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ที่ DG 001/2021        วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 

เรื่อง การชำระเงินคาบำรุงโรตารีสากลและคาบำรุงภาค ป 2564-2565 

เรียน นายกสโมสรโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล 

  
 

 เนื่องดวยเขาสูปโรตารีใหม  ทุกสโมสรมีหนาที่ตองชำระคาบำรุงโรตารีสากลและคาบำรุง

ภาค  ในสวนของคาบำรุงโรตารีสากลนั้นแบงชำระเปน 2 งวด  โดยครั้งที่ 1 ชำระภายในเดือน

กรกฎาคม 2564 หรืออยางชาภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  สวนครั้งที่ 2 ชำระภายในเดือน

มกราคม 2565 หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  โดยทางโรตารีสากลกำหนดใหใชอัตรา

แลกเปลี่ยน $1.00 = 32.00 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป (จนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงจากโรตารีสากล) โดยมีรายละเอียดการชำระครั้งที่ 1 ดังนี้ 

1. คาบำรุงโรตารีสากลคนละ $36.00 (คาบำรุงฯ $35.00 + คาประชุมสภานิติบัญญัติ 

$1.00) 

2. คาบอกรับนิตยสาร The Rotarian ฉบับภาษาอังกฤษ $12.00/6 เดือน (เฉพาะผูบอกรับ

เปนสมาชิก) 

วิธีการชำระคาบำรงุโรตารสีากล 

1. จายเปนตั๋วแลกเงินธนาคาร (ดราฟ) ส่ังจายในนาม Rotary International โดยจายเปน

สกุลเงินบาทเทานั้น 

2. แนบสำเนาใบแจงหนี้ (Invoice) และรายชื่อสมาชิก  ซึ่งใบแจงหนี้จะสงทาง e-mail ไปยัง

นายกและเลขานุการสโมสร  นอกจากนี้ทางสโมสรสามารถ download ใบแจงหนี้จาก 

My Rotary ได 

3. นำเอกสารทั้งหมดสงทางไปรษณียดวนลงทะเบียนมาที่ 

อผภ.กฤษณ อินเทวัฒน ผูแทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย 

ศูนยโรตารีในประเทศไทย 

ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 

75/82-83 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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โทรศัพท  02-661-6720-1       Fax: 02-661-6719 

4. สโมสรสามารถชำระคาบำรุงโรตารีสากลโดยใชบัตรเครดิตในแบบ online ผานทาง My 

Rotary โ ด ย ไ ป ที่ www.rotaty.org>Signin>Manage>Club Administration>Club 

Invoice>Make Payment (อัตราแลกเปลี่ยนเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด) โดยสงสำเนา

การชำระเงินและใบแจงหนี้มายังผูแทนดูแลการเงินฯเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในแฟมของ

สโมสรตอไป 

อยางไรก็ตามในขณะนี้ผูแทนดูแลการเงินฯไดพิจารณาเกี่ยวกบัสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 เห็นวาการชำระเงินที่ธนาคารอาจจะไมสะดวกและปลอดภัย  จึงเห็นชอบใหเปดบัญชี

เฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและเปนอีกชองทางหนึ่งในการสงเงินคาบำรุงโรตารีสากล โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

• สโมสรสามารถโอนเงินเขาบัญช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร) 

บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 102-3-49512-7 ชื่อบัญชี “น.ส.กมลชนก ภิรมยศิริพรรณ” 

• สงหลักฐานการชำระเงินและ Invoice ไปที่ kamonchanok@rotarythailand.org  

เมื่อไดรับหลักฐานแลวทางเจาหนาที่จะจัดสงใบเสร็จรับเงินใหสโมสรตอไป 

• สโมสรสามารถโอนเงินเขาบัญชีนี้ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 หลังจาก

นั้นผูแทนดูแลการเงินฯจะปดบัญชเีฉพาะกิจดังกลาว 

นอกจากคาบำรุงโรตารีสากลแลว ทุกสโมสรตองชำระคาบำรุงภาคซ่ึงเปนการชำระเงินครั้งเดียว 

โดยชำระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คาบำรุงภาคเก็บทานละ 1,100 บาท/ป 

วิธีการชำระคาบำรุงภาค 

1. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารมาที่ 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโรบนิสัน ตรัง  

บัญชีออมทรัพยเลขท่ี 098-1-62229-4 

ชื่อบัญชี  นาย วรวัฒน วงษสุรียรัตน และ นาย ชาญวิทย ศรีสุทธิพงศ 

สงหลักฐานการโอนเงินเขามาทาง e-mail: vorawatw@gmail.com หรือ Line ID: 

0887688745  สโมสรสามารถโอนเงินผานทางระบบ online application ได 
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2. สงตั๋วแลกเงินธนาคาร(ดราฟ) สั่งจายในนาม นาย วรวัฒน วงษสุรียรัตน และ นาย ชาญ

วิทย ศรีสุทธิพงศ และกรอกแบบฟอรมนำสงคาบำรุงภาคใหละเอียด  โดยระบุจำนวนเงิน

ชัดเจน โดยสงเอกสารทั้งหมดผานไปรษณียดวนลงทะเบียนมาที่  

อน.ชาญวิทย ศรีสุทธิพงศ   

ชมพูนครินทรอพารทเมนท  

18/59 ซ.ควนหาญ 1 ถ.รักษจันทน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความรวมมือจากทุกสโมสรดวยดีเสมอมา 

 

 

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี 

 
ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษสิมานนท 

ผูวาการภาค 3330 โรตารีสากล 

ป 2564-2565 
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