ซื้อดวยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)
ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เปนหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค GIT ไดจัดทําโครงการซื้อดวยความ
มั่ น ใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่ อ สร า งมาตรฐานและความเชื่ อ มั่ น ต อ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี และ
เครื่องประดับ ซึ่งจะชวยสงเสริมภาพลักษณของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ และจําหนายสินคาไดงายขึ้น
ผานระบบ QR CODE
หลักเกณฑในการสมัครเปนสมาชิก
1. ตองเปนสมาชิกของสถาบัน และ/หรือ สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอัญมณีและเครื่องประดับหรือชมรม
ที่เกี่ยวของกับอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ สมาชิกของสภาหอการคาและ สภาอุตสาหกรรมโดยไดรับ
การรับรองสถานภาพจากองคกรดังกลาวขางตน
2. มีการจดทะเบียนพาณิชย กับกรมพัฒนาธุรกิจ การคา ที่วาการเขต หรือองคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น
ไมนอยกวา 2 ป
3. มีที่ตั้งรานคา หางราน หรือบริษัทที่แนนอนสามารถติดตอ และตรวจสอบได
4. มีภาพลักษณของการประกอบกิจการที่ดี ไมมีประวัติเสียหายในการดําเนินธุรกิจ เชน ไมมีพฤติกรรม
ฉอโกงลูกคา ละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินคาและตราสินคาของผูอื่น เปนตน
5. ไมเคยมีประวัติถูกรองเรียนที่ยังมีปญหาคางคาอยูหรือถูกชี้ขาดวาเปนฝายปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับใดๆในการดําเนินธุรกิจ
6. มีสินคา/ผลิตภัณฑ เปนอัญมณี โลหะมีคา และเครื่องประดับ เชน พลอยสี ทับทิม แซปไฟร เครื่องเงิน
ทองคํา เพชร และ เครื่องประดับแฟชั่น เปนตน
7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกและการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการใชตราสัญลักษณ
• การใชตราสัญลักษณจะอนุญาตใหเฉพาะรานคา ผูประกอบการที่รวมโครงการเทานั้น ไมสามารถที่จะ
ถายโอนสิทธิแก นิติบุคคล หรือบุคคลใดได โดยมีระยะเวลาการใช ซึ่งดูตามประกาศเพิ่มเติมของสถาบัน
ในแตละป ในปแรกนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
• ตราสัญลักษณ BWC จะมอบใหกับรานคา ผูประกอบการที่รวมโครงการ และมีสินคาผลิตภัณฑอัญมณี
โลหะมีคา และเครื่องประดับ ตั้งแต 1 ชิ้นขึ้นไปที่ไดรับใบรับรองจากสถาบัน
• กรณีเกิดขอพิพาทระหวางผูซื้อ กับรานคา/ผูประกอบการที่รวมโครงการซื้อดวยความมั่นใจ ใหเปนไป
ตามกฎหมายคุ มครองผู บ ริ โ ภค โดยผูซื้อสามารถรองเรีย นได ที่ 1166 (สํา นักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค : สคบ) 1155 (ตํารวจทองเที่ยว) 1569 (กรมการคาภายใน)
• สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใชตราสัญลักษณ ในกรณีพบวารานคาที่รวมโครงการ ดําเนินการ
ที่เกิดความเสียหายตอภาพลักษณของตราสัญลักษณ
• สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข ในหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการ
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ขั้นตอนการพิจารณา
1. ผูประกอบการสงใบสมัครเขารวมโครงการซื้อดวยความมั่นใจ
2. ตรวจสอบใบสมั ค รพร อ มเอกสารประกอบการสมั ค ร ประกอบด ว ย สํ า เนาบั ต รประชาชนของ
ผูประกอบการ/ผูมีอํานาจ สําเนาทะเบียนการคา/หนังสือรับรองบริษัท สําเนาหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกสมาคม/สมาชิกชมรมที่เกี่ยวของ ภาพถายหนาราน และแผนที่ตั้งราน/บริษัท เอกสารทั้งหมด
ตองลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ
3. คณะทํางาน ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติรานคา/บริษัท ที่สมัครเขารวมโครงการ
4. สมาชิกเดิมของโครงการซื้อดวยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) ทุกประเภท จะตองไดรับ
การประเมินภายใตหลักเกณฑใหม และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชตราสัญญลักษณ
5. ใบสมัครที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไข สถาบันจะประกาศชื่อรานคาในเว็บไซด BWC “ซื้อดวย
ความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT” ใหแกสมาชิกที่เขารวมโครงการ
6. หากใบสมัครไดรับการอนุมัติ GIT จะออกตราสัญญลักษณ BWC “ซื้อดวยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง
GIT” ใหแกสมาชิกที่เขารวมโครงการ โดยมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2561
7. หากมีการสงสินคามาตรวจและออกใบรับรองที่สถาบัน GIT จะออก BWC Tag + QR code ให สําหรับ
สินคารายการนั้นๆ โดย ไมมีคาใชจายในการดําเนินการออก Tag ตั้งแตเริ่มดําเนินการ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561
8. ชิ้นงานที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐานจะตองมีการติดระบบ QR code เพื่อใหผูบริโภครับทราบถึ ง
ขอมูลตางๆ ของสินคาจากใบรับรองของ GIT
หมายเหตุ: BWC มิใชการรับรองรานคา หรือ การรับรองราคาสินคา ดังนั้นผูซื้อและผูขายควรทําความ
เขาใจใหถูกตองกอนการตัดสินใจซื้อ
สิทธิประโยชนของสมาชิก
1. รานคา ผูประกอบการที่รวมโครงการจะไดรับสิทธิประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของทางสถาบัน และ
หนวยงานที่เปนพันธมิตร
2. ร า นค า ผู ป ระกอบการที่ ร ว มโครงการ จะไดสิทธิเขารว มกิจ กรรมในการประชาสัมพัน ธ ตามที่ทาง
สถาบันจัดให
3. ไดรับสิทธิ์ซื้อคูปอง และใชบริการตางๆของสถาบันในราคาพิเศษ
4. สถานภาพของผูเขารวมโครงการ – จะมีการตออายุทุกป
Gemstone Testing Coupon
• รับสิทธิซื้อ Gemstone Testing Coupon แบงจําหนายจํานวน 10 ใบ (ปกติ 30 ใบ) โดยลูกคาสามารถ
ใชคูปองไดตามเงื่อนไขปกติ
• รับสิทธิซื้อ ซื้อคูปอง 3 เลม (90 ใบ) รับสวนลด 5% จากราคาปกติ 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
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บริการตรวจสอบอัญมณีแบบ Gem Memo Report ราคาพิเศษ
• บริการตรวจสอบอัญมณี ใบรายงานผลแบบ Gem Memo Report สําหรับพลอยเนื้อออน (อาทิ ทัวร
มาลีน ควอตซ โกเมน) ไมจํากัดขนาดและน้ําหนัก ไมรวมการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ ราคา 300
บาท ตอเม็ด
• บริการตรวจสอบอัญมณี ใบรายงานผลแบบ Gem Memo Report สําหรับพลอยเนื้อแข็ง (ทับทิม แซป
ไฟร คริโซเบริล มรกต) น้ําหนักไมเกิน 3 กะรัต รวมการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ ราคา 500 บาท
ตอเม็ด
สวนลดพิเศษจากราคาปกติ
• บริการตรวจสอบเพชร และอัญมณีพรอมปรับปรุงคุณภาพ ใบรายงานผลแบบ Full Report ลด 15%
จากราคาปกติ
• บริการตรวจสอบเครือ่ งประดับ (Jewelry Identification Report) ลด 20% จากราคาปกติ
• บริการตรวจสอบโลหะมีคาลด 15% จากราคาปกติ
หมายเหตุ:
- ราคาดังกลาวขางตน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ยกเวนราคา Gemstone Testing Coupon
- สิทธิประโยชนดังกลาว มีผลตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในเอกสารฉบับนี้โดยตลอด และตกลงยอมรับตามเงื่อนไขและขอตกลง
ทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ และขอรับรองวาขอความที่กรอกและใหประกอบการสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………… ผูมีอํานาจลงนาม
( ……………………………………………… )
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Buy with Confidence Membership Application Form
แบบฟอรมสมัครสมาชิกโครงการซื้อดวยความมั่นใจ
วันที่สมัคร/Date : _____/______/_____
สมาชิกเลขที่/Membership no. : ________
บริษัท: __________________________________________________Company: __________________________________
ที่อยู:_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________จังหวัด_______________________ รหัสไปรษณีย ____________
Address: ___________________________________________________________________________________________
Province: _______________________ Postcode: _____________อีเมล/E-mail: __________________________________
โทรศัพท/Tel. : __________________________________________แฟกซ/Fax. : ___________________________________
ชื่อบุคคลที่ติดตอ/Contact Person: ________________________________________________________________________
Website:_________________________________________Facebook:__________________________________________
ประเภทธุรกิจ/Type of business:
เครื่องประดับ/Jewelry
Gold Jewelry
Silver Jewelry
Gemset Jewelry
Diamond Jewelry
Costume Jewelry
วัตถุดิบ/Raw Material
Loose Diamond
Loose Pearl
Gemstone
Synthetic Stone
อื่นๆ/Other___________________________________________________________________________________________

*(กรุณากรอกรายละเอียดที่อยูใหครบถวนเพื่อประโยชนและสิทธิพิเศษตางๆ ของทาน/ Please fill your information completely.)
ประสงคที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกของโครงการซื้อดวยความมั่นใจ (BWC) ตั้งแตวันที่ยื่นใบสมัครนี้เปนตนไป และจะปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของโครงการทุกประการ พรอมทั้งยืนยันวาจะสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
I would like to apply for the member of Buy with Confidence (BWC) starting on the date when the application
handed to GIT and will comply to the BWC’s Rules & Regulations. I do confirm to support and collaborate in any activities of BWC
หลักฐาน/Documents need to prepare:
- ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09 / Certified Copy of VAT Registration Certificate (Por Por 20 or 01 or 09)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/หางหุนสวน) / Certified Copy of the Certificate of Registration Issued by Ministry of
Commerce
ใบทะเบียนพาณิชย หรือใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท / Certified Copy of the Commercial Registration or a
Certificate of Registered Partnerships
สําเนาบัตรประชาชนผูมีอานาจลงนาม / Certified Copy of ID Card of Company’s Authorize Person (s)
- ภาพถายหนาราน และแผนที่ตั้งราน / บริษัท / picture of your showroom and map
- สําเนาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกสมาคม หรือสมาชิกชมรม / copy of the membership certificate of any associations or
clubs concerning gem and jewelry industry
ลงชื่อ / Signature …………………………………………………… ผูมีอํานาจลงนาม / Authorized Person
( ……………………………………………… )
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน)
THE GEM AND JEWELRY INSTITUTE OF THAILAND (Public Organization) (GIT)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 1-4 และ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
140, 140/1-3, 140/5 ITF-Tower Building, 1st- 4th and 6th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10300, THAILAND
Tel. (66-2) 634-4999 Fax. (66-2) 634-4970 Website: www.git.or.th E-mail: jewelry@git.or.th Line: GIT.OR.TH
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