ธรรมนู ญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์
[ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล เดือนตุลาคม 2562]

มาตรา ๑ — ชื่อ
ชื่อขององค์กรนี้คอื สโมสรโรทาแรคท์

องค์กรนี้อุปถัมภ์โดยสโมสร

มาตรา ๒ — ความมุ่งหมาย
ความมุ่งหมายของสโมสรโรทาแรคท์ คือ
สมาชิกโรตารียกย่องถึงการเปลีย่ นแปลงทีด่ ที ด่ี ําเนินการโดยคนหนุ่ มสาวผ่านความมุ่งมันส่
่ วนตัวและความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะให้พลังแก่คนหนุ่ มสาวและผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อยในการปฏิบตั กิ ารในการบริการชุมชนและบริการ
ระหว่างประเทศ พัฒนาความชํานาญในการเป็ นผูน้ ําจากการพัฒนาวิชาชีพ และมีมุมมองทีก่ ว้างไกลทัวโลก
่
ซึง่
จะส่งเสริมสันติภาพโลกและความเข้าใจในวัฒนธรรม ในฐานะทีเ่ ป็ นเพือ่ นผูร้ ่วมบําเพ็ญประโยชน์ และสําหรับ
นักศึกษาและผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อยได้ปฏิบตั กิ ารในการบริการชุมชนและบริการระหว่างประเทศ ซึง่ สร้างสรรค์การ
แก้ไขปั ญหาทีย่ งยื
ั ่ นในเรื่องทีท่ า้ ทายทัง้ ในท้องถิน่ และทัวโลก
่
เชื่อมโยงกับชุมชนโรตารีทวโลกเพื
ั่
อ่ ขยาย
เครือข่ายด้านวิชาชีพ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําและสร้างมิตรภาพทีย่ งยื
ั ่ นชัวชี
่ วติ ไปทัวโลก
่
พัฒนาความ
ชํานาญในการเป็ นผูน้ ําชุมชนและผูน้ ําโลก สร้างมิตรภาพในท้องถิน่ และทัวโลก
่
มีความสนุกสนานในขณะที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการเหนือตนเอง

มาตรา ๓ — การอุปถัมภ์
1. ผูอ้ ุปถัมภ์ของสโมสรโรทาแรคท์น้ีเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและให้การสนับสนุ นสโมสรโรทาแรคท์แห่งนี้ โดยมี
คณะกรรมการร่วมจํานวนตามทีส่ โมสรกําหนด
2. สโมสรนี้มไิ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของสโมสรอุปถัมภ์ และสโมสรหรือสมาชิกของสโมสรนี้ไม่มสี ทิ ธิหรือผลประโยชน์
พิเศษใดๆ จากสโมสรอุปถัมภ์
3. สโมสรแห่งนี้เป็ นองค์กรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเมืองและไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด
4. สโมสรนี้อาจจะเป็ นสโมสรในมหาวิทยาลัย* หรือในชุมชน หากเป็ นสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัย การ
ควบคุมดูแลและการให้คําปรึกษาโดยสโมสรอุปถัมภ์จะกระทําโดยความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับ
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เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย ด้วยความเข้าใจว่าสโมสรบางสโมสรจะต้องดําเนินการตามกฎระเบียบและ
นโยบายทีก่ ําหนดโดยเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยสําหรับองค์กรนักศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทัง้ หมด
5. นายกสโมสรจะต้องปรับปรุงข้อมูลของสโมสรและสมาชิกให้แก่โรตารีสากลไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายนของทุก
ปี เพือ่ ทีจ่ ะรักษาสถานภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองจากโรตารีสากล การไม่สง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของสโมสรและ
สมาชิกให้แก่โรตารีสากลทุกปี จะมีผลให้สโมสรถูกยุบเลิก
*ตามทีใ่ ช้ในธรรมนูญฉบับนี้ คําว่า “มหาวิทยาลัย” หมายรวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับสูง

มาตรา ๔ — สมาชิกภาพ

1. ผูม้ สี ทิ ธิเป็
์ นสมาชิกจะเป็ นนักเรียนนักศึกษาและผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อยทีม่ อี ุปนิสยั ดีและมีความสามารถทีจ่ ะเป็ น
ผูน้ ํา โดยมีอายุ 18 ปี และมากกว่า
2. วิธกี ารรับสมาชิกใหม่ของสโมสรนี้ตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อบังคับจะกําหนดขึน้ โดยสโมสรซึง่ ปรึกษากับสโมสร
อุปถัมภ์ วิธกี ารรับสมาชิกใหม่ของสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รบั การเห็นชอบจากผูม้ ี
อํานาจทีเ่ หมาะสมในมหาวิทยาลัยด้วย
3. สมาชิกภาพของโรทาแรคท์จะสิน้ สุดโดยอัตโนมัตดิ ว้ ยสาเหตุดงั ต่อไปนี้ (ก) สโมสรยุบเลิกไป หรือ (ข) ไม่
สามารถเข้าประชุมได้ตามทีก่ ําหนด นอกเสียจากจะได้รบั การยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วย
เหตุผลทีด่ แี ละเพียงพอ
4. สมาชิกภาพอาจจะสิน้ สุดลงด้วยเหตุผลตามดุลยพินิจของสโมสรด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของสมาชิกทัง้ หมดทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน

มาตรา ๕ — การประชุม
1. สโมสรโรทาแรคท์จะต้องมีการประชุมตามทีร่ ะบุในข้อบังคับ ตามเวลาและสถานทีแ่ ล้วแต่ความสะดวกของ
สมาชิก
2. การเข้าประชุมอาจจะเป็ นการประชุมแบบมาพบปะกัน หรือการประชุมออนไลน์ หรือใช้การติดต่อในระบบ
ออนไลน์สาํ หรับสมาชิกทีม่ เิ ช่นนัน้ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. คณะกรรมการบริหารของสโมสรนี้จะต้องประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อบังคับ
4. การประชุมของสโมสรโรทาแรคท์และของคณะกรรมการบริหารสโมสร อาจงดได้ในระหว่างวันหยุดพักผ่อน
หรือหยุดภาคเรียน หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

มาตรา ๖ — คณะกรรมการ
นายกสโมสรอาจจะแต่งตัง้ คณะกรรมการประจําหรือคณะกรรมการพิเศษตามความจําเป็ นหรือตามความสะดวก
ของการบริหารสโมสร และในการแต่งตัง้ จะต้องแจ้งหน้าทีใ่ นระยะทีแ่ ต่งตัง้ คณะกรรมการพิเศษดังกล่าวจะ
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หมดวาระลงเมื่อเสร็จสิน้ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว หรือโดยคําสังเพิ
่ กถอนจากนายกสโมสร ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วย

มาตรา ๗ — เจ้าหน้าที่และกรรมการบริหาร

1. เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรจะประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ
เพิม่ เติมอีกตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อบังคับของสโมสร
2. องค์บริหารของสโมสรนี้จะเป็ นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยนายกสโมสร นายกเพิง่ ผ่านพ้น (หาก
มี) อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการบริหารอื่นๆ จํานวนเท่าใดก็ได้ตามแต่สโมสรจะพิจารณา
คณะกรรมการจะต้องเลือกตัง้ จากสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน การตัดสินใจตลอดจน
นโยบายและการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารและของสโมสรจะต้องเป็ นไปตามธรรมนูญฉบับ
นี้ และนโยบายทีก่ ําหนดโดยโรตารีสากล
หากเป็ นสโมสรในมหาวิทยาลัย สโมสรนี้จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับและนโยบายทีก่ ําหนดขึน้ โดย
เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้กบั องค์กรนักศึกษา รวมทัง้ กิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสโมสรจะมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการต่างๆ โดยทัวไป
่ และหากมี
ความเห็นหรือมีเหตุผลอันสมควรก็อาจจะประกาศให้ตําแหน่งใดๆ ว่างลงได้ คณะกรรมการบริหารสโมสรจะ
ทําหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการรับอุทธรณ์เรื่องการตัดสินใจต่างๆ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการ
3. การเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการบริหารจะต้องทําทุกปี โดยจะต้องใช้วธิ กี ารต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบประเพณีทท่ี างท้องถิน่ ได้เคยปฏิบตั กิ นั มาตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับ แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็จะต้อง
เป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกซึง่ อยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างครบถ้วน
เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการบริหารจะดํารงอยู่ในตําแหน่งมีกําหนดวาระ 1 ปี เว้นแต่ทไ่ี ด้กําหนดไว้ในข้อบังคับ
สโมสรให้มวี าระน้อยกว่า 1 ปี
4. เจ้าหน้าทีส่ โมสร กรรมการบริหารและประธานบริการต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามารับตําแหน่งของสโมสรโรทาแรคท์จะ
ได้รบั การอบรมการเป็ นผูน้ ําจากคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

มาตรา ๘ — กิจกรรมและโครงการ
1. สโมสรนี้จะต้องรับผิดชอบในการวางแผนงาน การจัดองค์กร การเงินและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สโมสรเอง และจะต้องจัดหาทุน กําลังคนและความคิดริเริม่ ทีจ่ ําเป็ น ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นโครงการร่วมหรือ
กิจกรรมร่วมระหว่างสโมสรโรทาแรคท์กบั องค์กรอื่นๆ ซึง่ ความรับผิดชอบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับ
องค์กรอื่นๆ ดังกล่าวนัน้ ด้วย
2. ในปี หนึ่ง สโมสรนี้จะต้องทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นโครงการใหญ่ของสโมสรอย่างน้อย 2 โครงการ โครงการหนึ่งเพือ่
ให้บริการแก่ชุมชน และอีกโครงการหนึ่งเพือ่ ให้บริการแก่ชุมชนต่างประเทศ โครงการแต่ละโครงการ
จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิกทัง้ หมดหรือสมาชิกส่วนใหญ่ของสโมสร
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3. สโมสรจะต้องรับผิดชอบในการหาทุนทีจ่ ําเป็ นเพือ่ ดําเนินโครงการของตน สโมสรจะไม่รอ้ งขอหรือยอมรับ
การช่วยเหลือทางการเงินจากสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์อ่นื ๆ มากไปกว่าเป็ นครัง้ คราว สโมสร
อุปถัมภ์อาจจะให้การสนับสนุนทางการเงินเมื่อมีการเห็นชอบร่วมกัน เงินทุนทัง้ หมดทีห่ ามาได้เพือ่ โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ จะต้องถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว

มาตรา ๙ — เงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
1. สโมสรอุปถัมภ์จะต้องชําระค่ารับรองการก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ให้แก่โรตารีสากล ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริหารโรตารีสากลกําหนดสําหรับสโมสรโรทาแรคท์ใหม่หรือทีข่ อกลับเป็ นสโมสรอีกครัง้ หนึ่ง
2. เงินค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่ารับเข้าเป็ นสมาชิกนัน้ สโมสรอาจจะเรียกเก็บให้เพียงพอจะใช้จ่ายในการ
บริหารงานภายในสโมสร ส่วนเงินทุนเพือ่ ดําเนินกิจกรรมและเพือ่ โครงการต่างๆ ของสโมสร เป็ นหน้าที่
ของสโมสรทีจ่ ะต้องจัดหานอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่ารับเข้าเป็ นสมาชิก และจะต้อง
จัดเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหาก จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินของสโมสรอย่างถีถ่ ว้ นโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทุกปี
3. สโมสรโรทาแรคท์ควรจะกําหนดแนวทางการเงินทีจ่ ะทําให้มนใจว่
ั ่ าเงินทุนทัง้ หมดได้รบั การจัดการด้วยความ
รับผิดชอบและโปร่งใส รวมทัง้ เงินทุกประเภททีเ่ ก็บมาเพือ่ สนับสนุนโครงการบําเพ็ญประโยชน์สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎข้อบังคับของธนาคารในประเทศ รวมทัง้ มีแผนงานในการใช้จ่ายเงินหากสโมสรโรทาแรคท์
เลิกไปหรือถูกยุบเลิก

มาตรา ๑๐ — การยอมรับธรรมนู ญและข้อบังคับ

สมาชิกทุกคนของสโมสรนี้เมื่อยอมรับการเป็ นสมาชิก จะต้องยอมรับหลักการของโรทาแรคท์ตามทีแ่ สดงไว้ใน
ความมุ่งหมายของโรทาแรคท์ และจะต้องยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรนี้ และด้วย
กรณีดงั กล่าวจะถือว่ามีสทิ ธิพเิ ศษในสโมสร ไม่มสี มาชิกใดได้รบั การยกเว้นจากธรรมนูญและข้อบังคับสโมสร
โดยกล่าวอ้างว่า ตนไม่ได้รบั สําเนาธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร

มาตรา ๑๑ — ข้อบังคับ
สโมสรนี้จะต้องยอมรับข้อบังคับรวมทัง้ ข้อแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ม่ขดั แย้งกับธรรมนูญฉบับนี้ ซึง่ ถือเป็ นเรื่องจําเป็ น
หรือสะดวกสําหรับการบริหารงานของสโมสร หากข้อแก้ไขต่างๆ ทีย่ อมรับนัน้ เป็ นไปตามกระบวนการแก้ไข
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน “ข้อบังคับมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์”

มาตรา ๑๒ — ชื่อและรูปสัญลักษณ์
ชื่อและรูปสัญลักษณ์ของโรทาแรคท์จะถูกสงวนสิทธิให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์เท่านัน้ สมาชิก
ของสโมสรนี้มสี ทิ ธิทจ่ี ะประดับหรือแสดงชื่อและรูปสัญลักษณ์โรทาแรคท์ได้ การใช้สญ
ั ลักษณ์จะต้องเป็ นไป
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ในทางทีเ่ ชิดชูเกียรติและเหมาะสมเมื่อยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ สมาชิกจะหมดสิทธิการใช้ช่อื และรูปสัญลักษณ์
ดังกล่าวเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกนัน้ ๆ ได้สน้ิ สุดลงหรือเมื่อสโมสรถูกยุบเลิก

มาตรา ๑๓ — อายุของสโมสร

สโมสรจะคงอยู่ได้ตราบเท่าทีส่ โมสรยังคงดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในธรรมนูญสโมสร และตาม
นโยบายทีโ่ รตารีสากลได้กําหนดเกีย่ วกับสโมสรโรทาแรคท์ หรือจนกว่าสโมสรจะถูกเพิกถอนไปดังนี้
(ก) โดยโรตารีสากลอนุ มตั เิ ห็นชอบไม่ว่าจะได้รบั การยินยอมจากสโมสรอุปถัมภ์หรือไม่ หรือด้วยความเห็น
พ้องของสโมสรอุปถัมภ์ว่า
1) สโมสรนี้ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามธรรมนูญสโมสร
2) ริเริม่ รักษาหรือคงไว้ซง่ึ สมาชิกภาพของบุคคลทีร่ เิ ริม่ หรือสนับสนุนการฟ้ องร้องภาคโรตารี
โรตารีสากล หรือมูลนิธโิ รตารี รวมทัง้ กรรมการบริหาร กรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
หรือ
3) จากสาเหตุอ่นื
(ข) โดยสโมสรอุปถัมภ์ หรือ
(ค) โดยทีส่ โมสรตัดสินใจเพิกถอนตนเอง
เมื่อสโมสรนี้ได้ถูกเพิกถอนไป สิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ช่อื โรทาแรคท์ และการใช้รูป
สัญลักษณ์โรทาแรคท์ของสโมสรและของสมาชิกแต่ละคนหรือร่วมกันก็จะหมดสิน้ สภาพไปด้วย

มาตรา ๑๔ — การบริหาร

ธรรมนูญนี้จะแก้ไขเพิม่ เติมได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลเท่านัน้ และสโมสรโรทาแรคท์
ทุกสโมสรจะต้องยอมรับข้อแก้ไขใน “ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์” ทุกข้อโดยอัตโนมัติ
661-TH—1219(1019)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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