ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรอินเทอร์แรคท์
[ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล มติที ่ 40, กันยายน 2563]

มาตรา ๑ ชื่อ
ชื่อขององค์กรนี้คอื สโมสรอินเทอร์แรคท์ ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
สโมสรอินเทอร์แรคท์น้อี ุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
อุปถัมภ์ร่วมโดยสโมสรโรตารี และ/หรือ โรทาแรคท์ (หากมี) _____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
สโมสรอุปถัมภ์ตามรายชื่อนี้อยู่ในอาณาเขตของภาคทีส่ โมสรอินเทอร์แรคท์ตงั ้ อยู่

มาตรา ๒ ความมุ่งหมาย
ความมุ่งหมายของสโมสรอินเทอร์แรคท์น้ี สาหรับ
สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ยกย่องการเปลีย่ นแปลงทีด่ ที ดี่ าเนินการโดยเยาวชนและคนหนุ่มสาวซึง่ เป็ นแนวทาง
ที่ 5 แห่งการบริการของโรตารี คือการบริการเยาวชน ผ่านความมุ่งมั ่นส่วนตัวและความกระตือรือร้นทีจ่ ะให้พลัง
แก่เยาวชนในการปฏิบตั กิ ารในการบริการชุมชนและบริการระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะในการเป็ นผูน้ า และมี
มุมมองทีก่ ว้างไกลทั ่วโลก ซึ่งจะส่งเสริมสันติภาพโลกและความเข้าใจในวัฒนธรรม และสาหรับ
นักเรียนและเยาวชนได้ปฏิบตั กิ ารในการบริการชุมชนและบริการระหว่างประเทศ ค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆ และ
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศในฐานะทีเ่ ป็ นพลเมืองโลก พัฒนาทักษะเพื่อเป็ นผูน้ าของโรงเรียนและ
ชุมชน สร้างมิตรในท้องถิน่ และทั ่วโลก มีความสนุกสนานในขณะทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของการบริการ
เหนื อตนเอง

มาตรา ๓ การอุปถัมภ์
1. สโมสรอุปถัมภ์ของสโมสรอินเทอร์แรคท์น้ี โดยคณะกรรมการซึ่งเป็ นสมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ตาม
จานวนทีก่ าหนดโดยสโมสรอุปถัมภ์ จะดูแลและควบคุมกิจกรรม โปรแกรม และนโยบายทัง้ หมดของสโมสร
อินเทอร์แรคท์น้ี ในกรณีทสี่ โมสรอินเทอร์แรคท์ประกอบด้วยสมาชิกเพศเดียวกันทัง้ หมด คณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยผูใ้ หญ่ทมี่ คี วามรับผิดชอบซึ่งเป็ นเพศเดียวกัน 1 คนหรือมากกว่าเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ง
2. สโมสรแห่งนี้มไิ ด้เป็ นส่วนหนึง่ ของสโมสรอุปถัมภ์ และสโมสรหรือสมาชิกของสโมสรนี้ไม่มสี ทิ ธิห์ รือ
ผลประโยชน์พเิ ศษใด ๆ จากสโมสรอุปถัมภ์
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3. สโมสรแห่งนี้เป็ นองค์กรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด
4. สโมสรนี้อาจจะเป็ นสโมสรในโรงเรียนหรือในชุมชน หากเป็ นสโมสรอินเทอร์แรคท์ในโรงเรียน การ
ควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาโดยสโมสรอุปถัมภ์จะกระทาโดยความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบกับ
เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียน ด้วยความเข้าใจว่าสโมสรในโรงเรียนจะต้องดาเนินการตามระเบียบและนโยบาย
ทีก่ าหนดโดยเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนสาหรับองค์กรนักเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน
5. เพื่อทีจ่ ะรักษาสถานภาพทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าดาเนินการปกติจากโรตารีสากล สโมสรอุปถัมภ์ของสโมสรนี้
จะส่งชื่อและรายละเอียดในการติดต่อของทีป่ รึกษาซึ่งเป็นผูใ้ หญ่หนึง่ คนของสโมสรอินเทอร์แรคท์น้แี ก่โรตารี
สากล ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี การไม่สง่ รายละเอียดการติดต่อทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ของทีป่ รึกษาทีเ่ ป็ น
ผูใ้ หญ่ให้แก่โรตารีสากลภายในระยะเวลา 2 ปี จะมีผลให้สโมสรอินเทอร์แรคท์น้ถี ูกยุบเลิก
6. สโมสรแห่งนี้พง่ึ พาการมีส่วนร่วมของบุคคลด้วยความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องของสโมสรอุปถัมภ์
ในกรณีทสี่ โมสรโรตารีทอี่ ุปถัมภ์ถูกยุบเลิก แม้ว่าสโมสรอินเทอร์แรคท์จะยังคงได้รบั การอุปถัมภ์จากสโมสร
โรทาแรคท์ ผูว้ ่าการภาคโรตารีจะต้องแต่งตัง้ สโมสรโรตารีอ่นื อย่างน้อยหนึ่งสโมสรเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ หากไม่
สามารถหาสโมสรอุปถัมภ์และรายงานต่อโรตารีสากลภายใน 180 วัน สโมสรอินเทอร์แรคท์น้ีจะถูกยุบเลิก

มาตรา ๔ สมาชิ กภาพ
1. ผูม้ สี ทิ ธิ ์เป็ นสมาชิกจะเป็ นเยาวชนทีม่ อี ุปนิสยั ดีและมีความสามารถทีจ่ ะเป็ นผูน้ า โดยมีอายุ 12 ถึง 18 ปี
หรือเมื่อสาเร็จการศึกษา แล้วแต่ขอ้ ใดจะเกิดขึน้ ภายหลัง
2. วิธกี ารรับสมาชิกใหม่ของสโมสรนี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับจะกาหนดขึน้ โดยสโมสรซึ่งได้รบั อนุมตั จิ าก
สโมสรอุปถัมภ์ วิธกี ารรับสมาชิกใหม่ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ในโรงเรียน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูม้ อี านาจทีเ่ หมาะสมของโรงเรียนด้วย
3. สมาชิกภาพสิน้ สุดโดยอัตโนมัติ (ก) ในวันที่ 30 มิถุนายนของปี โรตารี เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 18 ปี หรือเมื่อ
สาเร็จการศึกษา แล้วแต่ขอ้ ใดจะเกิดขึน้ ภายหลัง โดยไม่ขดั แย้งกับกฎระเบียบและนโยบายซึ่งกาหนดโดย
เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนสาหรับสโมสรในโรงเรียน หรือ (ข) เมื่อสโมสรยกเลิกไป หรือ (ค) ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ตามทีก่ าหนด นอกเสียจากจะได้รบั การยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วยเหตุผลทีด่ แี ละ
เพียงพอ
4. สมาชิกภาพอาจสิน้ สุดลงด้วยเหตุผลตามดุลยพินิจของสโมสร ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของสมาชิกทัง้ หมดทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน

มาตรา ๕ การประชุม
1. สโมสรอินเทอร์แรคท์จะต้องมีการประชุมตามทีร่ ะบุในข้อบังคับ ตามเวลาและสถานทีแ่ ล้วแต่ความสะดวก
ของสมาชิก โดยคานึงถึงข้อบังคับของโรงเรียน
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2. การเข้าประชุมอาจจะเป็ นการประชุมแบบมาพบปะกัน การประชุมออนไลน์ หรือใช้การติดต่อในระบบ
ออนไลน์สาหรับสมาชิกทีม่ เิ ช่นนัน้ จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กิจกรรมออนไลน์ทุกประเภท เช่น
เว็บไซต์ของสโมสร หรือเพจสื่อทางสังคม จะต้องดาเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ทบี่ งั คับใช้
สโมสรอุปถัมภ์จะต้องได้รบั การยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมาย
ของอินเทอร์แรคเทอร์ในการมีส่วนร่วมในอินเทอร์แรคท์ตามความจาเป็ นล่วงหน้า
3. คณะกรรมการบริหารของสโมสรจะต้องประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ การประชุมใด ๆ ก็ตามของ
สโมสรนี้ หรือคณะกรรมการบริหารจะไม่ถอื ว่าเป็ นทางการ หากไม่มสี มาชิกของสโมสรอุปถัมภ์เข้าร่วม
ประชุมด้วย
4. การประชุมของสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจงดได้ในระหว่างวันหยุดพักผ่อนหรือหยุดภาค
เรียน ทัง้ นี้ แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และได้รบั ความเห็นชอบจากสโมสรอุปถัมภ์

มาตรา ๖ คณะกรรมการ
นายกสโมสรอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหลักหรือคณะกรรมการพิเศษตามความจาเป็ นหรือตามความสะดวก
ของการบริหารสโมสร โดยต้องระบุหน้าทีใ่ นเวลาทีแ่ ต่งตัง้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริหารสโมสร คณะกรรมการพิเศษดังกล่าวจะหมดวาระลงเมื่อเสร็จสิน้ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว
หรือโดยคาสั ่งเพิกถอนจากนายกสโมสร

มาตรา ๗ เจ้าหน้ าที่และกรรมการบริหาร
1. เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรจะประกอบด้วยนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ
เพิม่ เติมตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อบังคับสโมสร
2. องค์บริหารของสโมสรนี้จะเป็ นคณะกรรมการบริหารซึง่ ประกอบด้วยนายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ
เหรัญญิก และกรรมการบริหารอื่น ๆ จานวนเท่าใดก็ได้ตามแต่สโมสรจะพิจารณา ด้วยความเห็นชอบของ
สโมสรอุปถัมภ์ เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการบริหารจะได้รบั เลือกตัง้ จากสมาชิกทีม่ สี ถานภาพดี การตัดสินใจใน
นโยบายและมติของคณะกรรมการบริหารและของสโมสรนี้ จะต้องเป็ นไปตามอานาจหน้าทีข่ องสโมสร
อุปถัมภ์ ตามธรรมนูญฉบับนี้และนโยบายทีก่ าหนดโดยโรตารีสากล
หากเป็ นสโมสรในโรงเรียน สโมสรนี้จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับและนโยบายทีก่ าหนดขึน้ โดยเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียนเพื่อใช้กบั องค์กรนักเรียน รวมทัง้ กิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารสโมสรมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการต่าง ๆ โดยทั ่วไป และหากมี
ความเห็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ก็อาจจะประกาศให้ตาแหน่งใด ๆ ว่างลง คณะกรรมการบริหารสโมสรจะ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการรับอุทธรณ์เรื่องการตัดสินใจต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ และการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการ
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3. การเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการบริหารจะต้องทาทุกปี โดยจะต้องใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบประเพณีทที่ างท้องถิน่ ได้เคยปฏิบตั กิ นั มา ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็จะต้อง
เป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกซึ่งอยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดอย่างครบถ้วน
เจ้าหน้าทีแ่ ละกรรมการบริหารจะดารงตาแหน่งมีกาหนดวาระ 1 ปี เว้นแต่ทไี่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับสโมสร
ให้มวี าระน้อยกว่า 1 ปี

มาตรา ๘ กิ จกรรมและโครงการ
1. สโมสรนี้จะต้องรับผิดชอบในการวางแผนงาน การจัดองค์กร การเงิน และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สโมสรเอง และจะต้องจัดหาทุน กาลังคนและความคิดริเริม่ ทีจ่ าเป็ น ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็ นโครงการร่วมหรือ
กิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งความรับผิดชอบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับองค์กรอื่น ๆ ดังกล่าวนัน้ ด้วย
2. ในปี หนึง่ สโมสรนี้จะต้องทากิจกรรมทีเ่ ป็ นโครงการใหญ่ของสโมสรอย่างน้อย 2 โครงการ โครงการหนึ่งเพื่อ
ให้บริการแก่โรงเรียนหรือชุมชน และอีกโครงการหนึ่งเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ โครงการแต่
ละโครงการจะต้องได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิกทัง้ หมด หรือสมาชิกส่วนใหญ่ของสโมสร
3. สโมสรจะต้องรับผิดชอบในการหาทุนทีจ่ าเป็ นเพื่อดาเนินโครงการของตน สโมสรจะไม่รอ้ งขอหรือยอมรับ
การช่วยเหลือทางการเงินจากสโมสรอุปถัมภ์ สโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ หรือสโมสรอินเทอร์แรคท์
อื่น ๆ เงินทุนทัง้ หมดทีห่ ามาได้เพื่อโครงการบาเพ็ญประโยชน์จะต้องถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว

มาตรา ๙ เงินค่าบารุงและค่าธรรมเนี ยม
1. เงินค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่ารับเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสร อาจจะเรียกเก็บให้เพียงพอเพื่อใช้จ่ายในการ
บริหารงานของสโมสร ส่วนเงินทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมและเพื่อโครงการต่าง ๆ ของสโมสร เป็ นหน้าทีข่ อง
สโมสรทีจ่ ะต้องจัดหานอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่ารับเข้าเป็ นสมาชิก
2. สโมสรอุปถัมภ์ควรกาหนดแนวทางการเงินสาหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์ เพื่อทาให้มั ่นใจว่าเงินทุนทัง้ หมดจะ
ได้รบั การจัดการในแนวทางทีร่ บั ผิดชอบและโปร่งใส รวมทัง้ เงินทีเ่ ก็บรวบรวมเพื่อสนับสนุนโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคารในประเทศ ซึง่ ควรจะกากับดูแลโดยมีลายมือ
ชื่อของผูใ้ หญ่ในบัญชีทุกบัญชี รวมทัง้ แผนงานในการใช้จ่ายเงินหากสโมสรอินเทอร์แรคท์เลิกไปหรือถูกยุบ
เลิก

มาตรา ๑๐ การยอมรับธรรมนูญและข้อบังคับ
สมาชิกทุกคนของสโมสรนี้ เมื่อยอมรับการเป็ นสมาชิก จะต้องยอมรับหลักการของอินเทอร์แรคท์ตามทีแ่ สดงไว้
ในความมุ่งหมายของอินเทอร์แรคท์ และจะต้องยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรนี้ และ
ด้วยกรณีดงั กล่าว จะถือว่ามีสทิ ธิพเิ ศษในสโมสร ไม่มสี มาชิกใดได้รบั การยกเว้นจากธรรมนูญและข้อบังคับ
สโมสรโดยกล่าวอ้างว่าตนไม่ได้รบั สาเนาธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร
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มาตรา ๑๑ ข้อบังคับ
สโมสรนี้จะต้องยอมรับ “ข้อบังคับทีแ่ นะนาของสโมสรอินเทอร์แรคท์” รวมทัง้ ข้อแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ม่ขดั แย้งกับ
ธรรมนูญฉบับนี้ ซึง่ ถือเป็ นเรื่องจาเป็ นหรือสะดวกสาหรับการบริหารงานของสโมสร หากข้อแก้ไขต่ าง ๆ ที่
ยอมรับนัน้ เป็ นไปตามกระบวนการแก้ไขตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน “ข้อบังคับทีแ่ นะนาของสโมสรอินเทอร์แรคท์”

มาตรา ๑๒ ชื่อและรูปสัญลักษณ์
ชื่อและรูปสัญลักษณ์ของอินเทอร์แรคท์จะถูกสงวนสิทธิ ์ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์เท่านัน้
สมาชิกของสโมสรนี้มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะประดับ หรือแสดงชื่อและรูปสัญลักษณ์อนิ เทอร์แรคท์ได้ การใช้สญ
ั ลักษณ์จะต้อง
เป็ นไปในทางทีเ่ ชิดชูเกียรติและเหมาะสมเมื่อยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ สมาชิกจะหมดสิทธิก์ ารใช้ช่อื และรูป
สัญลักษณ์ดงั กล่าวเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกนัน้ ๆ ได้สน้ิ สุดลง หรือเมื่อสโมสรถูกยุบเลิก

มาตรา ๑๓ อายุของสโมสร
สโมสรนี้จะคงอยู่ได้ตราบเท่าทีส่ โมสรยังคงดาเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ในธรรมนูญสโมสร และตามนโยบาย
ทีโ่ รตารีสากลได้กาหนดเกี่ยวกับสโมสรอินเทอร์แรคท์ หรือจนกว่าสโมสรจะถูกเพิกถอนไปดังนี้
ก) โดยโรตารีสากลอนุมตั เิ ห็นชอบ ไม่ว่าจะได้รบั การยินยอมจากสโมสรอุปถัมภ์หรือไม่ หรือด้วย
ความเห็นพ้องของสโมสรอุปถัมภ์ว่า สโมสรนี้ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามธรรมนูญสโมสร หรือจากสาเหตุอ่นื
ข) โดยสโมสรอุปถัมภ์ หรือ
ค) โดยทีส่ โมสรอินเทอร์แรคท์ตดั สินใจเพิกถอนตนเอง

มาตรา ๑๔ การแก้ไข
ธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ไขเพิม่ เติมได้โดยมติของคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลเท่านัน้ และสโมสร
อินเทอร์แรคท์ทุกสโมสรจะต้องยอมรับข้อแก้ไขใน “ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรอินเทอร์แรคท์” ทุกข้อโดย
อัตโนมัติ
656-TH–921(920)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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