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ลำดับที่ สมาชิก .............................(สำหรับเจ้าหน้าที่) 

 

 

        วันท่ี ............. เดือน ................................. พ.ศ. ............................... 

กรณ ีบุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ...................................................................................................................................................................................... 
ช่ือภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ...................................................................................... อายุ .................. ปี สญัชาติ ........................................... 

บัตรประชาชนเลขท่ี     วัน/เดือน/ปี(เกิด) ............................................................................ 

เกี่ยวข้องกับร้านทองเป็น ....................................................................................... (เจ้าของร้าน หรืออ่ืนๆ) โทรศัพท์มือถือ ..........................................  

ID Line: .......................................................  อีเมล (ส่วนตัว / รับขอ้มูลข่าวสารสมาคมฯ) ........................................................................................... 

ช่ือร้านทอง (ช่ือร้าน / คณะบุคคล / หสม.) .................................................................................................................................................................... 

(ช่ือภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................................................ 

เลขทะเบยีนพาณิชย ์

เลขท่ีผู้เสียภาษี                                                                              สรรพากรพื้นท่ี ................................................................................                                                                   

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี ..................หมู่ที ่.......... อาคาร ..................................... ซอย .............................................ถนน......................................................... 
แขวง/ตำบล...................................... เขต/อำเภอ............................................. จังหวัด ......................................... รหสัไปรษณีย์ ................................ 

โทรศัพท ์(ร้าน) ................................. โทรสาร ................................................. อีเมล (รา้น / แสดงหน้าเว็บสมาคม) .................................................... 

Website .......................................... ผู้ประสานงาน ......................................................................... เบอร์โทรตดิต่อ .................................................. 

กรณ ีนิติบุคคล 
ช่ือผู้แทนนิติบุคคล - ใหน้ิติบุคคลเสนอช่ือผู้แทน 1 ท่าน (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... 

ช่ือภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Ms.) ......................................................................................................อายุ .................. ปี สัญชาติ ............................ 

บัตรประชาชนเลขท่ี  วัน/เดือน/ปี(เกิด) ............................................................................ 

ตำแหน่ง .................................................................................. โทรศพัท์มือถือ (ผู้แทนนิติบุคคล)................................................................................... 
ID Line: ................................................ อีเมล (รับข้อมูลขา่วสารสมาคมฯ) ................................................................................................................... 

นิติบุคคล คือ (หจก. / หสน. / บจก. / บมจ. /บล. / บลจ.) ............................................................................................................................................  

(ช่ือภาษาอังกฤษ) ............................................................ ประกอบกจิการในนาม (ชื่อกิจการ หรือชื่อสินค้า กรณีต่างกับชื่อบริษัท).............................................
ทุนจดทะเบียน ................................................................................. ชำระแล้ว........................................................................................................บาท 

เลขท่ีนิติบุคคล        

เลขท่ีผู้เสียภาษี                                                                              สรรพากรพื้นท่ี .................................................................................                                                                   

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี .....................หมูท่ี่ ............. อาคาร .................................. ซอย ........................................... ถนน .....................................................
แขวง/ตำบล ........................................... เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย์ ............................... 
โทรศัพท์ (นิติฯ) ..................................... โทรสาร ....................................... อีเมล (นิติฯ / แสดงหน้าเวบ็สมาคม) ........................................................ 
Website ............................................................... ผู้ประสานงาน (ไม่ใช่ผู้แทนนิติ) ......................................... เบอร์โทรติดต่อ .................................... 

                         

                        

                         

                         

                        

                         

สมาคมค้าทองคำ - GOLD  TRADERS  ASSOCIATION 
33/124 อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร 0-2020-9000 แฟกซ์ 0-2020-9099 
E-mail : contact@goldtraders.or.th     ID Line : @goldtraders     website : www.goldtraders.or.th 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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1. ดำเนินกิจการค้าทองคำมาแล้ว ......... ป ี เริ่มดำเนินกิจการตั้งแตป่ี พ.ศ. .............   โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. ค้าปลีกทองรูปพรรณ   7. บริษัทหลักทรัพย์,ตัวแทนซื้อขายอนุพันธ,์ 

  2. ค้าส่ง-ผู้ผลิตทองรูปพรรณ          ตัวแทนสนับสนุน บริษัท ............................................................................... 

  3. นำเข้า-ส่งออกทองรูปพรรณ  8. ค้าทองคำแท่งผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (ทองออนไลน์)  

  4. นำเข้า-ส่งออกทองคำแท่ง   9. ค้าทองคำแท่ง  

  5. นำเขา้-ส่งออกแร่ทองคำหรือทองผง,  10. ค้าเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย 

                           กิจการเหมืองแร่ทองคำ   11. ช่างทอง,โรงงานผลิตทอง 

  6. ผลิตและค้าทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง    12. โรงงานรีไฟน์เนอรี่,โรงหลอมทอง,โรงสกัดทอง 

       13. กิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับทองคำ (ระบุ) ........................................................... 

2. ขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท           
  สามัญ (มีสิทธิ์ในการได้รับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม) 

   ค่าสมัครแรกเข้า   50,000 บาท   

   ค่าบำรุงสมาชิกปีละ   3,600 บาท     

  วิสามัญ (เหมาะสำหรับกิจการร้านทองทั่วไป)  

   ค่าสมัครแรกเข้า    10,000 บาท   

   ค่าบำรุงสมาชิกปีละ  1,800 บาท             

3. ลักษณะสถานท่ีประกอบการ  

  อาคารพาณิชย ์    โรงงาน       
  ทาวน์เฮ้าส ์    อาคารสำนักงาน 

อาคารชุด     เช่าสถานท่ีในหา้งสรรพสินค้า 

อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................  

4. กรรมสิทธ์ิของสถานท่ีประกอบการ           
  เป็นเจ้าของอาคาร  / สถานท่ี  เป็นผู้เช่าอาคาร / สถานท่ี (กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามหน้าที่ 5 ข้อที่ 8) 

  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................  

5. กรณีที่สมาคมค้าทองคำต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามร้านทองใกล้เคียงข้าพเจ้าได้ที ่

 ช่ือร้านทอง.............................................................................................ชื่อเจ้าของร้านทอง............................................................. 

 โทรศัพท์...........................................................โทรสาร...............................................มือถือ........................................................... 

6. แผนที่ตั้งสถานทีป่ระกอบการของท่าน พร้อมสถานท่ีใกล้เคียงทีส่ำคัญ (สามารถแนบแผนที่แยกออกต่างหากได้) หรือ พิกัด GPS Google Maps  

    (ตัวอย่างเชน่ เส้นรุ้ง ละติจูด Latitude = 13.717946,  เส้นแวง ลองจิจูด Longitude = 100.5193873)  

 

 

 

 

 

Latitude = Longitude = 
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สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิกสมาคมค้าทองคำ 
1. สมาชิกมีสิทธไิด้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าท่ีจะอำนวยได้ 
2. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ของสมาคม  เพื่อนำมาซ่ึง
ความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม  
3. สมาชิกมีสิทธขิอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผู้ทำหน้าท่ีแทนเลขาธิการสมาคม 
4. สมาชิกมีสิทธเิข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ 
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม 
6. สมาชิกสามัญเท่าน้ันมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 
7. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด  
8. สมาชิกมีหน้าท่ีดำรงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม  
9. สมาชิกมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้เจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ  
10. สมาชิกมีหน้าท่ีชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด (สมาชิกฯ ต้องต่ออายุก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี) 
11. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายท่ีอยู่ ย้ายท่ีตั้งสำนักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล หรือ
อื่นๆ ท่ีเป็นสาระสำคัญ จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ 
1. สมาชิกสมาคมค้าทองคำจะได้รับ "เอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ 
2. สมาชิกสมาคมค้าทองคำจะได้รับ "สต๊ิกเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า 
3. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ นำเข้า - ส่งออก ทองคํา โดยการแสดงเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1)  ต่อกรมศุลกากร เพื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร 
4. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ สมัครขอรับบัตรเดินทาง APEC Business Travel Card โดยแนบเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ 
(1) ซ่ึงสมาคมค้าทองคำมีสถานะเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.abtc-jsccib.org 
5. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ท่ีเป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคําแท่ง  มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ (ภ.พ.01.3) ต่อกรมสรรพากร เพื่อ
ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับทองคําแท่ง 
6. สมาคมค้าทองคำ ทำการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค 
7. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ท่ีจะจัดขึ้น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ 
8. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ วารสารทองคํา ซ่ึงรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองคำ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทำจะเน้นคุณภาพ
ของเนื้อหาเป็นสำคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจําทุก 3 เดือน (ทางไปรษณีย์) 
9. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ จุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมท้ังสรุปราคาทองคำในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำภาษี และเพื่อประโยชน์
อื่น ๆ เป็นประจำทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์) 
10. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับอีเมล แจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซ่ึ งจัดโดย
สมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
11. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ได้รับสิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจ้งราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามท่ีสมาคมค้าทองคํา         
จัดให้บริการ 
12. สมาคมค้าทองคำ มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำ ข่าวสารทองปลอม ข่าวสารภาษี กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี 

ข้าพเจ้า.................................................เข้าใจหลักการและกฎระเบียบของทางสมาคมฯ เป็นอย่างดีแล้ว และพร้อมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

             ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                     (............................................................) 
                             วันท่ี................/...................../.................. 
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4/7 

 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคำโดยเคร่งครัด เพื่อความเป็นมาตรฐานท่ีดีของกิจการค้าทองคำของประเทศ และ
ยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมค้าทองคำในทุกๆ กิจกรรมที่เป็นการพัฒนา และเป็นกฎระเบียบของสมาคมค้าทองคำทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการของสมาคมค้าทองคำ (ใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์) หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว สมาคมค้าทองคำจะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)     ลงช่ือ ......................................................ผู้สมัคร 

                (.............................................................)      

ผู้ลงนามรับรอง 

(การสมัครสมาชิกฯ ต้องมีผู้ลงนามรับรองอย่างน้อย 2 ใน 3 ราย และห้ามเป็นบคุคลเดียวกันกับผู้สมคัร)                       
      
1. กรณีผู้รับรอง ต้องเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ ประเภทสมาชกิ สามัญ/วิสามัญ เท่านัน้ 
โปรดระบุ บริษัท/ห้างร้าน  ................................................................ เลขทีส่มาชิก .......................... เบอร์ติดต่อ ............................................. 
 

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)    ลงช่ือ ผู้รับรอง ............................................................. 

            (...........................................................) ลงช่ือ-นามสกุล ผูร้ับรองตัวบรรจง 

 

2. กรณีผู้รับรอง เป็นสมาชิก หรือ มิใช่สมาชกิสมาคมค้าทองคำ แต่ต้องเป็นผู้ประกอบการค้าทองคำ เท่านั้น 

โปรดระบุ บริษัท/ห้างร้าน  ................................................................ เลขทีส่มาชิก (ถ้ามี) .......................... เบอร์ติดต่อ .................................. 
                                                                                            

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)    ลงช่ือ ผู้รับรอง  ............................................................. 

            (...........................................................) ลงช่ือ-นามสกุล ผูร้ับรองตัวบรรจง 

                                              
3. กรณีผู้รับรอง เป็นประธาน หรือผู้บริหารชมรมร้านทองประจำแต่ละจังหวัด  
โปรดระบุชื่อ ชมรมร้านทองประจำแต่ละจังหวัด หรืออำเภอ ............................................................................................................................... 
ตำแหน่ง ................................................................ ชื่อร้านทอง .................................................................. เบอร์ติดต่อ ................................... 
 
ประทับตราชมรมฯ (ถ้ามี)    ลงช่ือ ผู้รับรอง  ............................................................. 

            (...........................................................) ลงช่ือ-นามสกุล ผูร้ับรองตัวบรรจง 

หมายเหตุ   
1. ผู้รับรองไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน เป็นเพียงการรับรองว่าผู้สมัครประกอบธุรกิจร้านค้าทองจริงเท่านั้น และหากผู้สมัครไม่

สามารถหาผู้รับรองทั้งร้านทองใกล้เคียง และชมรมร้านทองแต่ละจังหวัด หรืออำเภอได้ ผู้สมัครก็สามารถให้ร้านขายส่ง
ทองรูปพรรณซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อลงนามรับรองให้ได้เช่นเดียวกัน 

 2. การเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำนั้น ทางสมาคมค้าทองคำมิได้เป็นผู้ค้ำประกันว่าท่านจะเป็นผู้ค้าทองที่มี
มาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5 % การจะสร้างมาตรฐานที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเจ้าของร้านโดยตรง ทาง
สมาคมค้าทองคำ เป็นเพียงผู้กำหนดมาตรฐานที่ถูกต้องเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม และเป็นสื่อกลางไปสู่ภาครัฐบาล เพื่อความ
ถูกต้องของมาตรฐานทองคำของประเทศเท่านั้น 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
 
บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล 

1. รูปถา่ยสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป     1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล)  

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ    2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล) 
    หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)      หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ    3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล) 
4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์  1 ฉบับ    4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุทุน  
           จดทะเบียนและสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ 

5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20)   5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20) 
6. รูปถ่าย (สถานท่ีประกอบการจริง หน้าร้านค้า, ภายในร้านค้า  6. รูปถ่าย (สถานที่ประกอบการจริง หน้าร้านค้า, ภายในร้านค้า และลักษณะ
และลักษณะการจดัวางสินค้า)  จำนวนอย่างน้อย 4 รูป     การจัดวางสินค้า) จำนวนอย่างน้อย 4 รูป 
7. สำเนาใบอนุญาตใหค้้าของเก่า    7. สำเนาใบอนุญาตใหค้้าของเก่า 

8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร     8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร     
   (เชน่ สัญญาเชา่อาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี เป็นต้น)            (เช่น สำเนาสัญญาเชา่อาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี เป็นต้น) 
9. นามบัตร (ถ้ามี)      9. หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล สำหรับผู้แทนนิติบุคคล (ต้อง
          เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล) 
                10. นามบัตร (ถ้ามี) 
                   11. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ที่มีผู้มี
          สัญชาตไิทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  
                          12. กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ต้องมีสำเนา
                     ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          13. กรณีเป็นผู้ผลิตทองรูปพรรณ และผู้ค้าทองคำแท่งยี่ห้อตนเอง ต้องมี
    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
          14. กรณีประกอบธุรกิจค้าทองคำออนไลน์ ต้องมีสำเนาหนังรับรองบริษัท ที่
    แสดงทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และต้องชำระเต็มทุนจด
    ทะเบียน โดยมีทองคำพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเสมอ และต้องมีสำเนา      
    ใบอนุญาตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามเง่ือนไขของกระทรวงพาณิชย์)  
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ข้อควรทราบในการสมัครสมาชิก 
1. สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีหน้าร้าน จะต้องมีสถานที่ตั้งสำนักงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และต้องมีหนังสือช้ีแจงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยละเอียด 
2. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะขายทองออนไลน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ จะต้องมีเอกสารประกอบของนิติบุคคลในข้อ 14   
3. การประกอบธุรกิจในลักษณะผ่อนทอง หรือขายฝาก โดยการประกอบกิจการจะตอ้งคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด เกินกว่าร้อย

ละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564) 
4. กรณีประกอบธุรกิจในลักษณะออมทอง  
5. ฉลากสินค้า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้า
ควบคุมฉลาก และประกาศฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (ฉบับท่ี 2) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจร้านทองจะต้องจัดทำ
ฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบไปด้วย ป้ายช่ือร้านและที่อยู่ฯ ป้ายราคาทองประจำวัน ป้ายฉลากสินค้าที่ถาดทอง 

 

ข้อช้ีแจงขั้นตอนการสมัคร 

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในใบสมัคร เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารับสมัครฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

- เอกสารทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคญั 

- การลงนามรับรอง ผู้สมัครจำเป็นต้องมีผูล้งนามรบัรองอย่างน้อยที่สุด 2 ราย โดยห้ามเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร ทั้งนี ้เพื่อเป็นการรับรองว่าท่าน
ประกอบกิจการค้าทองจริง และโดยสุจริตเท่าน้ัน ซึง่สมาคมฯ อาจติดต่อผู้รับรองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัคร 

- การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อสมาคมค้าทองคำพิจารณาอนุมัติและแจ้งผลการรับเข้าเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบแล้ว ให้ผู้สมัครทำการชำระ   
ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าแรกเข้า (ชำระครั้งแรกครั้งเดียว) และค่าบำรุงรายปี โดยปีต่อไปต้องชำระก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป)ี 

 

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครฯ 
1. โอนเงินเข้าบัญชี  สมาคมค้าทองคำ  เลขท่ี 024-2-33066–8   บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช       

 2. ส่งเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร 0-2020-9099 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th หรือ Line : @goldtraders 
3. โทรติดต่อมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000 หลังส่งเอกสารข้างต้น เพื่อยืนยันการชำระเงิน  
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แบบความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

สมาคมค้าทองคำ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก จึง
ได้จัดทำแบบความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกฉบับนี้ เพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่สมาคมปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เช่น การเก็บ รวบรวม  การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของสมาชิก ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก หรืออาจจะระบุตัวตนของสมาชิกได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ดังต่อไปนี้ 
ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ   

ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

• ข้อมูลโดยตรงจากสมาชิกตามขั้นตอนการยื่นคำขอ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
• ข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบสอบถามของสมาชิก การรับส่งข้อความทางอีเมล เอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือ

ช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิก 
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้กับสมาคม ผ่านพนักงาน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ อีเมล ไลน์ ของสมาคมฯ เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
• เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการสมาชิกให้เกิดประสิทธิภาพ
• เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร
• เพื่อสอบถาม ประเมินความเข้าใจ ความต้องการและความพึงพอใจ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
• สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• สมาคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อ้างอิงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ
6. สิทธิขอถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล

• สมาชิกมีสิทธิในการขอถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลโดยอ้างอิงตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ 

7. ช่องทางการติดต่อสมาคมฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
• สมาคมค้าทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

10500 

• ID Line : @goldtraders  อีเมล : contact@goldtraders.or.th  โทรศัพท์ : 0-2020-9000 โทรสาร : 0-2020-9099

8. สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://goldtraders.or.th/downloads/gta/PDPA_GTA_Member.pdf

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ

ยินยอม   ไม่ยินยอม

ลงช่ือ ...................................................................... ผูส้มัครสมาชิก 

      ( ...........................................................................) 

บริษัท / ห้างร้าน ........................................................................... 

  วันท่ี  ........................./......................../.......................
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสาํหรับสมาชิกฯ

https://goldtraders.or.th/downloads/gta/PDPA_GTA_Member.pdf
https://goldtraders.or.th/downloads/gta/PDPA_GTA_Member.pdf
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หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล 

(สำหรับสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และการกระทำการแทนนิติบุคคลในฐานะสมาชกิสมาคมค้าทองคำ) 
 

        ทำท่ี.................................................................................... 
        วันท่ี ......... เดือน ........................พ.ศ. ............................. 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (ช่ือนิติบุคคล)..........................................................................................................................................   
เลขทะเบยีนนิติบุคคล ...................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทัง้สิ้น ................. ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย .................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................... 
เงื่อนไขการลงนาม ........................................................................................................................................................................................... 
 ขอมอบอำนาจให้ ............................................................................................................................. ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท 

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .................................................................................................................................................................. 
อยู่ท่ี ................................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลเพื่อดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และกระทำการแทนนิติบุคคลในฐานะสมาชิกสมาคมค้า
ทองคำ โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง
ตลอดการดำรงสถานะความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน 

 
 

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)               ลงช่ือ .........................................................   ผู้มอบอำนาจ 

        ( ............................................................ ) 
       

           ลงช่ือ .........................................................  ผูร้ับมอบอำนาจ 

       ( ............................................................ ) 
 

            ลงช่ือ .........................................................  พยาน 

      ( ............................................................ ) 
 

             ลงช่ือ .........................................................  พยาน 

      ( ............................................................ )  

หมายเหต ุ
1. โปรดแนบสําเนาบตัรประจำตัวประชาชน ทั้งผูมอบอำนาจ และผรูับมอบอำนาจ  
2. โปรดลงนามรับรองสําเนาเอกสารสมคัรสมาชิกสมาคมค้าทองคำทุกฉบับ 

 

อากรแสตมป์ 30 บาท 

(ผูม้ีอำนาจตามหนังสือรับรอง) 




