
 
 

ใบแจ้งหน้ีสโมสรแบบใหม่ (New Club Invoice)  

คาํถามท่ีพบบอ่ย 
 
เหตผุลของการเปล่ียนแปลงคืออะไร? 
 
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลอนุมตักิารเปลีย่นแปลงใหม้ใีบแจง้หนี้เพยีงหนึ่งหน้า และขอ้กาํหนดในการ

รายงานสมาชกิใหมเ่พือ่ทาํใหก้ระบวนการออกใบแจง้หนี้งา่ยขึน้  การรายงานชือ่สมาชกิใหมใ่หเ้รว็ขึน้เป็นการ

ชว่ยใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในโรตารไีดเ้รว็ยิง่ขึน้  นอกจากนี้ใบแจง้หนี้แบบใหมย่งัลดภาระของสโมสรในการ

กรอกเอกสาร (worksheet)  การคาํนวณคา่บาํรงุทีเ่ป็นหนี้อกีครัง้หนึ่ง รวมทัง้การเขยีนแจง้ชือ่สมาชกิใหม ่ 

นอกจากนี้ สโมสรของทา่นจะไดร้บัเอกสารเพยีงหนึ่งหน้าทีจ่ะระบุจาํนวนเงนิทีเ่ป็นหนี้อยา่งชดัเจน 
 
การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อเจ้าหน้าท่ีสโมสรหรือเจ้าหน้าท่ีภาคอย่างไรบ้าง? 
 
เลขานุการสโมสรไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนี้ในอนัดบัแรก เพราะตอ้งรบัผดิชอบในการปรบัขอ้มลู

สมาชกิภาพใหเ้ป็นปจัจุบนั นัน่คอืการเพิม่ชือ่สมาชกิใหมแ่ละการลบชือ่สมาชกิทีส่ ิน้สดุสมาชกิภาพภายใน  

30 วนั และตอ้งรายงานชือ่เจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกภายในวนัที ่1 กมุภาพนัธข์องทกุปี 
 
สว่นเจา้หน้าทีค่นอืน่ๆ มบีทบาทหน้าทีใ่นการสนบัสนุนอยา่งสาํคญั เจา้หน้าทีส่โมสรและภาคควรจะตระหนกัถงึ

การเปลีย่นแปลงนี้และใหก้ารสนบัสนุนแกเ่ลขานุการสโมสรเพือ่ใหส้ามารถปรบัปรงุขอ้มลูสมาชกิของสโมสรให้

เป็นปจัจุบนัในเวลาทีก่าํหนด  
 
การเปล่ียนแปลงน้ีจะทาํให้กระบวนการของค่าบาํรงุง่ายขึ้นได้อย่างไร? 
 
เริม่ตน้ในเดอืนมกราคม 2015 สโมสรจะไดร้บัใบแจง้หนี้หนึ่งหน้าทีร่ะบุจาํนวนเงนิคา่บาํรงุสมาชกิ จาํนวนเงนิ

คา่บอกรบันิตยสารและเงนิคงคา้งอืน่ๆ  เป็นการแทนทีก่ารสง่เอกสารหลายๆ หน้าซึง่รวมถงึใบปะหน้า  

รายงานครึง่ปี  แบบฟอรม์การคาํนวณเงนิ  แบบฟอรม์สมาชกิใหม ่ รายชือ่สมาชกิสโมสร  และคาํแนะนําทีเ่ตม็

ไปดว้ยรายละเอยีด   ทา่นยงัไมต่อ้งคาํนวณจาํนวนเงนิทีส่โมสรเป็นหนี้ซํา้อกีเพราะเหตุว่าใบแจง้หนี้นัน้จะใช้

จาํนวนสมาชกิทีร่ายงานต่อโรตารภีายในวนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม ของแต่ละปี  
 
ใครจะได้รบัใบแจ้งหน้ี? 
 
เจา้หน้าทีส่โมสรทกุคนจะไดร้บัใบแจง้หนี้ทางอเีมล  หากว่ามอีเีมลซึง่ใชง้านไดล้งทะเบยีนไวก้บัฐานขอ้มลูของ 

โรตาร ีสโมสรยงัจะไดร้บัใบแจง้หนี้ทางไปรษณีย ์หากสโมสรมไิดเ้ลอืกทีจ่ะไมร่บัเอกสาร 
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จะเปล่ียนแปลงใบแจ้งหน้ีได้หรือไม่?  
 
ไมไ่ด ้ การปรบัรายชือ่สมาชกิทัง้หมดใหเ้ป็นปจัจบุนัจะทาํไดท้ี ่rotary.org เพือ่แสดงใหเ้หน็ทาํเนียบสมาชกิของ

โรตารภีายในวนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี  ซึง่จะทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าใบแจง้หนี้ไดร้วมเอาตวัเลข

สมาชกิล่าสดุของสโมสรเอาไว ้ สโมสรจะไดร้บัการแจง้หนี้สาํหรบัสมาชกิสามญัทกุคน ณ วนัที ่1 มกราคม และ 

1 กรกฎาคม และจะตอ้งชาํระเงนิตามจาํนวนทีป่รากฏอยูใ่นใบแจง้หนี้  
 
ฉันจะได้รบัรายช่ือสมาชิกพร้อมกบัใบแจ้งหน้ีหรือไม่? 
 
เริม่ตน้ตัง้แต่ใบแจง้หนี้งวดเดอืนกรกฎาคม 2015 จะไมม่รีายชือ่สมาชกิสง่ใหอ้กีแลว้  ในฐานะเจา้หน้าทีส่โมสร  

ทา่นสามารถจดัหารายชือ่สมาชกิสโมสรทีเ่ป็นทางการไดจ้าก rotary.org  โดยไปที ่Manage  Club 

administration  Semiannual dues invoice  SAR membership list 
 
ฉันจะได้รบัใบแจ้งหน้ีเม่ือใด? 
 
ใบแจง้หนี้จะถกูสง่ใหส้โมสรภายในสิน้เดอืนมกราคมและกรกฎาคม  
 
ฉันต้องใช้เวลานานเท่าใดในการตรวจสอบและจ่ายใบแจ้งหน้ี? 
 
สโมสรตอ้งจ่ายเงนิคงคา้งเมือ่ไดร้บัใบแจง้หนี้ ตัง้แต่มกราคม 2558 เป็นตน้ไป สโมสรจะถกูยบุเลกิจากการไม่

ชาํระคา่บาํรงุภายใน 120 วนัหลงัจากมกีารออกใบแจง้หนี้ 
 
จะใช้อตัราแลกเปล่ียนใดในการจ่ายเงิน? 
 
อตัราแลกเปลีย่นของโรตารสีากลจะถกูประเมนิทกุๆ เดอืน การจ่ายเงนิจะถกูลงบญัชรีายรบัตามอตัรา

แลกเปลีย่นทางการในขณะทีไ่ดร้บัชาํระเงนิ หารายละเอยีดอตัราแลกเปลีย่นในปจัจุบนัไดท้ี ่

www.rotary.org/myrotary/en/exchange-rates  การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีไ่มถ่กูตอ้งจะทาํใหเ้กดิการจ่ายเงนิ

ขาดหรอืเกนิในบญัชขีองสโมสรซึง่จะแสดงใหเ้หน็ในใบแจง้หนี้ครัง้ต่อไป  
 
เม่ือใดท่ีสโมสรจะปรบัการบอกรบัเป็นสมาชิกนิตยสารให้เป็นปัจจบุนัเพ่ือให้แสดงผลในใบแจ้ง

หน้ี?   
 
การบอกรบัเป็นสมาชกินิตยสารใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกนักบัขอ้มลูสมาชกิภาพ 
 
การเปลีย่นแปลงในการบอกรบัเป็นสมาชกิ (เปลีย่นแปลงจาก The Rotarian หรอื Rotary Down Under หรอื 

Revista Rotaria เป็นนิตยสารฉบบัภมูภิาคทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้หรอืในทางกลบักนั หรอืการเปลีย่นแปลงใน

รปูแบบของการสง่) ควรจะทาํกอ่นรอบการแจง้หนี้ในแต่ละรอบ  สโมสรควรจะบ่งชีก้ารเปลีย่นแปลงไมเ่กนิวนัที ่

1 มกราคมหรอื 1 กรกฎาคม เพือ่ใหแ้สดงอยูใ่นใบแจง้หนี้ฉบบัทีจ่ะไดร้บัต่อไป  การบอกรบัเป็นสมาชกิสิง่พมิพ์

ทีเ่ลอืกแลว้จะดาํเนินต่อไปตลอดชว่งระยะเวลาของการแจง้หนี้  สโมสรตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงกอ่นทีจ่ะมกีาร

สง่ใบแจง้หนี้ฉบบัต่อไป  
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ผูท่ี้โอนย้ายจากสโมสรอีกสโมสรหน่ึงจะถกูระบุในใบแจ้งหน้ีอย่างไร? 
 
นัน่ขึน้อยูก่บัว่าสมาชกิผูน้ี้มชีือ่รวมอยูใ่นใบแจง้หนี้ของสโมสรเดมิในรอบระยะเวลาการจ่ายเงนิทีผ่า่นมาหรอืไม ่

หากสโมสรเดมิไดช้าํระคา่บาํรงุสมาชกิใหแ้กส่มาชกิผูน้ี้ในเดอืนมกราคมหรอืกรกฎาคมก่อนหน้านี้ สโมสรของ

ทา่นจะไมต่อ้งจ่ายคา่บาํรงุใหส้มาชกิผูน้ี้อกีจนกว่าจะถงึการแจง้หนี้ครัง้ต่อไป  หากสมาชกิผูน้ี้ไมม่ชีือ่รวมอยูใ่น

ใบแจง้หนี้ของสโมสรเดมิ สโมสรของทา่นจะตอ้งประเมนิคา่ Pro-rata สาํหรบัสมาชกิผูน้ี้ในการแจง้หนี้ครัง้ต่อไป 
 
เราจะได้รบัเครดิตหรือเงินคืนสาํหรบัสมาชิกท่ีรายงานช่ือไปแล้ว  แต่หลงัจากนัน้ตดัสินใจท่ีจะ

ไม่เข้าร่วมในสโมสรของเราหรือไม่? 
 
จะไมม่กีารคนืเงนิคา่สมาชกิ  สโมสรตอ้งรายงานชือ่สมาชกิหลงัจากทีไ่ดร้บัเขา้สโมสรอยา่งเป็นทางการและจ่าย

คา่บาํรงุสโมสรแลว้  
 
หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัใบแจง้หนี้โปรดตดิต่อผูแ้ทนการเงนิของทา่น  

 

การรายงานสมาชิกภาพ (Membership Reporting) 
 

ใครจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการรายงานการเปล่ียนแปลงสมาชิกภาพ? 
 
เลขานุการสโมสรรบัผดิชอบในการเพิม่ชือ่สมาชกิใหม ่ ตดัชือ่ผูท้ีส่ ิน้สดุสมาชกิภาพ  และทาํการเปลีย่นแปลง

อืน่ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูสมาชกิภาพภายใน 30 วนั  และตอ้งรายงานชือ่เจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกภายในวนัที ่ 

1 กมุภาพนัธข์องทกุปี   เจา้หน้าทีส่โมสรทัง้หมด (นายก เลขานุการ เหรญัญกิ ประธานมลูนิธโิรตาร ีประธาน

สมาชกิภาพ และเลขานุการบรหิาร) สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูสมาชกิไดท้ี ่rotary.org  หากสโมสรของ

ทา่นไมม่เีลขานุการ หรอืเลขานุการของสโมสรไมส่ามารถทาํการเปลีย่นแปลงสมาชกิภาพใหเ้ป็นปจัจุบนัได ้

สโมสรสามารถเลอืกเจา้หน้าทีค่นอืน่เพือ่ชว่ยทาํในหน้าทีร่บัผดิชอบใหมน่ี้ได ้
 
จะรายงานการเปล่ียนแปลงสมาชิกภาพได้อย่างไร? 
 
เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถปรบัปรงุสมาชกิภาพใหเ้ป็นปจัจบุนัไดท้ี ่rotary.org โดยการ Sign-in และไปที ่

Manage  Club administration  Add/edit/remove member 
 
การเปลีย่นแปลงสมาชกิภาพอาจจะทาํไดอ้กีทางหนึ่งโดยการสง่อเีมลไปที ่data@rotary.org หรอืโดยแฟกซ ์

หรอืไปรษณียไ์ปทีส่าํนกังานโรตารสีากล หรอืผูแ้ทนดแูลการเงนิ     
 
จะสร้างบญัชีบน rotary.org ได้อย่างไร? เพ่ือให้สามารถปรบัปรงุรายช่ือสมาชิกของสโมสรให้

เป็นปัจจบุนัได้ 
 
การสรา้งบญัชทีี ่rotary.org นัน้ ใหไ้ปที ่www.rotary.org/myrotary เลอืก Sign-in/register แลว้จงึ Create 

Account ใสช่ือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล และรบัรองว่าทา่นอาย ุ18 ปีหรอืมากกว่า  ทา่นจะไดร้บัอเีมลพรอ้มกบัลงิคท์ีจ่ะทาํ

กระบวนการลงทะเบยีนใหส้มบรูณ์และสรา้งพาสเวริด์และคาํถามเพือ่ความปลอดภยั หากทา่นมคีาํถามโปรด

ตดิต่อผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support) ของทา่น 
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จะเหน็รายช่ือสมาชิกสโมสรท่ีได้รบัการปรบัแก้ให้เป็นปัจจบุนัแล้วเม่ือใด? 
 
การปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นปจัจุบนัที ่rotary.org จะแสดงในฐานขอ้มลูของโรตารสีากลทนัท ี 
 
วนัสดุท้ายท่ีสามารถรายงานการเปล่ียนแปลงสมาชิกภาพคือเม่ือใด?  เพ่ือให้ใบแจ้งหน้ีของ

สโมสรแสดงรายช่ือสมาชิกท่ีเป็นปัจจบุนั 
 
ขอใหเ้ลขานุการสโมสรรายงานการเปลีย่นแปลงสมาชกิภาพภายใน 30 วนั แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งไมเ่กนิ 

วนัที ่1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม จะตอ้งรายงานสมาชกิทีเ่ขา้มารว่มหรอืลาออกจากสโมสรในวนัใดกต็ามใน

เดอืนธนัวาคมหรอืเดอืนมถุินายนใหเ้รว็ทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะใหท้นัวนัครบกาํหนดในวนัที ่1 มกราคม หรอื 1 กรกฎาคม 
 
สาํหรบัการเพิม่ชือ่สมาชกิใหมห่รอืมกีารเปลีย่นแปลงทีต่อ้งมผีูช้ว่ยดาํเนินการให ้(เชน่ สง่ทางแฟกซห์รอื

ไปรษณีย)์ ใหส้โมสรตอ้งสง่การเปลีย่นแปลงกอ่นวนัครบกาํหนดนานพอสมควร เพือ่ใหพ้นกังานของโรตารี

สากลสามารถปรบัปรงุขอ้มลูและจดัทาํใบแจง้หนี้ไดท้นัตามกรอบเวลาทีก่าํหนด 
 
สมาชกิภาพจะถกูคาํนวณตามวนัทีร่บัสมาชกิหรอืสิน้สดุสมาชกิภาพมใิชว่นัทีท่าํการเปลีย่นแปลง ตวัอยา่งเชน่ 

หากการสิน้สดุสมาชกิภาพของผูน้ัน้มผีลในวนัที ่27 มกราคม แต่มกีารรายงานการสิน้สดุสมาชกิภาพในวนัที ่

28 ธนัวาคม สมาชกิผูน้ัน้จะยงัคงถูกนบัรวมในใบแจง้หนี้เดอืนมกราคมของสโมสร 
 
กระบวนการรายงานแบบใหม่น้ีจะใช้กบัสโมสรแซเทอไลทห์รือไม่? 
 
ในขณะทีโ่รแทเรยีนทกุคนควรจะทราบถงึการเปลีย่นแปลงต่างๆ มเีพยีงเจา้หน้าทีส่โมสรโรตารเีทา่นัน้ทีต่อ้ง

เป็นผูท้าํการปรบัเปลีย่นขอ้มลูสมาชกิภาพใหเ้ป็นขอ้มลูปจัจุบนั และเนื่องจากสโมสรแซเทอไลทอ์ยูภ่ายใต้

ขอบเขตอาํนาจการบรหิารของสโมสรอปุถมัภ ์เจา้หน้าทีส่โมสรอปุถมัภจ์ะรบัผดิชอบในการปรบัขอ้มลูสมาชกิ

ภาพใหเ้ป็นปจัจุบนัและจ่ายคา่บาํรงุสาํหรบัสโมสรแซเทอไลทจ์นกว่าสโมสรจะไดร้บัใบชารเ์ตอรข์องตนเอง 
 
จะมีตวัเลขเร่ิมต้นของสมาชิกภาพท่ีเป็นทางการเรว็ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่?  
 
ใช ่ เพราะจาํนวนสมาชกิจะถกูพจิารณารบัรอง ณ วนัที ่1 กรกฎาคม   ดงันัน้ จะมจีาํนวนตวัเลขเริม่ตน้ของ

สมาชกิภาพทีเ่ป็นทางการไมเ่กนิวนัที ่15 สงิหาคม  
 

คาํถาม? 
 
ใครบ้างท่ีสามารถตอบคาํถามอ่ืนๆ เก่ียวกบัใบแจ้งหน้ีใหม่ได้บ้าง? 
 
ทา่นสามารถสง่คาํถามทัว่ๆ ไปไดท้ี ่clubinvoice@rotary.org และจะไดร้บัการตดิต่อจากพนกังาน  คาํถาม

เฉพาะเรือ่งควรจะสง่ไปทีผู่แ้ทนการเงนิ หรอืผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาคของทา่น 

 

          
 

ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 

 (สงิหาคม 2557) 
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