เพื่อประโยชนของสมาชิก ทางสถาบันฯจึงขอความกรุณา ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรม
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุดานลาง เพื่อทางสถาบันฯ จะไดทําการ
อัพเดทขอมูลใหลูกคา
เอกสารที่ใชในการเปลี่ยนแปลงขอมูลกับทางสถาบันฯ กรณีเปน (บริษัท / หางหุนสวนจํากัด)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอกแบบฟอรม ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทั้งชุด (ยอนหลังไดไมเกิน 3 เดือน)
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือ ภพ.20,01 หรือ 09 อยางใดอยางหนึ่ง
กรณีกรรมการ(ผูมีอํานาจทําการ)เปนชาวตางชาติ แนบสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport)
กรณีเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรมขอแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ เทานั้น
กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู/ผูประสานงาน ผูประสานงานกับทางสถาบันฯ สามารถลงนามและ
ประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผนได พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท/ชื่อผูมีอํานาจทําการ กรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง
ลงนามและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หมายเหตุ : เอกสารแนบที่ใชเปลี่ยนแปลงไมครบถวน ทางสถาบันฯไมสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงได
สงเอกสารมาที่
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ชั้น 3 โซน C
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
: ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามที่อยูที่แจงกับทางสถาบันฯ เทานั้น

เพื่อประโยชนของสมาชิก ทางสถาบันฯจึงขอความกรุณา ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรม
ขอแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุดานลาง เพื่อทางสถาบันฯ จะไดทําการ
อัพเดทขอมูลใหลูกคา
เอกสารที่ใชในการเปลี่ยนแปลงขอมูลกับทางสถาบันฯ กรณีเปน (บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/
รานคา)
1. กรอกแบบฟอรม ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนรานคา)
5. สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (กรณีเปนคณะบุคคล)
6. กรณีเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรมขอแกไขเปลี่ยนแปลงเทานั้น
7. เอกสารทุกแผนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง โดยเจาของกิจการ/ผูมีอํานาจลงนาม
หมายเหตุ : เอกสารแนบที่ใชเปลี่ยนแปลงไมครบถวนทางสถาบันฯไมสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงได
สงเอกสารมาที่
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ชั้น 3 โซน C
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
: ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามที่อยูที่แจงกับทางสถาบันฯ เทานั้น

สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

แบบฟอรมขอแกไข เปลี่ยนแปลงที่อยู สมาชิกสถาบันรหัสสากล
บริษัท / หจก. / นามบุคคล อื่นๆ ................................................................................. รหัสสมาชิก……………………………….…….
ชื่อผูประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................
เบอรติดตอ ..................................................

 ขอเปลี่ยนแปลง ที่อยู ดังนี้
2) ที่อยูที่สงเอกสาร
3) ที่อยูใบกํากับภาษี
1) ที่อยูที่ตั้งสํานักงาน
จากเดิม
เลขที่..…………………หมู .…………….. เลขที่..…………………หมู .…………….. เลขที่..…………………หมู .…………………
ซอย .....................ถนน............................ ซอย ........................ถนน......................... ซอย ............................ถนน..........................
แขวง / ตําบล ……………………….......... แขวง / ตําบล ……………………………… แขวง / ตําบล …………….……………………
เขต /อําเภอ ………………………………. เขต /อําเภอ ……………………………….. เขต /อําเภอ …………………………………...
จังหวัด ………….รหัสไปรษณีย ………… จังหวัด …………รหัสไปรษณีย ………….. จังหวัด ………….. รหัสไปรษณีย …………..
เปลี่ยนเปน
เลขที่..…………………หมู .…………….. เลขที่..…………………หมู .…………….. เลขที่..…………………หมู .………………....
ซอย .....................ถนน............................ ซอย ........................ถนน......................... ซอย ............................ถนน..........................
แขวง / ตําบล ……………………….......... แขวง / ตําบล ……………………………… แขวง / ตําบล …………….……………………
เขต /อําเภอ ………………………………. เขต /อําเภอ ……………………………….. เขต /อําเภอ …………………………………...
จังหวัด ………….รหัสไปรษณีย ………… จังหวัด ………….รหัสไปรษณีย ………… จังหวัด ………….รหัสไปรษณีย ……………..
โทรศัพท.................................................. โทรศัพท.................................................. โทรศัพท........................................................
โทรสาร................................................... โทรสาร.................................................... โทรสาร..........................................................
E-mail.................................................. E-mail..................................................
E-mail...........................................................
No……………………Moo……………….. No……………………Moo………………… No……………………Moo…………………….
Soi…………………..Road………………. Soi…………………..Road………………. Soi…………………..Road……………………
Sub-district……………………………….. Sub-district………………………………… Sub-district…………………………………….
District……………………………………... District……………………………………...... District……………………………………........
Province……………Area Code……….. Province……………Area Code………….. Province……………Area Code…………….
หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน ของบริษัททาน
: แนบหนังสือรับรองบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน)ทั้งชุด และ สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือ ภ.พ.20, 01 หรือ 09
และสําเนาบัตรประชาชนของผูประสานงาน เพื่อเปนหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
(ผูป ระสานงานลงนาม และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผน )
กรุณาสงกลับมายังสถาบันฯ
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 3
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
หมายเลขโทรศัพท : 0-2345-1193-7 หมายเลขโทรสาร : 0-2345-1217-8

………………………………………....
(.......................................................)
ลงชื่อผูประสานงาน และประทับตราบริษัท

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-345-1192-1201 โทรสาร 02-345-1217-8
Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3rd fl., 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org

สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND

สภาอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

แบบฟอร์มขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสมาชิ กสถาบันรหัสสากล
บริษทั / หจก. / นาม บุคคล / อื่นๆ .......................................................................................รหัสสมาชิ ก……………….………..…..
ชื่อผูป้ ระสานงาน(นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.....................................................
ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิ ก
จากเดิ ม (สมัครไว้ในนาม) ชื่อบริษท
ั /หจก./นาม บุคคล/อื่นๆ .…………………………………….......................................................
เปลี่ยนเป็ น ชื่อบริษท
ั /หจก./นาม บุคคล/อื่นๆ ………………………….….....................................................................................

Member Name .……………………………………....................................................................................................................
ขอเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
จากเดิ ม (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………….
เปลี่ยนเป็ น (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... ตําแหน่ ง .....................................................................

Authorizer (Mr./Mrs./Miss).....................................................................Position…………………………………………………..
โทรศัพท์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ………………………………………
ขอเปลี่ยนแปลง บุคคลในการติ ดต่อประสานงาน
ชื่อผูป้ ระสานงาน …………………………………………………………….….ตําแหน่ง……………………………….……..…
Coordinated Person……………………………………………………………...Position…………………………………………
โทรศัพท์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ………………………………………
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ท่าน
: กรณี เปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิ กและผูม้ ีอาํ นาจทําการ แนบหนังสือรับรองบริษทั ทัง้ ชุด (อายุไม่เกิ น 3 เดือน) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจทําการ เพื่อเป็ นหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
: กรณี เปลี่ยนแปลงบุคคลประสานงาน แนบหนังสือรับรองบริษทั ทัง้ ชุด (อายุไม่เกิ น 3 เดือน) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ ระสานงาน เพื่อเป็ นหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
(ผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามหน้ าหนังสือรับรองของบริษทั และประทับตราบริษทั ในเอกสารทุกแผ่น)
………………………………………………….
(……………………………………………...)
ลงชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประทับตราบริ ษทั

วันที่ .........................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***หมายเหตุ : กรณี ส่งจดหมายทางไปรษณี ยก์ รุณาลงทะเบียนเท่านัน้ หรือ E-mail : info@gs1thailand.org

กรุณาส่งกลับมายังสถาบันฯ

สําหรับเจ้าหน้ าที่สถาบันรหัสสากล

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ โซน ซี ชัน้ 3
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2345-1193-7 หมายเลขโทรสาร : 0-2345-1217-8

…………………………………………….

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชัน้ 3 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-345-1192-1201 โทรสาร 02-345-1217-8
rd

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3 fl., 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org

