ใบสมัครสมาชิก

ตามข้อบังคับสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546)
วันที่

1.

2.

3.

4.

ชื่ อหนังสื อพิมพ์
______
ที่อยู่ เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
เจ้าของหนังสื อพิมพ์ (นาย/นาง/นางสาว)
ประเภท
 รายวัน
 ราย 3 วัน
 รายสัปดาห์
 รายปั กษ์ (ระบุช่วงเวลา)
 อื่น ๆ (ระบุ)
- รู ปแบบ  เป็ นแผ่น
 เป็ นเล่ม
 อื่น ๆ (ระบุ)
- ภาษา
 ไทย
 ต่างประเทศ (ระบุ)
- ราคาต่อหน่วย
 ฉบับละ
บาท
 แจกฟรี
 อื่น ๆ (ระบุ)
ก่ อตั้งเมื่อ
- ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานการพิมพ์เมื่อ
- ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อ
ผู้ก่อตั้ง  บุคคลธรรมดา ชื่อ
อายุ
ปี ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
 นิติบุคคล
ประเภท  บริ ษทั จํากัด  บริ ษทั มหาชนจํากัด
 ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด  อื่น ๆ
ชื่อ
ทะเบียนเลขที่
จดทะเบียนเมื่อวันที่
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ/หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
อํานาจกระทําการ
สํานักงานแห่งใหญ่/สํานักงานผูโ้ ฆษณา

5.

6.

7.

8.

วัตถุประสงค์ประกอบการ
การจัดจําหน่ าย
- จํานวนจัดพิมพ์/ครั้ง
ฉบับ  อื่น ๆ
- สถานที่จดั จําหน่าย  ทัว่ ราชอาณาจักร
 ต่างประเทศ
 เฉพาะ
- วิธีการจัดจําหน่าย  สายส่ ง (ระบุ)
 จัดจําหน่ายเอง
 อื่น
โครงสร้ างของกองบรรณาธิการ
- จํานวนพนักงานประจํากอง
คน มีผสู ้ ื่ อข่าวจํานวน
คน
 บรรณาธิ การผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา (นาย/นาง/นางสาว)
 บรรณาธิ การบริ หาร (นาย/นาง/นางสาว)
 บรรณาธิ การข่าว (นาย/นาง/นางสาว)
- มีพนักงานกองบรรณาธิ การเป็ นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เป็ นสมาชิกสมาพันธ์
นักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย จํานวน
คน
เจ้าของ/บรรณาธิ การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
ชมรม
 สมาคม
 เครื อข่ายบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์
ประวัติการทํางานเจ้ าของหรื อบรรณาธิการ
 เคยถูกองค์กรวิชาชีพชื่อ
ลงโทษ
 เคยถูกถอนใบอนุ ญาตกรณี
 เคยถูกลงโทษข้อหาประพฤติผดิ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
 ไม่เคยถูกองค์กรวิชาชีพลงโทษ
 อื่น ๆ (ระบุ)
เอกสารประกอบการสมัครเป็ นสมาชิ ก
 ตัวอย่างหนังสื อพิมพ์จาํ นวน
ฉบับ
 หนังสื อพิมพ์รับรองความเป็ นนิติบุคคลประเภท
 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
 สําเนาใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานการพิมพ์



9.

10.

ผู้รับผิดชอบในการติดต่ อประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์
เว็บไซต์
เหตุผลการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กสภาการหนังสื อพิมพ์ แห่ งชาติ

ข้าพเจ้าเข้าใจวัตถุ ป ระสงค์ตามระเบี ยบการเป็ นสมาชิ ก สภาการหนัง สื อพิ มพ์แห่ ง ชาติ แล้ว และ
ยอมรับผูกพันและปฏิบตั ิตามธรรมนูญและข้อบังคับอื่นๆ ของสภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ และรับรองว่า
เจ้าของหรื อบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ฉบับนี้ ไม่เคยถูกองค์กรวิชาชี พอื่นลงโทษ หรื อถอนใบอนุ ญาต หรื อ
องค์กรสมาชิกสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติ ลงโทษในข้อหาประพฤติผิดจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พอย่างร้ายแรง
พร้ อมกันนี้ ได้ส่งรายชื่ อ ประวัติ ภาพถ่าย อัตราเงิ นเดื อน ของผูป้ ฏิ บตั ิงานในกองบรรณาธิ การในสังกัดมา
ด้วยแล้ว จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกของสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติ

ลงชื่อ
(
วันที่สมัคร

เจ้ าของหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ในสังกัดสมาชิก
สภาการหนังสือพิมพ์ แห่ งชาติ
1. หนังสื อพิมพ์........................................................
ลงนาม..................................เจ้าของ/บรรณาธิการ
ผูร้ ับรอง
2. หนังสื อพิมพ์.......................................................
ลงนาม..................................เจ้าของ/บรรณาธิการ
ผูร้ ับรอง

เจ้าของ/บรรณาธิ การ
)
_______/_________________/25___________

