจะไม่รบัรองหรอืแนะน าผูส้มคัรใดในต าแหน่งทางราชการหรอืการเมอืง  
และจะไม่อภปิรายในการประชุมสโมสรอนัเป็นการใหคุ้ณหรอืโทษแก่ผูส้มคัรคนใด 

หมวด 3 —ไม่มสีว่นร่วมทางการเมอืง 
(ก) การลงมตแิละความคดิเหน็  สโมสรน้ีตอ้งไม่ลงมตหิรอืออกหนงัสอืเวยีนในมตหิรอืความเหน็ใดๆ และไม่

ปฏบิตักิารใดๆ ทีเ่กีย่วกบัปัญหาต่างๆ ของโลก  หรอืนโยบายระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกบัการเมือง 
(ข) การอุทธรณ์  สโมสรน้ีตอ้งไม่อุทธรณ์ต่อสโมสรอื่นๆ ประชาชนหรอืรฐับาลต่างๆ  หรอืสโมสรนี้ตอ้งไม่ออก

จดหมายเวยีนหรอืค าแถลงหรอืแผนการเสนอแนะเพือ่แกปั้ญหาระหว่างประเทศในทางการเมอืงใดๆ 
หมวด 4 — การระลกึถงึการเริม่ต้นของโรตาร ีสปัดาหท์ีม่วีนัครบรอบปีในการก่อตัง้โรตาร ีคอืวนัที ่23 
กุมภาพนัธ ์ใหถ้อืว่าเป็นสปัดาหแ์ห่งความเขา้ใจและสนัตสิุขระหว่างกนัในโลก  ในระหว่างสปัดาหด์งักล่าว 
สโมสรนี้จะเฉลมิฉลองการบ าเพญ็ประโยชน์โรตาร ี ระลกึถงึความส าเรจ็ในอดตีและเน้นโปรแกรมสนัตภิาพ  
ความเขา้ใจกนัและไมตรจีติในชุมชนและทัว่โลก 

 
มาตรา 15  นิตยสารโรตารี 
หมวด 1 — ขอ้ก าหนดในการบอกรบันิตยสาร เวน้แต่สโมสรนี้ไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการบรหิารโรตารี
สากล สมาชกิทุกคนตอ้งบอกรบันิตยสารทางการ  โรแทเรยีน 2 คนซึง่มทีีอ่ยู่เดยีวกนัสามารถเลอืกจะบอกรบั
นิตยสารอย่างเป็นทางการดว้ยกนัได ้ ใหส้มาชกิช าระค่าบอกรบันิตยสารตามวนัทีท่ีก่ าหนดใหช้ าระค่าบ ารุงราย
หวัโดยคณะกรรมการบรหิารตลอดเวลาทีเ่ป็นสมาชกิของสโมสรนี้ 

หมวด 2 — การเรยีกเกบ็ค่าสมาชกินิตยสาร ค่าสมาชกินิตยสารจะเรยีกเกบ็จากสมาชกิล่วงหน้าและสโมสรจะ
น าสง่ค่าสมาชกิดงักล่าวใหโ้รตารสีากลหรอืส านกังานของนิตยสารภาคพืน้ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารโรตารี
สากลก าหนด 

 
มาตรา 16  การยอมรบัวตัถปุระสงคแ์ละการปฏิบติัตามธรรมนูญและข้อบงัคบั 
การทีส่มาชกิช าระค่าบ ารุงแลว้  แสดงว่าสมาชกิผูน้ัน้ยอมรบัหลกัการของโรตารตีามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงค ์ 
ยนิยอมและเหน็ดว้ยทีจ่ะปฏบิตัติามและอยู่ในกรอบของธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรนี้  โดยเงือ่นไขดงักล่าว 
สมาชกิจะไดร้บัสทิธพิเิศษของสโมสรนี้ สมาชกิแต่ละคนตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองธรรมนูญและขอ้บงัคบั  ไม่
ว่าสมาชกินัน้จะไดร้บัเอกสารน้ีหรอืไม่ 
 
มาตรา 17  การช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการและการประนีประนอม 
หมวด 1 — ขอ้ขดัแยง้ ขอ้ขดัแยง้เรื่องใดๆ กต็ามระหว่างสมาชกิปัจจุบนัหรอือดตีสมาชกิกบัสโมสรนี้  หรอืกบั
เจา้หน้าทีส่โมสรหรอืคณะกรรมการบรหิารทีไ่ม่เกี่ยวกบัมตขิองคณะกรรมการบรหิารทีไ่ม่อาจตกลงกนัได ้
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คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นขอต่อเลขานุการเพือ่ขอใหช้ีข้าดไดโ้ดยใหใ้ชว้ธิปีระนีประนอมหรอืการชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการ 

หมวด 2 — ก าหนดการประนีประนอม หรอื การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการภายใน 21 วนัหลงัจากไดร้บัค าขอ
โดยหารอืกบัคู่กรณี คณะกรรมการบรหิารจะก าหนดวนัทีป่ระนีประนอมหรอืการชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ  

หมวด 3 — การประนีประนอม กระบวนการการประนีประนอมจะตอ้ง 
(ก) ด าเนินการโดยหน่วยงานทีเ่หมาะสมซึง่มอี านาจตดัสนิคดใีนระดบัรฐัหรอืระดบัชาต ิ หรอื 
(ข) โดยการแนะน าของผูม้วีชิาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญซึง่เป็นทีย่อมรบัในเรื่องการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่ป็น

ทางเลอืก  หรอื 
(ค) โดยการแนะน าทีเ่ป็นเอกสารของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลหรอืคณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี  
มเีพยีงโรแทเรยีนเท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูป้ระนีประนอมได ้ สโมสรอาจจะขอใหผู้ว้่าการภาคหรอืผูแ้ทนผูว้่าการภาค
แต่งตัง้ผูป้ระนีประนอมซึง่มปีระสบการณ์และความช านาญในการประนีประนอม 
(ก) ผลของการประนีประนอม  การตดัสนิใจหรอืผลของการประนีประนอมซึง่เป็นทีย่อมรบัของคู่กรณีจะไดร้บั

การบนัทกึ และแต่ละฝ่ายรวมทัง้ผูป้ระนีประนอมและคณะกรรมการบรหิารจะถอืส าเนาเอกสารคนละหนึ่ง
ชุด  สรุปผลการประนีประนอมซึง่ทุกฝ่ายยอมรบัจะเป็นขา่วสารของสโมสร  คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะ
ขอใหม้กีารประนีประนอมเพิม่เตมิผ่านนายกหรอืเลขานุการ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมกีารเพกิถอนการ
ประนีประนอมอย่างมนียัส าคญั 

(ข) การประนีประนอมทีไ่ม่เป็นผล  หากมกีารขอประนีประนอมแต่ไม่ประสบผลส าเรจ็  คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
อาจจะขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้ 1 ในมาตรานี้         

หมวด 4 — การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  เมื่อมกีารขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ  คู่กรณีแต่ละฝ่าย
จะแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการ  และอนุญาโตตุลาการจะแต่งตัง้โรแทเรยีนเป็นผูต้ดัสนิ 

หมวด 5 — การตดัสนิของอนุญาโตตุลาการหรอืคณะผูต้ดัสนิ การตดัสนิของอนุญาโตตุลาการหรอืในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั จะตอ้งชี้ขาดโดยคณะผูต้ดัสนิและมผีลต่อคู่กรณีทุกฝ่าย และจะไม่
สามารถอุทธรณ์ไดอ้กี 

 
มาตรา 18  ข้อบงัคบั 
สโมสรนี้จะตราขอ้บงัคบัทีส่อดคลอ้งกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล หรอืระเบยีบวธิกีารปฏบิตัสิ าหรบั
เขตบรหิารทีโ่รตารสีากลก าหนดขึน้และไม่ขดักบัธรรมนูญนี้ซึง่มขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิเพือ่การบรหิารสโมสร  
ขอ้บงัคบัดงักล่าวอาจถูกแกไ้ขเพิม่เตมิตามวธิกีารทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 
มาตรา 19  การแก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด 1 — วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ นอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด 2 ของมาตรานี้  ธรรมนูญนี้อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได้
โดยคะแนนเสยีงขา้งมากของสภานิตบิญัญตัโิรตารเีท่านัน้   

หมวด 2 — การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 2 และมาตรา 4  การแกไ้ขมาตรา 2 ชื่อ และมาตรา 4 พืน้ทีส่โมสรจะ
กระท าไดใ้นการประชุมปกตขิองสโมสร โดยตอ้งมอีงคป์ระชุมครบ และโดยคะแนนเสยีงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
สมาชกิทีอ่อกเสยีง  ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงไปยงัสมาชกิทุกคนและผูว้่าการภาคใหท้ราบ
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ขอ้เสนอเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิเป็นการล่วงหน้าอย่าง 21 วนัก่อนการประชุม  ตอ้งแจง้ขอ้แกไ้ขเพิม่เตมิไปยงัคณะ
กรรมการบรหิารโรตารสีากลเพือ่พจิารณาอนุมตัแิลว้จงึใหม้ผีลบงัคบั ผูว้่าการภาคอาจจะเสนอขอ้คดิเหน็แก่
คณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลเกีย่วกบัขอ้แกไ้ขทีเ่สนอไป 

 
ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 

กรกฎาคม 2562 


