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เชื้อชาติ ...................................................สัญชาติ ....………………….......................ศาสนา…...........................................
2. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .....................................……………..……. สถานที่ออกบัตร.......................……….............................
วันออกบัตร ................/................./...............บัตรหมดอายุ ................../..................../.......................
3. ที่อยู่ปัจจุบนั (ส่งเอกสาร) เลขที่ .……........................หมู่ที่ .……….. ถนน ...................................ซอย ………….....................…..….
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5. บุคคลรับรอง (ต้องเป็ นสมาชิ กสมาคมฯ)....………...…………………………………………………………..…………………………...
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ส่งเอกสารประกอบพร้อมใบ
สมัครเท่านัน้ ที่อาคาร
สมาคมฯหรือทางไปรษณี ย์

ลงชื่อ……………………..……………………….ผูร้ บั รอง
(…………………………………………………)
วัน………..เดือน……………….ปี ………….

อัตราค่าบารุงสมาชิ ก
สามัญและวิ สามัญ
100 บาท / ปี

ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ตามระเบียบการเป็ นสมาชิ กของสมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทยแล้ว จึงขอ
สมัครเป็ นสมาชิ กของสมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ประเทศไทย ประจาปี .................................. และโดยใบสมัครขอเป็ น
สมาชิ กนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1) ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุในข้อบังคับสมาคม และประกาศการรับสมัครสมาชิ กของสมาคมทุกประการ
2) ข้าพเจ้าจะสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย
3) ข้าพเจ้าจะประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามกฎ ข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ ของสมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ไทย
ลงชื่อ…………………………………….ผูส้ มัคร
(…………………………………………………)
หมายเหตุ

วัน…….…..เดือน……………….ปี …………..
กรุณาชาระเงิ นค่าบารุงสมาชิ กหลังจากได้รบั การพิ จารณาอนุมตั ิ ให้เป็ นสมาชิ กแล้ว
โดยสมาคม ฯ จะแจ้งผลการพิ จารณารับสมัครให้ท่านทราบตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้

****สมาชิ กสามารถชาระค่าบารุงสมาชิ กของทุกปี ได้ในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือโอนเงินผ่านบัญชีสมาคมฯ หรือชาระด้วยตนเอง

เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิ ก

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ ว จานวน 1 รูป
3) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 แผ่น
4) ใบรับรองจากหน่ วยงาน 1 แผ่น

คุณสมบัติ สิ ทธิ และหน้ าที่สมาชิ ก
สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย
1. คุณสมบัติสมาชิ ก

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
1.1 สมาชิ กสามัญ ได้แก่
1.1.1 นักสือ่ สารมวลชนทีม่ ตี าแหน่งและ/หรือรายได้ประจาและมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.1.2 ผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระประโยชน์ต่อสาธารณะ
ผ่านสือ่ วิทยุและโทรทัศน์และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.1.3 ผูเ้ คยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1.1 แต่พน้ จากตาแหน่งมาไม่เกิน 1 ปี โดยมิได้ถกู วินิจฉัย
โดยองค์กรวิชาชีพ ว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.2 วิ สามัญสมาชิ ก ได้แก่
1.2.1 ผูเ้ คยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1.1 และพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปี โดยมิได้ถกู
วินิจฉัยว่าประพฤติผดิ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
1.2.2 ผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอข้อมูล ข่าวสาร และสาระประโยชน์ผา่ นสือ่ อืน่
2. สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก

2.1 มีสทิ ธิเข้าใช้สถานทีข่ องสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
2.2 มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
2.3 มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการต่างๆ ทีส่ มาคมได้จดั ให้มขี น้ึ
2.4 มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
2.5 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตัง้ หรือได้รบั การเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสมาคม และมีสทิ ธิออกเสียงลง
มติต่างๆ ในทีป่ ระชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
2.6 มีสทิ ธิรอ้ งขอต่อคณะกรรมการ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
2.7 มีสทิ ธิเข้าชือ่ ร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
2.8 มีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
2.9 มีหน้าทีป่ ระพฤติตนให้สมกับเกียรติทเ่ี ป็ นสมาชิกของสมาคม
2.10 มีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
2.11 มีหน้าทีร่ ว่ มกิจกรรมทีส่ มาคมได้จดั ให้มขี น้ึ
2.12 มีหน้าทีช่ ว่ ยเผยแพร่ชอ่ื เสียงของสมาคมให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย

หมายเหตุ

เพิ่ มเติ มสิ ทธิ พิเศษสาหรับสมาชิ ก
1. สมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
2. สมัครรับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

