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รายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิ 
โรตารีสากล ประจ าปี2019 

      



ผูแ้ทนนิติบญัญตัิ  Council on Legislation Representative  
จากทุกภาคโรตารีสากล ไดรั้บมอบหมายตามธรรมนูญและ 
ขอ้บงัคบั ของโรตารีสากลให้ท  าหน้าที่ 
๑. ลงมติในญตัติหรือขอ้วนิิจฉัยทีเ่สนอสู่ทีป่ระชุม 
ของ กรรมการบริหารโรตารีสากลเพือ่การพจิารณา  
ก  าหนดขอ้ปฎิบตัิ  ซ่ึงจะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมนูญ  
ขอ้บงัคบัของโรตารีสากล หรือ ธรรมนูญมาตราฐาน 
ของสโมสร การประชุมน้ีเรียกวา่ Council on Resolution 
(COR)  
๒. ประชุมเพือ่ลงมติแกไ้ขธรรมนูญ หรือ ขอ้บงัคบัของ 
โรตารีสากล และธรรมนูญมาตราฐานของสโมสร 
 เรียกวา่ Council  On Legislation (COL) 



 ทกุปี โรตารีสากลจะจดัใหม้ีการประชุม 
 Council on Resolution ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (On line meeting) ระหว่าง15 ตุลาคมถึง  
15 พฤศจิกายน (โดยประมาณ) เพื่อพิจารณา 
ญตัติท่ีแต่ละภาคเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
โรตารีสากล และมีมติรับ(หรือไม่รับ) 
เป็นขอ้ปฏิบติัเพื่อปรับปรุงสถานะภาพ 
การท างานของคณะกรรมการบริหาร 
โรตารีสากล 



 ทกุสามปี โรตารีสากลจดัใหม้ีการประชุม 
สภานิติบญัญติั Council on Legislation 
เพื่อพิจารณาญตัติท่ีสโมสรโรตารี ภาคโรตารี หรือ 
กรรมการบริหารโรตารีสากล เสนอต่อท่ีประชุม 
เพื่อทบทวน แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
ขอ้มาตราต่างๆท่ีบญัญติัไวใ้นเอกสารส าคญัของโรตารี 
 (Rotary’s constitutional Documents) 
โดยเปิดโอกาสใหม้ีการอภิปราย แปรญตัติ เพื่อสนบัสนุน  
หรือคดัคา้น และลงมติรับหรือไม่รับญตัติต่างๆ 
  
 



เอกสารส าคญัของโรตารี ซ่ึงประกอบดว้ย 
 (Rotary’s constitutional Documents) 
1 ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารีสากล 
สากล (The RI Constitution, RI Bylaws) 
2 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี  
(The Standard Rotary Club Constitution) 
3 ญตัติท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล 
เพื่อสถานะภาพ และการจดัการองคก์ร 



หากสโมสรหรือภาคต้องการ 
เสนอญัตติขอแก้ไขเอกสารส าคัญของโรตารี 

จะต้องด าเนินการดังนี ้



 ก าหนดเวลาส้ินสุดการส่งค าขอมติ 
Deadline to Submit a Resolution 
 
สโมสรหรือภาคที่ตอ้งการเสนอค  าขอมติใดๆต่อสภา  
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมนูญ ขอ้บงัคบัของโรตารีสากล  
หรือธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร หากแต่เพือ่ให้ 
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลน าไปพจิารณาถือ 
เป็นขอ้ปฏิบตัิเพือ่ปรับปรุงสถานะภาพการท  างาน  
ภาคสามารถเสนอค  าขอมติน้ันๆไปยงัคณะท างานของสภา  
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2020 ,2021 และ 2022 



 ก าหนดเวลาส้ินสุดการส่งญตัติต่อสภานิติบัญญตั ิ
Deadline to Submit an Enactment 
 
สโมสรหรือภาคที่ตอ้งการเสนอญตัติใดต่อสภานิติบญัญตัิ COL 
คร้ังต่อไปในอีก 3 ปีขา้งหน้า คือ ปี 2022  จะตอ้งเสนอญตัติ 
ไปยงัคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม 2020   
ญตัติที่ส่งมาหลงัจากน้ีจะไม่ไดรั้บการพจิารณา 
 



ประเภทของนิติบัญญัติ (Types of Legislation ) 
ที่ขอแกไ้ข มี 2ประเภท 
1 ญตัติที่เสนอ เพือ่แกไ้ข เป็นขอ้บญัญตัิที่อยู่ในเอกสาร 
หลกั ไดแ้ก่ ธรรมนูญ , ขอ้บงัคบัของโรตารีสากล และ 
ธรรมนูญมาตราฐานของสโมสรโรตารี 
(The RI Constitution RI Bylaws, and  
the Standard Rotary Club Constitution). 
 
2 ขอ้ก  าหนด (Position statements )ที่บญัญตัิขึ้น 
เพือ่ สถานะภาพ และการบริหารจดัการโรตารีสากล จะน า 
เสนอไดเ้ฉพาะ กรรมการบริหารโรตารีสากลเท่าน้ัน 
 
 



ค าขอมติและญตัติ ใดๆกต็ามจากสโมสรโรตาร 
ีีหรือจากภาคที่จะส่งให้สภาฯ 
จะตอ้งผา่นมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ภาค  
(District conference)   
หรือ จากที่ประชุมนิติบญัญตัิของภาค  
(District legislation meeting)  
หรือการลงมติของสโมสรผา่นทางไปรษณีย ์ 
(Ballot-by-mail) 
จึงจะน าเสนอไปยงัคณะท างานสภานิติบญัญตัิ 
ของโรตารีสากลเพือ่ด  าเนินการต่อ 



การร่างญัตติเพ่ือทบทวน แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม  
ขอ้มาตราต่างๆท่ีบญัญติัไวใ้นเอกสารส าคญัของโรตารี 
(The constitutional documents ) ซ่ึงไดแ้ก่ 
1 RI Constitution  
2 RI Bylaws  
3 Standard Rotary Club Constitution  
 
เร่ิมตน้จากการคน้หาชื่อหมวดหมู่ เลขญตัติ ขอ้ วรรค 
ในเอกสารธรรมนูญหลกั เพือ่อา้งอิงในร่างแกไ้ข 
 
 
 



1 ศึกษาจากตวัอย่างญตัติท่ีเคยน าเสนอในปีกอ่นๆ 
 
2 การใชค้  าศพัทใ์หศึ้กษาจาก ค าแนะน า  
   Governance documents ใน My Rotary 
 
3 ปรึกษา ผูรู้้  ผูม้ีประสบการณ์ ซ่ึงเคยผ่านหนา้ท่ี 
     ผูแ้ทนสภานิติบญัญติัของภาคโรตารี มากอ่น 



การผ่านมติจากสโมสร 
คณะกรรมการสโมสรตอ้งน าร่างญตัติเขา้พิจารณาและ 
ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกและบอร์ดของสโมสร   
กอ่นส่งต่อไปยงัภาค เพื่อขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่  
ของภาค   หรืออาจใชก้ารลงมติของสโมสรต่างๆในภาค 
ทางไปรษณีย ์( A ballot-by-mail ) ตามวิธีการท่ีโรตารีสากล 
ก  าหนดไว ้



 เมื่อร่างญตัติของสโมสรผ่านการรับรองจากภาค 
ผูแ้ทนสภานิติบญัญติัของภาคประจ าปี 2022 
(2022 Council On Legislation Representative) 
ตอ้งเสนอไปยงัคณะท างานนิติบญัญติัของโรตารีสากล 
เพื่อพิจารณาคดักรอง ทางออนไลน์ 
         ภายในวนัท่ี 31ธันวาคม 2020 
 



 The 2019 Council on Legislation  
การประชุมสภานิติบญัญตัิโรตารีสากล 
 ณ โรงแรม Hyatt Regency  
เมือง Chicago ,Illinois, U.S.A. 
ระหวา่งวนัที่14-18 เมษายน 2019 



มีผูแ้ทนสภานิติบญัญตัิ  
(Council On Legislation Representative) 
จากภาคโรตารีทัว่โลกเขา้ร่วมประชุม 538 คน 
 



ผู้แทนจาก 4 ภาคโรตารีในประเทศไทย ได้แก่ 
ภาค 3330  อผภ.นพ.สงวน คุณาพร 
ภาค 3340  อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล 
ภาค 3350  อผภ.ประวิทย ์โรจน์ขจรนภาลยั 
ภาค 3360  อผภ.ช านาญ จนัทร์เรือง 



ภาพบรรยากาศการประชุมสภานิติบญัญติัโรตารีสากล 
2019 
       2019 Council On Legislation 



 William Duane Benton 
Rotary Club of Kansas City, Missouri, USA 
Council Chair 

Members At Large  and 
Credentials Committee 

Council Secretary 
Constitition and By Laws 
Committee 



มีการแปลสดเป็นภาษาทางการ 7 ภาษา 
เคร่ืองกดลงคะแนนทางอิเล็คทรอนกิ 







  

ญัตติ (Enactment) ที่ถูกบรรจุเขา้พจิารณา 
ใน  Council  On Legislation  ประจ าปี2019 

  
 

สแกนคิวอาร์โคดน้ีเพ่ือรับ
เอกสารญัตติ (Enactment) 
ท่ีถูกบรรจุเขา้พิจารณา 
 



  

ญัตติ (Enactment) ที่ถูกบรรจุเขา้พจิารณา 
ใน  Council  On Legislation  ประจ าปี2019  มีดงัน้ี 
เสนอโดยภาคโรตารีต่างๆทัว่โลก 91 ญตัติ (Enactments)  
เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 
โรตารีสากล             26 ญตัติ (Enactments)  
                               รวมจ านวน 117 ญตัติ (Enactments)  
     มีการถอนญตัติ (Withdraw)  15 ญตัติ (Enactments) 
   ญตัติที่เสนอผา่น(Adopted)    47 ญตัติ (Enactments) 
   ญตัติที่เสนอไม่ผา่น(Rejected) 55 ญตัติ (Enactments) 
 
                           มีการถอนญตัติเน่ืองจากผู้เสนอไมแ่สดงตัว หรือ ถอนญตัติออก 
                                        เน่ืองจากมี ญตัติกอ่นหนา้น  าเสนอและมีมติส้ินสุดแลว้ 

                                          



สรุปผลการลงมติ 
Vote Total 

สแกนคิวอาร์โคดน้ี 
เพ่ือรับเอกสาร 
สรุปผลการลงมติ 
 
 
 



ญตัติทีผ่่านมติสภานิติบัญญตัิคร้ังนี ้
และมีผลต่อการด าเนินงานของภาค 
และสโมสร แบ่งตามหมวดหมู่ดังนี ้



  2019 COL TABLE OF CONTENTS 
 

1  หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
Avenues of Service, Object of Rotary,  
and Core Values 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 17 ญตัติ 
ไม่ผา่นมติ                   17 ญตัติ 



  
 2   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

          Club Administration 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 12 ญตัติ 
ผา่นมติ                        6 ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-18 To amend the provisions 
on membership 

Article 4 Membership in Clubs 4.070. เพิ่มข้อความ 
Each club shall endeavor to build a well-balanced 
membership that celebrates diversity. (แตล่ะสโมสรจะ
พยายามบากบัน่สร้างโครงสร้างสมาชิกให้สมดลุด้วยความ
หลากหลายของสมาชิกภาพ) 

19-22 To amend the term of the 
club president 

Article 13 Directors and Officers and Committees Section 
5 ขีดทิง้และเพิ่มข้อความ In cases where a successor has 
not been duly elected, the term of the current president 
shall be extended for one year only.(ในกรณที่ยังหานายก
สโมสรรับเลือกไมไ่ด้ ให้นายกสโมสรปัจจุบนัท าหน้าที่ตอ่ไปอีก     
เพียง 1 ปีเท่านัน้) 

2 Club Administration 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-24 To require the presentation 
of a budget and an annual 
report at the club’s annual 
meeting 

Article 8 Meetings Section 2, Annual Meeting.(a)เพิ่ม
ข้อความpresentation of an annual budget, including 
income and expenditures, and presentation of an annual 
report (ในการประชุมใหญ่ของสโมสรประจ าปีที่มีการเลือก 
นายกสโมสรรับเลือก  สโมสรควรแสดงงบประมาณประจ าปี
ที่มาของ รายรับและรายจ่ายและรายงานงบดลุประจ าปี) 

19-26 To lengthen the notice 
period for changing a club’s 
name or locality 

Article 22 Amendments Section 2 — Amending Article 2 
and Article 4. (การแก้ไขชื่อสโมสรและขอบเขตที่ดูแล
เป็นการแก้ธรรมนูญสโมสร ต้องมีการเมล์แจ้งล่วงหน้า
เป็นเวลา21วันก่อนมีการประชุมแก้ไขแก่สมาชิกและผู้ว่า
การภาค 

2 Club Administration 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-28 To revise the provisions 
regarding locality of a 
club 

Article 2 Membership in Rotary International 2.020. 
Locality of a Club. 
A club may be organized in a locality with one or more 
clubs. The locality of a club that conducts its activities 
primarily online shall be worldwide or as the club board 
determines.  
(สโมสรอาจจัดตัง้ใหม่ในเขตรับผิดชอบที่มีมากกว่าหนึ่งสโมสร
ตัง้อยู่ก่อนแล้ว หากสโมสรที่ตัง้ใหม่ด าเนินการทางออนไลน์ 
ขอบเขตที่ดแูลไปได้ทั่วโลก ขึน้อยู่กับคณะกรรมการสโมสรจะคดิ
เลือกเอาเอง) 
 
 
 
 
 

16-05 

2 Club Administration 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-29 To amend the satellite 
club reporting procedure 
 

Article 13 Directors and Officers and Committees Section 
6Governance of a Satellite Club of This Club (When 
Applicable) (c) Satellite Club Reporting Procedure. A 
satellite club shall, annually, submit to the president and 
board of this club a report on its membership, its activities 
and programs, accompanied by a financial statement and 
audited or reviewed accounts, for inclusion in this club’s 
reports for its annual general meeting and such other 
reports as may, from time to time, be required by this club. 
( สโมสรลกูข่ายควรต้องส่งรายงานประจ าปีให้แก่นายก
สโมสรแม่ข่าย ประกอบด้วยรายงานสมาชิกภาพ รายงาน
กจิกรรมต่างๆ รวมทัง้รายงานการเงินที่ผ่านการรับรอง  
หรือรายการบัญชีการเงินที่สอบทานได้ รวมส่งเข้ามาใน 
การประชุมใหญ่ หรือเมื่อไรกต็ามที่สโมสรแม่ข่ายร้องขอ) 
 

16-05 

2 Club Administration 



  

 3   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Meetings and Attendance 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 7 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-30 To move the provisions 
allowing for flexibility in 
meetings and attendance 

article 7 Meetings Section 1,Regular Meetings, (e) 
Exceptions. The bylaws may include rules or 
requirements not in accordance with Article 7. Such rules 
or requirements shall supersede the rules or requirements 
of these sections of this constitution; a club, however, 
must meet at least twice per month. 
เน่ืองจากArticle 7 ของ the Standard Rotary Club 
Constitution, Exceptions to Provisions on Meetings and 
Attendance,สบัสนอ่านเข้าใจยากจงึตัดเติมให้เข้าใจเร่ือง
ความยืดหยุ่นการเข้าประชุม อย่างน้อยเดือนละ2ครัง้ 

19-35 To amend the provisions 
for making up an absence 

To amend the STANDARD ROTARY CLUB 
CONSTITUTION (pages 91-92 MOP) การประชุมเพื่อทดแทน
(make-up)ท าได้ภายในปีบริหารเดยีวกัน(During the Same 
Year) 
 
 

16-05 

3 Meeting and Attendance 



  

 

4   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Membership 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 3 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-37 To amend the provisions 
regarding membership in 
clubs 

เสนอโดยกรรมการบริหารโรตารีสากล   
Article 4 Membership in Clubs  
ตัดทิง้4.060และ4.080 
เน่ืองจากไม่จ าเป็นแล้ว เพราะ ใน the RI Bylaws and  
the Standard Rotary Club Constitution.  
The sections on RI employees are permissive, and 
holders of public records can continue as Rotarians  
in their existing classifications. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Membership 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-39 To amend the 
composition of clubs and 
to remove classification 
limitations 

เสนอโดยกรรมการบริหารโรตารีสากล  
Article 5 Membership  
Section 2 Composition of Clubs. 
(a) A club shall be composed of adult persons who 

demonstrate good character, integrity, and 
leadership; possess good reputation within their 
business, profession, occupation, and/or community; 
and are willing to serve in their community and/or 
around the world และ 

(b) (b) Each club shall have a well-balanced 
membership in which no one business, profession, 
occupation, or type of community service, or other 
classification predominates  

(c) เติมค าว่าoccupation ลงไปเป็นการเน้นเร่ืองการมี
อาชีพ 
 

4  Membership 



  

 

5   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          RI President elections 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 3 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-40 To amend the process for 
filling a vacancy in the 
office of president-elect or 
president-nominee 

Article 6 Officers 6.080. Vacancy in the Office of President-elect or 
President-nominee.ตัดทิง้แล้วเพิ่ม  
6.080.1. Alternates. At any time if the office of president-elect or 
president-nominee becomes vacant, due to whatever reason, the 
board shall elect the alternate selected at the time the president-elect 
or president-nominee was elected to serve. 
6.080.2. If the alternate is unable to serve for any reason, the 
nominating committee for the president currently serving shall select a 
new nominee for president for the year during which such president-
elect or president-nominee would have served as president.  
หากมีเหตุใดๆที่ประธานโรตารีสากลรับเลือกหรือนอมินีว่างลงให้
คณะกรรมการโรตารีสากลเลือกจากตัวส ารอง  ณ เวลาที่ได้ท าการ
เลือกประธานโรตารีสากลรับเลือกหรือนอมินีคนนัน้ๆ  

(ดูรายละเอียดเพิ่มเพื่อความเข้าใจ) 
 

5   RI President elections 
 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-41 To amend the rules for 
selecting the president-
nominee 

เสนอโดย Board of Directors of RI 
To amend the BYLAWS of RotaryInternational  (page 50 
MOP)Article 12 Nominations and Elections for President 
12.050. Nomination by the Committee. 
12.050.1. Best Qualified Rotarian.The committee shall 
meet and nominate from among the list of past directors 
who have indicated they are willing to serve as president 
the best qualified Rotarian available to perform the 
functions of the office regardless of their country of 
residence. However, the committee shall not nominate 
candidates from the same country of residence two years 
consecutively.ไม่ควรเลอืกตัวเลอืกจากประเทศเดียวกนั 
ติดต่อกนัสองปี 
 

5   RI President elections 
 

 



  

 

6   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          RI Director elections 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 3 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-43 To increase by 15 days 
when the nominating 
committee for director 
may meet 

เสนอโดยBoard of Directors แก้ไข BYLAWS of Rotary 
International page 56-57 MOP Article 13 Nominations  
and Elections for Directors,13.020.13. Designation of 
Convener, Time and Place of Meeting, Election of Chair. 
Such meeting must be held between 15 September and 
15 October, unless otherwise authorized by the board. 
เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ 
 

19-45 To amend the process for 
selecting the member and 
alternate member of the 
nominating committee for 
director 
 

แก้ไขขบวนการสรรหากรรมการโรตารีสากลและตัวส ารอง 
To allow districts to select their member and alternate 
member of the nominating committee for director by 
nominating committee procedure. 

6  RI Director elections 



  

 

7   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Governor elections 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 8 ญตัติ 
ผา่นมติ                      3  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-49 To amend the provisions 
regarding voting for 
governors-nominee 

เพื่อแก้ไขBYLAWS of RI page 63 MOP  Article 14 
Nominations and Elections for Governors ,14.040 Ballot-
by-Mail Specifications, 14.040.1. Club Voting. 
Any club with a membership of more than 25 shall be 
entitled to one additional vote for each additional 25, or 
major fraction thereof, of its members. Such membership 
shall be determined by the number of members in club 
invoice dated 1 July. สทิธใืนการลงคะแนนค านวณโดย 
ใช้บัญชีรายชื่อในคลบัอนิวอยซ์วันที1่กรกฎาคมเป็นเกณฑ์ 

19-52 To revise the challenge 
period for the nomination 
and election of governors 

เพื่อแก้ไข BYLAWS of RI as page 62 MOP Article14 
Nominations and Elections for Governors,14.020. 
Nominating Procedure for Governor. 14.020.11. 
Challenging Nominationsก าหนดชัดเจนเร่ืองการท า
Challenge ตาม วิธกีาร ในเวลา 15วัน 
 
 
 

7 Governor elections 



  

 
Enactments  

No. 
Topic สาระส าคญั 

19-53 To require that, if a 
governor becomes unable 
to serve, and there is no 
vice governor, only a past 
governor shall be eligible 
to serve 

แก้ไข BYLAWS of page 27 MOP Article 6 Officers 
,6.120. Vacancy in the Office of Governor,6.120.2. 
Authority of Board and President. If there is no vice-
governor, the board is authorized to elect a past 
governor, preferably from the same district 
as acting governor until such vacancy is filled by the 
board. 
6.120.3. Temporary Inability to Perform Duties of 
Governor. 
ในกรณีที่ไม่มีการตัง้รองผู้ ว่าการภาคส ารองไว้  กใ็ห้
กรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตัง้ อดีตผู้ ว่าการภาคที่อยู่ใน
ภาคเดียวกนัท าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผู้ ว่าการภาคตามวาระ
จ าต้องว่างลง 
 
 

7 Governor elections 
 



  

 

8   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Elections-Miscellaneous 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 2 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-54 To amend the provisions 
for club voting at the 
district level 

แก้ไข BYLAWS of RI ,article 13 page 55 MOP 
Nominations and Elections for Directors,13.020.  
Selection of Director-nominee and Alternate by 
Nominating Committee Procedure.,10 13.020.4. 

Election.และ article 14 page 60 MOP Article 14 
Nominations and Elections for Governors,14.020. 
Nominating Procedure for Governor. 
For a club to participate in district voting for the  
election of governors-nominee, the club shall have  
paid the approved district fund for the Rotary year  
in which the voting is taking place and shall not be 
indebted to the district. The financial status of the  
club is determined by the governor. นอกจากRI Due 
แล้วค่าบ ารุงภาคประจ าปีต้องมีการช าระแล้วจงึมีสทิธกิาร
ลงคะแนน 

8  Elections-Miscellaneous 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-55 To amend the process for 
nominations and elections 
by clubs in RIBI 

แก้ไขBYLAWS of R.I. in article 12 ,page 47 MOP Article 
12 Nominations and Elections for President 
12.020. Nominating Committee for President. 
12.020.2. Member from RIBI. The member from a zone 
wholly within RIBI shall be elected by all the clubs in RIBI 
by a ballot-by-mail in such form and at such time as the 
general council of RIBI shall determine 
 and in article 13 page 54 MOP ,Article 13 Nominations 
and Elections for Directors, 13.010.7. Director from Zone 
in RIBIกเ็ช่นกนั ตัด the clubs of that zone or section of a 
zone ออกแล้วเติมall the clubs in RIBI แทนที ่
 

8  Elections-Miscellaneous 



  

 

9   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          District Administration 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 4 ญตัติ 
ผา่นมติ                      2  ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-57 To extend the deadline to 
submit the annual district 
statement 

เสนอโดยBoard of Directors of RIแก้ไขBYLAWS of R.I. 
pages 69-70 MOP, Article 16 Districts,16.060. District 
Finances สาระโดยย่อ ผู้ ว่าการภาคผ่านพ้นต้องจดัการ 
ให้มีการรับรองรายงานการเงินของภาค ภายในเวลา1ปี
หลงัลงจากต าแหน่ง ประกอบด้วย (a) all sources of the 
district’s funds (RI, TRF, district and club (b) all funds 
received by or on behalf of the district from fundraising 
activities; (c) grants received from TRFor funds of TRF 
designated by the district for use;(d) all financial 
transactions of district committees; (e) all financial 
transactions of the governor by or on behalf of the 
district;(f) all expenditures of the district’s funds; and 
(g) all funds received by the governor from RI. 

9 District Administration 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-58 To amend the process  
for convening a district 
legislation meeting 

แก้ไขBYLAWS of R. page 67 MOP,Article 16 Districts, 
16.040. District Conference and District Legislation 
Meeting.,16.040.1. Time and Place. 
If one-third of the club presidents in a district submit to 
the governor a request to convene a district legislation 
meeting, along with the items to be discussed, the 
governor shall convene a district legislation meeting 
within eight weeks of such request.เมื่อ1ใน3 ของ 
จ านวนนายกสโมสรของภาค ร้องขอต่อผู้ ว่าการภาคให้
จดัการประชุมคณะนิติบัญญัติของภาคพร้อมมีเร่ืองที่จะ
เสนอเข้าหารือ ผู้ ว่าการภาคต้องจดัการประชุมนีภ้ายใน 
8สปัดาห์หลงัการร้องขอ 

9 District Administration 

 

 



  

 

10   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Rotary International—general 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 12 ญตัติ 
ผา่นมติ                        5 ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-61 To amend the duties of 
the Board 

แก้ไข BYLAWS of page 22 MOP Article 5 Board of 
Directors ,5 5.010. Duties of the Board. 
Each director shall regularly report on the decisions of  
The board and his/her activities as director to the 
members in his/her zone and the alternate/paired zone. 
กรรมการบริหารโรตารีสากลทุกคนต้องรายงานเร่ืองที่ได้ 
มีการพิจารณาตัดสนิ จากคณะกรรมการฯและกจิกรรมที่
ได้ปฏิบัติในหน้าที่ กรรมการบริหารโรตารีสากล ให้
รับทราบโดยทั่วไป ในระดับโซนและเทยีบเท่าโซน 

19-62 To provide that the 
general secretary is the 
chief executive officer of 
RI 

แก้ไขBYLAWS page 28 MOP ,Article 6 Officers 
6.140. Duties of Officers.,6.140.3. General Secretary. 
The general secretary shall be the chief  executive officer 
of RI. เปลี่ยนสถานภาพต าแหน่งของGeneral Secretary 
จาก Chief Operating officer (COO) เป็น 
CEO (chief  executive officer ). 

10   Rotary International-general 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-63 To remove the delay 
before a change to district 
boundaries takes effect 

แก้ไขBYLAWS page 66 MOP,Article 16 Districts, 
16.010.1. Eliminating and Changing Boundaries. 
ให้ตัดข้อความนีอ้อก(Any decision by the board to 
eliminate or change district boundaries shall not be 
effective for at least two years) เพื่อการจดัการบริหารที่
รวดเร็วและแน่นอน 

19-66 To remove the name of 
the official magazine from 
the RI Bylaws 

แก้ไขBYLAWS page 81 MOP Article 21 Official Magazine 
21.010. Authority for Publishing Official Magazine. 
The board shall be responsible for publishing an official 
magazine of RI. The official magazine shall be published 
in as many editions as the board shall authorize, the 
basic edition being published in English ,ให้ตัดชื่อ
Magazine.THE ROTARIAN เพื่อที่ไม่ต้องใช้ชื่อเจาะจง 

10   Rotary International-general 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-70 To amend the provisions 
for terminating the 
membership of a club 

แก้ไขBYLAWS page 19 MOP,Article 3 Resignation, 
Suspension or Termination of Membership in RI,3.030. 
Board Authority to Discipline, Suspend, or Terminate a 
Club. ,3.030.3. Termination for Lack of Members. 
The board may terminate a club upon the request of the 
governor if its membership falls below six members. 
กรรมการบริหารโรตารีสากลอาจยุบสโมสรที่มีสมาชิกต ่า
กว่า6 ตามค าเสนอของผู้ ว่าการภาค 
 
 
 
 

10   Rotary International-general 



  

 

11   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Rotary International-Membership 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 2 ญตัติ 
ผา่นมติ                       1 ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-72 To clarify that Rotaract 
clubs may seek 
admission to RI 

เสนอโดย Board of Directors of RI ขอแก้ไข BYLAWS 
page 17 MOP, Article 2 Membership in Rotary 
International, 2.010. Application for Membership in RI.  
2.010.2. Rotaract Clubs. 
A Rotaract club may seek admission to membership in 
RI. Such club shall not be subject to the requirements of 
2.010.1. The board shall determine the process for 
admission. Upon admission, such club shall be subject to 
all rights and responsibilities of a club. 
สโมสรโรตาแคท์จะเข้าเป็นสมาชิก(อกีประเภท)ของโรตารี
สากล กรรมการบริหารโรตารีสากลจะพิจารณากรรมวิธี
การเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งจะมีสทิธแิละความรับผิดชอบเมื่อ
เป็นสมาชิก 
 

    สแกน QR Code   เพื่อ อ่านค าอธบิายสถานะภาพของสโมสรโรตาแรคท์เพิ่มเติม 



  

 

12   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Rotary International-Committees 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 5 ญตัติ 
ผา่นมติ                       2 ญตัติ 



  
 

                     12 Rotary International-Committees 
Enactments  

No. 
Topic สาระส าคญั 

19-74 To amend the term of 
service for the Convention 
Committee members 

เสนอโดย Board of Directors of RI 
เพิ่มท้าย BYLAWS pages 73-74 MOP ,Article 17 
Committees,17.050. Term of Service. 
“In addition to the chair of a convention committee,  
one other member of the convention committee may  
be a person who has served on one prior convention 
committee” 
เป็นเร่ืองแก้ไข เทอมการท าหน้าที่ของConvention 
Committee members และคุณสมบัติของผู้ รับหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 



  
 

          12 Rotary International-Committees 
Enactments  

No. 
Topic สาระส าคญั 

19-75 To amend the term of 
service for the Rotaract 
and Interact Committee 
members 
 

เสนอโดย Board of Directors of RI  
แก้ไของค์คณะของ Rotaract and Interact 
Committee 
ประกอบด้วย   
Six members, two of whom shall be appointed 
each year for terms of three years and six 
Rotaract members, who shall be appointed 
annually, with up to two Rotaract members  
eligible to be reappointed each year, with the 
committee co-chaired by one member and  
one Rotaract member. 
 
 

16-05 



  

 
13   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          Rotary International-Conventions 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 3 ญตัติ 
ผา่นมติ                       2 ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-79 To update and  
modernize the  
convention procedures 
 

เสนอโดย Board of Directors of RI แก้ไขBYLAWS page 
23 MOP,Article 5 Board of Directors,5.040. Powers of the 
Board.,5.040.3. Plans and Supervises the Annual 
Convention. เป็นการปรับแต่งข้อความที่ระบุอ านาจหน้าที่
ในการจดัคณะจดังานให้ทนัสมัยโดยคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากล ซึ่งในMOPเดิม เขียนไว้ลุ่มล่าม 

19-80 To revise the process for 
the election of officers 

แก้ไขBYLAWS article 6 page 25 MOP,Article 6 Officers 
6.010. Election of Officers at Convention., Article 10 Convention, 
Balloting Committee.,10.110.2. Notice of Election of Officers., 10.120. 
Election of Officers. 
10.120.1. Electors Voting Rights., Article 11 Nominations and 
Elections for Officers General Provisions,6 11.050. Election of 
Officers, Article 12 Nominations and Elections for President.,12.090. 
Nominations Presented to Convention.,12.090.1. Presentation for 
Election of Nominee for President., Article 14 Nominations and 
Elections for Governors.,14.010. Selection of a Governor-nominee. 

เพื่อความคล่องตัวและสิ่งไม่จ าเป็นที่เคยท าในconvention 
 

 



  

 

14   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
          RI Finances and Per Capita Dues 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา 14 ญตัติ 
ผา่นมติ                        3 ญตัติ 



  
 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-82 To increase per 
capita dues 

เสนอโดยBoard of Directors of RI, BYLAWS page 76 
MOP,Article 18 Fiscal Matters,18.030. Dues.,18.030.1. 
Per Capita Dues. 
Each club shall pay to RI per capita dues for each of its 
members as follows: 

US$34.00 per half year in 2019-2020 
US$34.50 per half year in 2020-2021 
US$35.00 per half year in 2021-2022 
US$35.50 per half year in 2022-2023 
 
 
 

14  RI Finances and Per Capita Dues 



  

 
Enactments  

No. 
Topic สาระส าคญั 

19-93 To change the name of 
the General Surplus Fund 
to the RI Reserve 

เสนอโดยBoard of Directors of RI, แก้ไข
R.I.CONSTITUTION ,page 13 MOP,Article 6 Board of 
Directors,Section 2 — Powers. 
ขอเปลี่ยนค าว่า General surplus fund ไปเป็นRI reserve 
และ amend BYLAWS in article 18 (page 78 MOP) 
Article 18 Fiscal Matters,18.050. Budget.,18.050.6. 
Expenditures in Excess of Anticipated Revenue 
เปลี่ยนค าว่า General surplus fund ไปเป็นRI reserve. 
 

  14  RI Finances and Per Capita Dues 
 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-94 To revise the process for 
establishing the General 
Surplus Fund    

แก้ไขBYLAWS page 78 MOP ,Article 18 Fiscal Matters 
18.050. Budget.,18.050.6. Expenditures in Excess of 
Anticipated Revenue; General Surplus Fund. seeks to 
remove a fixed calculation of RI’s reserve from the RI 
24 Bylaws.เพื่อเอาวิธบีริหารการเงินแบบค่าค านวณคง 
ที่ออกแล้วใช้  RI reserve target ที่ควบคุมโดย
คณะกรรมการโรตารีสากลเป็นเกณฑ์ก าหนดแทน 
 
 
 
 
 
 

  14  RI Finances and Per Capita Dues 
 



  

 
15   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
  Councils—pre-meeting procedures 

เสนอญตัติเขา้พจิารณา  8 ญตัติ 
ผา่นมติ                       6 ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-96 To allow the RI Board to 
propose urgent 
enactments to the Council 
on Resolutions 

เสนอโดย Board of Directors of RI แก้ไข BYLAWS pages 
32-33 MOP, Article 8 Council on Resolutions,8.010. 
Meeting of the Council on Resolutions และ8.050. 
Enactments Considered by the Council on Resolutions. 
โดยให้ Council on resolutions, as a special meeting of the 
council on legislation, shall consider and act on any 
enactments duly proposed by the board that the board 
determines to be of an urgent nature. 

19-97 
 

To streamline and 
modernize any 
extraordinary meeting of 
the Council on 
Legislation 

เสนอโดย Board of Directors แก้ไข CONSTITUTION pages 14-15 
MOP., Article 10 Council on Legislation, 
Section 5 — Extraordinary Meeting to Adopt Legislation. 
The board, by a 90 percent vote of the entire board,  
May call an extraordinary meeting of the council on legislation.  
The board will determine the time and place for the meeting and 
specify its purpose .The meeting may consider and act only on 
legislation proposed by the board. Legislation to be considered  
at the meeting is not subject to the submission deadlines and 
procedures etc. 

 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-100 To amend the provisions 
for endorsing resolutions 

แก้ไขBYLAWS page 32 MOP, Article 8 Council on 
Resolutions, 8.040. District Endorsement of Club 
Resolutions. โดยเพิ่มวิธ ีthrough a ballot-by-mail conducted 
by the governor, following the procedures in 
section 14.040. as closely as possible. 

19-101 To amend the definition 
of defective resolutions 

แก้ไขเพิ่มเติมBYLAWS page 33 MOP ,Article 8 Council on 
Resolutions,8.060.2. Defective Resolution. A proposed 
resolution is defective if: 
(a) it would ตัด require ออก เปลี่ยนเป็น request 
เพิ่ม(b) it would request an action that involves the 
operation, management or implementation of a  
program, policy or affairs of RI or TRF that is within 
 the discretion of the board or trustees; 
เพิ่ม(c) it would request an action which has already been 
implemented by the board or trustees; or 
(d) it is not within the framework of the program of RI. 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-102 To authorize 
consideration of 
legislation before the in-
person meeting of the 
Council 

เสนอโดยBoard of Directors แก้ไขBYLAWS page 31MOP 
Article 7 Council on Legislation 
7.050.5. Council Consideration of Legislation. 
Before any in-person meeting of the council on  
legislation, the representatives may vote electronically  
on duly proposed legislation presented for consideration 
by the council operations committee, after notice and 
opportunity for comment.This vote may be part of the 
council on resolutions. If less than 20 percent of the 
representatives entitled to vote vote for an enactment, 
 it shall not be considered at the next in-person meeting of 
the council on legislation. The council on legislation shall 
consider and act upon such all other duly  
proposed legislation,and any proffered amendments. 
เป็นการกลั่นกรองญัตติที่สมควรน ามาพิจารณาในการ
ประชุมสภานิติบัญญัต ิ
 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-103 To authorize 
consideration of 
legislation before the in-
person meeting of the 
Council 

เสนอโดย Board of Directors แก้ไขBYLAWS page 31 
MOP,,Article 7 Council on Legislation ,7.050. ตัดBoard 
ออกเหลอืแค่Examination of Proposed Legislation. 
7.050.5. Council Consideration of Legislation. 
Before any in-person meeting of the council on  
legislation, the representatives may vote electronically  
on duly proposed legislation presented for consideration by 
the council operations committee, after notice and 
opportunity for comment. This vote may be part of the 
council on resolutions. If more than 80 percent of the 
representatives entitled to vote vote for an enactment, 
it shall be considered on the consent agenda for the  
next in-person meeting. At its next in-person meeting 
 



  

 

16   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
  Councils—meetings and representatives 

    เสนอญตัติเขา้พจิารณา  6 ญตัติ 
                       ทั้งหมดไม่ผา่นมติ   



  

 

17   หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
           Councils—miscellaneous 

    เสนอญตัติเขา้พจิารณา  5 ญตัติ 
                         ผา่นมติ   3 ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-110 To simplify the 
credentialing 
procedures at a 
Council 

เสนอโดย Board of Directors แก้ไขBYLAWS page 38 
MOP, Article 9 Members of the Council on Legislation and 
Council on Resolutions, 9.100. Credentials ตัด Committee
ออก เขียนใหม่เป็นThe general secretary  
shall certify the credentials of representatives. Any  
action of the general secretary with respect to 
credentialing may be reviewed by the council on 
legislation. 

19-112 To amend who is a 
member of a Council 

แก้ไขBYLAWS page 34 MOP,Article 9 ,9.010.4. President, 
President-elect, Directors, and General Secretary.The 
president, president-elect, 
one member of the board elected by the board, and 
general secretary shall be non-voting members of the 
councils.  ตัดออกทัง้วรรค (9.010.5. Past Presidents. 
All past presidents of RI shall be non-voting  
Members of the councils.) 
 

  



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-113 To provide that a 
Council report shall 
be given at Rotary 
institutes 

แก้ไข BYLAWS page 80 MOP,Article 20 Other Meetings 
,20.020. Rotary Institutes. 
โดยเพิ่มข้อความนี ้“The convener shall report upon 
the legislation and resolutions reviewed and the 
action taken by each council on legislation and 
council on resolutions.” 

19-114 To amend the 
process for opposition 
to Council actions 

แก้ไข BYLAWS page 40 MOP,Article 9 Members of  
the Council on Legislation and Council on Resolutions., 
9.150.3. Opposition to Council Action เพิ่มข้อความ 
“The general secretary shall examine and tabulate all 
forms duly received from clubs recording opposition to 
action by a council on legislation, and publish the 
vote totals on Rotary’s website. 



  

 

18     หมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
           Technical Legislation 

    เสนอญตัติเขา้พจิารณา  2 ญตัติ 
                         ผา่นมติ   2 ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-115 Executive Summary  
Page 301 
 
To modernize and 
streamline the Bylaws of 
Rotary International 
without making any 
substantive changes 

เสนอโดย Board of Directors แก้ไข BYLAWS  
pages 17-84 ในMOP., ดูรายละเอยีดประกอบในหน้า 
301., Executive Summary  
 
เป็นการขอเรียบเรียงข้อความ  
ค าศพัท์ ถ้อยค าภาษา ให้สละ 
สลวย สอดคล้องโดยไม่ได้  
เปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระส าคญั 

19-116 Executive Summary 
Page 373 
To modernize and 
streamline the Standard 
Rotary Club Constitution 
without making any 
substantive changes 
 

เสนอโดย Board of Directors แก้ไข BYLAWS  
pages 87-99 ใน MOP., ดูรายละเอยีดประกอบในหน้า 
373 ., Executive Summary 
เป็นการขอเรียบเรียงข้อความ  
ค าศพัท์ ถ้อยค าภาษา ให้สละ 
สลวย สอดคล้องโดยไม่ได้  
เปลี่ยนแปลง เนือ้หาสาระส าคญั 
 
 
 
 
 
 



  

 

19     หมวดพเิศษ 
           Proposed Position Statement  
          19-117 

    เสนอญตัติเขา้พจิารณา   1 ญตัติ 
                         ผา่นมติ    1 ญตัติ 



  

 

Enactments  
No. 

Topic สาระส าคญั 

19-117 To authorize the  
RI Board to take 
appropriate action  
to change RI’s  
tax status 

เสนอโดย Board of Directors ., The change in the tax 
status permits Rotary International (RI) from tax exemption 
under 501(C)(4) change to 501(c)(3) organization เป็น
ประโยชน์ต่อระบบภาษี ของโรแทเรียน 
และผู้บริจาคในสหรัฐอเมริการวมทัง้บรรดา Vendors 
ทัง้หลาย คาดว่าประหยัดค่าใช้จ่ายของR.I.ได้มากเช่น
Estimated US$400,000 savings annually; favourable  
tax treatment – Estimated US$275,000 savings  
annually and eligibility for certain corporate  
sponsorships, which would increase revenues. 
 
 
 
 



  
 

   
  PowerPoint ที่น าเสนอมานีใ้ช้ประกอบการบรรยายให้โรแทเรียนผู้มีความสนใจ 

ได้ทราบญัตตแิละข้อเสนอตา่งๆ  ที่ผู้แทนสภานิตบิญัญัตขิองโรตารีจากทกุภาค  
โรตารีทัว่โลกร่วมพิจารณาในสภานิตบิญัญัตฯิประจ าปี 2019 ณ โรงแรม 
ไฮแอทรีเจนซี เมืองชิคาโก รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวนัที่14-18  
เมษายน 2019  มีการประกอบรายละเอียดเพียงสงัเขปเท่านัน้  หากท่าน 
มีความประสงคด์ขู้อมลูเพ่ิมเตมิที่ละเอียดขึน้ ควรอ่านเอกสารเหล่านี ้ประกอบ 
ด้วย ได้แก่ 
1 2016 Manual of Procedure 
2 Constitution of Rotary International 
3 By Laws  of Rotary International 
4 Standard Rotary Club Constitution 
5 2019 COL Proposed Enactments 
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