
 

 

 
ท่ี สขวท. 116 / 10 / 2561 

 14 กนัยายน 2561 
 
 

เร่ือง  ขอเชิญร่วมงานประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
เรียน  สมาชิก สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทย 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ก าหนดการงานประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 
   
 

 สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกจากส่ือมวลชนด้านวิทยุและโทรทศัน์จาก
ทัว่ประเทศ  ได้ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพ่ือส่งเสริมพฒันาคณุภาพทกัษะวิชาชีพของผู้ประกอบการ
ด้านส่ือวิทยุและโทรทัศน์และร่วมขับเคล่ือนกระบวนการปฏิรูปส่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพส่ือ รวมทัง้
พฒันาคณุภาพ และจิตส านกึของคนขา่ววิทยแุละโทรทศัน์  เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดบั
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพของส่ือวิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

ส าหรับงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ได้ก าหนดให้มีวาระการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสมาคม
นกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทยชดุใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 11 คน แตไ่ม่เกิน 15 คน เพ่ือมาด ารงต าแหน่งแทนชดุปัจจบุนั
จะหมดวาระลงหลงัจากด ารงต าแหน่งครบวาระ 2 ปี  โดยจะจดัขึน้ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561  เวลา 12.30–

16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก  โดยมีเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
หวัข้อ “กฎหมายจริยธรรมส่ือ ควบคุมหรือส่งเสริม?” (ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพส่ือมวลชน 
พ.ศ. ...) และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมฯ, เลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพิธีมอบ
ทนุการศกึษาบตุร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ (สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรขอรับทนุการศกึษาบตุร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ท่ี 
www.thaibja.org หรือเพจสมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย www.facebook.com/thaibja ส่งเอกสารภายในวัน
องัคารท่ี 25 กนัยายน 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.) 

ในการนี ้สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ในวนัเวลาดงักลา่ว  

สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับการตอบรับ และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
   

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายพีระวฒัน์  โชตธิรรมโม) 
เลขาธิการ สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย 

 
หมายเหตุ -  ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

ได้ทางโทรศพัท์ 0-2243-8479 ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 18.00 น. 



 

 

 
 

ร่างก าหนดการ 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

และเวทีแลกเปล่ียนความคิดเหน็ หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมส่ือ ควบคุมหรือส่งเสริม?” 

วนัเสาร์ท่ี 29 กนัยายน 2561 เวลา 12.30–16.30 น. 

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.30 น.  ลงทะเบียน 

13.00 – 14.30 น.  เวทีแลกเปล่ียนความคดิเห็น หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมส่ือ ควบคุมหรือส่งเสริม?” 

วิทยากร  นายมานิจ  สขุสมจิตร  ประธานอนกุรรมการจดัท าร่างพรบ.สง่เสริมจริยธรรมฯ 

  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี อนกุรรมการจดัท าร่างพรบ.สง่เสริมจริยธรรมฯ 

  นายประดษิฐ์  เรืองดษิฐ์  อนกุรรมการจดัท าร่างพรบ.สง่เสริมจริยธรรมฯ 

14.30 – 14.40 น. รับประทานอาหารวา่ง 

14.40 – 16.00 น. การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561  

- รายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2560 - 2561  

- รายงานสถานะทางการเงิน   /  รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560    

- การแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบสอบบญัชี    

- การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมยัท่ี 11 

- การเลือกตัง้คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ 

- วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

16.00 – 16.30 น. พิธีมอบทนุการศกึษาบตุร-ธิดา สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย   

16.30 น.  จบการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 

 
 



 

 

 

ระเบยีบการให้ทนุบตุร-ธิดาสมาชิก 
สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจ าปี 2561 

 

  สบืเนื่องจากสภาพเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทัว่ไป คณะกรรมการบรหิาร สมาคม
นกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยจงึมนีโยบายทีจ่ะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกจิใหแ้ก่สมาชกิสมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย  
โดยมตเิหน็ชอบใหพ้จิารณามอบทนุการศกึษาแก ่บุตร-ธดิา ของสมาชกิฯ ประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

1. การมอบทนุเพือ่สนบัสนุนการศกึษาส าหรบับุตร - ธดิาสมาชกิสมาคมฯ   ตัง้แต่ระดบั อนุบาล –อดุมศึกษา  
    ทุนละ 2,000 บาท ( สองพนับาทถ้วน ) จ านวน  40  ทุน 
2. สมาชกิผูย้ ืน่ความจ านงตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการขอรบัทนุ ทีส่มาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยก าหนด  
3. สมาคมฯ จะประกาศผลและมอบทนุการศกึษาในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 (วนัเสารท์ี ่29 กนัยายน 2561)    
4. ทัง้น้ี การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 

*************************************************************************************************************************** 
ทางสมาคมฯ จะแจง้สมาชกิผูไ้ดร้บัทนุ ระหวา่งวนัที ่ 26 - 28 กนัยายน 2561 ซึง่จะแจง้ทางโทรศพัทก์บัสมาชกิทีไ่ดร้บัทุนเทา่นัน้ 
หรอืดรูายชือ่ไดท้ี ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja หรอืสอบถามไดท้ี ่0-2243-8479 
*************************************************************************************************************************** 
เงื่อนไขการขอรบัทุน 
1. ผูย้ ืน่ความจ านงขอรบัทนุจะตอ้งด ารงสถานภาพเป็นสมาชกิ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย อยา่งน้อย 1 ปี (นบัจาก
วนัทีร่บัเป็นสมาชกิสมาคมฯ) และไดช้ าระเงนิคา่บ ารงุสมาชกิสมาคมฯ ในปี 2560 เรยีบรอ้ยแลว้*** 
2. สามารถขอรบัทนุการศกึษาบุตร -ธดิาไดค้รอบครวัละ 1 ทนุเทา่นัน้  
3. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ความจ านงเคยรบัทนุของสมาคมฯ มากอ่น คณะกรรมการพจิารณาทนุ จะพจิารณาใหท้นุกบัสมาชกิทีไ่มเ่คย
ไดร้บัทนุมากอ่นเป็นอนัดบัแรก หรอืมจี านวนครัง้ในการรบัทนุน้อยครัง้กว่า ตามล าดบั 
4. รายไดร้วมของครอบครวั(รวมคูส่มรส) ไมเ่กนิ 70,000 บาท 
5. ทัง้น้ี การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
หลกัฐานประกอบการสมคัร 
1. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูย้ ืน่ความจ านง (สมาชกิ) 
2. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัทนุ (บุตร-ธดิา) 
3. ส าเนาสมดุรายงานผลการเรยีนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรยีนของผูร้บัทนุการศกึษา (บุตร-ธดิา) 
4. สลปิเงนิเดอืนหรอืหนงัสอืรบัรองรายไดข้องผูแ้สดงความจ านงขอรบัทนุ (สมาชกิ) 
5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดงความจ านงขอรบัทนุ (สมาชกิ) **(ถา้ม)ี 
 

วิธีการสมคัร 
กรอกรายละเอยีดในใบสมคัรพรอ้มแนบหลกัฐาน และสง่กลบัใหส้มาคมฯ  โดยขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ี ่สมาคมนักขา่ววทิยุและ

โทรทศัน์ไทย  เลขที ่538/1 ถ.สามเสน ดุสติ กทม. 10300  (เอกสารตอ้งถงึสมาคมฯ ภายในวนัหมดเขตรบัใบสมคัร)  
โทรศพัท ์ 02-243-8479 หรอืดาวน์โหลดที ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja  
 

หมดเขตย่ืนใบสมคัรรบัทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 
ภายในวนัองัคารท่ี  25 กนัยายน 2561  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 



 

 

 
ใบสมคัรขอรบัทนุการศึกษาบตุร-ธิดา 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทยประจ าปี 2561 
 

ข้อมลูผู้ยื่นค าขอ     

ช่ือ-นามสกลุ..................................................................................................................................................... ...... 

ท่ีอยู่......................................................................................................................................................................... 

 เป็นทรพัยสิ์นของตนเอง        เช่าอาศยั         อ่ืนๆ(ระบ)ุ...................................................................... 

มือถือ...............................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร.................................................... 

ต าแหน่ง.........................................................ช่ือท่ีท างาน...................................................................................... 

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................. ........ 

อตัราเงินเดือน........................................บาท รายได้อ่ืนๆ..............................................บาท 

สถานภาพสมรส        อยู่ด้วยกนั      แยกกนัอยู ่      ม่าย   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....................................... 
 

ข้อมลูคู่สมรส (ถ้ามี) 

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................................................... ......................................................... 

ช่ือท่ีท างาน...........................................................................................ท่ีอยู.่........................................................... 

........................................................................................................................................................ ........................ 

อตัราเงินเดือน.........................บาท รายได้อ่ืนๆ...............................บาท โทรศพัท์ติดต่อ..................................... 
 

ข้อมลูบตุร 

จ านวนบตุร....................................................คน 

1. ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................. .......................................  

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 

2. ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................................................   

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 

3. ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................................. ...........................  

 สถาบนัการศึกษา.......................................................................................................ชัน้ปี.................................... 

ข้อมลูผู้รบัทุน 

ช่ือ-นามสกลุ........................................................................ความสมัพนัธก์บัผู้ยื่นค าขอ............................................ 
ขณะน้ีเรียนอยู่ท่ี ..........................................................................ชัน้ปี...........................คะแนนเฉล่ีย........................ 



 

 

 

 เคยรบัทุนการศึกษาจากองคก์รต่างๆ  ไม่เคยรบัทุนการศึกษาจากท่ีใดมาก่อน 

ถ้าเคยรบัทุนการศึกษา โปรดระบุ 

1.............................................................................................ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 

2. ...........................................................................................ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 

3. ...........................................................................................ปีพ.ศ........................จ านวนเงิน........................ 

กรณุาระบคุวามจ าเป็นท่ีท่านสมควรได้รบัทุน  

........................................................................................................................................................................ ...... 

.............................................................................................................................................................................. 

 ขอรบัรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ  หากพบว่ามีการให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีคืน
สิทธิในการรบัทุนและยินยอมชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ทัง้หมดอนัเน่ืองจากการให้ข้อมลูเทจ็ดงักล่าว  
 

ลงช่ือ.............................................................................  
 

   (.................................................................................) 
ผู้ยื่นค าขอรบัทุน 

วนั/เดือน/ปี..................................................................... 
    
หมายเหตุ 1. กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน มิฉะนัน้อาจไม่ได้รบัการพิจารณา 
  2. คณะกรรมการพิจารณาทุน อาจติดต่อกลบัเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติม 

 3. ยื่นใบสมคัร ภายในวนัองัคารท่ี 25 กนัยายน 2561  (ก่อนเวลา 18.00 น.) 
ทางสมาคมฯ จะแจง้สมาชกิผูไ้ดร้บัทนุ ระหวา่งวนัที ่ 26 - 28 กนัยายน 2561 ซึง่จะแจง้ทางโทรศพัทก์บัสมาชกิทีไ่ดร้บัทนุ

เทา่นัน้ หรอืดรูายชือ่ไดท้ี ่www.thaibja.org หรอื www.facebook.com/thaibja หรอืสอบถามไดท้ี ่0-2243-8479 
***สามารถส่งใบสมคัรไดท้างเมล thaibja@hotmail.com หรอืทางแฟ็กซ ์0-2243-8489  
**เมือ่ส่งเอกสารแลว้ รบกวนโทรเชค็ทีส่มาคมฯ อกีครัง้**    
 

เง่ือนไขการขอรบัทุน 
1. ผูย้ื่นความจ านงขอรบัทุนจะตอ้งด ารงสถานภาพเป็นสมาชกิ สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย อย่างน้อย 1 ปี (นบัจากวนัทีร่บัเป็น
สมาชกิสมาคมฯ) และไดช้ าระเงนิค่าบ ารุงสมาชกิสมาคมฯ ในปี 2561 เรยีบรอ้ยแลว้*** 
2. สามารถขอรบัทุนการศกึษาบตุร -ธดิาไดค้รอบครวัละ 1 ทุนเท่านัน้  
3. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นความจ านงเคยรบัทุนของสมาคมฯ มาก่อน คณะกรรมการพจิารณาทุน จะพจิารณาใหทุ้นกบัสมาชกิทีไ่ม่เคยไดร้บัทุนมา
ก่อนเป็นอนัดบัแรก หรอืมจี านวนครัง้ในการรบัทุนน้อยครัง้กว่า ตามล าดบั 
4. รายไดร้วมของครอบครวั(รวมคู่สมรส) ไม่เกนิ 70,000 บาท 
5. ทัง้น้ี การตดัสิน ของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นท่ีสุด 

มเีอกสารแนบ ดงันี้ (กรุณา  ตามเอกสารทีแ่นบมา) 
 1. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น
ของผูย้ื่นความจ านง (สมาชกิ) 
 2. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น
ของผูร้บัทุน (บุตร-ธดิา) 
 3. ส าเนาสมุดรายงานผลการเรยีนหรอืส าเนาบตัร
ประจ าตวันกัเรยีนของผูร้บัทุนการศกึษา (บุตร-ธดิา) 
 4. สลปิเงนิเดอืนหรอืหนงัสอืรบัรองรายไดข้องผู้
แสดงความจ านงขอรบัทุน (สมาชกิ) 
 5. หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของผูแ้สดง
ความจ านงขอรบัทุน (สมาชกิ) **(ถา้ม)ี 
 


