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Website ............................................................... ผู้ประสานงาน ............................................................. เบอร์โทรติดต่อ ............................................. 
2. ด าเนินกิจการค้าทองค ามาแล้ว ......... ปี  เริ่มด าเนินกิจการตั้งแตป่ี พ.ศ. .............   โดยประกอบกิจการประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. ค้าปลีกทองรูปพรรณ   7. บริษัทหลักทรัพย์,ตัวแทนซื้อขายอนุพันธ,์ 

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

  3. น าเข้า-ส่งออกทองรูปพรรณ  8. ค้าทองค าแท่งผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (ทองออนไลน์)  

  4. น าเข้า-ส่งออกทองค าแท่ง   9. ค้าทองค าแท่ง  

  5. น าเข้า-ส่งออกแร่ทองค าหรือทองผง,  10. ค้าเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย 

                           กิจการเหมืองแร่ทองค า   11. ช่างทอง,โรงงานผลิตทอง 

  6. ผลิตและค้าทองค าแท่งยี่ห้อตนเอง    12. โรงงานรีไฟน์เนอรี่,โรงหลอมทอง,โรงสกัดทอง 

       13. กิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับทองค า (ระบุ) .............................................................. 
3. ลักษณะสถานท่ีประกอบการ  

  อาคารพาณิชย ์    โรงงาน    อาคารชุด 

  ทาวน์เฮ้าส ์    อาคารส านักงาน   เช่าสถานท่ีในห้างสรรพสินค้า 
  อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................................................  

                         

                        

                         

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

 
 

ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

บุคคลธรรมดา         นิตบุิคคล 

 

 

 

ส าหรับสมาชิก เปลี่ยนเป็น นิติบุคคลเท่านั้น 
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4. กรรมสิทธ์ิของสถานท่ีประกอบการ           
  เป็นเจ้าของอาคาร /สถานท่ี        เป็นผู้เช่าอาคาร/สถานที ่ อื่นๆ(ระบุ) ............................................................................ 

5. กรณีที่สมาคมค้าทองค าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามร้านทองใกล้เคียงข้าพเจ้าได้ที ่

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

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

6. แผนที่ตั้งสถานประกอบการของท่าน พร้อมสถานท่ีใกล้เคียงทีส่ าคัญ (สามารถแนบแผนที่แยกออกต่างหากได้) หรือ พิกัด GPS Google Maps  

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

 

 

 

 

 

 

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมาคมค้าทองค า 
1. สมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าท่ีจะอ านวยได้ 
2. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือให้ค าแนะน าต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุท่ีประสงค์ของสมาคม เพื่อน ามาซ่ึงความ
เจริญรุ่งเรืองของสมาคม  
3. สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยท าหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผู้ท าหน้าท่ีแทนเลขาธิการสมาคม 
4. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ 
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม 
6. สมาชิกสามัญเท่าน้ันมีสิทธิในการออกคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 
7. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด  
8. สมาชิกมีหน้าท่ีด ารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม  
9. สมาชิกมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม ให้เจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ  
10. สมาชิกมีหน้าท่ีช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมตามก าหนด (สมาชิกฯ ต้องต่ออายุก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี) 
11. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน นาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายท่ีอยู่ ย้ายท่ีตั้งส านักงาน เปล่ียนประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล หรืออื่นๆ 
ท่ีเป็นสาระส าคัญ จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนังสือ ภายในก าหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองค า 
1. สมาชิกสมาคมค้าทองค าจะได้รับ "เอกสารใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ 
2. สมาชิกสมาคมค้าทองค าจะได้รับ "สต๊ิกเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกฯ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า 
3. สมาชิกสมาคมค้าทองค า มีสิทธิ์ น าเข้า - ส่งออก ทองค า โดยการแสดงเอกสารใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1)  ต่อกรมศุลกากร เพื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร 
4. สมาชิกสมาคมค้าทองค า มีสิทธิ์ สมัครขอรับบัตรเดินทาง APEC Business Travel Card โดยแนบเอกสารใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) 
ซ่ึงสมาคมค้าทองค ามีสถานะเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.abtc-jsccib.org 
5. สมาชิกสมาคมค้าทองค า ท่ีเป็นผู้น าเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองค าแท่ง  มีสิทธิ์ ยื่นจด แจ้งการประกอบกิจการค้าทองค า (ภ.พ.01.3) ต่อกรมสรรพากร เพื่อขอ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับทองค าแท่ง 
6. สมาคมค้าทองค า ท าการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.goldtraders.or.th) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค 
        ลงชื่อ ................................................................... ผู้แทนนิติบุคคล 

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

http://www.rd.go.th/publish/2683.0.html
http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/PP013_060251.pdf
http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/PP013_060251.pdf
http://(www.goldtraders.or.th)/
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7. สมาชิกสมาคมค้าทองค า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ท่ีจะจัดขึ้น เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ 
8. สมาชิกสมาคมค้าทองค า จะได้รับ วารสารทองค า ซ่ึงรวบรวมข่าวสารในอุตสาหกรรมค้าทองค า รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดท าจะเน้นคุณภาพของ
เนื้อหาเป็นส าคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจ าทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย์) 
9. สมาชิกสมาคมค้าทองค า จะได้รับ จุลสารสรุปข่าวสารต่าง ๆ รวมท้ังสรุปราคาทองค าในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าภาษี และเพื่อประโยชน์อื่น 
ๆ เป็นประจ าทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์) 
10. สมาชิกสมาคมค้าทองค า จะได้รับอีเมล แจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังข่าวการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซ่ึงจัดโดยสมาคมฯ 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
11. สมาชิกสมาคมค้าทองค า ได้รับสิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจ้งราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามท่ีสมาคมค้าทองค าจัด
ให้บริการ 
12. สมาคมค้าทองค า มีนโยบายการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองค า ข่าวสารทองปลอม ข่าวสารภาษี กฎหมายท่ีเ กี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองค า มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี 

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

             ลงชื่อ ................................................................... ผูแ้ทนนิติบุคคล 
                     (............................................................) 
        วันท่ี................/...................../.................. 

เอกสารประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล 
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล) หรือ หนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรรมการผู้แทนนิติบุคคล) 
4. ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ ที่ระบุทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฉบับ (ภพ.20) 
6. รูปถ่ายร้านทองที่สมัครเป็นสมาชิก 

7. ส าเนาใบค้าของเก่า 

8. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้เช่าอาคาร (เช่น สัญญาเช่าอาคาร, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี เป็นต้น) 
9. กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีเอกสารระบุสถานภาพ โดยมีสัญชาติไทย ถือหุ้นมากกว่า 51% 

10. ใบอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

11. ใบส าคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ฉบับเดิม 

 

ข้อช้ีแจงขั้นตอนการยื่นเอกสารเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล 

1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติฯ พร้อมประทับตราส าคัญ 

2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สมาคมค้าทองค าทางไปรษณีย์ ตามที่อยูส่มาคมค้าทองค า 

3. สมาคมฯ จะจัดท าเอกสารส าคญัแสดงความเป็นสมาชิกฯ (ฉบับใหม่) ส่งให้ท่านฯ ทางไปรษณีย์ เพือ่ใช้ส าหรับยื่นต่อสรรพากร 

 

วิธีการช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกฯ (ส าหรับ สมาชิกที่ยังไมไ่ด้ช าระ) 
1. ค่าบ ารุงประจ าปี สมาชิกประเภท สามัญ 3,600 บาท  / สมาชิกประเภท วิสามัญ 1,800 บาท 
2. โอนเงินเข้าบัญชี  สมาคมค้าทองค า  เลขท่ี 024-2-33066–8   บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช       
3. ส่งเอกสารใบ Pay-In ทางโทรสาร 0-2020-9099 หรือ E-mail : contact@goldtraders.or.th 
4. โทรติดต่อมายังสมาคมฯ ที่หมายเลข 0-2020-9000 หลังส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อยืนยันการช าระเงิน  

 

ฉบับปรับปรุง ณ วันที ่25 พฤษภาคม 2561 

 

http://goldtraders.or.th/Magazine
https://www.goldtraders.or.th/downloads/gta/agree_place.pdf

