ใบแจ้งหนี้ สโมสรแบบใหม่ (New Club Invoice)
คําถามที่พบบ่อย
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงให้มใี บแจ้งหนี้เพียงหนึ่งหน้า และข้อกําหนดในการ
รายงานสมาชิกใหม่เพือ่ ทําให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้งา่ ยขึน้ การรายงานชือ่ สมาชิกใหม่ให้เร็วขึน้ เป็ นการ
ช่วยให้พวกเขามีสว่ นร่วมในโรตารีได้เร็วยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ใบแจ้งหนี้แบบใหม่ยงั ลดภาระของสโมสรในการ
กรอกเอกสาร (worksheet) การคํานวณค่าบํารุงทีเ่ ป็ นหนี้อกี ครัง้ หนึ่ง รวมทัง้ การเขียนแจ้งชือ่ สมาชิกใหม่
นอกจากนี้ สโมสรของท่านจะได้รบั เอกสารเพียงหนึ่งหน้าทีจ่ ะระบุจาํ นวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้อย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลกระทบต่อเจ้าหน้ าที่สโมสรหรือเจ้าหน้ าที่ภาคอย่างไรบ้าง?
เลขานุการสโมสรได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนี้ในอันดับแรก เพราะต้องรับผิดชอบในการปรับข้อมูล
สมาชิกภาพให้เป็ นปจั จุบนั นันคื
่ อการเพิม่ ชือ่ สมาชิกใหม่และการลบชือ่ สมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพภายใน
30 วัน และต้องรายงานชือ่ เจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี
ส่วนเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ๆ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสนับสนุนอย่างสําคัญ เจ้าหน้าทีส่ โมสรและภาคควรจะตระหนักถึง
การเปลีย่ นแปลงนี้และให้การสนับสนุนแก่เลขานุการสโมสรเพือ่ ให้สามารถปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของสโมสรให้
เป็ นปจั จุบนั ในเวลาทีก่ าํ หนด

การเปลี่ยนแปลงนี้ จะทําให้กระบวนการของค่าบํารุงง่ายขึ้นได้อย่างไร?
เริม่ ต้นในเดือนมกราคม 2015 สโมสรจะได้รบั ใบแจ้งหนี้หนึ่งหน้าทีร่ ะบุจาํ นวนเงินค่าบํารุงสมาชิก จํานวนเงิน
ค่าบอกรับนิตยสารและเงินคงค้างอืน่ ๆ เป็ นการแทนทีก่ ารส่งเอกสารหลายๆ หน้าซึง่ รวมถึงใบปะหน้า
รายงานครึง่ ปี แบบฟอร์มการคํานวณเงิน แบบฟอร์มสมาชิกใหม่ รายชือ่ สมาชิกสโมสร และคําแนะนําทีเ่ ต็ม
ไปด้วยรายละเอียด ท่านยังไม่ตอ้ งคํานวณจํานวนเงินทีส่ โมสรเป็ นหนี้ซา้ํ อีกเพราะเหตุว่าใบแจ้งหนี้นนั ้ จะใช้
จํานวนสมาชิกทีร่ ายงานต่อโรตารีภายในวันที่ 1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม ของแต่ละปี

ใครจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ ?
เจ้าหน้าทีส่ โมสรทุกคนจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ทางอีเมล หากว่ามีอเี มลซึง่ ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้กบั ฐานข้อมูลของ
โรตารี สโมสรยังจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ หากสโมสรมิได้เลือกทีจ่ ะไม่รบั เอกสาร
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จะเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ ได้หรือไม่?
ไม่ได้ การปรับรายชือ่ สมาชิกทัง้ หมดให้เป็ นปจั จุบนั จะทําได้ท่ี rotary.org เพือ่ แสดงให้เห็นทําเนียบสมาชิกของ
โรตารีภายในวันที่ 1 มกราคมและ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี ซึง่ จะทําให้มนใจได้
ั่
ว่าใบแจ้งหนี้ได้รวมเอาตัวเลข
สมาชิกล่าสุดของสโมสรเอาไว้ สโมสรจะได้รบั การแจ้งหนี้สาํ หรับสมาชิกสามัญทุกคน ณ วันที่ 1 มกราคม และ
1 กรกฎาคม และจะต้องชําระเงินตามจํานวนทีป่ รากฏอยูใ่ นใบแจ้งหนี้

ฉันจะได้รบั รายชื่อสมาชิ กพร้อมกับใบแจ้งหนี้ หรือไม่?
เริม่ ต้นตัง้ แต่ใบแจ้งหนี้งวดเดือนกรกฎาคม 2015 จะไม่มรี ายชือ่ สมาชิกส่งให้อกี แล้ว ในฐานะเจ้าหน้าทีส่ โมสร
ท่านสามารถจัดหารายชือ่ สมาชิกสโมสรทีเ่ ป็ นทางการได้จาก rotary.org โดยไปที่ Manage  Club
administration  Semiannual dues invoice  SAR membership list

ฉันจะได้รบั ใบแจ้งหนี้ เมื่อใด?
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งให้สโมสรภายในสิน้ เดือนมกราคมและกรกฎาคม

ฉันต้องใช้เวลานานเท่าใดในการตรวจสอบและจ่ายใบแจ้งหนี้ ?
สโมสรต้องจ่ายเงินคงค้างเมือ่ ได้รบั ใบแจ้งหนี้ ตัง้ แต่มกราคม 2558 เป็ นต้นไป สโมสรจะถูกยุบเลิกจากการไม่
ชําระค่าบํารุงภายใน 120 วันหลังจากมีการออกใบแจ้งหนี้

จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนใดในการจ่ายเงิ น?
อัตราแลกเปลีย่ นของโรตารีสากลจะถูกประเมินทุกๆ เดือน การจ่ายเงินจะถูกลงบัญชีรายรับตามอัตรา
ั บนั ได้ท่ี
แลกเปลีย่ นทางการในขณะทีไ่ ด้รบั ชําระเงิน หารายละเอียดอัตราแลกเปลีย่ นในปจจุ
www.rotary.org/myrotary/en/exchange-rates การใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีไ่ ม่ถกู ต้องจะทําให้เกิดการจ่ายเงิน
ขาดหรือเกินในบัญชีของสโมสรซึง่ จะแสดงให้เห็นในใบแจ้งหนี้ครัง้ ต่อไป

เมื่อใดที่สโมสรจะปรับการบอกรับเป็ นสมาชิ กนิ ตยสารให้เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้ แสดงผลในใบแจ้ง
หนี้ ?
การบอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับข้อมูลสมาชิกภาพ
การเปลีย่ นแปลงในการบอกรับเป็ นสมาชิก (เปลีย่ นแปลงจาก The Rotarian หรือ Rotary Down Under หรือ
Revista Rotaria เป็ นนิตยสารฉบับภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วหรือในทางกลับกัน หรือการเปลีย่ นแปลงใน
รูปแบบของการส่ง) ควรจะทําก่อนรอบการแจ้งหนี้ในแต่ละรอบ สโมสรควรจะบ่งชีก้ ารเปลีย่ นแปลงไม่เกินวันที่
1 มกราคมหรือ 1 กรกฎาคม เพือ่ ให้แสดงอยูใ่ นใบแจ้งหนี้ฉบับทีจ่ ะได้รบั ต่อไป การบอกรับเป็ นสมาชิกสิง่ พิมพ์
ทีเ่ ลือกแล้วจะดําเนินต่อไปตลอดช่วงระยะเวลาของการแจ้งหนี้ สโมสรต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงก่อนทีจ่ ะมีการ
ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับต่อไป
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ผูท้ ี่โอนย้ายจากสโมสรอีกสโมสรหนึ่ งจะถูกระบุในใบแจ้งหนี้ อย่างไร?
นันขึ
่ น้ อยูก่ บั ว่าสมาชิกผูน้ ้มี ชี อ่ื รวมอยูใ่ นใบแจ้งหนี้ของสโมสรเดิมในรอบระยะเวลาการจ่ายเงินทีผ่ า่ นมาหรือไม่
หากสโมสรเดิมได้ชาํ ระค่าบํารุงสมาชิกให้แก่สมาชิกผูน้ ้ใี นเดือนมกราคมหรือกรกฎาคมก่อนหน้านี้ สโมสรของ
ท่านจะไม่ตอ้ งจ่ายค่าบํารุงให้สมาชิกผูน้ ้อี กี จนกว่าจะถึงการแจ้งหนี้ครัง้ ต่อไป หากสมาชิกผูน้ ้ไี ม่มชี อ่ื รวมอยูใ่ น
ใบแจ้งหนี้ของสโมสรเดิม สโมสรของท่านจะต้องประเมินค่า Pro-rata สําหรับสมาชิกผูน้ ้ใี นการแจ้งหนี้ครัง้ ต่อไป

เราจะได้รบั เครดิ ตหรือเงิ นคืนสําหรับสมาชิ กที่รายงานชื่อไปแล้ว แต่หลังจากนัน้ ตัดสิ นใจที่ จะ
ไม่เข้าร่วมในสโมสรของเราหรือไม่?
จะไม่มกี ารคืนเงินค่าสมาชิก สโมสรต้องรายงานชือ่ สมาชิกหลังจากทีไ่ ด้รบั เข้าสโมสรอย่างเป็ นทางการและจ่าย
ค่าบํารุงสโมสรแล้ว
หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกีย่ วกับใบแจ้งหนี้โปรดติดต่อผูแ้ ทนการเงินของท่าน

การรายงานสมาชิกภาพ (Membership Reporting)
ใครจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิ กภาพ?
เลขานุการสโมสรรับผิดชอบในการเพิม่ ชือ่ สมาชิกใหม่ ตัดชือ่ ผูท้ ส่ี น้ิ สุดสมาชิกภาพ และทําการเปลีย่ นแปลง
อืน่ ๆ เกีย่ วกับข้อมูลสมาชิกภาพภายใน 30 วัน และต้องรายงานชือ่ เจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกภายในวันที่
1 กุมภาพันธ์ของทุกปี เจ้าหน้าทีส่ โมสรทัง้ หมด (นายก เลขานุการ เหรัญญิก ประธานมูลนิธโิ รตารี ประธาน
สมาชิกภาพ และเลขานุการบริหาร) สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลสมาชิกได้ท่ี rotary.org หากสโมสรของ
ท่านไม่มเี ลขานุการ หรือเลขานุการของสโมสรไม่สามารถทําการเปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพให้เป็ นปจั จุบนั ได้
สโมสรสามารถเลือกเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ เพือ่ ช่วยทําในหน้าทีร่ บั ผิดชอบใหม่น้ไี ด้

จะรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิ กภาพได้อย่างไร?
ั บนั ได้ท่ี rotary.org โดยการ Sign-in และไปที่
เจ้าหน้าทีส่ โมสรสามารถปรับปรุงสมาชิกภาพให้เป็ นปจจุ
Manage  Club administration  Add/edit/remove member
การเปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพอาจจะทําได้อกี ทางหนึ่งโดยการส่งอีเมลไปที่ data@rotary.org หรือโดยแฟกซ์
หรือไปรษณียไ์ ปทีส่ าํ นักงานโรตารีสากล หรือผูแ้ ทนดูแลการเงิน

จะสร้างบัญชีบน rotary.org ได้อย่างไร? เพื่อให้สามารถปรับปรุงรายชื่อสมาชิ กของสโมสรให้
เป็ นปัจจุบนั ได้
การสร้างบัญชีท่ี rotary.org นัน้ ให้ไปที่ www.rotary.org/myrotary เลือก Sign-in/register แล้วจึง Create
Account ใส่ชอ่ื ทีอ่ ยูอ่ เี มล และรับรองว่าท่านอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ท่านจะได้รบั อีเมลพร้อมกับลิงค์ทจ่ี ะทํา
กระบวนการลงทะเบียนให้สมบูรณ์และสร้างพาสเวิรด์ และคําถามเพือ่ ความปลอดภัย หากท่านมีคาํ ถามโปรด
ติดต่อผูแ้ ทนฝา่ ยสนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support) ของท่าน
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จะเห็นรายชื่อสมาชิ กสโมสรที่ได้รบั การปรับแก้ให้เป็ นปัจจุบนั แล้วเมื่อใด?
ั บนั ที่ rotary.org จะแสดงในฐานข้อมูลของโรตารีสากลทันที
การปรับเปลีย่ นให้เป็ นปจจุ

วันสุดท้ายที่สามารถรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิ กภาพคือเมื่อใด? เพื่อให้ ใบแจ้งหนี้ ของ
สโมสรแสดงรายชื่อสมาชิ กที่เป็ นปัจจุบนั
ขอให้เลขานุการสโมสรรายงานการเปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพภายใน 30 วัน แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่เกิน
วันที่ 1 มกราคมและ 1 กรกฎาคม จะต้องรายงานสมาชิกทีเ่ ข้ามาร่วมหรือลาออกจากสโมสรในวันใดก็ตามใน
เดือนธันวาคมหรือเดือนมิถุนายนให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทนั วันครบกําหนดในวันที่ 1 มกราคม หรือ 1 กรกฎาคม
สําหรับการเพิม่ ชือ่ สมาชิกใหม่หรือมีการเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งมีผชู้ ว่ ยดําเนินการให้ (เช่น ส่งทางแฟกซ์หรือ
ไปรษณีย)์ ให้สโมสรต้องส่งการเปลีย่ นแปลงก่อนวันครบกําหนดนานพอสมควร เพือ่ ให้พนักงานของโรตารี
สากลสามารถปรับปรุงข้อมูลและจัดทําใบแจ้งหนี้ได้ทนั ตามกรอบเวลาทีก่ าํ หนด
สมาชิกภาพจะถูกคํานวณตามวันทีร่ บั สมาชิกหรือสิน้ สุดสมาชิกภาพมิใช่วนั ทีท่ าํ การเปลีย่ นแปลง ตัวอย่างเช่น
หากการสิน้ สุดสมาชิกภาพของผูน้ นั ้ มีผลในวันที่ 27 มกราคม แต่มกี ารรายงานการสิน้ สุดสมาชิกภาพในวันที่
28 ธันวาคม สมาชิกผูน้ นั ้ จะยังคงถูกนับรวมในใบแจ้งหนี้เดือนมกราคมของสโมสร

กระบวนการรายงานแบบใหม่นี้จะใช้ กบั สโมสรแซเทอไลท์หรือไม่?
ในขณะทีโ่ รแทเรียนทุกคนควรจะทราบถึงการเปลีย่ นแปลงต่างๆ มีเพียงเจ้าหน้าทีส่ โมสรโรตารีเท่านัน้ ทีต่ อ้ ง
เป็ นผูท้ าํ การปรับเปลีย่ นข้อมูลสมาชิกภาพให้เป็ นข้อมูลปจั จุบนั และเนื่องจากสโมสรแซเทอไลท์อยูภ่ ายใต้
ขอบเขตอํานาจการบริหารของสโมสรอุปถัมภ์ เจ้าหน้าทีส่ โมสรอุปถัมภ์จะรับผิดชอบในการปรับข้อมูลสมาชิก
ภาพให้เป็ นปจั จุบนั และจ่ายค่าบํารุงสําหรับสโมสรแซเทอไลท์จนกว่าสโมสรจะได้รบั ใบชาร์เตอร์ของตนเอง

จะมีตวั เลขเริ่มต้ นของสมาชิ กภาพที่เป็ นทางการเร็วขึ้นกว่าเดิ มหรือไม่?
ใช่ เพราะจํานวนสมาชิกจะถูกพิจารณารับรอง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ดังนัน้ จะมีจาํ นวนตัวเลขเริม่ ต้นของ
สมาชิกภาพทีเ่ ป็ นทางการไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม

คําถาม?
ใครบ้างที่สามารถตอบคําถามอื่นๆ เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ใหม่ได้บ้าง?
ท่านสามารถส่งคําถามทัวๆ
่ ไปได้ท่ี clubinvoice@rotary.org และจะได้รบั การติดต่อจากพนักงาน คําถาม
เฉพาะเรือ่ งควรจะส่งไปทีผ่ แู้ ทนการเงิน หรือผูแ้ ทนฝา่ ยสนับสนุนสโมสรและภาคของท่าน

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
(สิงหาคม 2557)

ใบแจ้งหนี้สโมสรแบบใหม่: คําถามทีพ่ บบ่อย (สิงหาคม 2557)
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