ใบสมัครสมาชิก
APPLICATION FOR MEMBERSHIP

สมาชิกลาดับที่ / Membership No._____________อนุมตั ิวนั ที่/Approved Date……………….
ขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภท/Type of Member  สามัญ (นิติบุคคล)/Ordinary (Company)  วิสามัญ(บุคคล)/Associate (Person)
1. ชื่อผูส้ มัคร/ผูแ้ ทนหลัก (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________ สัญชาติ/Nationality ________________

Applicant’s Name / Main Representative (Mr./Mrs./Miss.)
2. ชื่อนิติบุคคล / Company Name _______________________________________________________________________________________
3. นามผูแ้ ทนที่จะใช้สิทธิในสมาคมฯ (กรณี เป็ นนิติบุคคล) / Company’s representatives to act on behalf of the company.
ผูแ้ ทนลาดับที่ 1 / First Representative (Mr./Mrs./Miss) ___________________________________ สัญชาติ/Nationality ________________
ผูแ้ ทนลาดับที่ 2 / Second Representative (Mr./Mrs./Miss) _________________________________ สัญชาติ/Nationality ________________
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมผูค้ า้ อัญมณี ไทยและเครื่ องประดับ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ แล้ว ขอรับรองว่า
หากคณะกรรมการพิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และจะมีข้ ึนในอนาคต โดย
เคร่ งครัดทุกประการ / I would like to apply for a membership with TGJTA and affirm that I have read all the rules and regulations. I certify that if I am
approved to be a member, I will strictly follow all existing rules and regulations of TGJTA and any new ones that may be added in the future.
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระทาของผูแ้ ทนที่กล่าวมานี้ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนเมื่อใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบทันที/ I will take full
responsibility for all matters which have been undertaken by the above mentioned representatives. If the representative(s) is / (are) are changed, I will
inform TGJTA immediately.
ในการติดต่อกับสมาคมผูค้ า้ อัญมณี ไทยและเครื่ องประดับ ผูแ้ ทนลาดับที่ 1 หรื อ ผูแ้ ทนลาดับที่ 2 ตามที่อยูใ่ นใบสมัครเท่านั้นจะเป็ นผูด้ าเนินการ
จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ / Only the first or second representatives indicated above will be contacted by the TGJTA unless
otherwise notified. Applicant must have full authority in his/her company.

ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal

(ลงชื่อ) ผูส้ มัคร/ Applicant’s Signature ___________________________________
( ______________________________)
ตาแหน่ง/Position ________________________________

หมายเหตุ : ผู้สมัคร/ผู้แทนหลัก หมายถึง กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันหรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การที่มีอานาจผูกพันนิติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
โดยพิจารณาจากหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ /Applicant / Main Representative is an authorized director or partner and
is the one whose name is shown in the Company Registration.
: ผู้แทนลาดับ 1,2 หมายถึง บุคคลที่นิติบุคคล(ที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ)นั้น แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบตั ิกิจการต่างๆ ในหน้าที่ และ /
หรื อ ใช้สิทธิแทนนิติบุคคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม และนิติบุคลที่มาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม ต้องผูกพันตามกฏหมายและต้องรับผิดชอบต่อบุคคล
ที่ท่านแต่งตั้ง / The first and second representatives are any persons who have been appointed by the company to act on their behalf. The company
must be in compliance with Thai laws and must take full responsibility for the authorized representatives.
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ประวัตทิ างธุรกิจ
Business Biography

ชื่อผูส้ มัคร/ ผูแ้ ทนหลัก (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________________
Applicant’s Name/Main Representative (Mr./Mrs./Miss)

ชื่อนิติบุคคล /Company Name______________________________________________________________________________
ที่ต้ งั สานักงานเลขที่/Office Address___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์/Telephone No. _______________________________ หมายเลขโทรสาร/Fax No. _________________________________
E-mail Address_____________________________________________ Internet Address ____________________________________________
ID Line :

Facebook :

Instagram :

ประวัตทิ างธุรกิจ/ Business Biography:
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(ลงชื่อ) ผูส้ มัคร/ Applicant’s Signature __________________________________________
ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal

( _______________________________)
ชื่อนิติบุคคล/Company Name ______________________________________
(ลงชื่อ) ผูร้ ับรอง/ 1st Endorser Member’s Signature__________________________________

ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal

ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal
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(__________________________)
ชื่อนิติบุคคล/Company Name ________________________________________
สมาชิกลาดับที่/ Membership No. ______________

ลงชื่อ) ผูร้ ับรอง/ 2nd Endorser Member’s Signature ________________________________
(_______________________________)
ชื่อนิติบุคคล/Company Name ________________________________________________
สมาชิกลาดับที่/ Membership No. _______________
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สมาชิกสามัญ ผู้รับรอง

Endorsing Member (Ordinary member)
ข้าพเจ้า/ I (1st Endorsing member’s name) ___________________________สมาชิกสามัญลาดับที่/ Ordinary Membership No. ___________
ในนาม (บจก.,หจก.,หสน.,)/Company name ____________________________________________________________________________
สถานประกอบการ เลขที่/Office address _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์./Telephone No. ________________________________ โทรสาร./Fax No.___________________________
ขอรับรองว่าผูส้ มัครรายนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมผูค้ า้ อัญมณี ไทย
และเครื่ องประดับทุกประการ/ hereby certify that this applicant’s credibility meets the qualifications for being a member of TGJTA
according to the rules and regulations of TGJTA.

ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal

(ลงชื่อ) ผูร้ ับรอง/ 1st Endorsing Member’s Signature _______________________
(_________________________)
ตาแหน่ง/Position __________________________

ข้าพเจ้า/ I (2nd Endorsing member’s name) ____________________________สมาชิกสามัญลาดับที่/Ordinary Membership No.__________
ในนาม (บจก, หจก, หสน,)/Company name ____________________________________________________________________________
สถานประกอบการ เลขที่/Office address _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์/Telephone No. __________________________________ โทรสาร./Fax No.____________________________
ขอรับรองว่าผูส้ มัครรายนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมผูค้ า้ อัญมณี ไทย
และเครื่ องประดับทุกประการ/ hereby certify that this applicant’s credibility meets the qualifications for being a member of TGJTA
according to the rules and regulations of TGJTA.

ประทับตรานิติบุคคล
Company’s Seal

FM-MB-01/01 (01)

(ลงชื่อ) ผูร้ ับรอง/ 2nd Endorsing Member’s Signature ____________________________
(______________ __________)
ตาแหน่ง/Position _____________________________
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ภาพถ่ ายสถานประกอบ 1 ภาพ

A photo of company location (showing company’s name)

แผนผังแสดงทีต่ ้งั สถานประกอบการ

LOCATION MAP

FM-MB-01/01(01)
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รายละเอียดผู้สมัคร
General Details of Applicant
Please mark  in the box which is the main product and the business that is doing more than other products.
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่ องที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและประเภทของผลิตภัณฑ์ ท่ เี ป็ นผลิตภัณฑ์ หลักที่ทามากกว่ าผลิตภัณฑ์ อ่ ืนๆ

1. WHIICH BUSINESS CATTEGORY/ บริษัทของท่ านทาธุรกิจประเภทใด
 อุตสาหกรรม / Industry
 Jewelry Manufacturer /โรงงานผลิตเครื่องประดับ  Gemstone Cutting Factory /โรงงานเจียระไนพลอย  Mining/การทาเหมืองแร่
 Diamonds Cutting Factory /โรงงานเจียระไนเพชร  Original Equipment Manufacturer (OEM)/รับจ้ างผลิตเครื่องประดับ

 การค้ า / Trading
 Exporter/ผู้สง่ ออก  Importer/ผู้นาเข้ า  Wholesaler /ผู้ค้าส่ง  Retailer/ผู้ค้าปลีก  Agent /ตัวแทนจาหน่าย  Online/ออนไลน์

 บริการ / Services
 Forwarding Agent/ตัวแทนขนส่ง

 Gemological Laboratory /ตรวจสอบอัญมณี

 Precious Metal Identification /ตรวจสอบโลหะมีคา่
 Jewelry Design School/โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ
 Jewelry Coating Services / บริการชุบเครื่องประดับ
 Jewelry Casting Jewelry / บริ การรับหล่องานเครื่องประดับ
 อื่นๆ(โปรดระบุ)/Other (please specify)______________________________________________________________________

2. WHICH PRODUCT CATEGORY/ บริษัทของท่ านผลิตสินค้ าประเภทใด
 อัญมณี / Gemstones
 เพชร/Diamond________%
 อัญมณีเนื ้อแข็ง/Precious Stones _______%
 อัญมณีเนื ้ออ่อน/Semi-Precious Stones _______%
 ไข่มกุ /Pearl________%

 Fancy Diamonds
 Rough Stone
 Rough Stone
 South Sea Pearls

 Rough Diamonds
 Loose Diamonds
 Loose Stone
 Loose Stone  Opal  Jade  Corals
 Tahiti Pearls

 เพชรสังเคราะห์ /Synthetic Diamond CVD ________%
 อัญมณีสงั เคราะห์ / Synthetic Stones ________%
 Rough Stone
 Loose Stone
 อื่นๆ(โปรดระบุ)/Other (please specify)_____________________________________________________________________

 เครื่องประดับ / Jewelry
 เครื่องประดับทอง 99.99 / Gold Jewelry 99.99 _________%
 เครื่องประดับทอง(เค) / Gold Jewelry ( )14K ( )18K ( )22K
 เครื่องประดับทองขาว / White Gold Jewelry _________%
 เครื่องประดับเงิน / Silver Jewelry ________%
 เครื่องประดับทองเหลือง / Brass Jewelry________%
 เครื่องประดับคริสตัล / Crystal Jewelry________%

( )24K ________%
 เครื่ องประดับแพลทินมั / Platinum Jewelry ______%
 เครื่ องประดับซเทอลิง / Sterling Silver Jewelry ______%
 นาฬิกาเละเครื่ องประดับ / Jewelry and Watch________%
 เครื่องประดับทาด้ วยมือ/ Handicraft, Handmade jewelry________%

 เครื่องประดับอัญมณีเทียม,แฟชัน่ / Costume, Fashion Jewelry, Accessories
 อื่นๆ(โปรดระบุ)/Other (please specify)________________________________________________________________________________________

 โลหะมีค่า / Precious metals
 Gold bars/ทองแท่ง

 Platinum bars/แพลทินมั

 Silver bars/เงินแท่ง

 Alloy / โลหะผสม

 Findings/ชิน้ ส่ วน
 Others(please specify)____________________________________________________________________________
 กล่ อง,บรรจุภัณฑ์ / Display & Packaging Material
 Display Materials

 Jewellery and Watch Boxes

 Packaging Materials  Others(please specify)_________________________

 อุปกรณ์ ,เครื่องมือ,เครื่องจักร / Machinery Tools & Equipment
 Checking & Measuring Instruments
 Machines for Jewellery Production
FM-MB-01/01 (01)

 Cleaning Agents & Apparatus  Electronic Balances  Gemological Instruments
 Tools for Jewellery Production  Other (please specify)/อืน่ ๆ(โปรดระบุ)_____________________
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3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่/ Factory Operation License No._______________________________
4. ทุนจดทะเบียน / Registered capital _______________________บาท / Bath
สัดส่วนการถือหุ้น / Shareholding Ratio

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย / Thai Nationality Shareholders. __________%
 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ / Foreigner Shareholders ____________ %
 สัญชาติ / Nationality _______________%  สัญชาติ / Nationality ______________%

4. ตลาดหลักที่สาคัญ (กรุ ณาให้ ข้อมูลปี ล่ าสุดหรื อสงวนสิทธิ์ในการตอบเพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเท่ านัน้ ) /
Company’s major markets (Please specify the latest data for reference only, or you may reserve the right not to disclose.)
 ตลาดภายในประเทศ / Domestic markets  ตลาดต่ างประเทศ / Foreign markets
 สหรัฐอเมริ กา / USA __________%
 ประชาคมยุโรป / EU __________%
 เอเชีย / Asia
 ตะวันออกกลาง/Middle East __________%
 อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify) __________________________
6. จานวนพนักงาน / Number of Employees ________________คน / Person
7. สถานที่จัดส่ งเอกสารเลขที่/Mailing Address  สานักงาน/Office  อื่นๆ (โปรดระบุ)/Other (Please specify) _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
8. วัตถุประสงค์ ท่เี ข้ ามาเป็ นสมาชิกสมาคมฯ/Objective of being our member: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ต้ องการให้ สมาคมฯ ช่ วยเหลือในด้ านใดมากที่สุด/What kind of assistance you need the most from TGJTA: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10. ข้ อเสนอแนะ/Suggestions: _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

หลักฐานประกอบการสมัคร

DOCUMENTS REQUIRED WITH YOUR APPLICATION FORM

1. รูปถ่ายผูส้ มัครขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
1. 2 Photos (1 inch) of the Applicant
2. นามบัตรผูส้ มัคร 1 ใบ
2. Business card
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3 . A copy of identity card (For Thai nationality)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. A copy of house registration (For Thai nationality)
5. ภาพถ่ายสถานประกอบการ 1 ภาพ
5. A Photo of company location (showing company’s name)
6. สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ 1 ฉบับ
6. A copy of VAT registration
7. สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
7. A copy of Shareholders of the company (Limited)
(กรณีเป็ นบริษทั )จากัด 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ทีม่ อี ายุ
8. A copy of the company registration from the Ministry of
ไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
Commerce not more than 6 months from the date of issue
9. สาเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะต่างชาติ )
9. Copies of passport (for foreigners)
10. ใบอนุญาตทางาน 1 ฉบับ(เฉพาะต่างชาติ )
10. Copies of work permit (for foreigners)
(All photocopies must be certified as “true copy” with the company’s seal.)
(สาเนาเอกสาร ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิตบิ ุคคล)
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