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ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรอินเทอรแ์รคท ์

[ปรบัปรุงตามมตคิณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล มตทิี ่40, กนัยายน 2563] 
 

มาตรา ๑ ช่ือ  
ชื่อขององคก์รนี้คอืสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์ ____________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
สโมสรอนิเทอรแ์รคท์นี้อุปถมัภ์โดยสโมสรโรตาร ี ______________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
อุปถมัภ์ร่วมโดยสโมสรโรตาร ีและ/หรอื โรทาแรคท์ (หากม)ี  _____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________  
สโมสรอุปถมัภ์ตามรายชื่อนี้อยู่ในอาณาเขตของภาคทีส่โมสรอนิเทอรแ์รคท์ตัง้อยู่ 
 

มาตรา ๒ ความมุ่งหมาย  
ความมุ่งหมายของสโมสรอนิเทอรแ์รคทน์ี้ ส าหรบั  
 
สมาชกิของสโมสรอุปถมัภ์ยกย่องการเปลีย่นแปลงทีด่ทีีด่ าเนินการโดยเยาวชนและคนหนุ่มสาวซึง่เป็นแนวทาง
ที ่5 แห่งการบรกิารของโรตาร ีคอืการบรกิารเยาวชน ผ่านความมุ่งมัน่ส่วนตวัและความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหพ้ลงั
แก่เยาวชนในการปฏบิตักิารในการบรกิารชุมชนและบรกิารระหว่างประเทศ พฒันาทกัษะในการเป็นผูน้ า และมี
มุมมองทีก่วา้งไกลทัว่โลก ซึ่งจะสง่เสรมิสนัตภิาพโลกและความเขา้ใจในวฒันธรรม และส าหรบั  
 
นักเรยีนและเยาวชนไดป้ฏบิตักิารในการบรกิารชุมชนและบรกิารระหว่างประเทศ คน้พบวฒันธรรมใหม่ๆ และ
ส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงโลก พฒันาทกัษะเพื่อเป็นผูน้ าของโรงเรยีนและ
ชุมชน สรา้งมติรในทอ้งถิน่และทัว่โลก มคีวามสนุกสนานในขณะทีต่ระหนักถงึความส าคญัของการบริการ
เหนือตนเอง 
 

มาตรา ๓ การอปุถมัภ ์ 
1. สโมสรอุปถมัภ์ของสโมสรอนิเทอรแ์รคท์นี้ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นสมาชกิของสโมสรอุปถมัภ์ตาม 

จ านวนทีก่ าหนดโดยสโมสรอุปถมัภ์ จะดูแลและควบคุมกจิกรรม โปรแกรม และนโยบายทัง้หมดของสโมสร
อนิเทอรแ์รคท์นี้ ในกรณีทีส่โมสรอนิเทอรแ์รคท์ประกอบดว้ยสมาชกิเพศเดยีวกนัทัง้หมด คณะกรรมการ
จะต้องประกอบดว้ยผูใ้หญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบซึ่งเป็นเพศเดยีวกนั 1 คนหรอืมากกว่าเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง 

 
2. สโมสรแหง่นี้มไิดเ้ป็นส่วนหนึง่ของสโมสรอุปถมัภ์ และสโมสรหรอืสมาชกิของสโมสรนี้ไม่มสีทิธิห์รอื

ผลประโยชน์พเิศษใด ๆ จากสโมสรอุปถมัภ์ 
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3. สโมสรแหง่นี้เป็นองคก์รทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
4. สโมสรนี้อาจจะเป็นสโมสรในโรงเรยีนหรอืในชมุชน หากเป็นสโมสรอนิเทอรแ์รคทใ์นโรงเรยีน การ

ควบคุมดูแลและการใหค้ าปรกึษาโดยสโมสรอุปถมัภ์จะกระท าโดยความร่วมมอือย่างเตม็รูปแบบกบั
เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีน ดว้ยความเขา้ใจว่าสโมสรในโรงเรยีนจะต้องด าเนินการตามระเบยีบและนโยบาย 
ทีก่ าหนดโดยเจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนส าหรบัองคก์รนักเรยีนและกจิกรรมนอกหลกัสูตรของโรงเรยีน 

 
5. เพื่อทีจ่ะรกัษาสถานภาพทีไ่ดร้บัการรบัรองว่าด าเนินการปกตจิากโรตารสีากล สโมสรอุปถมัภ์ของสโมสรนี้

จะสง่ชื่อและรายละเอยีดในการตดิต่อของทีป่รกึษาซึ่งเป็นผูใ้หญห่นึง่คนของสโมสรอนิเทอรแ์รคท์นี้แก่โรตารี
สากล ไม่เกนิวนัที ่30 มถิุนายนของทุกปี การไม่สง่รายละเอยีดการตดิต่อทีเ่ป็นปัจจุบนัของทีป่รกึษาทีเ่ป็น
ผูใ้หญใ่หแ้ก่โรตารสีากลภายในระยะเวลา 2 ปี จะมผีลใหส้โมสรอนิเทอรแ์รคท์นี้ถูกยุบเลกิ 

 
6. สโมสรแหง่นี้พึง่พาการมสี่วนร่วมของบุคคลดว้ยความกระตอืรอืรน้อย่างต่อเนื่องของสโมสรอุปถมัภ์  

ในกรณีทีส่โมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์ถูกยุบเลกิ แมว่้าสโมสรอนิเทอรแ์รคท์จะยงัคงไดร้บัการอุปถมัภ์จากสโมสร
โรทาแรคท ์ผูว่้าการภาคโรตารจีะต้องแต่งตัง้สโมสรโรตารอีื่นอย่างน้อยหนึ่งสโมสรเป็นผูอุ้ปถมัภ์ หากไม่
สามารถหาสโมสรอุปถมัภ์และรายงานต่อโรตารสีากลภายใน 180 วนั สโมสรอนิเทอรแ์รคทน์ี้จะถูกยุบเลกิ 

 

มาตรา ๔ สมาชิกภาพ  
1. ผูม้สีทิธิเ์ป็นสมาชกิจะเป็นเยาวชนทีม่อุีปนิสยัดแีละมคีวามสามารถทีจ่ะเป็นผูน้ า โดยมอีายุ 12 ถงึ 18 ปี 

หรอืเมื่อส าเรจ็การศกึษา แลว้แต่ขอ้ใดจะเกดิขึน้ภายหลงั 
 
2. วธิกีารรบัสมาชกิใหม่ของสโมสรนี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัจะก าหนดขึน้โดยสโมสรซึ่งไดร้บัอนุมตัจิาก

สโมสรอุปถมัภ์ วธิกีารรบัสมาชกิใหม่ของสโมสรอนิเทอรแ์รคท์ในโรงเรยีน จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจาก 
ผูม้อี านาจทีเ่หมาะสมของโรงเรยีนดว้ย 

 
3. สมาชกิภาพสิน้สุดโดยอตัโนมตั ิ(ก) ในวนัที ่30 มถิุนายนของปีโรตาร ีเมื่อสมาชกิมอีายุครบ 18 ปี หรอืเมื่อ

ส าเรจ็การศกึษา แลว้แต่ขอ้ใดจะเกดิขึน้ภายหลงั โดยไมข่ดัแยง้กบักฎระเบยีบและนโยบายซึ่งก าหนดโดย
เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนส าหรบัสโมสรในโรงเรยีน หรอื (ข) เมื่อสโมสรยกเลกิไป หรอื (ค) ไม่สามารถเขา้
ประชุมไดต้ามทีก่ าหนด นอกเสยีจากจะไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการบรหิารสโมสรดว้ยเหตุผลทีด่แีละ
เพยีงพอ 

 
4. สมาชกิภาพอาจสิน้สุดลงดว้ยเหตุผลตามดุลยพนิิจของสโมสร ดว้ยการลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของสมาชกิทัง้หมดทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน 
 

มาตรา ๕ การประชุม 
1. สโมสรอนิเทอรแ์รคท์จะต้องมกีารประชุมตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบั ตามเวลาและสถานทีแ่ลว้แต่ความสะดวก

ของสมาชกิ โดยค านงึถงึขอ้บงัคบัของโรงเรยีน 
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2. การเขา้ประชุมอาจจะเป็นการประชุมแบบมาพบปะกนั การประชุมออนไลน์ หรอืใชก้ารตดิต่อในระบบ
ออนไลน์ส าหรบัสมาชกิทีม่เิช่นนัน้จะไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ กจิกรรมออนไลน์ทุกประเภท เช่น 
เวบ็ไซต์ของสโมสร หรอืเพจสื่อทางสงัคม จะต้องด าเนินการสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑท์ีบ่งัคบัใช ้ 
สโมสรอุปถมัภ์จะต้องไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย
ของอนิเทอรแ์รคเทอรใ์นการมสี่วนร่วมในอนิเทอรแ์รคทต์ามความจ าเป็นล่วงหน้า 

 
3. คณะกรรมการบรหิารของสโมสรจะต้องประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั การประชมุใด ๆ กต็ามของ

สโมสรนี้ หรอืคณะกรรมการบรหิารจะไมถ่อืว่าเป็นทางการ หากไม่มสีมาชกิของสโมสรอุปถมัภ์เขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 

 
4. การประชุมของสโมสรและคณะกรรมการบรหิารสโมสรอาจงดไดใ้นระหว่างวนัหยุดพกัผ่อนหรอืหยุดภาค

เรยีน  ทัง้นี้ แลว้แต่ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร และไดร้บัความเหน็ชอบจากสโมสรอุปถมัภ์ 
 

มาตรา ๖ คณะกรรมการ 
นายกสโมสรอาจแต่งตัง้คณะกรรมการหลกัหรอืคณะกรรมการพเิศษตามความจ าเป็นหรอืตามความสะดวก
ของการบรหิารสโมสร โดยต้องระบุหน้าทีใ่นเวลาทีแ่ต่งตัง้  ทัง้นี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะ
กรรมการบรหิารสโมสร คณะกรรมการพเิศษดงักล่าวจะหมดวาระลงเมื่อเสรจ็สิน้การปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้  
หรอืโดยค าสัง่เพกิถอนจากนายกสโมสร 

 

มาตรา ๗ เจ้าหน้าท่ีและกรรมการบริหาร 
1. เจา้หน้าทีข่องสโมสรจะประกอบดว้ยนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิ และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ 

เพิม่เตมิตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร  
 
2. องคบ์รหิารของสโมสรนี้จะเป็นคณะกรรมการบรหิารซึง่ประกอบดว้ยนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ 

เหรญัญกิ และกรรมการบรหิารอื่น ๆ จ านวนเท่าใดกไ็ดต้ามแต่สโมสรจะพจิารณา ดว้ยความเหน็ชอบของ
สโมสรอุปถมัภ์ เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะไดร้บัเลอืกตัง้จากสมาชกิทีม่สีถานภาพด ีการตดัสนิใจใน
นโยบายและมตขิองคณะกรรมการบรหิารและของสโมสรนี้ จะต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าทีข่องสโมสร
อุปถมัภ์ ตามธรรมนูญฉบบันี้และนโยบายทีก่ าหนดโดยโรตารสีากล 

 
 หากเป็นสโมสรในโรงเรยีน สโมสรนี้จะต้องปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัและนโยบายทีก่ าหนดขึน้โดยเจา้หน้าที่

ของโรงเรยีนเพื่อใชก้บัองคก์รนักเรยีน รวมทัง้กจิกรรมนอกหลกัสูตรของโรงเรยีน 
 
 คณะกรรมการบรหิารสโมสรมหีน้าทีค่วบคุมดูแลเจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการต่าง ๆ โดยทัว่ไป และหากมี

ความเหน็หรอืมเีหตุผลอนัสมควร กอ็าจจะประกาศใหต้ าแหน่งใด ๆ ว่างลง คณะกรรมการบรหิารสโมสรจะ
ท าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการรบัอุทธรณ์เรื่องการตดัสนิใจต่าง ๆ ของเจา้หน้าที ่และการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการ 
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3. การเลอืกตัง้เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะต้องท าทุกปี โดยจะต้องใชว้ธิกีารต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบยีบประเพณีทีท่างทอ้งถิน่ไดเ้คยปฏบิตักินัมา ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ไม่ว่าในกรณใีด ๆ กจ็ะต้อง
เป็นไปตามคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิซึ่งอยู่ในทีป่ระชุมนัน้และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอย่างครบถ้วน 

 
 เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะด ารงต าแหน่งมกี าหนดวาระ 1 ปี เวน้แต่ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร

ใหม้วีาระน้อยกว่า 1 ปี 
 

มาตรา ๘ กิจกรรมและโครงการ 
1. สโมสรนี้จะต้องรบัผดิชอบในการวางแผนงาน การจดัองคก์ร การเงนิ และการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของ

สโมสรเอง และจะต้องจดัหาทุน ก าลงัคนและความคดิรเิริม่ทีจ่ าเป็น ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นโครงการร่วมหรอื
กจิกรรมร่วมกบัองคก์รอื่น ๆ ซึ่งความรบัผดิชอบนี้จะต้องรบัผดิชอบร่วมกนักบัองคก์รอื่น ๆ ดงักล่าวนัน้ดว้ย 

 
2. ในปีหนึง่ สโมสรนี้จะต้องท ากจิกรรมทีเ่ป็นโครงการใหญข่องสโมสรอย่างน้อย 2 โครงการ โครงการหนึ่งเพื่อ

ใหบ้รกิารแกโ่รงเรยีนหรอืชมุชน และอกีโครงการหนึ่งเพือ่ส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศ  โครงการแต่
ละโครงการจะต้องไดร้บัความร่วมมอืจากสมาชกิทัง้หมด หรอืสมาชกิส่วนใหญ่ของสโมสร 

 
3. สโมสรจะต้องรบัผดิชอบในการหาทุนทีจ่ าเป็นเพื่อด าเนินโครงการของตน สโมสรจะไม่รอ้งขอหรอืยอมรบั

การช่วยเหลอืทางการเงนิจากสโมสรอุปถมัภ์ สโมสรโรตาร ีสโมสรโรทาแรคท์ หรอืสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์
อื่น ๆ เงนิทุนทัง้หมดทีห่ามาไดเ้พื่อโครงการบ าเพญ็ประโยชน์จะต้องถูกใชไ้ปในวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 

มาตรา ๙ เงินค่าบ ารงุและค่าธรรมเนียม 
1. เงนิค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่ารบัเขา้เป็นสมาชกิของสโมสร อาจจะเรยีกเกบ็ใหเ้พยีงพอเพื่อใชจ้่ายในการ

บรหิารงานของสโมสร ส่วนเงนิทุนเพื่อด าเนินกจิกรรมและเพื่อโครงการต่าง ๆ ของสโมสร เป็นหน้าทีข่อง
สโมสรทีจ่ะต้องจดัหานอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่ารบัเขา้เป็นสมาชกิ 

 
2. สโมสรอุปถมัภ์ควรก าหนดแนวทางการเงนิส าหรบัสโมสรอนิเทอรแ์รคท์ เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าเงนิทุนทัง้หมดจะ

ไดร้บัการจดัการในแนวทางทีร่บัผดิชอบและโปร่งใส รวมทัง้เงนิทีเ่กบ็รวบรวมเพื่อสนับสนุนโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของธนาคารในประเทศ ซึง่ควรจะก ากบัดูแลโดยมลีายมอื
ชื่อของผูใ้หญใ่นบญัชทีุกบญัช ีรวมทัง้แผนงานในการใชจ้่ายเงนิหากสโมสรอนิเทอรแ์รคท์เลกิไปหรอืถูกยุบ
เลกิ 

 

มาตรา ๑๐ การยอมรบัธรรมนูญและข้อบงัคบั  
สมาชกิทุกคนของสโมสรนี้ เมื่อยอมรบัการเป็นสมาชกิ จะต้องยอมรบัหลกัการของอนิเทอร์แรคท์ตามทีแ่สดงไว้
ในความมุ่งหมายของอนิเทอรแ์รคท์ และจะต้องยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรนี้ และ
ดว้ยกรณีดงักล่าว จะถอืว่ามสีทิธพิเิศษในสโมสร ไม่มสีมาชกิใดไดร้บัการยกเวน้จากธรรมนูญและขอ้บงัคบั
สโมสรโดยกล่าวอา้งว่าตนไม่ไดร้บัส าเนาธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร 
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มาตรา ๑๑ ข้อบงัคบั  
สโมสรนี้จะต้องยอมรบั “ขอ้บงัคบัทีแ่นะน าของสโมสรอนิเทอรแ์รคท”์ รวมทัง้ขอ้แก้ไขเพิม่เตมิทีไ่ม่ขดัแยง้กบั
ธรรมนูญฉบบันี้ ซึง่ถอืเป็นเรื่องจ าเป็นหรอืสะดวกส าหรบัการบรหิารงานของสโมสร หากขอ้แก้ไขต่าง ๆ ที่
ยอมรบันัน้เป็นไปตามกระบวนการแก้ไขตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น “ขอ้บงัคบัทีแ่นะน าของสโมสรอนิเทอรแ์รคท”์ 
 

มาตรา ๑๒ ช่ือและรปูสญัลกัษณ์ 
ชื่อและรูปสญัลกัษณ์ของอนิเทอรแ์รคท์จะถูกสงวนสทิธิใ์หใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิสโมสรอนิเทอรแ์รคท์เท่านัน้ 
สมาชกิของสโมสรนี้มสีทิธิท์ีจ่ะประดบั หรอืแสดงชื่อและรูปสญัลกัษณ์อนิเทอร์แรคทไ์ด ้การใชส้ญัลกัษณ์จะต้อง
เป็นไปในทางทีเ่ชดิชูเกยีรตแิละเหมาะสมเมื่อยงัคงเป็นสมาชกิอยู่ สมาชกิจะหมดสทิธิก์ารใชช้ื่อและรูป
สญัลกัษณ์ดงักล่าวเมื่อสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ ๆ ไดส้ิน้สุดลง หรอืเมื่อสโมสรถูกยุบเลกิ 
 

มาตรา ๑๓ อายุของสโมสร  
สโมสรนี้จะคงอยู่ไดต้ราบเท่าทีส่โมสรยงัคงด าเนินกจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นธรรมนูญสโมสร และตามนโยบาย
ทีโ่รตารสีากลไดก้ าหนดเกี่ยวกบัสโมสรอนิเทอรแ์รคท์ หรอืจนกว่าสโมสรจะถูกเพกิถอนไปดงันี้ 
 
 ก) โดยโรตารสีากลอนุมตัเิหน็ชอบ ไม่ว่าจะไดร้บัการยนิยอมจากสโมสรอุปถมัภ์หรอืไม่ หรอืดว้ย

ความเหน็พอ้งของสโมสรอุปถมัภ์ว่า สโมสรนี้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามธรรมนูญสโมสร หรอืจากสาเหตุอื่น 
 
 ข) โดยสโมสรอุปถมัภ์ หรอื 
 
 ค) โดยทีส่โมสรอนิเทอรแ์รคท์ตดัสนิใจเพกิถอนตนเอง 
 

มาตรา ๑๔ การแก้ไข 
ธรรมนูญฉบบันี้จะแก้ไขเพิม่เตมิไดโ้ดยมตขิองคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลเท่านัน้ และสโมสร 
อนิเทอรแ์รคท์ทุกสโมสรจะต้องยอมรบัขอ้แก้ไขใน “ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรอนิเทอรแ์รคท์” ทุกขอ้โดย
อตัโนมตั ิ
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