ใบสมัครสมาชิก
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ตามข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2563
วันที่ .............................................................................
1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อองค์กรผู้สมัครเป็นสมาชิก (ภาษาไทย)..................................................................................................................
(อังกฤษ: ตัวพิมพ์ใหญ่) ..............................................................................................
ที่อยู่ เลขที่ ................................ อาคาร/หมู่บ้าน ...................................................................... ชั้นที่.......................หมู่
ที่ ...................... ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ...................................................................
แขวง/ตาบล............................................................. เขต/อาเภอ .............................................................................
จังหวัด .................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................................................................
โทรศัพท์ .......................................................................... โทรสาร ............................................................................
อีเมล์ 1. .................................................................................... 2. ............................................................................
เว็บไซต์ (www.) ........................................................................................................................................................
Facebook fanpage ……………………………………………………................................................…...................................
Youtube Channel …………………………………………………………………………........................................................
Twitter ………………………………………………………….......… Line official ……….…………………………………………..........
โดย เจ้าของ ผู้แทน บรรณาธิการ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................
ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย/มอบอานาจจากองค์กรผู้สมัครเป็นสมาชิก
2. สถานะ
หน่วยงานราชการ...............................................................................................................
องค์กรมหาชน....................................................................................................................
เอกชน................................................................................................................ ................
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)..............................................................................................

3. ประเภทของสื่อ
หนังสือพิมพ์
รายวัน
ราย 3 วัน
รายสัปดาห์
รายปักษ์ (ระบุช่วงเวลา)…………………
อื่น ๆ …………
ภาษา
ไทย
ต่างประเทศ (ระบุ) ..........................................................................
ราคาต่อหน่วย
ฉบับละ ................... บาท
แจกฟรี
อื่น ๆ (ระบุ) .............................
วิทยุ / โทรทัศน์
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ/โทรทัศน์ รับฟั ง/รับชม ผ่านทางคลื่นความถี/่ ช่องสัญญาณ...................................
.................................................................................................................................................................
กาหนดเวลาการออกอากาศ เปิ ดสถานีตงั ้ แต่เวลา...........น. ปิ ดสถานีเวลา................น. รวม.............ชัวโมง
่
สื่อดิจิทัล
ช่องทางการเผยแพร่………………………………………………….………………………………………………………………………………..
4. วันทีก่ ่อตั้ง/เริ่มออกอากาศ/เริ่มเผยแพร่ เมื่อ..............................................................................................
5. โครงสร้างของกองบรรณาธิการ
จานวนพนักงาน ........................................................คน
จานวนผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ผูส้ อ่ื ข่าว / เขียนข่าว / เขียนบท / ถ่ายภาพ / ตัดต่อภาพ / จัดหน้า / จัดทา
กราฟฟิ ก / ผูป้ ระกาศ / พิธกี ร / ผูท้ ท่ี างานเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและออกอากาศข่าว จานวน............คน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................
บรรณาธิการบริหาร (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................
บรรณาธิการข่าว (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................
มีพนักงานกองบรรณาธิการเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จานวน ............ คน
เจ้าของ/บรรณาธิการเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ชมรม
สมาคม
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ระบุชื่อองค์กร.............................................................................................................................................

8. เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก
กรณีเป็นหนังสือพิมพ์ แนบตัวอย่างหนังสือพิมพ์จานวน ............................. ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานการพิมพ์ หรือหนังสือสาคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์จากเจ้าพนักงาน
การพิมพ์
กรณีเป็นโทรทัศน์/วิทยุ สาเนาใบอนุญาตการให้ใช้คลื่นความถี่ / ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุ
โทรทัศน์ (ถ้ามี)
กรณีเป็นสือ่ ดิจทิ ลั ให้แนบเอกสารการจดทะเบียนโดเมนเนม ทีป่ รากฎชื่อผูร้ บั ผิดชอบดูแลเว็บไซต์
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/ผูแ้ ทน/ตัวแทนขององค์กรผูส้ มัครเป็ นสมาชิก
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจจากองค์กรผูส้ มัครเป็ นสมาชิก (กรณีเป็ นผูแ้ ทน บรรณาธิการ หรือผูอ้ านวยการ
การฝ่ ายข่าวหรือหัวหน้าข่าว)
9. ผูร้ ับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน
(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่ .......................................... หมู่ที่ ..................................ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ........................................ แขวง/ตาบล.................................................... เขต/อาเภอ.......................................
จังหวัด ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..............................................
โทรศัพท์ ................................................................................ โทรสาร ......................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1. ..................................................................... 2. ........................................................................
อีเมล์ 1. ............................................................................. 2. ...................................................................................
ช่องทางติดต่ออื่น ๆ (LINE & MESSENGER ETC.) ...................................................................................................
10. เหตุผลการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
........................................................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าเข้าใจวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับการเป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้ว และยอมรับผูกพัน
และปฏิบัติตามธรรมนูญและข้อบังคับอื่น ๆ ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และรับรองว่า เจ้าของหรือบรรณาธิการ

องค์กรสื่อนี้ ไม่เคยถูกองค์กรวิชาชีพอื่นลงโทษ หรือถอนใบอนุญาต หรือองค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ลงโทษในข้อหาประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรง
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 8 มาพร้อมกันนี้แล้ว และมีความประสงค์จะขอสมัครเป็น
องค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ.
2563 และยินยอมชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบารุงรายปีตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดต่อไป

ลงชื่อ ................................................................................เจ้าของ/บรรณาธิการ
(...............................................................................................)
วันที่สมัคร .................... / ...................... / ...........................

เจ้าของหรือบรรณาธิการองค์กรสื่อมวลชนในสังกัดสมาชิก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
1.

2.

ชื่อองค์กรสื่อ.........................................................................................................................
ลงนาม................................................................................................เจ้าของ/บรรณาธิการ
ผู้รับรอง
ชื่อองค์กรสื่อ..................................................................................................................
ลงนาม.................................................................................................เจ้าของ/บรรณาธิการ
ผู้รับรอง

