ติดรูปสี 2 นิ ้ว

ใบสมัครสมาชิกสามัญ

2 แผ่น

ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)...........................................................นามสกุล...........................................................ชื่อเล่น................
ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss/Mrs.)...................................................................Surname........................................................Nickname...............
เกิดวันที่.................เดือน................................พ.ศ.....................อายุ................ปี ...............เดือน ปั จจุบนั เป็ นผูส้ ื่ อข่าวองค์กร หนังสื อพิมพ์ ,
วิทยุ ,โทรทัศน์, นิตยสาร, เว็บไซต์(ชื่อองค์กร)..................................................................ตําแหน่ง................................................................
ข่าวเศรษฐกิจสาย.............................................โทรศัพท์(02)............................................Email. :..................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้...........................ซอย............................ถนน.............................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์มือถือ...................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................................................ออกที่ ..............................................หมดอายุปี..........................
จบการศึกษาระดับสูงสุด....................................คณะ.............................................................มหาวิทยาลัย.....................................................
พ.ศ.................. .เริ่ มทํางานข่าว(องค์กรปัจจุบนั )....................................................................................ระหว่างปี ..........................................
สถานภาพครอบครัว
โสด
แต่งงาน มีบุตรจํานวน.........................คน กําลังศึกษาอยู.่ ...............................คน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ และได้ทราบถึงสิ ทธิและหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ
สมาคมฯ และขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ................................................................(ผูส้ มัคร)
(...........................................................................)
วันที่ ...............เดือน..................................พ.ศ...................

ผู้รับรอง

ลงชื่อ................................................................(ผูร้ ับสมัคร)
(...........................................................................)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ...................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า(นาย,นาง,นางสาว).........................................................นามสกุล.....................................................(ผูส้ มัคร)
เป็ นผูส้ ื่ อข่าวสายเศรษฐกิจจริ ง และข้อความที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
1.ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................................สมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจปี พ.ศ.........
ปั จจุบนั สังกัด หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร เว็บไซต์ หรื อสื่ ออื่น ๆ(โปรดระบุ)................................................................................
ลายมือผูร้ ับรอง..........................................................................................
2.ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................................สมาชิกสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจปี พ.ศ.........
ปั จจุบนั สังกัด หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร เว็บไซต์ หรื อสื่ ออื่น ๆ(โปรดระบุ)................................................................................
ลายมือผูร้ ับรอง..........................................................................................
3.ชื่อ..................................................นามสกุล................................................................บรรณาธิการ/หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร เว็บไซต์ หรื อสื่ ออื่น ๆ(โปรดระบุ).......................................................................................................
ลายมือผูร้ ับรอง.........................................................................................
กรอกต่ อหน้ าสอง

ประวัตกิ ารทํางาน ( โปรดระบุโดยละเอียด)
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน
ปี ทีเ่ ข้ าทํางาน

ตําแหน่ ง

สายข่ าว

ระเบียบและสวัสดิการของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่ าวเศรษฐกิจ (ศึกษาอย่ างละเอียด www.econmass.com)
1. สมาชิกพึงได้รับความช่วยเหลือ
3.1 กรณี สมาชิกคลอดบุตรได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการ
1.1 ค่าคลอดบุตร
คลอดครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
1.2 ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยจต้องเข้ารับการรักษาตัวใน 3.2 กรณี ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยสมาชิกสามารถนําบัตร
คลินิกหรื อโรงพยาบาล
สมาชิกติดต่อขอใช้บริ หารรักษาพยาบาลฟรี ในวงเงินไม่เกิน
1.3 ประสบอัคคีภยั /วาตภัย/อุทกภัย
2,000 บาท(สองพันบาท)/ราย/ครั้งคนละ 3 ครั้ง/ปี ใน
1.4 ทุพพลภาพ
โรงพยาบาลที่มีสญ
ั ญากับสมาคมฯสมาชิกตรวจสอบได้ที่
1.5 ถึงแก่กรรม
สมาคมฯ(ยกเว้นแผนกศัลยกรรมตกแต่งและทันตกรรม)
1.6 อื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯจะพิจารณา
3.3 กรณี ประสบอัคคีภยั /วาตภัย/อุทกภัยได้เงินช่วยเหลือจาก
เห็นสมควรในแต่ละกรณี
สมาคมฯรายละไม่ต่าํ กว่า 3,000 บาท(สามพันบาท)แต่ไม่เกิน
2. คุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ
10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
2.1 ไม่เป็ นผูค้ า้ งชําระค่าบํารุ งประจําปี
คณะกรรมการสมาคมฯ
2.2 เป็ นสมาชิกสมาคมฯไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (หากตํ่ากว่านี้ให้อยู่ 3.4 กรณี ทุพลภาพ ได้รับเงินช่วยเหลือจามสมาคมฯรายละ
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร)
10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
3. สมาชิกที่จะได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 1 และมีคุณสมบัติ
3.5 กรณี ถึงแก่กรรม ได้เงินประกันคุม้ ครองรายละ 100,000
ตามข้อ 2 มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากสมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ บาท(หนึ่งแสนบาท) และได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมฯอีกราย
ดังนี้
ละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาท)
การสมัครสมาชิก
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญต้องยืน่ ใบสมัครต่อนายทะเบียน ตามระเบียบข้อบังคับกําหนด ณ ที่ทาํ การสมาคมฯพร้อมแสดงตน
ปี ละ 1 ครั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของทุกปี (ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี )
ที่ทาํ การ สมาคมผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจ 3300/63 ตึกช้าง ทาวเวอร์ B ชั้น 9 ห้อง C ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2937-3294-6 / Email : econmass@gmail.com
เงื่อนไขการสมัคร
1. ต้องมีสมาชิกเก่าเซ็นรับรอง 2 ท่าน และหัวหน้าข่าวหรื อบรรณาธิการข่าว 1 ท่าน
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
3. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯต้องเป็ นผูส้ ื่ อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น หากทราบภายหลังว่าเป็ นผูส้ ื่ อข่าวสายอื่นทางสมาคมฯ
สามารถคัดชื่อออกจากการเป็ นสมาชิกได้ทนั ที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

