
 

 ธรรมนูญของสโมสรโรตารี กนัยายน 2013 

 
___________________________________________ 

 

มาตรา 1  บทนิยาม 

คาํต่างๆ ทีใ่ชใ้นธรรมนูญน้ี  หากไมม่ขีอ้ความใดทีบ่่งเป็นความหมายอื่นใหห้มายความดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการบรหิาร หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งน้ี 

2. ขอ้บงัคบั หมายถงึ ขอ้บงัคบัของสโมสรแห่งน้ี 

3. กรรมการบรหิาร หมายถงึ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารของสโมสรแห่งน้ี 

4. สมาชกิ หมายถงึ สมาชกิทีไ่มใ่ช่สมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรแห่งน้ี 

5. โรตารสีากล (RI) หมายถงึ องคก์รโรตารสีากล 

6. สโมสรโรตารใีนเครอื (Satellite 

Club) (หากม)ี 

หมายถงึ สโมสรมุง่หวงัทีส่มาชกิของสโมสรนัน้ตอ้งเป็นสมาชกิของสโมสร

แห่งน้ีดว้ย 

7. ปี หมายถงึ ระยะเวลาสบิสองเดอืนทีเ่ริม่ตน้จากวนัที ่1 กรกฎาคม 

 

มาตรา 2  ช่ือ (เลือก 1 ข้อ) 

 องคก์รน้ีมชีื่อวา่สโมสรโรตาร ี __________________________________________________________  

 (สมาชกิของโรตารสีากล) 

หรอื 

 องคก์รน้ีมชีื่อว่าสโมสรโรตารอีคีลบั  _____________________________________________________  

 (สมาชกิของโรตารสีากล) 

 (ก) ชื่อสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรแห่งน้ี (หากม)ี คอื สโมสรโรตาร ี____________________________  

(สโมสรในเครอืของสโมสรโรตาร ี ____________________________________________________ ) 

 

มาตรา 3  พืน้ท่ีสโมสร (เลือก 1 ข้อ) 

 พืน้ทีข่องสโมสรแห่งน้ีคอื   ____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

หรอื 

 พืน้ทีข่องสโมสรอคีลบัแห่งน้ี คอื (ทัว่โลก) _________________________________________________   

และสามารถคน้หาไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www. ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

_____________________ 

 ขอ้บงัคบัของโรตารสีากลระบวุ่า สโมสรทีไ่ดร้บัเขา้เป็นสมาชกิของโรตารสีากลจะตอ้งรบัเอาธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารมีาใช้ 
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มาตรา 4  วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องโรตารคีอืเพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิอุดมการณ์แห่งการบําเพญ็ประโยชน์ในการดําเนินกจิกรรมที่

มคีุณค่าเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิ 

    

   ขอ้หนึง่  การเสรมิสรา้งความคุน้เคยระหว่างสมาชกิ เพื่อการบาํเพญ็ประโยชน์ 

ขอ้สอง เชดิชมูาตรฐานแห่งจรยิธรรมอนัสงูส่งในธุรกจิและวชิาชพี การยอมรบัคุณค่าในการประกอบอาชพีที่

ยงัคุณประโยชน์และการใหโ้รแทเรยีนทุกคนภูมใิจในอาชพีของตนเพื่อการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

ขอ้สาม การใหโ้รแทเรยีนนําเอาอุดมการณ์แห่งการบาํเพญ็ประโยชน์ไปใชใ้นชวีติส่วนตวั ธุรกจิ และชุมชน 

ขอ้สี ่ การเพิม่พนูความเขา้ใจ ไมตรจีติ และสนัตสิุขระหว่างชาต ิ ดว้ยมติรสมัพนัธข์องบุคคลในธุรกจิและ

วชิาชพีทัว่โลกทีม่อุีดมการณ์ในการบาํเพญ็ประโยชน์อยา่งเดยีวกนั 

 

มาตรา 5  บริการ 5 แนวทาง 

บรกิาร 5 แนวทางของโรตารเีป็นกรอบทีเ่ป็นหลกัธรรมและหลกัปฏบิตัใินการทาํงานของสโมสรโรตาร ี

1. บรกิารสโมสร เป็นแนวทางแรกแห่งการบรกิาร เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีโ่รแทเรยีนทําภายในสโมสรเพื่อช่วยให้

สโมสรดําเนินงานประสบความสําเรจ็ 

2. บรกิารดา้นอาชพี เป็นแนวทางที ่2 แห่งการบรกิาร มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณใน

ธุรกจิและวชิาชพี ยกยอ่งคุณค่าของอาชพีทีม่เีกยีรตทุิกอาชพี และส่งเสรมิอุดมการณ์แห่งการบรกิารใน

อาชพีทุกอาชพี บทบาทของสมาชกิรวมถงึการปฏบิตัตินและดาํเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ 

โรตาร ี

3. บรกิารชุมชน เป็นแนวทางที ่3 แห่งการบรกิาร เป็นความพยายามของโรแทเรยีนทีจ่ะช่วยปรบัปรงุ

คุณภาพชวีติของผูค้นทีอ่ยูใ่นอาณาเขตหรอืเขตเมอืงของสโมสร ซึง่บางครัง้อาจจะร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

4. บรกิารระหว่างประเทศ เป็นแนวทางที ่4 แห่งการบรกิาร ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ทีโ่รแทเรยีนทําเพือ่

ส่งเสรมิความเขา้ใจ ไมตรจีติและสนัตสิุขระหว่างกนัในนานาประเทศ โดยการส่งเสรมิความคุน้เคยกบัผูค้น

ในประเทศอื่นๆ รวมทัง้วฒันธรรม ประเพณ ีความสําเรจ็ แรงบนัดาลใจ ตลอดจนปญัหาต่างๆ โดยการ

อ่านและการตดิต่อกนั และความรว่มมอืในกจิกรรมและโครงการต่างๆ ของสโมสรทุกสโมสร เพื่อช่วยเหลอื

ประชาชนในประเทศอื่น 

5. บรกิารเยาวชน เป็นแนวทางที ่5 แห่งการบรกิาร ยกยอ่งการเปลีย่นแปลงในทางทีด่โีดยเยาวชนและคน

หนุ่มสาวจากการดาํเนินกจิกรรมการพฒันาความเป็นผูนํ้า  มสี่วนรว่มในโครงการบรกิารชุมชนและบรกิาร

ระหว่างประเทศ ตลอดจนโปรแกรมการแลกเปลีย่นต่างๆ ทีส่่งเสรมิและสนับสนุนสนัตสิุขโลกรวมทัง้ความ

เขา้ใจในวฒันธรรมต่างๆ 

 

 (เลือกมาตรา 6 หน่ึงข้อ) 

 มาตรา 6  การประชมุต่างๆ 

ข้อ 1 — การประชุมปกต ิ
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(ก) วนัและเวลา  สโมสรแห่งน้ีจะมกีารประชุมปกตสิปัดาหล์ะหน่ึงครัง้  ตามวนัและเวลาทีก่ําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบั 

(ข) การเปลีย่นแปลงการประชุม  หากมเีหตุผลทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารอาจเลื่อนการประชุมปกตไิปเป็น 

วนัหน่ึงวนัใดในช่วงหลงัวนัประชุมปกตไิปจนถงึวนัประชุมปกตคิรัง้ต่อไปได ้ หรอือาจจะเปลีย่นเวลา 

หรอืสถานทีป่ระชุมได ้

(ค) การงดการประชุม  คณะกรรมการบรหิารอาจงดการประชุมปกตใินวนัหยดุราชการ  รวมทัง้วนัหยดุซึง่ 

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป หรอืเมือ่สมาชกิถงึแก่กรรม หรอืเกดิโรคระบาด หรอืเกดิภยัพบิตัอินัมผีลกระทบ 

ต่อทัง้ชุมชน หรอืเกดิการต่อสูก้นัดว้ยอาวุธในชุมชนซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติของสมาชกิสโมสรได ้

คณะกรรมการบรหิารอาจงดประชุมปกตไิดไ้มเ่กนิสีค่ร ัง้ในหน่ึงปี ดว้ยสาเหตุทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น 

โดยสโมสรจะตอ้งไมง่ดการประชุมเกนิสามครัง้ตดิต่อกนั 

(ง) การประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอื (หากม)ี  หากบญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั สโมสรโรตารใีนเครอืจะมกีาร

ประชุมปกตปิระจาํสปัดาหใ์นสถานทีต่ามวนัและเวลาทีก่ําหนดโดยสมาชกิ วนัเวลาและสถานทีข่องการ

ประชุมอาจจะเปลีย่นแปลงไปโดยวธิกีารเดยีวกบัการประชุมปกตขิองสโมสรในขอ้ 1 (ข) ของมาตราน้ี   

การประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือาจจะยกเลกิไดด้ว้ยเหตุทีแ่จงรายละเอยีดเอาไวต้ามขอ้ 1 (ค) ของ

มาตราน้ี สาํหรบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงนัน้ สุดแลว้แต่ขอ้บงัคบักําหนดไว ้

ข้อ 2 — การประชุมประจาํปี  

(ก) สโมสรตอ้งจดัการประชุมประจาํปีเพื่อเลอืกตัง้เจา้หน้าทีภ่ายในวนัที ่31 ธนัวาคม ตามทีก่ําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบั 

(ข) สโมสรโรตารใีนเครอื (หากม)ี จะจดัการประชุมประจาํปีก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม เพื่อเลอืกตัง้เจา้หน้าที่

สาํหรบัการบรหิารงานทัว่ไปของสโมสรโรตารใีนเครอื 
 
   หรอื 
 

 มาตรา 6 การประชมุต่างๆ (สาํหรบัสโมสรอีคลบั) 

ข้อ 1 — การประชุมปกต ิ

(ก) วนั  สโมสรน้ีจะมกีารประชุมปกตสิปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ดว้ยการโพสตก์จิกรรมทีม่ปีฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์อง

สโมสรตามวนัทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั จะถอืเอาวนัทีม่กีารโพสตเ์รือ่งกจิกรรมปฏสิมัพนัธบ์นเวบ็ไซตเ์ป็นวนัที่

มกีารจดัประชุม 

(ข) การเปลีย่นแปลงการประชุม  หากมเีหตุผลทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารอาจเลื่อนการประชุมปกตไิปเป็น 

วนัหน่ึงวนัใดในช่วงหลงัวนัประชุมปกตไิปจนถงึวนัประชุมปกตคิรัง้ต่อไปไดห้รอือาจจะเปลีย่นเวลาหรอื

สถานทีป่ระชุมได ้

(ค) การงดการประชุม  คณะกรรมการบรหิารอาจงดการประชุมปกตใินวนัหยดุราชการ  รวมทัง้วนัหยดุซึง่ 

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป หรอืเมือ่สมาชกิถงึแก่กรรม หรอืเกดิโรคระบาด หรอืเกดิภยัพบิตัอินัมผีลกระทบ 

ต่อทัง้ชุมชน หรอืเกดิการต่อสูก้นัดว้ยอาวุธในชุมชนซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติของสมาชกิสโมสรได ้

คณะกรรมการบรหิารอาจงดประชุมปกตไิดไ้มเ่กนิสีค่ร ัง้ในหน่ึงปี ดว้ยสาเหตุทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น 

โดยสโมสรจะตอ้งไมง่ดการประชุมเกนิสามครัง้ตดิต่อกนั 
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ข้อ 2 — การประชุมประจาํปี สโมสรตอ้งจดัการประชุมประจาํปีเพื่อเลอืกตัง้เจา้หน้าทีภ่ายในวนัที ่31 ธนัวาคม  

ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

มาตรา 7  สมาชิกภาพ 

ข้อ 1 — คุณสมบตัทิัว่ไป  สโมสรประกอบดว้ยสมาชกิทีบ่รรลุนิตภิาวะ มอุีปนิสยัด ีและมสีถานะในการประกอบ

ธุรกจิและวชิาชพีทีด่ ีและ/หรอื มชีื่อเสยีงในชุมชน 

ข้อ 2 — ประเภทสมาชกิ  สโมสรน้ีมสีมาชกิสองประเภท คอื สมาชกิสามญัและสมาชกิกติตมิศกัดิ ์

ข้อ 3 — สมาชกิสามญั  บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามธรรมนูญของโรตารสีากลตามมาตรา 5 ขอ้ 2 อาจไดร้บัเลอืก

เป็นสมาชกิสามญัของสโมสรได ้

ข้อ 4 — โรแทเรยีนทีโ่อนยา้ยหรอือดตีโรแทเรยีน   

(ก) สมาชกิทีค่าดหวงั  สมาชกิอาจเสนอสมาชกิทีโ่อนยา้ยหรอือดตีสมาชกิจากสโมสรอื่นเขา้เป็นสมาชกิสามญั

ของสโมสรน้ีได ้ สโมสรเดมิอาจเป็นผูเ้สนอสมาชกิโอนยา้ยหรอือดตีสมาชกิเพื่อเขา้เป็นสมาชกิสามญัใน

สโมสรแห่งน้ีได ้ประเภทอาชพีของสมาชกิทีโ่อนยา้ยหรอือดตีสมาชกิของสโมสรหน่ึงจะไมข่ดัขวางการ

เลอืกตัง้เป็นสมาชกิสามญั แมว้่าผลการเลอืกตัง้จะทําใหส้มาชกิภาพของสโมสรมจีาํนวนประเภทอาชพีนัน้ๆ 

เกนิกว่าทีก่ําหนดไวช้ัว่คราว  สมาชกิทีค่าดหวงัของสโมสรน้ีซึง่เป็นสมาชกิปจัจุบนัหรอือดตีสมาชกิของ

สโมสรอื่นทีม่หีน้ีคา้งชาํระกบัสโมสรอื่นไม่มสีทิธเิป็นสมาชกิในสโมสรน้ี  สโมสรตอ้งเรยีกรอ้งใหส้มาชกิที่

คาดหวงัแสดงหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่มหีน้ีสนิกบัสโมสรอื่น  การรบัโรแทเรยีนโอนยา้ยหรอือดตี

โรแทเรยีนมาเป็นสมาชกิสามญัตามขอ้น้ี จะตอ้งขึน้อยูก่บัการไดร้บัคํารบัรองจากคณะกรรมการบรหิาร

สโมสรเดมิยนืยนัสมาชกิภาพของสมาชกิคาดหวงัในสโมสรนัน้  สมาชกิโอนยา้ยหรอือดตีสมาชกิทีเ่ปลีย่น

สโมสรควรจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากสโมสรเดมิ 

(ข) สมาชกิปจัจบุนัหรอือดตีสมาชกิ  เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอจากสโมสรอื่น  สโมสรน้ีจะมอบรายงานการเงนิว่า

สมาชกิปจัจบุนัหรอือดตีสมาชกิของสโมสรมหีน้ีสนิคงคา้งกบัสโมสรหรอืไม ่ ในกรณทีีก่ําลงัมกีารพจิารณา

รบัเป็นสมาชกิของสโมสรอื่น  หากไมไ่ดร้บัรายงานการเงนิภายใน 30 วนันบัจากทีข่อไป  

ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้ไมม่หีน้ีสนิคา้งชําระกบัสโมสรแห่งน้ี 

ข้อ 5 — สมาชกิภาพของสโมสรโรตารใีนเครอื สมาชกิของสโมสรโรตารใีนเครอืตอ้งเป็นสมาชกิของสโมสร

อุปถมัภด์ว้ย จนกว่าจะถงึเวลาทีส่โมสรโรตารใีนเครอืไดร้บัสมาชกิภาพเป็นสโมสรโรตารจีากโรตารสีากล 

ข้อ 6 — สมาชกิซอ้น  บุคคลใดไมอ่าจเป็นสมาชกิสามญัของสโมสรแห่งน้ี และสมาชกิสามญัของสโมสรอื่นใน

เวลาเดยีวกนันอกเหนือจากสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรแห่งน้ี  บุคคลใดไมอ่าจเป็นสมาชกิสามญัและ

สมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรน้ีในเวลาเดยีวกนั  บุคคลใดไมอ่าจเป็นสมาชกิสามญัของสโมสรน้ีและเป็นสมาชกิ

ของสโมสรโรทาแรคทใ์นเวลาเดยีวกนั 

ข้อ 7 — สมาชกิกติตมิศกัดิ ์

(ก) สทิธิก์ารเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ สโมสรอาจรบับุคคลผูใ้หบ้รกิารอนัเป็นคุณประโยชน์ในการแพร่ขยาย

อุดมการณ์โรตาร ี และบุคคลทีเ่หน็ว่าเป็นมติรของโรตาร ีซึง่สนบัสนุนความมุง่หมายของโรตารเีขา้เป็น

สมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรได ้ โดยใหค้ณะกรรมการบรหิารกําหนดวาระการเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิข์อง

บุคคลนัน้ บุคคลหน่ึงอาจเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิใ์นหลายสโมสรในเวลาเดยีวกนัได ้
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(ข) สทิธิแ์ละสทิธพิเิศษ  สมาชกิกติตมิศกัดิไ์ดร้บัการยกเวน้การจา่ยค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชกิและค่า

บาํรงุ ไมม่สีทิธิอ์อกเสยีงและไม่มสีทิธิด์าํรงตําแหน่งเจา้หน้าทีใ่นสโมสร  สมาชกิกติตมิศกัดิไ์มถ่อืประเภท

อาชพีแต่มสีทิธิเ์ขา้ประชุมทุกการประชุม และไดร้บัสทิธพิเิศษทุกอยา่งของสโมสรแห่งน้ี  สมาชกิ

กติตมิศกัดิข์องสโมสรน้ีไม่มสีทิธิห์รอืสทิธพิเิศษใดๆ ในสโมสรอื่นแต่มสีทิธิไ์ปเยีย่มสโมสรอื่นโดยไมต่อ้งไป

ในฐานะแขกของโรแทเรยีน 

ข้อ 8 — ผูด้าํรงตําแหน่งในราชการ  บุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ในตําแหน่งราชการไม่มสีทิธิเ์ป็นสมาชกิ

สามญัในสโมสรน้ีในประเภทอาชพีตามตําแหน่งราชการนัน้  ขอ้จาํกดัน้ีไมใ่ชก้บับุคคลทีด่าํรงตําแหน่งใน

โรงเรยีน  มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษา  หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ในฝา่ยตุลาการ  สมาชกิที่

ไดร้บัเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ในตาํแหน่งราชการโดยมกีําหนดระยะเวลา  อาจถอืประเภทอาชพีเดมิไดต้ลอดเวลาที่

อยูใ่นตําแหน่งดงักล่าว 

ข้อ 9 — พนกังานประจาํโรตารสีากล  สโมสรอาจคงสมาชกิภาพของสมาชกิใดๆ ทีเ่ป็นพนกังานของโรตารสีากล

ได ้

 

มาตรา 8  ประเภทอาชีพ 

ข้อ 1 — บทบญัญตัทิัว่ไป 

(ก) กจิกรรมหลกั  ใหจ้ดัประเภทอาชพีของสมาชกิแต่ละคนตามธุรกจิหรอืวชิาชพีของสมาชกินัน้ๆ หรอื

ประเภทของการบรกิารชุมชน ประเภทอาชพีไดแ้ก่ลกัษณะกจิกรรมหลกัและเป็นทีย่อมรบัของสํานกังาน 

บรษิทัหรอืสถาบนัทีส่มาชกิทาํงานอยู ่หรอืลกัษณะของธุรกจิหรอืวชิาชพีหลกัและเป็นทีย่อมรบัของสมาชกิ 

หรอืลกัษณะของกจิกรรมบรกิารชุมชนของสมาชกินัน้ 

(ข) การแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง  ถา้มเีหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการบรหิารอาจแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง

ประเภทอาชพีของสมาชกิไดโ้ดยตอ้งแจง้ขอ้เสนอเพื่อแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลงนัน้ใหส้มาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบ  และใหส้มาชกินัน้มโีอกาสเขา้ฟงัการชีแ้จง 

ข้อ 2 — ขอ้จาํกดั  สโมสรไมอ่าจรบัสมาชกิสามญัเพิม่ในประเภทอาชพีทีม่สีมาชกิสามญัอยูแ่ลว้หา้คนหรอื

มากกว่า  ยกเวน้ในกรณทีีส่โมสรมสีมาชกิมากกว่า 50 คนขึน้ไป  ในกรณน้ีี สโมสรอาจรบัสมาชกิสามญัใน

ประเภทอาชพีเดยีวกนัไดจ้นมจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของสมาชกิสามญัทัง้หมดของสโมสร  โดยไม่นบัรวม

สมาชกิทีเ่กษยีณแลว้ในประเภทอาชพีนัน้  ประเภทอาชพีของสมาชกิทีโ่อนยา้ยหรอือดตีสมาชกิของสโมสรหน่ึง

หรอืศษิยเ์ก่ามลูนิธโิรตารตีามทีนิ่ยามโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลทรงสทิธิใ์นการรบัเลอืกเป็นสมาชกิ

สามญั   แมว้่าผลการเลอืกตัง้จะทําใหส้มาชกิภาพของสโมสรมจีาํนวนประเภทอาชพีนัน้ๆ เกนิกว่าทีก่ําหนดไว้

ชัว่คราว  และหากมสีมาชกิเปลีย่นประเภทอาชพี ใหส้โมสรคงสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ในประเภทอาชพีใหม่

โดยไม่ขึน้กบัขอ้จาํกดัเหล่าน้ี 

 

มาตรา 9  การเข้าประชมุ 

(เลือกย่อหน้าคาํนําของข้อ 1 หน่ึงข้อ) 

 ข้อ 1 — บทบญัญตัทิัว่ไป  สมาชกิทุกคนควรเขา้ประชุมตามปกตขิองสโมสรหรอืการประชุมปกตขิองสโมสร 

โรตารใีนเครอืหากมบีญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั และเขา้รว่มโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ งานและกจิกรรมอื่นๆ ของ
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สโมสร  การนบัคะแนนการเขา้ประชุมปกตขิองสมาชกิใหน้บัต่อเมือ่สมาชกิผูน้ัน้อยูใ่นทีป่ระชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 

60 ของเวลาการประชุม  หรอืสมาชกิไดอ้ยูใ่นการประชุมแลว้และไดร้บัการตามตวัใหอ้อกจากทีป่ระชุมโดย

ไมไ่ดค้าดคดิไวก่้อน และภายหลงัสมาชกินัน้ไดแ้สดงพยานหลกัฐานและคณะกรรมการบรหิารพอใจในเหตุผล  

หรอืสมาชกินัน้ทดแทนการขาดประชุมครัง้นัน้โดยวธิใีดวธิหีน่ึงต่อไปน้ี 
 
หรอื 
 
 ข้อ 1 (สาํหรบัสโมสรอีคลบั) — บทบญัญตัทิัว่ไป  สมาชกิทุกคนควรเขา้ประชุมตามปกตขิองสโมสร  การ

นบัคะแนนการเขา้ประชุมปกตขิองสมาชกิใหน้บัต่อเมือ่สมาชกิผูน้ัน้มสี่วนรว่มในการประชุมปกตทิีไ่ดโ้พสต์

เอาไวบ้นเวบ็ไซตข์องสโมสรภายในหน่ึงสปัดาหท์ีม่กีารโพสต ์ หรอืสมาชกินัน้ทดแทนการขาดประชุมนัน้โดยวธิี

หน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) 14 วนัก่อนหรอืหลงัการประชุมปกต ิ  หากภายใน 14 วนัก่อนหรอืหลงัจากเวลาปกตขิองการประชุมนัน้ 

(1) สมาชกิผูน้ัน้ไดเ้ขา้ประชุมปกตอิยา่งน้อยรอ้ยละ 60 ของเวลาการประชุมทีส่โมสรอื่น การประชุมของ

สโมสรโรตารใีนเครอืของอกีสโมสรหน่ึง หรอืสโมสรชัว่คราว หรอื 

(2) สมาชกิผูน้ัน้ไดเ้ขา้ประชุมปกตขิองสโมสรโรทาแรคท ์สโมสรอนิเทอรแ์รคท ์กลุ่มชุมชนโรตารหีรอืกลุ่ม

มติรภาพโรตาร ีหรอืสโมสรชัว่คราวของโรทาแรคท ์อนิเทอรแ์รคท ์กลุ่มชุมชนโรตารหีรอืกลุ่ม

มติรภาพโรตาร ีหรอื 

(3) สมาชกิผูน้ัน้ไดเ้ขา้ประชุมใหญ่โรตารสีากล  สภานิตบิญัญตัโิรตาร ี การประชุมอบรมผูว้่าการภาค 

รบัเลอืก การสมัมนาสาํหรบัเจา้หน้าทีโ่รตารสีากลในอดตีและปจัจบุนั การสมัมนาของโรตารสีําหรบั

เจา้หน้าทีใ่นอดตี ปจัจบุนัและผูท้ีก่ําลงัจะมาทาํหน้าที ่ หรอืการประชุมอื่นใดทีป่ระธานโรตารสีากลใน

นามของคณะกรรมการบรหิาร  หรอืคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลอนุมตัใิหจ้ดัขึน้  การประชุม

ใหญ่โซนรว่ม  การประชุมคณะกรรมการของโรตารสีากล  การประชุมใหญ่ภาค  การอบรมภาค

ประจาํปี  การประชุมใดๆ ของภาคทีจ่ดัขึน้โดยการอํานวยการของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล  

การประชุมคณะกรรมการภาคทีอ่นุมตัโิดยผูว้่าการภาค  หรอืการเขา้ประชุมระหว่างเมอืงของสโมสร

โรตารทีีจ่ดัขึน้เป็นประจาํ หรอื 

(4) สมาชกิผูน้ัน้ไดไ้ปเพื่อเขา้ประชุมปกตติามวนัเวลาและสถานทีข่องอกีสโมสรหน่ึง หรอืการประชุมของ

สโมสรโรตารใีนเครอืของอกีสโมสรหน่ึง  แต่สโมสรนัน้ไมม่กีารประชุมตามวนัเวลาและสถานทีข่อง

สโมสรนัน้ หรอื 

(5) สมาชกิผูน้ัน้ไดไ้ปรว่มโครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรหรอืกจิกรรมชุมชนทีส่โมสรสนับสนุน  

หรอืเขา้ประชุมตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย หรอื 

(6) สมาชกิผูน้ัน้ไดเ้ขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหรอืไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการบรหิารใหเ้ขา้

ประชุมคณะกรรมการบําเพญ็ประโยชน์ทีส่มาชกิผูน้ัน้ไดร้บัมอบหมาย หรอื 

(7) มสี่วนรว่มในกจิกรรมโตต้อบบนเวบ็ไซตข์องสโมสรตามเวลาทีก่ําหนดโดยประมาณ 30 นาท ี
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เมือ่สมาชกิคนใดเดนิทางไปต่างประเทศเกนิกว่าสบิสี ่(14) วนั  ไมต่อ้งอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัเรือ่งเวลา โดยสมาชกิ

นัน้อาจไปเขา้ประชุมปกตหิรอืประชุมสโมสรโรตารใีนเครอืในต่างประเทศในเวลาใดระหว่างการเดนิทางได ้ โดย

ใหน้บัเป็นการประชุมทดแทนการประชุมปกตทิีข่าดไปในระหว่างทีส่มาชกิอยูใ่นต่างประเทศ 

 

(ข) เวลาในการประชุม  ถา้ในช่วงเวลาของการประชุม 

(1) สมาชกิผูน้ัน้เดนิทางไปหรอืกลบัจากการประชุมตามขอ้ ก. (3) ของขอ้น้ี โดยใชเ้สน้ทางตรงตาม

สมควร หรอื 

(2) สมาชกิผูน้ัน้ทาํหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าที ่หรอืกรรมการในคณะกรรมการของโรตารสีากล หรอืกรรมการ

มลูนิธโิรตาร ีหรอื 

(3) สมาชกิผูน้ัน้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนพเิศษผูว้่าการภาคในการก่อตัง้สโมสรใหม ่หรอื 

(4) สมาชกิผูน้ัน้ไปปฏบิตัภิารกจิในฐานะพนกังานประจาํโรตารสีากล หรอื 

(5) สมาชกิผูน้ัน้ไปรว่มโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีภ่าคหรอืโรตารสีากลหรอืมลูนิธโิรตารสีนบัสนุน  

ณ ดนิแดนห่างไกลทีไ่มส่ามารถเขา้ประชุมทดแทนทีใ่ดได ้หรอื 

(6) สมาชกิผูน้ัน้ปฏบิตักิจิของโรตารทีีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายโดยไมต่อ้งเขา้ประชุมตามปกต ิ

ข้อ 2 — การขาดการประชุมทีส่โมสรเป็นเวลานานเพือ่ปฏบิตัภิารกจิในทีห่่างไกล  หากสมาชกิตอ้งไปปฏบิตัิ

ภารกจิในทีห่่างไกลเป็นเวลานานการเขา้ประชุมในสโมสรทีม่ขีอ้ตกลง ณ สถานทีป่ระกอบภารกจิสามารถ

ทดแทนการประชุมปกตใินสโมสรของสมาชกิ หากมขีอ้ตกลงระหว่างสโมสรทัง้สอง 

ข้อ 3 — การขาดการประชุมทีไ่ดร้บัการยกเวน้  สมาชกิทีข่าดประชุมจะไดร้บัการยกเวน้ในกรณต่ีอไปน้ี 

(ก) การขาดการประชุมนัน้อยูใ่นเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบรหิารอนุมตั ิ คณะกรรมการบรหิารอาจยกเวน้ใหก้บั

สมาชกิทีข่าดประชุม ถา้คณะกรรมการเหน็ว่ามเีหตุผลทีด่แีละพอเพยีง  การขาดประชุมทีไ่ดร้บัการยกเวน้

น้ี ไมค่วรขยายเวลาออกไปเกนิกว่า 12 เดอืน  อยา่งไรกต็าม หากเป็นการลาประชุมดว้ยเหตุผลทาง

การแพทยท์ีข่ยายเวลาออกไปเกนิกว่า 12 เดอืน การขอลานัน้อาจจะไดร้บัการต่อเวลาออกไปอกีระยะหน่ึง

เกนิกว่าเวลา 12 เดอืนแรกโดยคณะกรรมการบรหิาร 

(ข) ถา้สมาชกิผูน้ัน้มอีายตุนเองรวมกบัอายกุารเป็นสมาชกิในหน่ึงสโมสรหรอืมากกว่าหน่ึงสโมสรได ้85 ปีขึน้

ไป  และสมาชกิผูน้ัน้ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขานุการสโมสรว่าตอ้งการไดร้บัการยกเวน้การเขา้

ประชุม และคณะกรรมการบรหิารไดอ้นุมตั ิ

ข้อ 4 — การขาดประชุมของเจา้หน้าทีโ่รตารสีากล  สมาชกิทีข่าดประชุมจะไดร้บัการยกเวน้ หากสมาชกิผูน้ัน้

เป็นเจา้หน้าทีป่จัจบุนัของโรตารสีากล หรอืเป็นพารท์เนอรท์ีเ่ป็นโรแทเรยีนของเจา้หน้าทีป่จัจบุนัของโรตารี

สากล 

ข้อ 5 — การนบัคะแนนการประชุม  เมือ่สมาชกิทีไ่ดร้บัการยกเวน้การขาดประชุมภายใตบ้ทบญัญตัขิองขอ้  

3 (ก) ของมาตราน้ีมไิดเ้ขา้ร่วมประชุมสโมสร สมาชกินัน้และการขาดประชุมของสมาชกินัน้จะไม่นํามารวมอยู่

ในคะแนนการเขา้ประชุม ในกรณทีีส่มาชกิไดร้บัการยกเวน้การขาดประชุมภายใตบ้ทบญัญตัขิองขอ้ 3 (ข) หรอื

ขอ้ 4 ของมาตราน้ีเขา้รว่มประชุมสโมสร  ใหนํ้ามารวมในจาํนวนสมาชกิและจาํนวนการประชุมทีใ่ชค้าํนวณ

คะแนนเขา้ประชุมของสโมสร 
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มาตรา 10  กรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ี  

ข้อ 1 — องคบ์รหิาร  องคบ์รหิารสโมสรน้ีคอื คณะกรรมการบรหิารซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัใินขอ้บงัคบัสโมสร 

ข้อ 2 — อํานาจหน้าที ่ คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าทีใ่นการดแูลเจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการทุกคณะ  

และดว้ยเหตุผลทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารอาจเหน็สมควรทีจ่ะยกเลกิบางตําแหน่งได ้

ข้อ 3 — มตคิณะกรรมการบรหิารถอืว่าสิ้นสุด  การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิารในเรือ่งใดๆ ของสโมสรถอื

ว่าสิน้สุด เวน้แต่มกีารยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร  อยา่งไรกต็าม เมือ่มมีตใิหย้ตุกิารเป็นสมาชกิตามมาตรา 12 ขอ้ 6 

อาจยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร ยื่นขอประนีประนอม หรอืขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการได ้ หากเป็นการยืน่

อุทธรณ์ การกลบัมตจิะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงสองในสามของสมาชกิทีเ่ขา้ประชุมปกตทิีค่ณะกรรมการบรหิาร

กําหนด โดยตอ้งมสีมาชกิมารว่มประชุมครบองคป์ระชุม และเลขานุการตอ้งแจง้เรื่องการยื่นอุทธรณ์ใหส้มาชกิ

ทุกคนทราบอย่างน้อยหา้ (5) วนัก่อนการประชุม  หากสโมสรรบัพจิารณาการยืน่อุทธรณ์ มตขิองสโมสรจะเป็น

อนัสิน้สุด 

ข้อ 4 — เจา้หน้าที ่ เจา้หน้าทีข่องสโมสรไดแ้ก่ นายกสโมสร นายกเพิง่ผ่านพน้ นายกรบัเลอืกและเลขานุการ 

และอาจรวมอุปนายกหน่ึงคนหรอืมากกว่าซึง่ทัง้หมดเป็นกรรมการบรหิาร  เจา้หน้าทีส่โมสรจะรวมถงึเหรญัญกิ

หน่ึงคนและอาจจะรวมปฏคิมหน่ึงคน  ซึง่อาจเป็นหรอืไมเ่ป็นกรรมการบรหิารสุดแลว้แต่ขอ้บงัคบักําหนดไว ้ 

เจา้หน้าทีส่โมสรควรจะเขา้ร่วมประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อ 5 — การเลอืกตัง้เจา้หน้าที ่

(ก) วาระของตําแหน่งเจา้หน้าทีน่อกเหนือจากตําแหน่งนายกสโมสร  เจา้หน้าทีทุ่กคนจะไดร้บัการเลอืกตัง้

ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั  นอกเหนือจากนายกสโมสร เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนจะเขา้รบัตําแหน่งในวนัที ่ 

1 กรกฎาคมถดัจากการเลอืกตัง้และจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามวาระของแต่ละตําแหน่ง หรอืจนกว่าจะเลอืกตัง้ผูม้ ี

คุณสมบตัเิพื่อสบืทอดตําแหน่งได ้

(ข) วาระของตําแหน่งนายกสโมสร  ใหเ้ลอืกตัง้นายกสโมสรตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัไมเ่กนิสอง (2) ปี  

แต่ไมต่ํ่ากว่าสบิแปด (18) เดอืนก่อนทีจ่ะรบัหน้าทีน่ายกสโมสร และทําหน้าทีน่ายกนอมนีิ (president-

nominee) เมือ่ไดร้บัเลอืกตัง้ นายกนอมนีิจะกลายเป็นนายกรบัเลอืก (president-elect) ในวนัที ่ 

1 กรกฎาคมปีก่อนทีจ่ะเป็นนายกสโมสร นายกสโมสรจะเขา้รบัหน้าทีใ่นวนัที ่1 กรกฎาคมและอยูใ่น

ตําแหน่งหน่ึง (1) ปี หรอืจนกว่าจะเลอืกตัง้ผูม้คีุณสมบตัเิพื่อสบืทอดตําแหน่งได ้

(ค) คุณสมบตั ิ เจา้หน้าทีแ่ละกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นสมาชกิทีม่สีถานะดขีองสโมสร ผูส้มคัรรบัเลอืกใน

ตําแหน่งนายกสโมสรจะตอ้งเป็นสมาชกิของสโมสรน้ีอยา่งน้อยหน่ึงปีก่อนไดร้บัการเสนอชื่อเป็นนายก

สโมสร นอกเสยีจากว่า การเป็นสมาชกิไมค่รบเวลาหน่ึงปีเตม็ดงักล่าวไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบโดยผูว้่า

การภาค  นายกสโมสรรบัเลอืกตอ้งเขา้สมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกของภาคและการอบรมภาคประจาํปี  

เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้จากผูว้่าการภาครบัเลอืก  หากไดร้บัการยกเวน้ดงักล่าว นายกสโมสรรบัเลอืกตอ้ง

ตัง้ผูแ้ทนสโมสรหน่ึงคนเขา้ประชุมแทนและกลบัมารายงานต่อนายกรบัเลอืก  หากนายกรบัเลอืกไมเ่ขา้

รว่มการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกและการอบรมภาคประจาํปี  และไมไ่ดร้บัการยกเวน้ดงักล่าวจากผูว้่า

การภาครบัเลอืกหรอืหากไดร้บัการยกเวน้  แต่ไมส่่งผูแ้ทนสโมสรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้รว่มประชุม

ดงักล่าว นายกรบัเลอืกจะไมส่ามารถเป็นนายกสโมสรได ้  ในกรณนีัน้ นายกสโมสรคนปจัจบุนัจะตอ้งทํา
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หน้าทีต่่อไปจนกว่าผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีแ่ทนเขา้รว่มการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกและการอบรมภาค

ประจาํปี หรอืการอบรมทีผู่ว้่าการภาครบัเลอืกเหน็ว่าเป็นการพอเพยีง 

ข้อ 6 — การจดัการสโมสรโรตารใีนเครอืของสโมสรแหง่น้ี (หากม)ี  สโมสรโรตารใีนเครอืจะตอ้งตัง้อยูใ่นอาณา

เขตเดยีวกนักบัสโมสรน้ีหรอืในบรเิวณใกลเ้คยีง 

(ก) การบรหิารจดัการของสโมสรโรตารใีนเครอื  สโมสรแห่งน้ีจะตอ้งบรหิารจดัการเรือ่งทัว่ไป และสนบัสนุน

สโมสรโรตารใีนเครอืตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

(ข) คณะกรรมการบรหิารของสโมสรโรตารใีนเครอื  สาํหรบัการจดัการประจาํวนั สโมสรโรตารใีนเครอืจะมี

คณะกรรมการบรหิารของสโมสรเองซึง่เลอืกตัง้ประจาํปีจากสมาชกิของสโมสร และจะตอ้งประกอบดว้ย

เจา้หน้าทีข่องสโมสรโรตารใีนเครอืและสมาชกิอื่นๆ อกี 4 ถงึ 6 คนสุดแลว้แต่ขอ้บงัคบักําหนดไว ้ 

เจา้หน้าทีสู่งสุดของสโมสรโรตารใีนเครอืจะเป็นประธานและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ คอืประธานเพิง่ผ่านพน้ 

ประธานรบัเลอืก เลขานุการและเหรญัญกิ  กรรมการบรหิารสโมสรโรตารใีนเครอืจะตอ้งรบัผดิชอบการ

จดัการและการบรหิารประจาํวนัของสโมสรโรตารใีนเครอื  รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบั

กฎระเบยีบ ขอ้กําหนด นโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องโรตารภีายใตก้ารชีแ้นะของสโมสรน้ี  

สโมสรโรตารใีนเครอืไม่มอีํานาจภายในหรอืเหนือกว่าสโมสรน้ี 

(ค) วธิกีารปฏบิตัใินการรายงานของสโมสรโรตารใีนเครอื   สโมสรโรตารใีนเครอืจะตอ้งส่งรายงานประจาํปี

เกีย่วกบัสมาชกิ กจิกรรม และโปรแกรมต่างๆ ใหแ้ก่นายกและคณะกรรมการบรหิารของสโมสรน้ี โดยมี

รายงานการเงนิและบญัชกีารเงนิทีต่รวจสอบแลว้ประกอบดว้ย เพื่อการรวมเขา้กบัรายงานของสโมสรน้ี

สาํหรบัใชใ้นการประชุมใหญ่ประจาํปี และรายงานอื่นๆ ทีส่โมสรน้ีอาจจะตอ้งการเป็นครัง้คราว 

 

มาตรา 11  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบาํรงุ 

สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชกิและค่าบาํรงุประจาํปีตามทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั ยกเวน้

สมาชกิทีโ่อนยา้ยหรอือดตีสมาชกิของสโมสรอื่นทีร่บัเขา้เป็นสมาชกิในสโมสรน้ีตามมาตรา 7 ขอ้ 4 (ก) หรอือดตี

สมาชกิของสโมสรแห่งน้ีทีก่ลบัเขา้รว่มสโมสรอกี ไมต่อ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชกิครัง้ทีส่อง โรทา- 

แรคเทอรท์ีห่มดสมาชกิภาพแลว้ไมเ่กนิ 2 ปี ซึง่ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นสมาชกิในสโมสรน้ี จะไมต่อ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

 

มาตรา 12  ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 

ข้อ 1 — ระยะเวลา การเป็นสมาชกิจะต่อเน่ืองไปตราบเท่าทีส่โมสรน้ียงัคงอยู ่แต่สมาชกิภาพอาจสิน้สุดลงตามที่

บญัญตัไิวต่้อไปน้ี 

ข้อ 2 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยอตัโนมตั ิ

(ก) คุณสมบตัขิองสมาชกิ  สมาชกิภาพจะสิน้สุดโดยอตัโนมตัเิมือ่สมาชกิหมดคุณสมบตักิารเป็นสมาชกิ 

ยกเวน้ในกรณต่ีอไปน้ี 

(1) คณะกรรมการบรหิารอาจอนุญาตใหส้มาชกิทีย่า้ยออกไปจากทอ้งทีส่โมสรหรอืปรมิณฑล  ลาการ

ประชุมสโมสรเป็นเวลาไมเ่กนิหน่ึง (1) ปี  เพื่อใหส้มาชกิผูน้ัน้ไปเยีย่มทําความรูจ้กักบัสโมสรโรตารใีน

ชุมชนแห่งใหม ่ หากสมาชกิผูน้ัน้ยงัมคีณุสมบตัขิองการเป็นสมาชกิอยา่งครบถว้น 

~ 9 ~ 



(2) คณะกรรมการบรหิารอาจอนุญาตใหส้มาชกิทีย่า้ยออกไปจากทอ้งทีส่โมสรหรอืปรมิณฑลคงความเป็น

สมาชกิได ้ถา้สมาชกิผูน้ัน้ยงัมคีุณสมบตัขิองการเป็นสมาชกิอย่างครบถว้น 

(ข) การกลบัเขา้เป็นสมาชกิ  เมือ่สมาชกิใดสิน้สุดสมาชกิภาพลงตามขอ้ (ก) ของขอ้น้ี  ผูน้ัน้อาจขอสมคัรกลบั

เขา้เป็นสมาชกิอกีในประเภทอาชพีเดมิหรอืประเภทอาชพีใหม ่ โดยไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมแรกเขา้อกี

เป็นครัง้ทีส่อง 

(ค) การสิ้นสุดความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิจ์ะสิน้สุดลงตามวาระทีค่ณะ

กรรมการบรหิารไดก้ําหนด อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบรหิารอาจต่ออายคุวามเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์

ออกไปไดอ้กีหน่ึงวาระ  คณะกรรมการบรหิารอาจลงมตใิหส้ิน้สุดความเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิอ์กีเมือ่ใดกไ็ด ้

ข้อ 3 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยไม่ชาํระค่าบาํรงุ 

(ก) ขัน้ตอน  สมาชกิใดไมช่ําระค่าบาํรงุภายในสามสบิ (30) วนั หลงัวนัครบกําหนดชาํระจะไดร้บัแจง้เตอืนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากเลขานุการไปยงัทีอ่ยูล่่าสุดทีท่ราบ หากสมาชกิผูน้ัน้ยงัไมช่ําระค่าบาํรงุอกีภายในสบิ 

(10) วนั หลงัจากไดร้บัแจง้เตอืน  คณะกรรมการบรหิารอาจวนิิจฉยัใหส้มาชกิภาพของผูน้ัน้สิน้สุดได ้

(ข) การรบักลบัเขา้เป็นสมาชกิ  คณะกรรมการบรหิารอาจรบัผูท้ีข่าดจากสมาชกิภาพกลบัเขา้เป็นสมาชกิอกี 

หากอดตีสมาชกิดงักล่าวยืน่คาํขอและชาํระหน้ีสนิทัง้สิน้แก่สโมสร และหากประเภทอาชพีของอดตีสมาชกิ

นัน้ไมม่ขีอ้ขดัแยง้กบัมาตรา 8 ขอ้ 2 

ข้อ 4 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยไมเ่ขา้ประชุม 

(ก) คะแนนการเขา้ประชุม 

(1) สมาชกิตอ้งเขา้ประชุมปกต ิหรอืประชุมทดแทน หรอืประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือยา่งน้อย 50 

เปอรเ์ซน็ตข์องจาํนวนการประชุมปกตขิองสโมสร หรอืมสี่วนรว่มในโครงการ งานและกจิกรรมอื่นๆ 

ของสโมสรอย่างน้อย 12 ชัว่โมงในแต่ละครึง่ปี หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนัอยา่งไดส้ดัส่วน 

(2) สมาชกิตอ้งเขา้ประชุมปกตขิองสโมสรน้ีหรอืการประชุมของสโมสรโรตารใีนเครอือย่างน้อย 30 

เปอรเ์ซน็ตข์องการประชุมปกตหิรอืมสี่วนรว่มในโครงการ งานและกจิกรรมอื่นๆ ของสโมสรในแต่ละ

ครึง่ปี (ผูช่้วยผูว้่าการภาคตามคําจาํกดัความของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลจะไดร้บัการยกเวน้

จากขอ้กําหนดน้ี) 

 หากสมาชกิใดไมเ่ขา้ประชุมตามทีก่ําหนดน้ีสมาชกิภาพของผูน้ัน้อาจจะสิน้สุดลง  เวน้แต่คณะกรรมการ 

บรหิารจะเหน็สมควรยกเวน้การขาดประชุมของสมาชกินัน้ 

(ข) การขาดประชุมตดิต่อกนั  นอกจากคณะกรรมการบรหิารมเีหตุผลทีด่แีละเพยีงพอ หรอืไดร้บัการยกเวน้

ตามมาตรา 9 ขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 สมาชกิผูใ้ดขาดการประชุมสโมสร หรอืขาดการประชุมทดแทนเป็นเวลา 4 

ครัง้ตดิต่อกนั  คณะกรรมการบรหิารจะส่งหนงัสอืแจง้โดยถอืว่าสมาชกิผูน้ัน้มคีวามต้องการใหส้มาชกิภาพ

สิน้สุด  ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารโดยเสยีงขา้งมากอาจใหย้ตุสิมาชกิภาพของสมาชกิผูน้ัน้ 

ข้อ 5 — การสิ้นสุดสมาชกิภาพโดยสาเหตุอืน่ 

(ก) เพือ่ความเหมาะสม  คณะกรรมการบรหิารอาจมมีตใิหส้มาชกิภาพของสมาชกิทีห่มดคุณสมบตักิารเป็น

สมาชกิในสโมสรน้ีสิน้สุดลงหรอืโดยเหตุผลทีด่ ีดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากว่าสองในสามของจาํนวน

กรรมการบรหิารทีม่ารว่มประชุมและลงคะแนนเสยีงในการประชุมทีจ่ดัขึน้เพื่อการน้ี หลกัชีแ้นะของการ
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ประชุมน้ีอยูใ่นมาตรา 7 ขอ้ 1, บททดสอบสีแ่นวทางและมาตรฐานจรรยาบรรณทีค่วรมใีนฐานะทีเ่ป็น

สมาชกิสโมสรโรตาร ี

(ข) การแจง้ใหท้ราบ  ก่อนดาํเนินการตาม (ก) ของขอ้น้ีจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสบิ (10) วนั และใหโ้อกาสสมาชกินัน้ไดต้อบเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะ

กรรมการบรหิาร  สมาชกิผูน้ัน้มสีทิธิเ์ขา้พบคณะกรรมการบรหิารเพื่อชีแ้จง การแจง้ใหท้ราบตอ้งนําส่งโดย

บุคคล หรอืโดยหนงัสอืลงทะเบยีนไปยงัทีอ่ยูล่่าสุดทีท่ราบของสมาชกิ 

(ค) การบรรจปุระเภทอาชพี  เมื่อคณะกรรมการบรหิารใหส้มาชกิภาพของสมาชกิใดสิน้สุดลงตามบทบญัญตัิ

ของขอ้น้ี  สโมสรจะตอ้งไมร่บัสมาชกิเพื่อบรรจใุนประเภทอาชพีของสมาชกิคนเดมิจนกว่าจะสิน้สุด

ระยะเวลาการอุทธรณ์และไดป้ระกาศมตขิองสโมสรหรอืผลการชีข้าดของอนุญาโตตุลาการแลว้ อยา่งไรก็

ตาม จะไมใ่ชม้าตราน้ีหากเมือ่มกีารเลอืกตัง้สมาชกิใหม่ จาํนวนสมาชกิภายใตป้ระเภทอาชพีดงักล่าวจะ

ยงัคงเป็นไปตามจาํนวนทีจ่าํกดัไว ้แมว้่ามตขิองคณะกรรมการบรหิารในเรือ่งการสิน้สุดสมาชกิภาพจะพลกิ

ผนั 

ข้อ 6 — สทิธิย์ ืน่อุทธรณ์ ประนีประนอม หรอืขอใหอ้นุญาโตตุลาการชี้ขาดการสิ้นสุดสมาชกิภาพ 

(ก) การแจง้ใหท้ราบ  หลงัจากทีค่ณะกรรมการบรหิารไดม้มีตใิหส้ิน้สุดสมาชกิภาพแลว้  เลขานุการตอ้งแจง้มติ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชกิทราบภายในเจด็ (7) วนั  และภายในสบิสี ่(14) วนัหลงัจากไดร้บัใบแจง้ 

สมาชกิผูน้ัน้อาจแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขานุการว่ามคีวามประสงคจ์ะยื่นอุทธรณ์ต่อสโมสร ขอ

ประนีประนอม หรอืขอใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าดตามมาตรา 16 

(ข) วนันดัพจิารณาอุทธรณ์  หากมกีารยื่นอุทธรณ์ ใหค้ณะกรรมการบรหิารนดัวนัพจิารณาอุทธรณ์ในการ

ประชุมปกตขิองสโมสรภายในยีส่บิเอด็ (21) วนัหลงัจากไดร้บัการแจง้ยื่นอุทธรณ์  และตอ้งออกหนงัสอื

เชญิประชุมล่วงหน้าหา้ (5) วนั ระบุธุรกรรมพเิศษใหบ้รรดาสมาชกิทราบ  ระหว่างการแถลงอุทธรณ์ใหม้ี

เฉพาะสมาชกิของสโมสรเขา้ประชุมได ้

(ค) การประนีประนอมหรอืการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ วธิกีารประนีประนอมหรอืการชีข้าดโดยอนุญาโต- 

ตุลาการ เป็นไปตามมาตรา 16 

(ง) การยืน่อุทธรณ์  หากมกีารยื่นอุทธรณ์ใหถ้อืว่ามตขิองสโมสรเป็นอนัสิน้สุด เป็นขอ้ผูกพนัทุกฝา่ยและ 

ไมอ่าจใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าดอกี 

(จ) การตดัสนิของอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีทีม่กีารตดัสนิโดยอนุญาโตตุลาการใหถ้อืว่าคาํตดัสนิของ 

อนุญาโตตุลาการเป็นทีส่ ิน้สุดและใหม้ผีลผกูพนักบัทุกฝา่ย ผูเ้กีย่วขอ้งไมส่ามารถจะอุทธรณ์ไดอ้กี  

(ฉ) การประนีประนอมทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็  หากมกีารขอประนีประนอมแต่ไมเ่ป็นผล สมาชกิอาจจะ

อุทธรณ์ต่อสโมสรหรอืขอการชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการได ้ ดงัปรากฏในขอ้ (ก) ของขอ้น้ี 

ข้อ 7 — มตขิองคณะกรรมการบรหิารเป็นอนัสิ้นสุด ใหถ้อืว่ามตขิองคณะกรรมการบรหิารเป็นอนัสิน้สุด  ถา้

สโมสรไมไ่ดร้บัอุทธรณ์และไมม่กีารขอใหอ้นุญาโตตุลาการชีข้าด 

ข้อ 8 — การลาออก  การลาออกของสมาชกิจากสโมสรตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืน่ต่อนายกสโมสรหรอื

เลขานุการ คณะกรรมการบรหิารจะยอมรบัการลาออกต่อเมือ่สมาชกินัน้ไมเ่ป็นหน้ีต่อสโมสร 

ข้อ 9 — การสละผลประโยชน์ในทรพัยส์นิ  บุคคลทีย่ตุสิมาชกิภาพดว้ยลกัษณะใดๆ ตอ้งยอมสละผลประโยชน์

ในทุนทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของสโมสร  หากสมาชกิไดร้บัสทิธนิัน้โดยการเขา้รว่มในสโมสรตามกฎหมายทอ้งถิน่ 
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ข้อ 10 — การระงบัชัว่คราว  แมว้่าจะมปีรากฏในมาตราใดกต็ามของธรรมนูญน้ี หากในความคดิเหน็ของ

คณะกรรมการบรหิาร 

(ก) มกีารกล่าวหาทีเ่ชื่อถอืไดว้่าสมาชกิปฏเิสธหรอืละเลยการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัธรรมนูญน้ี หรอืสมาชกิมี

ความผดิในการดําเนินการอนัไมเ่หมาะสม หรอืกระทําใหส้โมสรเสยีประโยชน์ และ 

(ข) ขอ้กล่าวหาเหล่านัน้หากพสิูจน์ได ้จะนําไปสู่การยกเลกิสมาชกิภาพของสมาชกินัน้ และ 

(ค) ไมค่วรมกีารดําเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสมาชกิภาพของสมาชกิทีย่งัไมไ่ดร้บัผลการพจิารณาในเรือ่งใด หรอื

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงจากคณะกรรมการบรหิาร ก่อนทีค่ณะกรรมการบรหิารจะดาํเนินการใดๆ และ 

(ง) เพื่อประโยชน์ของสโมสร และโดยไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในเรือ่งสมาชกิภาพ สมาชกิภาพของสมาชกินัน้

ควรถูกระงบัไวช้ัว่คราว และสมาชกินัน้ควรงดเวน้จากการเขา้ประชุมหรอืกจิกรรมอื่นๆ ของสโมสร หรอื

จากหน้าทีแ่ละตําแหน่งใดๆ ทีส่มาชกินัน้ถอืครองอยูใ่นสโมสร วตัถุประสงคข์องมาตราน้ีกค็อื สมาชกิจะ

ไดร้บัการยกเวน้จากหน้าทีร่บัผดิชอบในการเขา้ประชุม 

คณะกรรมการบรหิารอาจจะระงบัสมาชกินัน้ชัว่คราวระยะหน่ึงตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น โดยการลงคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาในระยะเวลาไม่

นานเกนิกว่าทีจ่าํเป็นในทุกๆ กรณ ี

 

มาตรา 13 กิจกรรมระดบัชมุชน ประเทศและระหว่างประเทศ 

ข้อ 1 — เรือ่งทีเ่หมาะสม ปญัหาของสาธารณะอนัเกีย่วขอ้งกบัสวสัดภิาพโดยทัว่ไปของชุมชน ประเทศ และโลก  

เป็นเรือ่งของสมาชกิสโมสรและถอืเป็นกรณทีีค่วรศกึษาอยา่งเทีย่งธรรมและอภปิรายกนัในทีป่ระชุมสโมสร

เพื่อใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิในการเสรมิสรา้งทศันะส่วนตวั  อยา่งไรกต็าม สโมสรน้ีจะไม่แสดงความคดิเหน็ใดๆ ต่อ

ปญัหาทีส่าธารณชนยงัมคีวามขดัแยง้กนัอยู ่

ข้อ 2 — ไมใ่หก้ารรบัรอง สโมสรน้ีจะไมใ่หก้ารรบัรองหรอืแนะนําผูส้มคัรผูใ้ดในตําแหน่งทางราชการหรอื

การเมอืง  และไมอ่ภปิรายในสโมสรอนัเป็นการใหคุ้ณหรอืโทษแก่ผูส้มคัรคนใด 

ข้อ 3 —ไมม่สี่วนรว่มทางการเมอืง 

(ก) การลงมตแิละความคดิเหน็  สโมสรน้ีตอ้งไมอ่อกหนงัสอืเวยีนในมตหิรอืความเหน็ใดๆ และไมป่ฏบิตักิาร

ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัปญัหาต่างๆ ของโลก  หรอืนโยบายระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการเมอืง 

(ข) การออกคาํวงิวอน  สโมสรน้ีตอ้งไมอ่อกคาํวงิวอนต่อสโมสรอื่นๆ ประชาชนหรอืรฐับาลต่างๆ  หรอืสโมสรน้ี

ตอ้งไมอ่อกจดหมายเวยีนหรอืคาํแถลงหรอืแผนการเพื่อแกป้ญัหาระหว่างประเทศในทางการเมอืงใดๆ 

ข้อ 4 — การระลกึถงึการเริม่ตน้ของโรตาร ีสปัดาหว์นัครบรอบปีการก่อตัง้โรตาร ี(23 กุมภาพนัธ)์ ใหถ้อืว่าเป็น

สปัดาหแ์ห่งความเขา้ใจและสนัตสิุขระหว่างกนัในโลก  ระหว่างสปัดาหด์งักล่าวสโมสรน้ีจะเฉลมิฉลองการ

บาํเพญ็ประโยชน์โรตาร ี ระลกึถงึความสาํเรจ็ในอดตีและเน้นโปรแกรมสนัตภิาพ  ความเขา้ใจกนัและไมตรจีติ

ในชุมชนและทัว่โลก 

 

มาตรา 14  นิตยสารโรตารี 

ข้อ 1 — ขอ้กําหนดใหบ้อกรบันิตยสาร เวน้แต่สโมสรน้ีไดร้บัการยกเวน้จากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลใน

การปฏบิตัติามขอ้กําหนดในมาตราน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 
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สมาชกิทุกคนตอ้งบอกรบันิตยสารทางการ (The Rotarian) หรอืนิตยสารทีค่ณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล

อนุมตัแิละกําหนดไวส้าํหรบัสโมสรน้ี (Rotary Thailand – นิตยสารโรตารปีระเทศไทย)   โรแทเรยีน 2 คนซึง่มี

ทีอ่ยูเ่ดยีวกนัสามารถเลอืกจะบอกรบันิตยสารทางการดว้ยกนัได ้ใหส้มาชกิชําระค่าบอกรบันิตยสารคราวละหก 

(6) เดอืนตลอดเวลาทีเ่ป็นสมาชกิจนถงึหก (6) เดอืนสุดทา้ยทีส่มาชกิภาพสิน้สุดลง 

ข้อ 2 — การเรยีกเกบ็ค่าสมาชกินิตยสาร ค่าสมาชกินิตยสารจะเรยีกเกบ็จากสมาชกิล่วงหน้าทุกครึง่ปีและสโมสร

จะนําส่งค่าสมาชกิดงักล่าวใหส้าํนกัเลขาธกิารโรตารสีากล  หรอืสาํนกังานของนิตยสารภาคพืน้ตามทีไ่ดก้ําหนด

โดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล 

 

มาตรา 15  การยอมรบัวตัถปุระสงคแ์ละการปฏิบติัตามธรรมนูญและข้อบงัคบั 

การทีส่มาชกิชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชกิและค่าบาํรงุแลว้  แสดงว่าสมาชกิผูน้ัน้ยอมรบัหลกัการของ 

โรตารตีามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงค ์ ยนิยอมและเหน็ดว้ยทีจ่ะปฏบิตัติามและอยูใ่นกรอบของธรรมนูญ 

และขอ้บงัคบัของสโมสรน้ี  และโดยเงือ่นไขดงักล่าวสมาชกิจะไดร้บัสทิธพิเิศษของสโมสรน้ี สมาชกิแต่ละคนต้อง

ปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองธรรมนูญและขอ้บงัคบั  ไมว่่าสมาชกินัน้จะไดร้บัเอกสารน้ีหรอืไม่ 

 

มาตรา 16  การช้ีขาดโดยอนุญาโตตลุาการและการประนีประนอม 

ข้อ 1 — ขอ้ขดัแยง้ หากเกดิขอ้ขดัแยง้เรือ่งใดๆ กต็ามทีไ่มเ่กีย่วกบัมตขิองคณะกรรมการบรหิาร  ระหว่าง

สมาชกิปจัจบุนัหรอือดตีสมาชกิกบัสโมสรน้ี  หรอืกบัเจา้หน้าทีส่โมสรหรอืคณะกรรมการบรหิาร  ทีไ่มอ่าจตกลง

กนัไดภ้ายใตว้ธิดีาํเนินการทีบ่ญัญตัไิวเ้พื่อความมุง่หมายนัน้ คู่กรณฝีา่ยใดฝ่ายหน่ึงอาจยื่นขอต่อเลขานุการเพื่อ

ขอใหช้ีข้าดไดโ้ดยใหใ้ชว้ธิปีระนีประนอมหรอืดาํเนินการเพื่อการชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 2 — กําหนดการประนีประนอม หรอื การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  กรณทีีม่กีารประนีประนอมและการ 

ชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการบรหิารจะกําหนดวนัทีป่ระนีประนอมและการชีข้าดโดยอนุญาโต- 

ตุลาการ ภายในยีส่บิเอด็ (21) วนัหลงัจากไดร้บัคําขอโดยหารอืกบัคู่กรณี 

ข้อ 3 — การประนีประนอม การประนีประนอมจะตอ้งดําเนินการโดยหน่วยงานทีเ่หมาะสมซึง่มอีํานาจตดัสนิคดี

ในระดบัรฐัหรอืระดบัชาต ิ หรอืโดยการแนะนําของผูม้อีาชพีทีม่คีวามสามารถในเรื่องทีจ่ะยตุคิวามขดัแยง้  หรอื

โดยการแนะนําทีเ่ป็นเอกสารของกรรมการบรหิารโรตารสีากลหรอืกรรมการมลูนิธโิรตาร ี สมาชกิเพยีงคนเดยีว

ของสโมสรนัน้ๆ จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูป้ระนีประนอม  สโมสรอาจจะขอใหผู้ว้่าการภาคหรอืผูแ้ทนผูว้่าการ

ภาคแต่งตัง้ผูป้ระนีประนอมซึง่เป็นสมาชกิในสโมสรซึง่มปีระสบการณ์และความชาํนาญในการประนีประนอม 

(ก) ผลของการประนีประนอม  การตดัสนิใจและผลของการประนีประนอมจะไดร้บัการบนัทกึ และแต่ละฝา่ย

รวมทัง้ผูป้ระนีประนอมจะถอืเอกสารคนละหน่ึงชุด และมอบเอกสารหน่ึงชุดใหค้ณะกรรมการบรหิารเพื่อให้

เลขานุการเกบ็รกัษา  สรปุผลการประนีประนอมซึง่ทุกฝา่ยยอมรบัจะเป็นขา่วสารของสโมสร  คู่กรณฝีา่ย

ใดฝา่ยหน่ึงอาจจะขอใหม้กีารประนีประนอมเพิม่เตมิผ่านนายกหรอืเลขานุการ หากฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมกีาร

เพกิถอนการประนีประนอมอยา่งมนียัสําคญั 

(ข) การประนีประนอมทีไ่มเ่ป็นผล  หากมกีารขอประนีประนอมแต่ไม่ประสบผลสาํเรจ็  คู่กรณฝีา่ยใดฝา่ยหน่ึง

อาจจะขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการตามขอ้ 1 ในมาตราน้ี         
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ข้อ 4 — การชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ  เมือ่มกีารขอใหม้กีารชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ  คู่กรณแีต่ละฝา่ย

อาจจะขอใหแ้ต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการขึน้มาฝ่ายละหน่ึงคน  และอนุญาโตตุลาการจะแต่งตัง้คณะผูต้ดัสนิ

ขึน้มาคณะหน่ึง สมาชกิสโมสรโรตารเีท่านัน้ทีส่ามารถไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะผูต้ดัสนิหรอือนุญาโตตุลาการ 

ข้อ 5 — การตดัสนิของอนุญาโตตุลาการหรอืคณะผูต้ดัสนิ หากมกีารขอใหช้ีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ การตดัสนิ

ของอนุญาโตตุลาการหรอืในกรณทีีอ่นุญาโตตุลาการมคีวามเหน็ไมต่รงกนั จะตอ้งชีข้าดโดยคณะผูต้ดัสนิและมี

ผลต่อคู่กรณทุีกฝา่ยและจะไมส่ามารถอุทธรณ์ไดอ้กี 

 

มาตรา 17  ข้อบงัคบั 

สโมสรน้ีจะตราขอ้บงัคบัขึน้โดยไมข่ดักบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล หรอืระเบยีบวธิกีารปฏบิตัสิําหรบั

เขตบรหิารทีโ่รตารสีากลกําหนดขึน้และไม่ขดักบัธรรมนูญน้ีซึง่มขีอ้กําหนดเพิม่เตมิเพื่อการบรหิารสโมสร  

ขอ้บงัคบัดงักล่าวอาจถูกแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้คราวตามวธิกีารทีไ่ดก้ําหนดไว ้

 

มาตรา 18  การตีความ 

ในธรรมนูญน้ี คาํว่า “ไปรษณยี”์ “การส่งไปรษณยี”์ และ “การลงคะแนนเสยีงทางไปรษณยี”์ หมายรวมถงึ การใช้

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล) และเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตเพื่อลดคา่ใชจ้า่ยและเพิม่ความรวดเรว็ 

 

มาตรา 19  การแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 1 — วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ นอกจากทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้ 2 ของมาตราน้ี  ธรรมนูญน้ีอาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดโ้ดย

สภานิตบิญัญตัโิรตารเีท่านัน้  โดยวธิเีดยีวกนักบัทีก่ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัโรตารสีากลว่าดว้ยการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ขอ้บงัคบัของโรตารสีากล 

ข้อ 2 — การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 2 และมาตรา 3  การแกไ้ขมาตรา 2 (ชื่อ) และมาตรา 3 (พืน้ทีส่โมสร) ใน

ธรรมนูญจะกระทาํไดใ้นการประชุมประจาํปกตขิองสโมสร โดยตอ้งมอีงคป์ระชุมครบ และโดยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชกิทีเ่ขา้ประชุมและออกเสยีง  ทัง้น้ี สโมสรตอ้งมหีนงัสอืแจง้ทางไปรษณยีไ์ปยงั

สมาชกิทุกคนและผูว้่าการภาคใหท้ราบขอ้เสนอเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นการล่วงหน้าอยา่งน้อยสบิ (10) วนัก่อน

การประชุม  และแจง้ขอ้แกไ้ขเพิม่เตมิไปยงัคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเพื่อพจิารณาอนุมตัแิลว้จงึใหม้ผีล

บงัคบั ผูว้่าการภาคอาจจะเสนอขอ้คดิเหน็แก่คณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลเกีย่วกบัขอ้แกไ้ขทีเ่สนอไป 
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ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 
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