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ข้อ 26.060.4 ว่าด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียง การชักชวนขอเสียง
สนับสนุนและการรณรงค์หาเสียงให้ผสู ้ มัคร (Rules Regarding Campaigning,
Canvassing and Electioneering)

นับเป็ นหลักการพืน้ ฐานของโรตารี ทีผ่ สู้ มัครทีด่ ที ส่ี ุดควรได้รบั การเลือกตัง้ เพื่อการบริการในหน้าทีต่ ่างๆ ของโรตารีท่ี
ได้รบั เลือก ดังนัน้ ความพยายามใดๆ ทีจ่ ะเอือ้ ต่ออิทธิพลในกระบวนการคัดเลือก ทัง้ ทางบวกหรือ ทางลบ โดยการหา
เสียง การชักชวนขอเสียงสนับสนุน การรณรงค์หาเสียงให้ผสู้ มัคร หรือประการอื่นใดย่อมถูกห้ามกระทา ภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับ (Bylaws) ของโรตารีสากล
กฎระเบียบทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามต่อไปนี้เกีย่ วกับการหาเสียง การชักชวนขอเสียงสนับสนุน และ การรณรงค์หาเสียงให้
ผูส้ มัคร ในการพิจารณาการเลือกตัง้ โรแทเรียนใดๆ ในตาแหน่งประธานโรตารีสากล, กรรมการบริหารโรตารีสากล,
ผูว้ ่าการภาค หรือผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัติ หรือกรรมการสรรหาสาหรับตาแหน่งหน้าทีน่ ัน้ ๆ กฎระเบียบได้กาหนดไว้
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ผูส้ มัครทีด่ ที ส่ี ุดจะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งหน้าทีน่ ัน้
1) โรแทเรียนทัง้ หลายพึงปฏิบตั ติ ามข้อห้ามต่างๆ ในกฎระเบียบข้อบังคับของโรตารีสากล ทุกครัง้ เกีย่ วกับการหา
เสียง การชักชวนขอเสียงสนับสนุน หรือการรณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัคร โรแทเรียนทัง้ หลายพึงปฏิบตั ติ าม ทัง้
เจตนารมณ์และตัวบทของกฎระเบียบข้อบังคับ และพึงเว้นเสียซึง่ กิจกรรมใดๆ อันมีวตั ถุประสงค์ หรือส่งผลให้เกิด
อิทธิพลต่อผูอ้ ่นื โดยการส่งเสริมหรือชักจูงให้สนับสนุนผูส้ มัคร หรือโรแทเรียนอื่นใด กิจกรรมดังกล่าวนัน้ ย่อมเป็ น
ปรปั กษ์ต่อเจตนารมณ์ ของกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการของโรตารีสากล และจักเป็ นพืน้ ฐานสาหรับการขาด
คุณสมบัตขิ องการเป็ นผูส้ มัครได้
2) การหาเสียง การชักชวนขอเสียงสนับสนุน หรือการรณรงค์หาเสียงให้ผสู้ มัคร จักได้แก่ การกระทาใดๆ ทีเ่ จตนา
ส่งเสริม โจมตี สนับสนุน หรือต่อต้านผูส้ มัคร ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะในสือ่ ใดๆ รวมทัง้ การกระทา
ใดๆ โดยไม่จากัด ซึง่ แสวง การออกเสียง การขอสนับสนุนในการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมาถึง การแจกเอกสารเกีย่ วกับ
วรรณกรรม หรือการส่งเสริม หรือการกระทาต่างๆ ทีโ่ จ่งแจ้ง เจตนาจะส่งเสริมผูส้ มัครผูใ้ ดผูห้ นึ่ง เพื่อตาแหน่ง
หน้าทีข่ องโรตารีทเ่ี ลือกตัง้
3) ช่วงเวลาของการเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ในตาแหน่งหน้าทีน่ ัน้ ๆ จะเริม่ ต้นต่อเมื่อ โรแทเรียนนัน้ ๆ เริม่ ให้การ
พิจารณาอย่างจริงจังในการเสนอชื่อของตน สาหรับตาแหน่งหน้าที่ ซึง่ มีกฎระเบียบของโรตารีสากล สาหรับการสรร
หาและการเลือกตัง้ ทีก่ าหนดไว้แล้ว การเริม่ ต้น ณ เวลานัน้ ผูส้ มัครทัง้ หลายพึงระมัดระวังเป็ นพิเศษ ทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ซึง่ กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ช่อื หรือผลงานต่างๆ เพื่อเรียกความสนใจ ต่อการ
เสนอชื่อหรือการเลือกตัง้ ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือการให้ผสู้ มัครใดๆ ได้เปรียบอย่างไม่เป็ นธรรมเหนือผูส้ มัครอื่นๆ สาหรับ
ตาแหน่งหน้าทีเ่ ดียวกันนัน้
4) การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกิจกรรมโรตารีทไ่ี ด้รบั มอบหมายโดยปกติ ไม่ถอื ว่าเป็ นการขัดต่อนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
หาเสียง การชักชวนขอเสียงสนับสนุน หรือการรณรงค์หาเสียงให้ผสู้ มัคร
5) การติดต่อสโมสรต่างๆ เพื่อแจ้งขอการร่วมเห็นพ้อง (Concurrence) เพื่อการร้องแย้ง (Challenge)ทีเ่ สนอ หรือคา
ร้องเรียนการเลือกตัง้ (Election Complaint) ไม่ถอื เป็ นข้อห้าม หากการติดต่อนัน้ ๆ จากัดอยู่เพียงการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล ข้อเท็จจริงระหว่างกัน

ข้อ 17.040.1 ว่าด้วยข้อแนะนาสาหรับการเลือกตัง้ ระดับภาค (Guidelines for
District- Level Elections)

เมื่อสโมสรเสนอชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ อย่างเป็ นทางการแล้ว โรแทเรียนและผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้:
1. เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ าม ทัง้ เจตนารมณ์และตัวบทของข้อแนะนาในการเลือกตัง้ ของโรตารีสากล
2. ปรึกษาหารือกับโรแทเรียนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับข้อกาหนดใหม่หรือปั จจุบนั ทีอ่ าจมีลกั ษณะเข้าข่ายการหาเสียง
3. ไม่คดิ สร้างเรื่องให้ตนเองโดดเด่น ได้การยกย่อง หรือได้ความนิยม
4. ไม่ตอบโต้ในทานองเดียวกัน ต่อกิจกรรมของผูส้ มัครอื่นใด ทีไ่ ม่เหมาะสม
5. ไม่สอ่ื สารหรือไปเยีย่ มเยียนสโมสรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการเลือกตัง้ ทีส่ มัคร ยกเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความจาเป็ น
ให้บรรจุเป้ าหมาย

