The privileges of TGJTA members

1.Valuable documents

• The TGJTA membered certification (for 1 year) to make a
confident to custoers
• The TGJTA membership card.

2.Used of the privileges from
the Government Sector
TGJTA Member can request for
membership as Supporting documents
for your application for:

3. Knowledge Development
and expansion market
both in Thailand and
Overseas

4. Public Relations and
information

• Exemption of VAT for importation of raw meterials (Phor
Phor 01.5 form and Phor Pho01.3 form)
• Request to be classified as a good exporter or registered
export operator so as to allow faster and more convenient
VAT refund process (according to Notification of the
Revenue Depatment)
• APEC Business Travel Card (ABTC), which is similar to visa for
the holder to use the card along with his/her Passport to
enter 18 APEC member countries (For thai natonality).
• Eligible to apply to be member of Jewel Fest Club for
retailers which aims to build confidence and create good
image of the Thai gems and jewelry industry.

• Be able to attend for business matching,and the gems and
jewelry exhibitio both in Thailand and Overseas.
• Be able to attend seminars and participate in programs or
activities organized by the TGJTA and govenmment.
• Be able to obtain advices on issue regarding the gems and
jewelry industry.

• TGJTA members will be promoted four company on the
TGJTA website www.thaigemjewerly.co.th
• TGJTA members will receive all beneficial information for
doing business both in Thailand and Overseas as well as the
iformation about academic seminars through TGJTA online
media such as email,website,Facebook (Thai Gem and
Jewelry Traders Association),and official line (@TGJTA).

ระเบียบและขัน้ ตอนการสมัคร
• ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.thaigemjewelry.or.th หรื อ
ติดต่อ คุณชาลิสา คุณอรพินท์ 02-6301390-7 ต่อ 169 125
email: chalisa1970@gmail.com
email:orapin@thaigemjewelry.or.th

• กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุไว้ ในใบสมัคร
• จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรื อนามายื่นได้ ที่สานักงานสมาคมฯ
• นายทะเบียนสมาคมฯ พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หาก
คุณสมบัติถกู ต้ อง จะนาเสนอต่อที่ประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• หากผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ ทางสมาคมฯ จะทาการออกเอกสาร
หลักฐานการเป็ นสมาชิกให้ ในลาดับต่อไป

Membership Procedures and
Qualifications
• Download the form at www.thaigemjewelry.or.th
or contact Ms.chalisa, Ms.Orapin 02-6301390-7
ext.169 ,125
email:chalisa1970@gmail.com
email:orapin@thaigemjewelry.or.th
• Fill the form and attached documents as
requirement.
• Submit to the Thai Gem and Jewelry Trader
Association office or sent by mail.
• When Membership Director verify your
documents then he will propose your
application, request to the TGJTA’s Board of
Directors at monthly meeting.

• หากไม่ผา่ นการพิจารณา ทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้ งผลทางอีเมล
หรื อไปรษณีย์ให้ ทราบในลาดับต่อไป

• If Board of Directors approve. The Association
will issue the membership certificate and will
sent to you by e-mail or fax that follow by the
TGJTA procedure.

• ผู้สมัครจะเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการ
สมาคมฯ และชาระค่าลงทะเบียนพร้ อมทังค่
้ าบารุงต่างๆ ครบถ้ วน

• If it does approve, The Association will inform
you via e-mail or fax that follow by the TGJTA
procedure.

• ท่ านสามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ ทุกวันในเวลาทาการ 9.00
น.-17.00 น.(จันทร์ -ศุกร์ )

• Your membership will be complete once the
Board of Directors give an approval, and your
registration fee as well as the membership fee
have been received.
• Application Forms can be submitted to TGJTA’s
every working day 9.00am - 17.00pm.(Monday Friday)

ข้ อควรทราบ และ คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
Rules & Regulations and Qualifications (หน้ าที่ 1)
1.) ประเภทของสมาชิก แบ่ งเป็ น 3 ประเภท
1.สมาชิกสามัญ หมายถึง นิติบคุ คล ที่จดทะเบียนถูกต้ องตามกฏหมายไทย

1.) 3 types of TGJTA member
1. Ordinary Member means a juristic person who make

ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้ า อุตสาหกรรม หรื อเกี่ยวเนื่องกับการค้ า

legitimate registration according to the Thai law and

อัญมณีเครื่ องประดับ เครื่ องมือเครื่ องจักร สถาบันการศึกษา นิตยสาร

engages in trading and/or manufacturing of gem and

นิคมอุตสากรรมและศูนย์การค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ

jewelry products, related machinery and equipment,
gems and jewelry educational institutes, Magazine
industrial estate as well as gems and jewelry trading center.

2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง บุคคลธรรมดา ซึง่ เป็ นช่างเจียระไน นักออกแบบ
หรื อผู้มีอาชีพเกี่ยวข้ องในทางการค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่มีอปุ การะคุณ หรื อ ประกอบคุณงาม

2. Associate Member means a person who is grinding technician,
designer, or run a business related to gems and jewelry.
3. Honorary Member means a supportive person or a person who

ความดีแก่สมาคม และได้ รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสมาคม

build up association’ s reputation as well as a person who was

โดยมติให้ เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิไ์ ด้ ตลอดชีพ

nominated from TGJTA board of directors to be a Lifelong
honorary member.

2.) คุณสมบัติผ้ สู มัคร (กรณีเป็ นนิติบุคคล)

2. ) Applicant's Qualifications (Company)

1. จดทะเบียนจัดตังนิ
้ ตบิ ุคคลมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

1. Company registration period not less than 6 Months.

2. ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท

2. Registered Capital must be at least 500,000 Baht.

3. มีสานักงานอยู่จริ งตรงตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

3. Company's office exists as mentioned in The Ministry of
Commerce.

4. ผู้สมัครที่เป็ นชาวต่างชาติต้องได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทย

4. Foreign applicants must be permitted to stay in Thailand not less

แล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้ อมทังมี
้ ใบอนุญาการทางานอย่างถูกต้ อง

than one year and should have work permit.

แล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้ อมทังมี
้ ใบอนุญาตการทางานอย่างถูกต้ อง

than one year and should have work permit.

3. ) อัตราค่ าลงทะเบียนและค่ าบารุ งสมาคมฯ
2.1. สมาชิ กสามัญ (นิ ติบคุ คล)

3.) Registration Fees and Annual Membership fees :2.1 Ordinary member (Company)

จะต้ องชาระค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 10,000 บาท

Registration fee 10,000 Baht and

และค่าบารุ งสมาคมฯ เป็ นประจาปี ๆ ละ 4,000 บาท

membership fee 4,000 Baht/year

หรื อตามที่คณะกรรมการสมาคมกาหนด

or according to the amount set by Board of Directors.

2.2 สมาชิ กวิ สามัญ (บุคคลธรรมดา)

2.2 Associate member (Person)

จะต้ องชาระค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 1,000 บาท

Registration fee 1,000 Baht and membership fee 1,000 Baht/year.

และค่าบารุ งสมาคมฯเป็ นประจาปี ๆ ละ 1,000 บาท

or according to the amount set by Board of Directors.

หรื อตามที่คณะกรรมการสมาคมกาหนด
3.3 สมาชิ กกิ ตติ มศักดิ์

ไม่เสียค่าใช้ จ่าย

4.) สมาชิกสมัครใหม่ ต้ องมีสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ค้าอัญมณี
ไทยและเครื่ องประดับเป็ นผู้รับรอง 2 บริ ษัท
5.) สมาชิกผู้รับรอง จะต้ องเป็ นสมาชิกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถรับรอง
สมาชิกใหม่ได้ ปีละไม่เกิน 20 ราย ต่อปี

3.3 Ordinary member Do not pay membership
4.) New Member must be recognized by two Ordinary Members of
TGJTA.
5.) Endorsers must be members for over one year period, can propose
not more than twenty applicants per year.

ข้ อควรทราบ และ คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
Rules & Regulations and Qualifications (หน้ าที่ 2)
6. ) สมาชิกสมัครใหม่ จะต้ องชาระค่ าสมาชิกดังนี ้ :-

6.) New applicants must pay fees:

(ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า+ค่าบารุ ง+VAT) โดยชาระพร้ อมการยื่นใบสมัคร

(Registration fee + Membership fee + VAT) upon submitting

โดยสัง่ จ่ายเช็คในนาม "สมาคมผูค้ า้ อัญมณี ไทยและเครื ่องประดับ" และ

application forms, according to the date of application.

เนื่องจากอายุสมาชิกสิ ้นสุดในวันเดียวกันคือ 31 ธันวาคม ของทุกปี

The payment must be paid by cheque to "Thai Gem and Jewelry

จึงแบ่งอัตราค่าบารุ งตามระยะเวลาที่สมัคร ดังนี ้ :-

Traders Association"

3.1 สมาชิกสามัญ

3.1 Ordinary member (Company)

ม.ค. - มิ.ย.

4,000.- บาท

ก.ค. - ธ.ค. 2,000.- บาท

3.2 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลธรรมดา)
ม.ค. - มิ.ย.

1,000.- บาท

January - June 4,000 Baht

July - December 2,000 Baht

3.2 Associate member (Person)
ก.ค. - ธ.ค. 500.- บาท

January - June 1,000.- Baht

July - December 500 Baht

7.) อายุสมาชิกภาพ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

7.). Membership expiry date is December 31st of each year.

8) วันเริ่มสมาชิกภาพ จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ริ ับ

8.) Your membership will be effective when your application has

เข้ าเป็ นสมาชิกและท่านได้ ชาระค่าลงทะเบียนแรกเข้ าและค่าบารุ งแล้ ว

been considered and approved by the TGJTA Board of Directors,
and you pay the Registration fee and Membership fee.

9.) สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ ประเภทที่ 1 เท่ านัน้
ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี

9.) Ordinary Members and honorary type 1 only will have the right
to vote in TGJTA's Annual Ordinary Meeting.

หรื อในที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อการออกเสียงเลือกตังคณะกรรมการ
้
10.) สมาชิกสามัญที่มีอายุครบ 1 ปี เท่านันจะมี
้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตังคณะกรรมการ
้
และสมาชิกที่มีอายุครบ 2 ปี เท่านัน้ ที่สามารถ
ส่งผู้แทนเข้ ารับเลือกตังกรรมการสมาคมฯ
้

11.) หน้ าที่ของสมาชิก
1. ต้ องปฏิบตั ติ าม ข้ อบังคับระเบียบของสมาคมฯ มติของที่ประชุมใหญ่
และมติของคณะกรรมการสมาคมฯ โดยเคร่ งครัด
2. ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ ส่วนเสียของสมาคมฯ

10.) Being a member for over a one year period will have the right
to vote in the election and after being a member for over two yeas, you
can send the authorized representative to vote on your behalf.

11.) Responsibilities of members
1. Members must follow the rules and regulations of the Association
which are formulated by the general meeting or the board of directors
2.Members must uphold the prestige objectives and take care
the interest s of the Association.

3. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ ให้ เจริ ญรุ่ งเรื องและ
มีความก้ าวหน้ าอยู่เสมอ
4. ชาระค่าบารุ งให้ แก่สมาคมฯ ตามกาหนด
5. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนนาม, นามสกุล, สัญชาติ, ย้ ายที่อยู่,ย้ ายที่ตงั ้
สานักงาน,เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ,เลิกประกอบวิสาหกิจ,หรื อ
เปลี่ยนผู้แทนนิติบคุ คล ต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนสมาคมฯ ทราบ
เป็ นหนังสือภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เปลี่ยนแปลง

3. Members must assist in the promotion and development of the
Association.
4. Members must duly pay the fees and dues.
5.Change of name, surname, nationality, nature of
business, place of business must be reported to the
registrar of the Association in writing within 7 days of the
change.

