แนวทางสำ�หรับ
สมาชิกภาพ
แบบองค์กร

ท่านรู้จักผู้มีวิชาชีพในท้องถิ่นที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของโรตารี แต่มีความกังวลว่าจะไม่มีเวลาพอ
หรือไม่ ท่านต้องการที่จะผูกสัมพันธ์หรือเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจหรือองค์กรในพื้นที่สักหนึ่งแห่งหรือไม่
หากคำ�ตอบคือใช่ สมาชิกภาพแบบองค์กรอาจจะเป็นตัวเลือกสำ�หรับสโมสร

สมาชิกภาพแบบองค์กรคืออะไร?

สมาชิกภาพแบบองค์กรช่วยให้สโมสรโรตารีมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น บริษัทห้างร้าน องค์กรไม่หวัง
ผลกำ�ไร หรือหน่วยงานของรัฐ โดยการเสนอรูปแบบสมาชิกภาพที่เป็นทางเลือกให้แก่ลูกจ้างบางคนของ
องค์กรนั้น การมีสมาชิกแบบองค์กรจะช่วยเพิ่มสมาชิกของสโมสรได้ ในขณะเดียวกันก็ขยายเครือข่าย
และการรับรู้แก่ชุมชนด้วย สมาชิกมีโอกาสในเรื่องมิตรภาพและบำ�เพ็ญประโยชน์ของโรตารี โดยเป็นไป
ได้ว่าจะมีข้อผูกมัดในการใช้เวลาน้อยลงอย่างมาก

เหตุใดจึงเสนอสมาชิกภาพแบบองค์กร?

การเสนอสมาชิกภาพประเภทนี้อาจจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่สโมสรและองค์กรหรือธุรกิจในท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประโยชน์ของสมาชิกภาพแบบองค์กรมีดังนี้
สโมสรได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?

องค์กรได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?

ดึงดูดสมาชิกใหม่ที่หาไม่แล้ว อาจจะไม่สามารถ ลดข้อผูกมัดในเรื่องเวลาของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หรือลังเลที่จะเข้าร่วม
โดยการยินยอมให้ลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมหรือ
งานกิจกรรมในนามของแต่ละคน
ส่งเสริมข้อมูลโดยรวม (Profile) ของสโมสรโดย ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในชุมชนว่าเป็น
การดึงดูดผู้นำ�องค์กรใหม่ ๆ
เพื่ อ นผู้ ร่ ว มบำ�เพ็ญประโยชน์แ ละองค์กรธุร กิจ
ที่ มุ่ ง มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง
แวดล้อม (CSR)
ทำ�ให้เกิดความหลากหลายในทักษะและความ เป็นการเสนอโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา และใช้
เชี่ยวชาญของสโมสร ขยายศักยภาพในการทำ� ทักษะความชำ�นาญทางด้านวิชาชีพและการเป็น
สิ่งดี ๆ และนำ�มาซึ่งความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่จะทำ� ผู้นำ� เช่น การจัดการโครงการ การฝึกอบรม และ
การพูดในที่สาธารณะ
ให้สมาชิกในปัจจุบันมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
สร้างการเป็นหุ้นส่วนแบบใหม่ในชุมชนที่สามารถ ทำ�ให้สมาชิกขององค์กรสามารถเข้าถึงเครือข่าย
จะใช้เพื่อจัดการกับเรื่องที่ท้าทายใหญ่ ๆ ได้
ทั่วโลกของโรตารีที่มีอาสาสมัคร 1.2 ล้านคน และ
โอกาสที่จะเป็นเครือข่ายในขณะเดินทาง
เพิ่ ม พู น ทรั พ ยากรและศั ก ยภาพในการบำ � เพ็ ญ เน้ น ความสำ � คั ญ ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการบำ � เพ็ ญ
ประโยชน์ซึ่งเป็นการยกระดับความตระหนักรู้ใน ประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ชุมชน
องค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานจะมีความชื่นชมยินดี

การเสนอสมาชิกภาพแบบองค์กรไม่ใช่การ
เยียวยาอย่างรวดเร็วที่จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้น
หากสโมสรไม่ ดึ ง ดู ด ผู้ มี วิ ช าชี พ ในท้ อ งถิ่ น
หรือได้รับข้อมูลย้อนกลับว่าประสบการณ์ใน
สโมสรไม่มีประเด็นสำ�คัญสำ�หรับสมาชิกที่
คาดหวัง ต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติของสโมสร
และโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทัน สมัยก่อนที่จะ
เชิ ญ ชวนเข้ า มา เอกสารการตรวจสอบ
สถานภาพสโมสรโรตารี (Rotary Club
Health Check) สามารถช่วยบ่งชี้เรื่องที่
เป็นปัญหาและให้คำ�ตอบได้
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สมาชิกภาพแบบองค์กรทำ�งานอย่างไร?

สโมสรของท่านสามารถให้คำ�จำ�กัดความของสมาชิกภาพแบบองค์กรตามที่สโมสรเลือก ตราบเท่าที่ได้
กำ�หนดในข้อบังคับของสโมสรว่าความคาดหวังและประโยชน์ของสมาชิกภาพประเภทนี้แตกต่างจาก
สมาชิกภาพแบบดั้งเดิมอย่างไร สมาชิกภาพแบบองค์กรต้องมีข้อตกลงกับธุรกิจห้างร้านซึ่งจะจ่ายหรือ
ให้เงินอุดหนุนค่าบำ�รุงสมาชิกแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกประเภทนี้ จงจำ�ไว้ว่าตัวขององค์กรเองไม่สามารถ
เป็นสมาชิกสโมสรได้ มีเพียงบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี สโมสรเสนอ
สมาชิกภาพแบบองค์กรให้แก่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ภาคผนวก 1 สมาชิกภาพแบบองค์กร: การเสนอ (Corporate Membership: Making the Offer) สามารถช่วยท่านใน
การนำ�เสนอโอกาสแก่ผู้นำ�ทางธุรกิจในชุมชนได้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมาชิกแบบองค์กรลา
ออกจากองค์กรนั้น
หากบุคคลนั้นไม่ได้ออกจากชุมชน สโมสร
ควรจะเสนอสมาชิ ก ภาพแบบบุ ค คลให้ แ ก่
สมาชิกนั้น

มีตัวอย่าง 2 ตัวอย่างของวิธีการที่สโมสรจะจัดให้มีสมาชิกภาพแบบองค์กร ขอให้อ้างอิงถึงตัวอย่างข้อ
บังคับของสมาชิกภาพแบบองค์กร (Sample Corporate Membership Bylaws) ในภาคผนวก
2 เพื่อดูว่าแต่ละรูปแบบ (Model) เหล่านี้จะสามารถบันทึกในข้อบังคับของสโมสรได้อย่างไร สโมสร
สามารถใช้หนึ่งในรูปแบบเหล่านี้หรือปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสโมสรและความต้องการของชุมชน
รูปแบบที่ 1
ใครจ่ายค่าสมาชิกภาพแบบ บริษัทจ่ายหรือให้เงินอุดหนุนค่าบำ�รุงแก่สมาชิกหลัก จะไม่มี
องค์กร?
การเรียกเก็บค่าบำ�รุงของสมาชิกสำ�รอง (Alternate Member) (มักจะอีก 1-3 คน) ที่สามารถเข้าร่วมประชุมสโมสร
แทนสมาชิกหลัก (Primary Member) ได้
จะนับใครเข้าในข้อมูล
เนื่องจากสมาชิกแบบองค์กรหลักถูกเรียกเก็บค่าบำ�รุงโรตารี
สมาชิกภาพของสโมสรบ้าง? สากล บุคคลนั้นจึงจะถูกรายงานว่าเป็นสมาชิกสามัญและมี
ชื่ออยู่ในรายชื่อสมาชิกของสโมสรในฐานข้อมูลของโรตารี
สมาชิกสำ�รองจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบำ�รุง และดังนั้นจึงจะ
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกของสโมสรในฐานข้อมูลของ
โรตารี
จะเลือกสมาชิกแบบองค์กร สโมสรจำ�นวนมากเสนอชื่อสมาชิกแบบองค์กร และอนุมัติ
อย่างไร?
ก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วม แต่บางสโมสรก็มิได้ทำ�เช่นนั้น
ประโยชน์ของรูปแบบนี้มี
อะไรบ้าง?

รูปแบบที่ 2
สโมสรเรียกเก็บค่าบำ�รุงในอัตราเดียว (Flat Rate) สำ�หรับ
สมาชิกแบบองค์กรในจำ�นวนที่แน่นอน (มักจะ 3-5 คน) และ
ทุกคนอาจจะเข้าร่วมประชุมสโมสรได้ปกติ
ค่าบำ�รุงโรตารีสากลสำ�หรับสมาชิกภาพแบบองค์กรทุกคนจะ
ถูกรวมอยู่ในอัตราเดียว สมาชิกแบบองค์กรทั้งหมดจะเป็น
สมาชิกสามัญเต็มรูปแบบของสโมสร และมีชื่ออยู่ในรายชื่อ
สมาชิกของสโมสรในฐานข้อมูลของโรตารี

จำ�นวนสมาชิกภาพแบบองค์กรจะถูกหารือและอนุมัติ และ
ครอบคลุมอัตราเดียว

ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นแก่สมาชิกหลักเพราะบุคคลนั้นไม่ สมาชิกภาพของสโมสรจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โครงต้องเข้าร่วมประชุมสโมสรหรืองานกิจกรรมทุกครั้ง มีการเปิด สร้ า งแบบง่ า ย ๆ ทำ � ให้ ก ารเปลี ่ ย นแปลงไม่ ย ุ ่ ง ยาก และ
เผยชื่อสมาชิกสำ�รองต่อโรตารีแต่ไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้อง สมาชิกแบบองค์กรทุกคนจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน
เข้าร่วมงานกิจกรรมทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงประเพณีที่มีอยู่ยาวนานอาจ
จะเป็นเรื่องยากในระยะเวลาสั้น ๆ แต่จะมี
ประโยชน์ในระยะยาว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโดย
ลงทะเบียนหลักสูตร Leading Change ที่
Learning Center

สมาชิกภาพแบบองค์กรแตกต่างจากสมาชิกภาพแบบดั้งเดิมอย่างไร?
ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงแนวทางที่สมาชิกแบบองค์กรแตกต่างจากสมาชิกแบบดั้งเดิม

สมาชิกแบบองค์กร
(สมาชิกหลักหรือสมาชิกสำ�รอง)
การเลือกและอนุมัติสมาชิกภาพ
สมัครแบบองค์กรควรจะทำ�ตามข้อกำ�หนดของ
สมาชิกภาพเช่นเดียวกันกับสมาชิกมุ่งหวังใด ๆ
สโมสรสามารถพิ จ ารณากฎเกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม
เช่น การทำ�งานในองค์กรเฉพาะด้านหรือธุรกิจ
ที่สโมสรมีข้อตกลงด้วย
การมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าหน้าที่สโมสร
เฉพาะสมาชิกที่จ่ายค่าบำ�รุง โรตารีสากลจะถูก
รายงานแก่โรตารีสากลว่าเป็นสมาชิกสามัญและ
สามารถเป็นเจ้าหน้าที่สโมสรได้
การต้องทำ�ตามกฎการเข้าประชุม
กำ�หนดโดยสโมสร
ค่าบำ�รุง
อาจจะเก็บค่าบำ�รุงสโมสรและบำ�รุงภาคแตกต่าง
กัน (ตามที่กำ�หนดโดยสโมสรและภาค) ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบ สมาชิกแบบองค์กร 1 คนหรือมากกว่า
อาจจะถูกเรียกเก็บค่าบำ�รุงโรตารีสากลสมาชิก
แบบองค์กรที่เป็นสมาชิกสำ�รองอาจจะไม่ถูกเรียก
เก็บค่าบำ�รุงตามที่กำ�หนดโดยสโมสร
การนั บ จำ � นวนในฐานข้ อ มู ล ของโรตารี ส ากล เฉพาะผู้ที่ชำ�ระค่าบำ�รุงโรตารีสากลจะถูกรายงาน
และนำ � ไปสู่ เ ป้ า หมายสมาชิ ก ภาพของสโมสร ว่าเป็นสมาชิกสามัญ และนับจำ�นวนในฐานข้อมูล
เพื่อการประกาศเกียรติคุณ
ของโรตารีสากล และนับจำ�นวนไปสู่เป้าหมายการ
เป็นสมาชิกของสโมสรเพื่อการประกาศเกียรติคุณ
การมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เฉพาะผู้ที่ชำ�ระค่าบำ�รุงโรตารีสากลจะถูกรายงาน
แก่ โ รตารี ส ากลว่ า เป็ น สมาชิ ก สามั ญ และลง
คะแนนเสียงได้
เมื่อท่านมีสมาชิกแบบองค์กร สมาชิกแบบดั้งเดิมอาจจะมองเห็นประโยชน์ที่จะสับเปลี่ยนประเภท
สมาชิกภาพได้ ท่านสามารถยินยอมให้สมาชิกปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสมาชิกภาพแบบองค์กรตราบเท่าที่
พวกเขาทำ�ตามข้อบังคับของสโมสร หากการเข้าประชุมเป็นเหตุผลของการเปลี่ยน ท่านอาจจะต้อง
พิจารณาลดหย่อนข้อกำ�หนดการเข้าประชุมของสโมสร หรือลดความถี่ของการประชุมให้น้อยลงเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในสโมสรที่เหมาะกับสมาชิกให้มากขึ้น ในทำ�นองเดียวกัน หากสมาชิกแบบองค์กร
ลาออกจากองค์กรนั้น ท่านอาจจะเสนอสมาชิกภาพดั้งเดิมแก่พวกเขาได้

สมาชิกแบบดั้งเดิม
ในการเป็นโรแทเรียน ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัย
ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นผู้นำ� มีชื่อเสียงดีใน
ธุรกิจหรือวิชาชีพหรือชุมชน และปรารถนาที่จะ
ทำ�สิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนของท่านเองหรือให้มีผล
กระทบในที่อื่นทั่วโลก
ใช่

กำ�หนดโดยสโมสร
จ่ายค่าบำ�รุงสโมสร ค่าบำ�รุงภาค และค่าบำ�รุง
โรตารีสากล

ใช่

ใช่

ต้องมั่นใจว่าสมาชิกสำ�รองจะไม่รู้สึกว่าน้อย
ใจหรือถูกมองข้ามเพราะประเภทสมาชิกของ
พวกเขา มิเช่นนั้น พวกเขาอาจจะลาออกไป
ควรสนับสนุนสมาชิกปัจจุบันให้แสดงความ
รู้สึกขอบคุณสำ�หรับความช่วยเหลือพิเศษที่
สมาชิกทุกคนช่วยเหลือในโครงการและงาน
กิจกรรมต่าง ๆ

โครงสร้างค่าบำ�รุงเป็นอย่างไร?

สโมสรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับค่าบำ�รุงสโมสรที่จะเรียกเก็บจากสมาชิกแบบองค์กร และไม่ว่าจะแตก
ต่างไปจากที่เรียกเก็บจากสมาชิกอื่นหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่ถูกรายงานชื่อว่าเป็นสมาชิกสามัญจะต้องจ่ายค่า
บำ�รุงสโมสร ค่าบำ�รุงภาค และค่าบำ�รุงโรตารีสากล
บิลของสโมสร
ค่าบำ�รุงภาค
ค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียม
ของโรตารีสากล

สมาชิก

เหรัญญิก

เงินที่ออกไป

บางสโมสรเรียกเก็บค่าบำ�รุงสโมสรจากสมาชิกประเภทองค์กรเหมือนกับสมาชิกแบบดั้งเดิม ในขณะที่
บางสโมสรเรียกเก็บมากขึ้นร้อยละ 50 สำ�หรับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ บางสโมสรอาจจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อทั้งสมาชิกหลักและสมาชิกสำ�รองเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
เพื่อเป็นค่าอาหาร
ไม่ว่าโครงสร้างค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมของสโมสรจะเป็นอย่างไร ต้องมั่นใจว่าได้กำ�หนดเอาไว้ในข้อ
บังคับของสโมสร และสมาชิกทุกคนเข้าใจถึงโครงสร้างของค่าบำ�รุง ผู้นำ�สโมสรควรจะสอบถามผู้นำ�ภาค
ว่ามีโครงสร้างค่าบำ�รุงภาคสำ�หรับสมาชิกประเภทองค์กรที่แตกต่างออกไปหรือไม่

การกำ�หนดประเภทสมาชิกภาพในข้อบังคับสโมสร

สโมสรเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับทางการเงินเพื่อการบริหารงาน (ค่าบำ�รุงสโมสรและค่าบำ�รุงภาค ค่า
อาหาร ฯลฯ) ข้อกำ�หนดของการเข้าประชุม ความคาดหวังในการบำ�เพ็ญประโยชน์ และเรื่องอื่น ๆ
ของสมาชิกภาพแบบองค์กรควรจะได้มีการพูดคุยและลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกสโมสร เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการตกลงยินยอมว่าประเภทสมาชิกนี้มีการปฏิบัติอย่างไร เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว ควรเพิ่ม
กฎระเบียบและนโยบายในข้อบังคับของสโมสร โปรดอ้างอิงตัวอย่างข้อบังคับของสมาชิกภาพแบบ
องค์กร (Sample Corporate Membership Bylaws) เพื่อดูตัวอย่างต่าง ๆ ที่สโมสรจะกำ�หนดว่า
สมาชิกภาพแบบองค์กรจะทำ�งานอย่างไรในสโมสรของท่าน

ทรัพยากร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอื้อความสะดวก
ให้แก่สมาชิกที่ rotary.org/flexibility ซึ่ง
ท่านจะสามารถหาภาคผนวกต่า งๆ ที่เป็น
ฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ภาคผนวก 1

สมาชิกภาพแบบองค์กร: การเสนอ
ใช้ทรัพยากรนี้เพื่อเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับสมาชิกภาพแบบองค์กรกับผู้นำ�ธุรกิจหรือองค์กรในท้องถิ่นเพื่ออธิบายถึงประโยชน์
ของสมาชิกภาพในโรตารี ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบเอกสารและส่งออกไป หรือจะใช้เพื่อการพูดคุยถึงจุดสำ�คัญเมื่อ
ประชุมกับผู้นำ�ธุรกิจแบบตัวต่อตัว
ก่อนที่จะเข้าถึงผู้นำ�ธุรกิจเกี่ยวกับสมาชิกภาพแบบองค์กร ควรพิจารณาคำ�แนะนำ�ดังต่อไปนี้
• ประเมินว่าสโมสรของท่านมีความหลากหลายและความน่าสนใจสำ�หรับผู้มีวิชาชีพในชุมชนหรือไม่ ต้องทำ�การเปลี่ยน
แปลงภายในสโมสรก่อนเพื่อทำ�ให้มั่นใจว่า สโมสรเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้นำ�ธุรกิจในท้องถิ่น
• ทำ�ให้มั่นใจว่าสมาชิกสโมสรเปิดที่จะรับสมาชิกแบบองค์กรและสโมสรจะทำ�ให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับ
• ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ท่านมีเพื่อนำ�เสนอโอกาสให้แก่บุคคลที่ใช่
• ทำ�การศึกษาคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรหรือธุรกิจก่อนที่จะเข้าถึงพวกเขาเพื่อที่ท่านจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของ
พวกเขามากขึ้น
• พัฒนารูปแบบค่าใช้จ่ายของสมาชิกภาพแบบองค์กรซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งแก่องค์กรและสโมสรของ
ท่าน
• ตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบใด และจัดตารางค่าบำ�รุงของสโมสรเองในรูปแบบเอกสารที่มีจำ�นวนซึ่งจะใช้ได้สำ�หรับสโมสร
ของท่านให้เรียบร้อย

ตัวอย่างโครงสร้างค่าบำ�รุงสำ�หรับรูปแบบที่ 1 (ที่จะจ่ายค่าบำ�รุงและรายงานแก่โรตารีสากลในฐานะเป็นสมาชิกสามัญ)
ค่าบำ�รุงแบบองค์กร *

ค่าใช้จ่าย

สมาชิกหลัก
สมาชิกสำ�รองคนที่ 1
สมาชิกสำ�รองคนที่ 2
สมาชิกสำ�รองคนที่ 3

$ 1,250.00

ค่าใช้จ่ายรายปีทั้งหมด

$ 1,250.00

* สำ�หรับปีงบประมาณ 20xx-xx

ตัวอย่างโครงสร้างค่าบำ�รุงสำ�หรับรูปแบบที่ 2 (ที่สโมสรจะกำ�หนดอัตราคงที่สำ�หรับสมาชิกแบบองค์กรที่เจาะจงจำ�นวนหนึ่ง)
ค่าบำ�รุงแบบองค์กร*
ค่าใช้จ่ายรายปีสำ�หรับองค์กร

สำ�หรับสมาชิกแบบ สำ�หรับสมาชิกแบบ สำ�หรับสมาชิกแบบ
องค์กร 2 คน
องค์กร 3 คน
องค์กร 4 คน
$ 1,450.00
$ 1,600.00
$ 1,775.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสมาชิก

$ 712.50

$ 533.33

$ 443.75

* สำ�หรับปีงบประมาณ 20xx-xx
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในรายละเอียดสำ�หรับรูปแบบที่ 2
ค่าบำ�รุงแบบองค์กร*
สมาชิกหลัก
สมาชิกสำ�รองคนที่ 1

ตัวเลือกที่ 1
ตัวเลือกที่ 2
ตัวเลือกที่ 3
$ 1,250.00
$ 1,250.00
$ 1,250.00
$ 175.00

$ 175.00

$ 175.00

$ 175.00

$ 175.00

$ 1,425.00

$ 1,600.00

$ 175.00
$ 1,775.00

$ 712.50

$ 533.33

$ 443.75

สมาชิกสำ�รองคนที่ 2
สมาชิกสำ�รองคนที่ 3
ค่าใช้จ่ายรายปีทั้งหมดสำ�หรับ
องค์กร
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสมาชิก

รูปแบบจดหมายการนำ�เสนอ (สามารถใช้เพื่อการพูดคุยหากนำ�เสนอด้วยวาจา)
สโมสรโรตารี ...................(ชื่อ).................. ขอเรียนเชิญ ...................(ชื่องค์กร)................... เข้าร่วมโอกาสใหม่ของการเป็นสมาชิกสโมสร
สมาชิกภาพแบบองค์กรจะให้โอกาสแก่กลุ่มธุรกิจ องค์กรไม่หวังผลกำ�ไร หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ในการคืนกลับให้แก่สังคม
ในขณะเดียวกับการพัฒนาทักษะความชำ�นาญของบุคลากรและผู้มีวิชาชีพของนายจ้างผ่านองค์กรโรตารี
ในหลาย ๆ ธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจจะต้องการเพิ่มสมาชิกภาพโรตารีเข้าไว้ในประวัติย่อของพวกเขา
เพราะตระหนักถึงชื่อเสียงของโรตารีในการผนวกรวมเครือข่ายทางธุรกิจกับการบำ�เพ็ญประโยชน์ในชุมชน สมาชิกภาพแบบองค์กรจะ
ทำ�ให้ผู้บริหารที่มีงานยุ่งมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้สามารถบำ�เพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี
และในขณะเดียวกันก็ได้ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยจะชื่นชอบกับความยืดหยุ่นของสมาชิกภาพแบบองค์กรซึ่งพอที่จะจ่ายเงินได้และมีข้อผูกมัดในเรื่องเวลาน้อยลง
สมาชิกภาพในโรตารีทำ�ให้ผู้บริหารหนุ่มสาวมีโอกาสอันมีค่ายิ่งในการใช้บทบาทผู้นำ�ในการให้โอกาสการเป็นเครือข่ายและการเป็นพี่
เลี้ยง การนำ�เสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมในการเป็นสมาชิกของโรตารี เป็นการแสดงให้ผู้บริหารหนุ่มสาวเห็นว่าธุรกิจของท่านมีความใส่ใจ
ต่อการเติบโตส่วนบุคคลและทางด้านวิชาชีพของพวกเขา
สมาชิกภาพแบบองค์กรทำ�งานอย่างไร
ลูกจ้างจำ�นวนมากถึง ...................(จำ�นวน)................... คน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโรตารีด้วยกัน บุคคลหนึ่งจะเป็นสมาชิกหลัก
ในขณะที่คนอื่น ๆ จะเป็นสมาชิกสำ�รองซึ่งมีตัวเลือกของการเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็นด้วยตนเองหรือเป็นผู้แทนของสมาชิกหลัก
แม้ว่าหน่วยงานธุรกิจจะไม่ได้เป็นสมาชิกโรตารี แต่มักจะจ่ายค่าบำ�รุงในการเป็นสมาชิกโรตารีของลูกจ้างและอาจจะมีสิทธิ์ได้รับการ
ยกเว้นภาษีในที่ซึ่งได้รับการลดหย่อนภาษี ค่าบำ�รุงสำ�หรับสมาชิกสำ�รองจะได้รับการลดหย่อนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ประโยชน์ของสมาชิกภาพแบบองค์กรมีดังต่อไปนี้
•

กำ�หนดเวลาที่ยืดหยุ่น สมาชิกคนใดที่เข้าร่วมสโมสรด้วยกัน สามารถร่วมประชุมได้ หรือเข้าร่วมในการประชุมเดียวกันทุกคน
เป็นการความยืดหยุ่นอย่างมากมายและลดข้อผูกมัดในเรื่องเวลาของสมาชิกคนใดคนหนึ่งลงไปได้

•

ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการเป็นสมาชิกคิดเป็นเศษส่วนของค่าใช้จ่ายรวมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารที่จ่ายค่าบำ�รุง
สมาชิกเต็มจำ�นวน

•

ความตระหนักในชุมชน ผู้บริหารจะสามารถประชุมและพบปะสังสรรค์กับผู้นำ�ธุรกิจอื่น ๆ ในสโมสร เป็นการขยายความ
เข้าใจในความต้องการและความจำ�เป็นของชุมชนและได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่ธุรกิจจะสามารถตอบสนอง
ความห่วงใยร่วมกันได้อย่างไร

•

เชื่อมโยงทั่วโลก สมาชิกของโรตารีจะมีสิทธิ์ในทันทีที่จะเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของสมาชิก 1.2 ล้านคนใน 35,000 สโมสรทั่ว
โลก ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม ดูเหมือนจะมีสโมสรโรตารี ผู้นำ�ชุมชนและผู้นำ�ธุรกิจในท้องถิ่นที่จะต้อนรับท่านได้

•

โอกาสในการเป็นเครือข่าย ผู้นำ�ธุรกิจสามารถทำ�การติดต่อเชื่อมโยงที่สำ�คัญซึ่งจะมีผลต่อการร่วมทุนทำ�ธุรกิจที่ได้ผลกำ�ไรใน
อนาคตผ่านโรตารี

•

พันธสัญญาต่อการบำ�เพ็ญประโยชน์ ลูกจ้างของธุรกิจจะตระหนักและชื่นชมในพันธสัญญาของบริษัทต่อการบำ�เพ็ญ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ถึงแม้ว่าลูกจ้างจะไม่ได้เข้าร่วมในสโมสรโรตารี การบำ�เพ็ญประโยชน์จะเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของ
องค์กร

•

แหล่งข้อมูลในที่เดียว โรตารีคือการใช้เวลาของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหาร
มากมาย ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีจุดเน้นเฉพาะของตนเอง มีพันธสัญญาในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย โรตารีเป็นแหล่งที่สมบูรณ์
แบบซึ่งสมาชิกสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและความห่วงใยในชุมชนมากมาย

•

ความพึงพอใจส่วนบุคคล สมาชิกจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอาจไม่มีหนทางที่จะช่วย
ตนเองได้

การแบ่งสัดส่วนค่าบำ�รุง
ค่าบำ�รุงรายปีสำ�หรับสมาชิกแบบองค์กรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำ�นวนของลูกจ้างที่เข้าร่วม องค์กรธุรกิจมีตัวเลือกที่จะเสนอสมาชิก
2-4 คน โดยมีโครงสร้างของค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น - ใส่จำ�นวนที่เหมาะสมสำ�หรับสโมสร)
ค่าบำ�รุงแบบองค์กร*
สมาชิกหลัก

ตัวเลือกที่ 1

ตัวเลือกที่ 2

ตัวเลือกที่ 3

สมาชิกสำ�รองคนที่ 1
สมาชิกสำ�รองคนที่ 2
สมาชิกสำ�รองคนที่ 3
ค่าใช้จ่ายรายปีทั้งหมดสำ�หรับ
องค์กร
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสมาชิก
		

* สำ�หรับปีงบประมาณ 20xx-xx

เข้าร่วมกับเรา
สโมสรโรตารี ...................(ชื่อ)................. ประชุมวัน ......(วันในสัปดาห์)...... ที่ ...................(สถานที่)................... ขอเชิญเข้าร่วมเป็นแขก
ของเราเพื่อศึกษาว่าสมาชิกรายบุคคลหรือสมาชิกแบบองค์กรที่เหมาะกับท่าน หรือติดต่อประธานสมาชิกภาพของเรา ...................(ชื่อ)
................... ที่ ...................(อีเมล)................... หรือ ...................(โทรศัพท์)...................

ภาคผนวก 2

ตัวอย่างข้อบังคับของสมาชิกภาพแบบองค์กร
คำ�แนะนำ�นี้เป็นเพียงตัวอย่างที่สโมสรอาจจะต้องการนำ�มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่อง โรตารีสากลมิได้รับรองอย่างเป็น
ทางการตามข้อกำ�หนดเฉพาะหรือข้อบังคับของสมาชิกภาพสำ�หรับประเภทสมาชิกที่เป็นทางเลือก
เอกสารฉบับที่สามารถปรับแก้ไขได้มีอยู่ที่ Rotary.org/flexibility

่าง

รูปแบบที่ 1 (ซึ่งสมาชิกหลักจ่ายค่าบำ�รุง แต่สมาชิกสำ�รองไม่ต้องจ่าย)
การตระหนักถึงความสำ�คัญที่เพิ่มขึ้นว่า ธุรกิจต่าง ๆ ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สโมสรจึงสร้างสรรค์ตัวเลือก
สมาชิกภาพแบบองค์กรขึ้นมา องค์กรสามารถมีส่วนร่วมในโครงการที่ให้คืนกลับสู่ชุมชนผ่านโครงสร้างที่จัดการเป็นอย่างดีของโรตารี
สโมสรโรตารี ................................................ เสนอโปรแกรมสมาชิกภาพแบบองค์กรสำ�หรับธุรกิจ ผู้มีวิชาชีพ หน่วยงานของรัฐบาล
สถาบันการศึกษา และ....................................
1. คุณสมบัติ ลูกจ้างของธุรกิจห้างร้านมีสิทธิ์เป็นสมาชิกแบบองค์กรในสโมสรโรตารี ................................................

ตัว
อย

2. สมาชิก โดยการอนุมัติของกรรมการบริหารสโมสร องค์กรธุรกิจสามารถเสนอชื่อลูกจ้างเพื่อเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี
.................................................... และอาจจะแต่งตั้งอีก ............ คนเพื่อเป็นสมาชิกหลักหรือสมาชิกสำ�รอง

3. การเข้าประชุม ข้อกำ�หนดในการเข้าประชุมและการมีส่วนร่วมของสโมสรอาจจะกระทำ�โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่ง สมาชิกทุก
คน สมาชิกหลัก และสมาชิกสำ�รองมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมปกติของสโมสรหรือสโมสรโรตารีอื่น ๆ ตามการพิจารณาของสโมสร
4. ค่าบำ�รุง ค่าบำ�รุงสำ�หรับองค์กรเป็นเงิน ................... ต่อปี (ณ วันที่ ..............................) ค่าบำ�รุงสำ�หรับสมาชิกสำ�รองของ
สโมสรโรตารี ........................................ และโรตารีภาค ................... ในปัจจุบันเป็นเงินจำ�นวน ................... ต่อปี สมาชิก
แบบองค์กรมากกว่า 1 คนเข้าร่วมประชุมสโมสรโรตารีเดียวกัน สมาชิกที่มาเพิ่มจะต้องจ่ายค่าอาหารเอง
5. การลงทะเบียนกับโรตารีสากล สมาชิกหลักที่จ่ายค่าบำ�รุงโรตารีสากลจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญในฐาน
ข้อมูลของโรตารี และจะมีชื่อเป็นสมาชิกที่เป็นทางการของสโมสรและจดบันทึกไว้ในรายชื่อว่าเป็นสมาชิกหลักแบบองค์กร
ของธุรกิจที่ให้ชื่อไว้ สมาชิกแบบองค์กรสำ�รองซึ่งมิได้จ่ายค่าบำ�รุงโรตารีสากลจะไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสมาชิกสโมสรในฐาน
ข้อมูลของโรตารี
6. การลงคะแนนเสียงและองค์ประชุม สำ�หรับวัตถุประสงค์ของการประชุมทั่วไปและเรื่องต่าง ๆ ของสโมสร สมาชิกแบบ
องค์กรหลักจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนื่องจากองค์กรมีสมาชิกหลักเพียงคนเดียวที่ถูกรายงานว่าเป็นสมาชิกสามัญที่จ่ายค่า
บำ�รุงโรตารีสากล จึงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 1 คะแนน โดยผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียง
7. การถือครองตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ สมาชิกที่ชำ�ระค่าบำ�รุงโรตารีสากลตามรายชื่อในฐานข้อมูลของโรตารีซึ่งรวมทั้งสมาชิกแบบ
องค์กรหลักมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่สโมสร สมาชิกสำ�รองที่ไม่ได้ชำ�ระค่าบํารุงโรตารีสากลไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่สโมสร

รูปแบบที่ 2 (ซึ่งสโมสรเรียกเก็บอัตราคงที่สำ�หรับสมาชิกภาพแบบองค์กรที่เจาะจงจำ�นวนสมาชิก)
สโมสรโรตารี .................................... เสนอโปรแกรมสมาชิกภาพแบบองค์กรสำ�หรับธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานของรัฐบาล
สถาบันการศึกษา และ ....................................
สมาชิกภาพแบบองค์กรจะเป็นสมาชิกสามัญที่ชำ�ระค่าบำ�รุงสโมสรและค่าบำ�รุงโรตารี คณะกรรมการบริหารสโมสรจะกำ�หนดค่าบำ�รุง
ของสมาชิกประเภทนี้
1. คุณสมบัติ สมาชิกทั้งหมด ................... คนจะต้องเข้าประชุมตามข้อกำ�หนดสำ�หรับสมาชิกของสโมสรและโรตารี

่าง

2. สมาชิก โดยการอนุมัติของกรรมการบริหารสโมสร องค์กรนี้อาจจะแต่งตั้งสมาชิกแบบองค์กรหลักที่เป็น (วงกลมล้อมรอบ
หนึ่งตำ�แหน่ง) ประธาน หัวหน้าผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไปหรือบทบาทหน้าที่อื่น ๆ และจำ�นวนมากถึง
................... คน เป็นสมาชิกสำ�รองซึ่งต้องถูกจ้างโดย ......................................

3. การเข้าประชุม สมาชิกแบบองค์กรต้องเข้าประชุมด้วยตนเองเพียงหนึ่งครั้งต่อ ................... สมาชิกสำ�รองต้องทำ�ตามข้อ
กำ�หนดในการเข้าประชุมและการมีส่วนร่วมของสโมสร

ตัว
อย

4. ค่าบำ�รุง ค่าบำ�รุงสำ�หรับองค์กรเป็นเงิน ................... ต่อปี (ณ วันที่ ...................) ซึ่งรวมสมาชิกแบบองค์กรหลัก 1 คน และ
สมาชิกสำ�รอง ................... คน [ใส่อัตราอื่น ๆ ตามต้องการ]

5. การลงทะเบียนกับโรตารีสากล สมาชิกแบบองค์กรทุกคนเป็นสมาชิกสามัญสมบูรณ์ของสโมสร และนับเป็นสมาชิกในสโมสร
และในฐานข้อมูลของโรตารี
6. การลงคะแนนเสียงและองค์ประชุม สมาชิกแบบองค์กรทุกคนเป็นสมาชิกสามัญที่จ่ายค่าบำ�รุง และมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงใน
ทุก ๆ เรื่องของสโมสร
7. การถือครองตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ สมาชิกแบบองค์กรทุกคนเป็นสมาชิกสามัญที่จ่ายค่าบำ�รุง และมีสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่สโมสร

