
 
 ใบสมคัรเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช้ GLN/ EDI ระบบสากล 

Application Form for Global Location Number (s) 

วนั เดอืน  พ.ศ.   
                                                                                         Date      Month             Year                       
 ขา้พเจา้ หา้งหุน้สว่นจ ากดั/บรษิทั           
 We, Limited Partnership/Company Limited                         
โดย________________________________________________________________ผูจ้ดัการ/กรรมการผูม้อี านาจท าการแทน      
Represented by 
ขอสมคัรเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากล 
ส าหรบั                          (    ) ส านกังานใหญ่       (     ) สาขา                 (     ) อื่นๆ      
                Main Head Office            Subsidiary                   Others, Please specify       
ตัง้อยู่เลขที ่    ถนน    แขวง/ต าบล     
Having our registered office at NO.       Road                                    District 
เขต/อ าเภอ____________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์___________________ 
Sub-district                                             Province                                        Code                                       
โทรศพัท ์      โทรสาร        
Telephone No.                                                                Fax No. 
ชื่อผูต้ดิต่อ      ต าแหน่ง        
Contact person                                                                Title      

e-mail address      web site                                                             

ประเภทธรุกิจ (Type of the Business) 
(   ) ผูผ้ลติ : Manufacture      (   ) ผูจ้ดัจ าหน่าย : Distributor      (   ) ผูค้า้ปลกี : Retailer      (   ) ผูค้า้สง่ : Wholesaler 
(   ) ผูส้ง่ออก : Exporter        (   ) ผูข้นสง่ : Transporter            (   ) องคก์รราชการ : Government 
(   ) อื่นๆ โปรดระบุ_____________________________other, Please specify 

ประเภทผลติภณัฑส์นิคา้/บรกิาร_____________________________________ 
Category of the Product/Service 
           เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นสมาชกิเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากลแลว้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมปฎบิตัติามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัการเป็นสมาชกิเลขหมายฯ ของสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามทีแ่นบทา้ยนี้ทุกประการ 
          Upon the approval from the Federation of Thai Industries, we hereby agree to comply in all respects with the rules 
and regulations enforced on the membership of the Global Location Number (s) of GS1 Thailand, The Federation of Thai 
Industries. 
                                                     ผูม้อี านาจท าการลงนาม  ลงชื่อ______________________________ผูส้มคัร 
                                                                                               Signed                                             Applicant 
      (ตราประทบัถา้ม)ี                                                                   ต าแหน่ง     
       (Seal, If any)                                                                       Title 
                                                                                      
ส าหรบัเจา้หน้าที ่(For Official Use) 
                                                               เลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากล_________________________ 

               Global Location Number (s) 
                                                                  (   ) ส านกังานใหญ่      (   ) สาขา        (   ) อื่นๆ โปรดระบุ___________ 
วนัที_่_____เดอืน____________พ.ศ.________           Main Head Office       Subsidiary        Other, Please Specify 



 
ระเบียบ ข้อบงัคบั การเป็นสมาชิกเลขหมายประจ าตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล 

 

สมาชกิเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากล จะตอ้งถอืปฏบิตัติามระเบยีบฯ ในการเป็นสมาชกิ ดงันี้ 
 

(1) ผูท้ีจ่ะสมคัรเป็นสมาชกิเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากล ตอ้งมสีถานะเป็นนิตบิุคคลเท่านัน้ 
(2) สถานภาพในการเป็นสมาชิกฯ เริม่เมื่อผู้สมัครได้รบัอนุมตัิเห็นชอบจากสถาบนัรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พรอ้มทัง้ผูส้มคัรไดช้ าระเงนิค่าสมาชกิ จ านวน 1,000 บาท เรยีบรอ้ยแลว้ 
(3) สทิธใิชเ้ลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากลเป็นสทิธเิฉพาะตวัสมาชกิฯ เท่านัน้ สมาชกิฯไม่มสีทิธทิีจ่ะน าเลข

หมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากลไปใหใ้ชห้รอืใชร้่วมกับบุคคลอื่น หรอืหา้งหุ้นส่วนจ ากดั/บรษิัทอื่น แม้เป็น
หา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัในเครอืเดยีวกบัสมาชกิฯ กต็าม 

(4) สมาชกิฯ ไม่มสีทิธทิีจ่ะน าเลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากล ขาย หรอื โอนใหบุ้คคลอื่นหรอืหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั/บรษิทัอื่นไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

(5) หากสมาชกิฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวขา้งต้น หรอืได้น าเลขหมายประจ าตวัผู้ใช ้GLN/ EDI ระบบสากล
ของทางสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ไปใชโ้ดยไม่มสีทิธ ิดงักล่าวขา้งต้น ยนิยอมให้สถาบนัรหสัสากล สภา
อุตสาหกรรมฯ ปรบัเป็นเงนิวนัละ 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) ตลอดไปจนกว่าจะปฏบิตัติามเงื่อนไขและ/หรอืยุตกิาร
ใชเ้ลขหมายประจ าตวัผูใ้ช ้GLN/ EDI ระบบสากลนัน้ 

(6) ระเบียบนี้สมาชิกฯ  ยินยอมให้สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ สงวนสทิธใินอนัที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่เตมิใดๆ ไดต้ามทีส่ถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ เหน็สมควรแต่ฝ่ายเดยีว และมผีลบงัคบัทนัททีีส่มาชกิฯ
ไดร้บัหนงัสอืแจง้จากสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ 

(7) การจดัส่งหนังสอืหรือเอกสารใดๆ ให้แก่สมาชิกฯ หากสถาบนัรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จดัส่งโดยวิธีการ
ลงทะเบยีนไปรษณียร์ะบุตามที่อยู่ของสมาชกิฯ ตามที่ปรากฏในใบสมคัรสมาชกิฯ แลว้กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกิฯ ได้รบั
ทราบโดยชอบแลว้ในวนัถดัไปจากวนัทีล่งทะเบยีนนัน้ 

(8) สมาชิกฯ พึงให้ความร่วมมอืกบัสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ในการจดัส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและกรอก
รายละเอยีดทีส่ถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ไดส้อบถามไป 
 

      สมาชกิฯ ไดร้บัทราบและเขา้ใจระเบยีบนี้แลว้ และตกลงถอืปฎบิตัติามโดยทุกประการ 
                                            
                                                      ผูม้อี านาจท าการลงนาม/ ประทบัตรา (ถา้ม)ี 
 
 
 

      ลงชื่อ_____________________________________ 

           ( __________________________________ ) 

      วนัที_่______เดอืน_________________ พ.ศ._________ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

GLOBAL LOCATION NUMBER (GLN) 

Remark : Please fill the application in English 

         Date     

Company             

Address              

Kwang/Tambol             

Khet/Amphure             

City/Province             

Country         Zip Code    

Telephone      Facsimile      

E-mail       Web site      

Contact person             

Title              

Apply: GLN for                 Headquarter 

                                     Subsidiary (please specify)      

                                     Other (please specify)       

Type of Business : 

 Manufacturer           Distributor             Retail              Wholesaler 

 Exporter                  Transporter           Government Agencies 

 Other (Please specify)           

Official Use Only 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



      


