ที่ ส.พ.จ.ท.474/2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง
เรียน

การต่ ออายุ ส มาชิ ก สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ และผู้ จ าหน่ ายหนั ง สื อ แห่ งประเทศไทย
ประจาปี 2562
สมาชิกสามัญและสมทบสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จาหน่ ายหนังสือแห่ งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1) แบบฟอร์ มการต่ออายุสมาชิก
2) แบบฟอร์ ม PUBAT Membership Directory 2019

เนื่ อ งจากสถานภาพการเป็ นสมาชิ ก สามัญ และสมทบของสมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ ฯ จะเป็ นไป
ตามปี ปฏิทินโดยเริ่ มนับตังแต่
้ เดือนมกราคม และสิ ้นสุดลงในเดือนธันวาคมของทุกปี
ในการนี ้เพื่อเป็ นการรักษาสมาชิกภาพของท่าน สมาคมผู้จดั พิมพ์ฯ จึงขอให้ ทา่ นกรุณาดาเนินการ
ต่ออายุสมาชิกประจาปี 2562 โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มการต่ออายุสมาชิก (สิ่งที่แนบมาด้ วย 1)
โดยมีรายละเอียดอัตราค่าบารุงสมาชิกสามัญตามรายได้ จาก ภ.ง.ด.50 (หรื อ ภ.ง.ด.91) ประจาปี 2560 ดังนี ้
รายได้ /ปี ตาม ภ.ง.ด.50 ประจาปี 2560

ค่ าสมาชิก/ปี

ต่ากว่า 5 ล้ านบาท

1,000 บาท

มากกว่า 5-10 ล้ านบาท

2,000 บาท

มากกว่า 10-20 ล้ านบาท

3,000 บาท

มากกว่า 20-40 ล้ านบาท

4,000 บาท

มากกว่า 40-60 ล้ านบาท

5,000 บาท

มากกว่า 60-80 ล้ านบาท

6,000 บาท

มากกว่า 80-100 ล้ านบาท

7,000 บาท

มากกว่า 100-300 ล้ านบาท

10,000 บาท

มากกว่า 300-500 ล้ านบาท

15,000 บาท

มากกว่า 500-1,000 ล้ านบาท

20,000 บาท

1,000 ล้ านบาทขึ ้นไป

25,000 บาท

สมาชิกสมทบ

1,000 บาท

ทัง้ นี ข้ อให้ ท่า นนาเอกสารประกอบการต่ออายุสมาชิ กทัง้ หมด (รายละเอี ยดตามแนบท้ ายนี )้
ไปด าเนิ น การที่ ส มาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ และผู้ จ าหน่ ายหนั งสื อ แห่ งประเทศไทย เลขที่ 83/159
ซอยงามวงศ์ ว าน 47 (ชิ น เขต 2) แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพฯ 10210 ภายในวั น ที่
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมผู้จดั พิมพ์ฯ
จะจัดขึน้ ในปี 2562 สมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดาเนิ นการต่ ออายุสาหรั บสมาชิ กที่นาส่ ง
เอกสารประกอบครบถ้ วนเท่ านั้น และสมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ จะนาส่ งใบแจ้ งชาระเงิน และใบเสร็ จรั บเงิน
ให้ กับท่ านในลาดับต่ อไป
เอกสารประกอบการต่ ออายุสมาชิก มีดังนี ้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
1. แบบฟอร์ มการต่ออายุสมาชิกที่กรอกรายละเอียด 1. แบบฟอร์ มการต่ออายุสมาชิกที่กรอกรายละเอียด
ครบถ้ วน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ครบถ้ วน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 )
2. ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นบริ ษั ท 2. ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นบริ ษั ท
(นิ ติ บุ ค คล) หรื อส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ชย์ (นิ ติ บุ ค คล) หรื อส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ชย์
(บุคคลธรรมดา)
(บุคคลธรรมดา)
3. ส าเนา ภ.ง.ด.50 (นิ ติ บุค คล) หรื อ ภ.ง.ด. 91 3. (บุคคลธรรมดา) ประจาปี 2559 ทุกหน้ า หรื องบดุล
และงบรายรับ-รายจ่ายประจาปี ที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชี
รั บ ร อ ง ( ส า หรั บ ห น่ ว ย ง า น รา ช ก า ร มู ล นิ ธิ
และสมาคม)
4. แบบฟอร์ ม PUBAT Membership Directory 4. แบบฟอร์ ม PUBAT Membership Directory
2019
2019
หมายเหตุ **ค่ าต่ ออายุสมาชิกไม่ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
อนึง่ หากท่านไม่สะดวกที่จะต่ออายุหรื อได้ ยกเลิกการดาเนินธุรกิจแล้ ว สมาคมผู้จดั พิมพ์ฯใคร่ ขอ
ความกรุณาให้ ทา่ นทาจดหมายแจ้ งไปยังสมาคมผู้จดั พิมพ์ฯ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เช่นกัน และหาก
ต่อไปในภายหน้ าท่านต้ องการกลับเข้ ามาเป็ นสมาชิ กอีกครั ง้ ท่านจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครสมาชิ ก
พร้ อมยื่นหลักฐานเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาการเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่
พร้ อมกันนี ้สมาคมผู้จดั พิมพ์ฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน กรุณากรอกรายละเอียด
ให้ ครบถ้ วนลงใน แบบฟอร์ ม PUBAT Membership Directory 2019 (สิง่ ที่แนบมาด้ วย 2) เพื่อที่สมาคม
ผู้จดั พิมพ์ฯ จะนาข้ อมูลดังกล่าวของท่านไปจัดทาข้ อมูล PUBAT Membership Directory 2019 และนาไป
เผยแพร่ในงานหนังสือที่ตา่ งประเทศในปี 2562 โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น

สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ ฯ ใคร่ ขอขอบคุ ณ มา ณ โอกาสนี ส้ าหรั บ ความร่ วมมื อ เป็ นอย่ า งดี
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชาดา สหัสกุล)
นายกสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่ อ : เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน ฝ่ ายสมาชิ กสัมพันธ์
คุณจุฑา ธูปพุทธา โทร. 02-954-9560 ต่อ 103 มือถือ. 097-1677515
อีเมล : n-chutha@pubat.or.th
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แบบฟอร์ มต่ ออายุสมาชิก ประจาปี 2562
 สมาชิกสามัญ

 สมาชิกสมทบ

ส่วนนี ้เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ………………..
เลขที่สมาชิก ……………………….
วันที่รับเอกสาร………….………….

กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่ องเพื่อสิทธิประโยชน์ ในการรับบริการ และการส่ งข่ าวสารต่ างๆ ของสมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ
1. ชื่อสมาชิก (ภาษาไทย) คณะบุคคล/ หจก./ หสม./ สานักพิมพ์ / บริ ษัท / อื่นๆ……………………………………………….………..
2. ชื่อสมาชิก (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………...……………...
3. ชื่อ-นามสกุลของผู้มีอานาจลงนาม ………………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. ชื่อ-นามสกุลของผู้ประสานงาน (สาหรั บส่ งเอกสารต่ างๆ รวมถึงการจองบูธ) ..…………………………………………………
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ที่อยู่สาหรั บออกใบเสร็ จรั บเงิน
เลขที่..............อาคาร.............................ชัน...........หมู
้
.่ ..........ซอย.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.........................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..............................................................  สานักงานใหญ่  สาขา......................................
6. ที่อยู่สานักงาน (สาหรั บส่ งเอกสารต่ างๆ รวมถึงการจองบูธ)  เช่นเดียวกับในข้ อ 5
เลขที่..............อาคาร...............................ชัน...........หมู
้
.่ ..........ซอย...............................ถนน........................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์............................................โทรสาร.......................................Website.............................................................
e-mail 1.)………………………………………………2.)……………...........................................3.)...............................................
7. ประเภทธุรกิจ
 สานักพิมพ์  ผู้จด
ั จาหน่าย  ร้ านหนังสือ  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………...
8. ชื่อบริษัท/สานักพิมพ์ ในเครือ …………………………………………………………………………………………..................................
9. ประเภทหนังสือที่จดั พิมพ์ / จาหน่ ายเป็ นหลัก
[ ] 1. สาหรับเด็กเล็ก
[ ] 2. การ์ ตนู / การ์ ตนู ความรู้
[ ] 3. คูม่ ือเรี ยน/สอบ
[ ] 4. การศึกษา / วิชาการ
[ ] 5. จิตวิทยาทัว่ ไป
[ ] 6. ศาสนา / ปรัชญา
[ ] 7. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
[ ] 8. ท่องเที่ยว
[ ] 9. กีฬา / นันทนาการ
[ ] 10. ประวัติศาสตร์ /อัตชีวประวัติ
[ ] 11. รัฐศาสตร์
[ ] 12. บริ หารธุรกิจ / การตลาด
[ ] 13. ภาษาศาสตร์
[ ] 14. นวนิยาย / วรรณกรรม
[ ] 15. เรื่ องสัน้ / ร่วมสมัย
[ ] 16. งานอดิเรก-งานฝี มือ
[ ] 17. นิตยสาร
[ ] 18. พืช / การเกษตร
[ ] 19. บ้ าน / ที่อยูอ่ าศัย
[ ] 20. อาหาร/เครื่ องดื่ม
[ ] 21. สัตว์เลี ้ยง
[ ] 22. สุขภาพ/ความงาม/แฟชัน่
[ ] 23. อื่นๆ(โปรดระบุ) ....................................................................................
10. จานวนพนักงานในบริษัท.................................คน

1
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หมายเหตุ :
1. ไม่ รับเอกสารต่ ออายุทางโทรสาร (FAX)
2. ขอความกรุ ณานาเอกสารประกอบการต่ ออายุสมาชิกทัง้ หมด ไปดาเนินการหรือส่ งข้ อมูลทางไปรษณีย์
ที่ส มาคมผู้ จั ดพิ มพ์ แ ละผู้ จาหน่ า ยหนั งสื อ แห่ ง ประเทศไทย เลขที่ 83/159 ซอยงามวงศ์ ว าน 47
(ชินเขต 2) แขวงทุ่ งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 12 ธั นวาคม พ.ศ. 2561
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสิท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส มาคมผู้จัด พิ ม พ์ ฯ จะจัด ขึ น้ ในปี 2562
สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ อายุ ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ น าส่ ง เอกสาร
ประกอบครบถ้ ว นเท่ า นั้ น และสมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ ฯ จะน าส่ ง ใบแจ้ งช าระเงิ น และใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ให้ กับท่ านในลาดับต่ อไป
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร ชื่อผู้ติดต่ อ e-mail หรือ เว็บไซต์ กรุ ณาแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์ อักษรและส่ งเอกสารไปที่สมาคมผู้จดั พิมพ์ ฯ เท่ านัน้
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับและระเบียบการเป็ นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ และขอรั บรองว่ า
ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติตามโดยเคร่ งครั ดทุกประการ พร้ อมกับได้ จัดส่ งเอกสารการต่ ออายุสมาชิกให้ กับสมาคม
ผู้จัดพิมพ์ ฯ เรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ และประทับตรา…………………………………………………ผู้มีอานาจลงนาม
(……………………………………………………..)

ตาแหน่ ง…………………………………………………….…………
วันที่…………………/…………………….………/…………….…….
สาหรับเจ้ าหน้ าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ
เอกสารประกอบการพิจารณาต่ ออายุสมาชิกปี 2562
 1. แบบฟอร์ มการต่ ออายุสมาชิกที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
 2. เอกสารแสดงการจัดตัง้ และเอกสารด้ านการเงิน
 ประเภทนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท
 สาเนา ภ.ง.ด. 50 ในปี ที่ผา่ นมา หรื อ
 งบดุล / รายรับ-รายจ่ายในปี ที่ผา่ นมา โดยมีผ้ ต
ู รวจสอบบัญชีลงนามรับรอง
 ประเภทบุคคลธรรมดา  สาเนา ภ.ง.ด. 91 ในปี ที่ผา่ นมา
 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 3.

แบบฟอร์ ม PUBAT Membership Directory 2019

จานวน ................................. บาท
(สั่งจ่ ายในนาม “สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จาหน่ ายหนังสือแห่ งประเทศไทย” )
หรือ
 สาเนาใบโอนเงินธนาคาร (ใบ Pay in) จานวน ................................. บาท
เอกสารที่ได้ รับ
 ครบ
 ไม่ครบ ขาดเอกสาร.........................................................................
* ลงนาม................................................เจ้ าหน้ าที่สมาคมผู้จดั พิมพ์ ฯ วันที่.............เดือน..............พ.ศ........... *

 4.

เอกสารการชาระเงิน

 เช็คชาระค่าบารุงสมาชิก

2
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2019 PUBAT Membership Directory
Information about your company
Company Name………………………………………………………………………………………………………………………………
Address:…………………………………………………….…………………………………...……...………...………….……………….
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Province……………………………..………………………………..………..…….Postcode…………………………………………….
Copyrights Contact Person: (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………..………………….…………………………….
Tel.:…………………………………………………..…..………………Fax:…………………...……………………...…………………..
Website:……………………………………..……….………………….E-mail:……………………..….……………..…..………………
Your Company was established in ___ ___ ___ ___ (for example 1987)
Type of Business : Please tick all that applies to your company:
 Publisher

 Wholesaler

 Export & Import

 Bookstore

 Literary Agency

 Government Body

 Others: please specify…………………………………

Specialties
 Children’s Book

 Comics/Educational Comics

 Practice Books/Study-aids

 Reference Books/Textbooks

 Psychology/Self-Development

 Philosophy/Religion

 Computer/Technology

 Map/Travel/Lifestyle

 Sports/Game

 History/Biography

 Political Science

 Management/Marketin

 Linguistics/Language Book

 Novel/Literature

 Short Story/Poem

 Handicraft

 Magazines/Journals

 Agriculture

 Home/Garden

 Food/Beverage

 Pet/Family

 Health/Beauty/Fashion

 Rare Book/Used Book

 Foreign Book

 Software/Multimedia

 Others: please specify …………….………….…………………..……..

Products
 Books

 E-books

 CD-Roms

 Computer Software

 Others: please specify ………………………………………..……..

Please complete this form and return it by post to PUBAT no later than 12 December 2018.

