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ใบสมัครสมาชิกสถาบนัรหสัสากล / Application Form for GS1 Thailand Member 

เลขหมาย GLN………………..…………(สําหรบัเจ้าหนา้ที ่/ Officer only) 

วนัท่ี / Date................  เดือน / Month................พ.ศ. / Year……………............. 

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

• ข้อมูลสถานท่ีติดต่อ / Address

ท่ีอยู่สาํนักงาน / Office Address 

เลขท่ี……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village....................................................... 
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................  
  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………......อีเมล์……………………………….. เวบ็ไซท์ ……………………………….................... 
  Fax No……………………………....E-mail…………………………........Web site…………………………………………… 

ท่ีอยู่ออกใบกาํกับภาษี / Tax Address 
เลขท่ี……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................  
  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………...... อีเมล์……………………………………………………………………………………….. 
  Fax No…………………………….....E-mail………………………….................................................................................. 
ท่ีอยู่ส่งเอกสาร / Mailing Address 
เลขท่ี……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................  
  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………...... อีเมล์……………………………………………………………………………………….. 
  Fax No…………………………….....E-mail………………………….................................................................................. 
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ละเวน้ค่าแรกเขา้ 

Manufacturer Distributor Modern Trade Wholesaler Exporter 

• ข้อมูลบุคคลผู้ตดิต่อ / Contacted  Person

ผู้มีอาํนาจทาํการ……………………………………………………………………ตําแหนง่…………………………………………… 
  1St Authorizer……………………………………………………………………………Position………………………………………….. 
  โทรศพัท์ / Phone……………………….ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax……………………….อีเมล์/E-mail………………................. 
ผู้มีอาํนาจทาํการแทน……………………………………………………………..ตาํแหนง่……………………………………………. 
  2nd Authorizer…………………………………………………………………………...Position………………………………………….. 
  โทรศพัท์ / Phone……………………….ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล์/E-mail………………................ 
ผู้ประสานงานกับสถาบันฯ……………………………………………………….ตาํแหนง่…………………………………................ 
  Coordinated   Person………………………………………………………………...Position…………………………………………… 
 โทรศพัท์ / Phone………………………..ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล์/E-mail…………………............ 
ผู้เข้ารับฟังการอบรมบาร์โค้ดเบือ้งต้น………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………............. 
   Trainee………………………………………………………………………………..Position…………………………………….............. 
 โทรศพัท ์/ Phone………………………..ต่อ/ Ext…………….โทรสาร/Fax……………………….อีเมล/์E-mail……………….................. 

• ข้อมูลทางการเงนิ  / Financial Data

ทุนจดทะเบียนของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เป็นจาํนวนเงนิ………………………………………………………………บาท 
รายได้ของปีที่ผ่านมา (จากงบกาํไรขาดทุน/ ภ.ง.ด. ) เป็นจาํนวนเงนิ……………………………………………………....บาท 
(    ) รายได้ไมเ่กิน     1 ล้านบาท   สถานภาพสมาชิกประเภท     1,500  บาทตอ่ปี 
(    ) รายได้ไมเ่กิน     1 ล้านบาท   สถานภาพสมาชิกประเภท     3,000  บาทตอ่ปี        
(    ) รายได้ไมเ่กิน   50 ล้านบาท  สถานภาพสมาชิกประเภท     8,000  บาทตอ่ปี  ( คา่แรกเข้า 7,000 บาท) 
(    ) รายได้ไมเ่กิน   50 ล้านบาท และไมเ่กิน 100 ล้านบาท สถานภาพสมาชิกประเภท   10,000  บาทตอ่ปี ( คา่แรกเข้า 7,000 บาท) 
(    ) รายได้ไมเ่กิน  100 ล้านบาท  สถานภาพสมาชิกประเภท   12,000  บาทตอ่ปี ( คา่แรกเข้า 7,000 บาท)  

* อัตราค่าสมาชิกนีไ้ด้รวมหลักสูตรอบรมความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับบาร์โค้ดแล้ว *
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยยินยอมชําระคา่ธรรมเนียมตาม
ระเบียบของสถาบนัฯ พร้อมยื่นงบกําไรขาดทนุเพื่อแสดงรายได้ให้กบัสถาบนัฯ ทกุปี หากปีใดข้าพเจ้าไมย่ื่นงบกําไรขาดทนุ/เอกสาร 
แสดงรายได้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชําระคา่บาํรุงสมาชิกในอตัราสงูสดุ คือ 12,000 บาท 

• ข้อมูลธุรกิจ/ Type of Business
ประเภทธุรกิจ (    ) ผู้ผลิต  (    ) ผู้จดัจําหนา่ย   (    ) ผู้ ค้าปลีก  (    ) ผู้ ค้าสง่   (    ) ผู้สง่ออก 

ประเภทสินค้า………………………………………………จ านวนรายการสินค้า ( โดยประมาณ )……………..รายการ 
ผลิตภณัฑ์หลกั   1. ………………………………………………………. ตราสินค้า …………………………………………………... 

2. ………………………………………………………. ตราสินค้า …………………………………………………... 
3. ……………………………………………………… ตราสินค้า …………………………………………………... 

• ข้อมูลอ่ืนๆ  / Other Detail
(    ) ไมเ่ป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 
(    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 

 เลขที่…………………………………………. 
ในการสมคัรสมาชิกสถาบนัรหสัสากล ได้รับคําแนะนํามาจาก………………………………………………………………………………... 
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สัญญาให้สิทธิ 
สัญญานีท้าํขึน้ระหว่าง 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สาํนกังานตัง้อยู ่ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ โซนซี ชัน้ 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ( ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ให้สทิธิ”) ฝ่ายหนึง่ กบั  
ช่ือ (บคุคล บริษัท/ห้าง)…………………………………………………….ที่อยู ่/ ที่ตัง้สาํนกังาน เลขที่…………………หมู…่…………...
ซอย………………………………ถนน………………………..แขวง / ตําบล……………………….เขต / อําเภอ……………….............. 
จงัหวดั…………………………………………( ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ ผู้ใช้เคร่ืองหมาย ” ) อีกฝ่ายหนึง่
โดยที่ :    (1) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ GS1 ซึง่มีสาํนกังานตัง้อยูใ่น กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึง่เป็น
องค์กรที่มี วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา และเป็นเจ้าของระบบในการสือ่สารและการระบตุวัสนิค้าและบริการซึง่สามารถใช้ในอตุสาหกรรม
หลากหลายประเภทในระดบัโลก เป็นมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับระหวา่งประเทศและมุง่เน้นในทางธรุกิจ 

ในฐานะสมาชิกของ GS1 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิที่จะใช้และคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของ GS1 และเป็นผู้
ได้รับสทิธิแตผู่้ เดียว ในประเทศไทยจาก GS1 ในการให้สทิธิการใช้ระบบและหรือเคร่ืองหมายของ GS1 แก่ผู้ใช้ในภาคการค้าและ
อตุสาหกรรมในประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้จดัตัง้สถาบนัรหสัสากลขึน้ เพื่อเป็นหนว่ยงานในการบริหารการใช้ระบบหรือเคร่ืองหมายของ GS1 
แก่ผู้ใช้ และการประสานงานตดิตอ่กบัสมาชิก 

(2) ผู้ใช้เคร่ืองหมายมีความประสงค์ขอใช้ระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 กบัสนิค้าและหรือบริการของตน คูส่ญัญาทัง้
สองฝ่ายจงึได้ตกลงร่วมกนั โดยมรีายละเอียดของข้อสญัญา ดงันี ้
1. ผู้ใช้เคร่ืองหมายตกลงขอสทิธิจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยตกลงให้สทิธิแก่ผู้ใช้เคร่ือง
หมาย ซึง่ระบบ และ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อใช้กบัสนิค้าบริการ หรือบรรจภุณัฑ์ของผู้ใช้เคร่ืองหมาย คือ

- สญัลกัษณ์รหสัแทง่ (Bar Code) ระบบ EAN 8 หลกั, 13 หลกั, 14 หลกั
- ระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 อื่นตามที่จะได้ตกลงเพิม่เติมตอ่ไป
( ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “เคร่ืองหมาย” )
ทัง้นี ้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยจะเป็นผู้ กําหนดรหสัสมาชิกสญัลกัษณ์รหสัแทง่ให้แก่ผู้ใช้เคร่ืองหมายแตล่ะราย

ผู้ใช้เคร่ืองหมายไมม่ี สทิธิที่จะตัง้รหสัสมาชิกเอง 
ผู้ใช้เคร่ืองหมายมีสทิธิใช้เคร่ืองหมาย เฉพาะกบัสนิค้าและบริการของผู้ใช้เคร่ืองหมายเทา่นัน้ 

2. เพื่อเป็นการตา่งตอบแทนกบัสทิธิใช้เคร่ืองหมายตามข้อ 1. ข้างต้น ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องสมคัรเป็นสมาชิกของสถาบนัรหสัสากล สภา
อตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทย และต้องชําระเงินดงัตอ่ไปนีแ้ก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย คอื

2.1 คา่ลงทะเบียนแรกเข้าในอตัราซึง่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยกําหนด โดยชําระครัง้เดียวในวนัท่ีแรกเข้าเป็นสมาชิก 
2.2 คา่บริการรายปีแก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ในอตัราที่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยกําหนดตามขนาดของ

กิจการและปริมาณ เลขหมายของเคร่ืองหมายที่ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องการ ทัง้นี ้ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องชําระคา่บริการรายปีสาํหรับปีแรก
พร้อมกบัการชําระคา่ลงทะเบียน แรกเข้า และชําระคา่บริการรายปีในปีถดัไปเมื่อครบรอบปีที่สมคัรเป็นสมาชิก 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิปรับคา่บริการรายปีได้ตามความเหมาะสม โดยการออกประกาศสถาบนัรหสัสากลลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั และให้มีผลบงัคบัและผกูพนัผู้ใช้เคร่ืองหมาย โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้ 
3. ผู้ใช้เคร่ืองหมายมีหน้าที่ตอ่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย คอื

3.1 ร่วมสง่เสริมการใช้ระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 ให้แพร่หลายแก่คูค้่าและผู้บริโภคทัว่ไป และต้องไมร่่วมหรือ
สง่เสริมการใช้ระบบ และ/หรือเคร่ืองหมายทางธุรกิจอื่น ซึง่มีลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั 

3.2 ต้องปฏิบตัติามระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 และตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิซึง่สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทยกําหนดโดย เคร่งครัด 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิวางข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิ และการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ได้ โดยการออก ประกาศสถาบนัรหสัสากล โดยให้ถือวา่มีผลบงัคบัและผกูพนัผู้ใช้เคร่ืองหมาย เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้
4. ผู้ใช้เคร่ืองหมายมีหน้าที่ต้องชําระคา่บริการรายปีแก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้สทิธิใช้เคร่ืองหมายตาม
สญัญานี ้ หากไมป่ระสงค์จะใช้เคร่ืองหมายตอ่ไป ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องแจ้งเลกิการใช้เคร่ืองหมายตอ่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคูส่ญัญาตกลงให้มีผลตอ่สทิธิหน้าทีต่ามสญัญา ดงันี ้คือ

4.1 ให้ถือวา่สทิธิของผู้ใช้เคร่ืองหมายในการใช้เคร่ืองหมายสิน้สดุลงทนัที และให้ถือวา่ผู้ใช้เคร่ืองหมายได้คืนรหสัสมาชิก
สญัลกัษณ์รหสัแทง่แก่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยแล้ว โดยเป็นสทิธิของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยที่จะนํารหสัสมาชิก
สญัลกัษณ์รหสัแทง่ที่ได้คืนดงักลา่ว ไปให้ผู้ใช้เคร่ืองหมายอื่นนําไปใช้กบัสนิค้า บริการ และบรรจภุณัฑ์ของผู้ใช้เคร่ืองหมายรายอื่น
ดงักลา่ว. 
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4.2 ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องไมใ่ช้เคร่ืองหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณ์รหสัแทง่กบัธุรกิจ ตลอดจนสนิค้าบริการและบรรจภุณัฑ์
ของตนอีกตอ่ไปไมว่า่ ในทางหนึง่ทางใดก็ตามในทนัที และผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องลบหรือขีดฆา่เคร่ืองหมายออกจากสนิค้า บริการและ
บรรจภุณัฑ์เดิมซึง่เคยใช้เคร่ืองหมาย และเก็บ สนิค้า บริการและบรรจภุณัฑ์ทัง้หมดซึ่งใช้เคร่ืองหมายคืนจากตลาด ให้เสร็จสิน้ภายใน 3 
เดือนนบัจากที่สทิธิการใช้เคร่ืองหมายสิน้สดุลง 

4.3 ผู้ใช้เคร่ืองหมายไมต้่องชําระคา่สมาชิกรายปีในปีถดัไปจากวนัแจ้งเลกิใช้เคร่ืองหมาย แตม่ีหน้าที่ต้องชําระคา่สมาชิกรายปี
ที่คงค้างก่อนวนัแจ้ง เลกิใช้เคร่ืองหมายให้แก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยให้ครบถ้วน 
5. สทิธิของผู้ใช้เคร่ืองหมายตามสญัญานีเ้ป็นสทิธิเฉพาะตวั ไมส่ามารถจําหนา่ยจ่ายโอนได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก GS1 Thailand
6. ในกรณีที่ผู้ใช้เคร่ืองหมายชําระคา่สมาชิกรายปีหรือเงิน จํานวนใดจํานวนหนึง่ให้แก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยลา่ช้ากวา่
กําหนด ผู้ใช้เคร่ืองหมาย ต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปีของจํานวนเงินท่ีค้างชําระ
จนกวา่จะชําระครบถ้วน และหากสภา อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีคา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหรือฟอ้งคดเีพื่อบงัคบัชําระหนี ้
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิเรียกคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม รวมทัง้คา่ทนายความจากผู้ใช้เคร่ืองหมายผู้ ค้างชําระได้
นอกจากนัน้ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิเรียกเบีย้ปรับเพิ่มเติมจากผู้ใช้เคร่ืองหมาย ซึง่ไมชํ่าระคา่บริการรายปีตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ดงันี ้

- ค้างชําระเกิน 6 เดือน ต้องชําระเบีย้ปรับในอตัราร้อยละ 50 ของคา่บริการรายปีที่ค้างชําระทัง้หมดทกุจํานวน
- ค้างชําระเกิน 1 ปี ต้องชําระเบีย้ปรับ 1 เทา่ของคา่บริการรายปีที่ค้างชําระทัง้หมดทกุจํานวน
- ค้างชําระเกิน 2 ปี ต้องชําระเบีย้ปรับ 2 เทา่ของคา่บริการรายปีที่ค้างชําระทัง้หมดทกุจํานวน
- ค้างชําระเกิน 3 ปี ต้องชําระเบีย้ปรับ 3 เทา่ของคา่บริการรายปีที่ค้างชําระทัง้หมดทกุจํานวน

7. หากผู้ใช้เคร่ืองหมายไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิของสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทยข้อใด ข้อหนึง่ หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสทิธิของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1
หรือไมชํ่าระหนีจํ้านวนใดจํานวนหนึง่ และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้มีหนงัสอืเตือนถงึผู้ใช้เคร่ืองหมาย ให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้
ถกูต้องภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในหนงัสอืเตือนดงักลา่ว แตผู่้ใช้เคร่ืองหมายยงัคงเพิกเฉยไมป่ฏิบตัิตามที่ได้แจ้งเตือน สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสทิธิบอกเลกิสญัญานี ้และเพกิถอนสทิธิการใช้ เคร่ืองหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณ์รหสัแทง่ของ
ผู้ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วทนัทีเมือ่ครบกําหนดระยะเวลาในหนงัสอืเตือน

ในกรณีที่มีการบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว คูส่ญัญาให้นําข้อ 4.1 ถึง 4.3 ของสญัญานีม้าใช้บงัคบัให้ครบถ้วน 
8. ผู้ ใช้เคร่ืองหมายตระหนักถึงความสําคญัของระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติของสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐาน เคร่ืองมือ และระเบียบทางการค้าสําคญัอนัทําให้ผู้ ใช้เคร่ืองหมาย ผู้ขายสินค้าบ ริการ
และผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ สามารถทําธุรกิจค้าขายร่วมกนัโดยสะดวก และเป็นผลได้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ทกุฝ่ายที่
เก่ียวข้อง

ผู้ใช้เคร่ืองหมายต้องไมล่อกเลยีน ละเมิด หรือฝ่าฝืนระบบและ/หรือเคร่ืองหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ของสภาอตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทยโดยเดด็ขาด ในกรณีทีม่ีลอกเลยีน ละเมดิ หรือฝ่าฝืน ผู้ใช้เคร่ืองหมายตกลงและต้องรับผิดใน
ความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ่สภาอตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทยและ GS1 ซึง่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีความจําเป็นและไม่
สามารถหลกีเลีย่งได้ต้องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ทางแพง่และ ทางอาญากบัผู้ ฝ่าฝืนในทกุกรณี 

ผู้ใช้เคร่ืองหมายได้อา่นและเข้าใจเนือ้ความของสญัญาโดยตลอดแล้ว ผู้มีอํานาจลงนามของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจงึได้ลงนามพร้อม
ประทบัตราสาํคญั (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐานในวนัท่ีระบทุ้ายนี ้

     สาํหรับเจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล 

วนัท่ี……..เดือน………….….พ.ศ……………. 

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ โซนซี ชัน้ 360 ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2345-1200 โทรสาร 0-2345-1217-8 

Queen Sirikit National Convention Center 3rd f1., (Zone C) 60 New Rachadapisek RD., Klongtoey, Bangkok 10110   

Tel. 66-2345-1200 Fax. 66-2345-1217-8 E-mail : info@gs1thailand.org Home Page http://www.gs1thailand.org 
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