
 
  

เพื่อประโยชนของสมาชิก ทางสถาบันฯจึงขอความกรุณา ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรม

ขอแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุดานลาง เพื่อทางสถาบันฯ จะไดทําการ

อัพเดทขอมูลใหลูกคา  

  

    เอกสารที่ใชในการเปลี่ยนแปลงขอมูลกับทางสถาบันฯ กรณีเปน (บริษัท / หางหุนสวนจํากัด)  

1.  กรอกแบบฟอรม ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทั้งชุด (ยอนหลังไดไมเกิน 3 เดือน)  

3.  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือ ภพ.20,01 หรือ 09 อยางใดอยางหน่ึง 

4.  กรณีกรรมการ(ผูมีอํานาจทําการ)เปนชาวตางชาติ แนบสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport)  

5.  กรณีเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรมขอแกไขเปลี่ยนแปลงช่ือ  เทาน้ัน  

6.  กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู/ผูประสานงาน ผูประสานงานกับทางสถาบันฯ สามารถลงนามและ   

     ประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผนได พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

7.  กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท/ช่ือผูมีอํานาจทําการ กรรมการผูมีอํานาจตามหนังสือรับรอง 

ลงนามและประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 

 

  

 หมายเหตุ :  เอกสารแนบที่ใชเปลี่ยนแปลงไมครบถวน ทางสถาบันฯไมสามารถทําการ 

เปลี่ยนแปลงได  

                สงเอกสารมาที ่  

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

เลขที ่60 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ช้ัน 3 โซน C  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

  หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                                                 
          :  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามที่อยูที่แจงกับทางสถาบันฯ เทาน้ัน 

mailto:info@gs1thailand.org


 
  

  

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. สําเนาหนังสือรับรองการจัดต้ังคณะบุคคลจากกระทรวงพาณิชย (กรณีเปนคณะบุคคล)  

6. กรณีเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรมขอแกไขเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน  

7. เอกสารทุกแผนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง โดยเจาของกิจการ/ผูมีอํานาจลงนาม  

 

  

หมายเหตุ :  เอกสารแนบที่ใชเปลี่ยนแปลงไมครบถวนทางสถาบันฯไมสามารถทําการ

เปลี่ยนแปลงได  

              สงเอกสารมาที ่  

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

เลขที ่60 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ช้ัน 3 โซน C  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

  หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                                                 
          :  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามที่อยูที่แจงกับทางสถาบันฯ เทาน้ัน 

           
 

 

mailto:info@gs1thailand.org


 
                                        สถาบันรหัสสากล   GS1 THAILAND 

                            สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 
 

            แบบฟอรมขอแกไข เปล่ียนแปลงท่ีอยู  สมาชิกสถาบันรหัสสากล  
 

บริษัท / หจก. / นามบุคคล อ่ืนๆ ................................................................................. รหัสสมาชิก……………………………….……. 

ช่ือผูประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................เบอรติดตอ .................................................. 

  ขอเปลี่ยนแปลง ท่ีอยู ดังนี้ 

    1)       ที่อยูที่ตั้งสํานักงาน       2) ที่อยูที่สงเอกสาร                                  3)    ที่อยูใบกํากับภาษี   

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 : กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชน ของบริษัททาน  

        : แนบหนังสือรับรองบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน)ท้ังชุด และ สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือ ภ.พ.20, 01 หรือ 09 

          และสาํเนาบัตรประชาชนของผูประสานงาน เพ่ือเปนหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 

        (ผูประสานงานลงนาม และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผน) 

กรุณาสงกลับมายังสถาบันฯ                
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ………………………………………....  

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ โซน ซี ชั้น 3                  (.......................................................) 

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                                          ลงช่ือผูประสานงาน และประทับตราบริษัท 

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                               

หมายเลขโทรศัพท : 0-2345-1193-7 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217-8

 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ โซนซี ช้ัน 3 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-345-1192-1201 โทรสาร 02-345-1217-8 

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3
rd
 fl., 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 

Website: http://www.gs1thailand.org  E-mail : info@gs1thailand.org 
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สถาบนัรหสัสากล   GS1 THAILAND   
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 

 

                         แบบฟอรม์ขอแก้ไข เปล่ียนแปลง ข้อมลูสมาชิกสถาบนัรหสัสากล  
 

บริษทั / หจก. / นาม บุคคล / อ่ืนๆ .......................................................................................รหสัสมาชิก……………….………..….. 

ชื่อผูป้ระสานงาน(นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................เบอรต์ดิต่อ..................................................... 

ขอเปล่ียนช่ือสมาชิก  

จากเดิม (สมคัรไว้ในนาม) ชื่อบรษิทั/หจก./นาม บุคคล/อื่นๆ .……………………………………....................................................... 

เปล่ียนเป็น ชื่อบรษิทั/หจก./นาม บุคคล/อื่นๆ ………………………….…..................................................................................... 

Member Name .…………………………………….................................................................................................................... 

ขอเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจทาํการ 

จากเดิม (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………ตําแหน่ง…………………………………………………. 
 

เปล่ียนเป็น (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... ตําแหน่ง..................................................................... 

Authorizer (Mr./Mrs./Miss).....................................................................Position………………………………………………….. 

 โทรศพัท ์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ……………………………………… 

ขอเปล่ียนแปลง บุคคลในการติดต่อประสานงาน  

 ชื่อผูป้ระสานงาน  …………………………………………………………….….ตําแหน่ง……………………………….……..… 

               Coordinated Person……………………………………………………………...Position………………………………………… 

 โทรศพัท ์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ……………………………………… 

หมายเหต ุ: กรณุากรอกข้อมลูให้ครบทุกช่องทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของบริษทัท่าน  

        : กรณีเปล่ียนแปลงช่ือสมาชิกและผูมี้อาํนาจทาํการ แนบหนังสือรบัรองบริษทัทัง้ชดุ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ     

                    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจทาํการ    เพื่อเป็นหลกัฐานการเปล่ียนแปลง  

      : กรณีเปล่ียนแปลงบุคคลประสานงาน แนบหนังสือรบัรองบริษทัทัง้ชุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ     

                    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้ระสานงาน เพื่อเป็นหลกัฐานการเปล่ียนแปลง 

                  (ผูมี้อาํนาจลงนามตามหน้าหนังสือรบัรองของบริษทั และประทบัตราบริษทัในเอกสารทุกแผน่) 

 

            …………………………………………………. 

         (……………………………………………...) 

                           ลงช่ือผูมี้อาํนาจลงนาม และประทบัตราบริษทั  

                                           วนัที ่......................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

***หมายเหต ุ: กรณีส่งจดหมายทางไปรษณียก์รณุาลงทะเบียนเท่านัน้ หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                                

กรณุาส่งกลบัมายงัสถาบนัฯ                                   สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีสถาบนัรหสัสากล  

สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย       

ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์โซน ซ ีชัน้ 3      
60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110                                         ……………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2345-1193-7 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217-8 

 ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชัน้ 3 60 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร.02-345-1192-1201 โทรสาร 02-345-1217-8 

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3
rd
 fl., 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 

Website: http://www.gs1thailand.org  E-mail : info@gs1thailand.org   


	Area Code_3: 
	fill_22: 
	fill_18: 
	ct_3: 
	Text48: 
	Text12: 
	Text18: 
	ct_4: 
	Check Box4: Off
	Text22: 
	Text30: 
	nce_3: 
	Text5: 
	Text8: 
	Check Box2: Off
	Text40: 
	Text13: 
	Text25: 
	fill_6: 
	Email_2: 
	Text47: 
	Text20: 
	Area Code: 
	ct: 
	Text17: 
	Text45: 
	Text28: 
	Text36: 
	Email_3: 
	Text16: 
	fill_11: 
	Text23: 
	fill_2: 
	Text46: 
	fill_23: 
	fill_4: 
	fill_9: 
	Text39: 
	fill_21: 
	Text6: 
	fill_1: 
	Text26: 
	Text9: 
	Text7: 
	Text15: 
	fill_25: 
	Text50: 
	Text34: 
	Check Box3: Off
	fill_14: 
	Area Code_2: 
	fill_7: 
	fill_16: 
	fill_8: 
	Text31: 
	Text51: 
	Text19: 
	Text44: 
	fill_10: 
	fill_17: 
	Text11: 
	Text21: 
	fill_12: 
	fill_20: 
	fill_13: 
	nce: 
	Text1: 
	Text24: 
	Text49: 
	fill_5: 
	fill_3: 
	fill_15: 
	fill_19: 
	Text10: 
	Text41: 
	Text37: 
	Text38: 
	ct_2: 
	Email: 
	nce_2: 
	Text33: 
	Text27: 
	fill_24: 
	Text35: 
	Text14: 
	Text32: 
	Text43: 
	Text29: 
	Text42: 
	Text52: 
	fill_19_2: 
	l_2: 
	Text57: 
	fill_15_2: 
	fill_10_2: 
	fill_8_2: 
	on: 
	fill_5_2: 
	Text59: 
	fill_3_2: 
	l: 
	fill_1_2: 
	Member Name: 
	fill_4_2: 
	Text54: 
	fill_9_2: 
	fill_2_2: 
	Check Box64: Off
	Text55: 
	fill_14_2: 
	Check Box62: Off
	Text56: 
	Check Box63: Off
	on_2: 
	fill_11_2: 
	fill_6_2: 
	Text53: 


