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ใบสมัครเลขหมายประจาํตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล 

Application Form for Global Location Number (s) 
 

วนั_____ เดือน _________พ.ศ._______ 
                                                                                                            Date       Month               Year  

ห้างหุ้นสวนจํากดั /บริษัท  
Limited Partnership/Company Limited  
กรรมการผู้ มีอํานาจ/กรรมการมอบอํานาจทําการแทน Represented by 
ขอสมคัรเลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล 
สาํหรับ                (    ) สํานกังานใหญ่                         (    ) สาขา                                  (    ) อ่ืน ๆ 
                                   Main Head Office                          Subsidiary                                 Others, Please specify  
ช่ือผู้ตดิตอ่ประสานงาน :                                              ตําแหน่ง 
Contact person____________________________  Title 
โทรศพัท์                                                                  E-mail   
 
ตัง้อยูเ่ลขท่ี / No. ____________หมู่ท่ี /Moo           ซอย/Soi                                        อาคาร/Building 
หมู่บ้าน/Village                                                                     ถนน / Road ____________________________________ 
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________                     
จงัหวดั/ Province ____________________________________รหสัไปรษณีย์ /Code ______________________________ 
โทรศพัท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________  
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________ 

ที่อยู่ออกใบกาํกับภาษี / Tax Address               ที่อยู่ท ี่เด ียวกันกับท ี่อยู่สาํนักงาน  / Same office Address    
เลขท่ี / No. ____________หมู่ท่ี /Moo           ซอย/Soi                                        อาคาร/Building 
หมู่บ้าน/Village                                                                     ถนน / Road ____________________________________ 
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________                     
จงัหวดั/ Province ____________________________________รหสัไปรษณีย์ /Code ______________________________ 
โทรศพัท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________  
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________ 

ที่อยู่ ส่งเอกสาร  / Mailing Address                      ที่อยู่ท ี่เด ียวกันกับท ี่อยู่สาํนักงาน  / Same office Address    
เลขท่ี / No. ____________หมู่ท่ี /Moo           ซอย/Soi                                        อาคาร/Building 
หมู่บ้าน/Village                                                                     ถนน / Road ____________________________________ 
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________                     
จงัหวดั/ Province ____________________________________รหสัไปรษณีย์ /Code ______________________________ 
โทรศพัท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________  
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________ 
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ประเภทธุรกจิ (Type of the Business)  
 
(     ) ผู้ผลติ : Manufacture                   (     ) ผู้จดัจําหน่าย : Distributor                 (     ) ผู้ ค้าปลีก : Retailer   
(     ) ผู้ ค้าสง่ : Wholesaler                    (     ) ผู้สง่ออก : Exporter                           (     ) ผู้ขนสง่ : Transporter                
(     ) องค์กรราชการ : Government       (     ) อ่ืน ๆ  โปรดระบ_ุ____________________________other, Please specify  
 
ประเภทผลติภณัฑ์สินค้า/บริการ______________________________________Category of the 
Product/Service 
  เม่ือได้รับอนมุตัใิห้เป็นสมาชิกเลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฎิบตัิ
ตามระเบียบ ข้อบงัคบัการเป็นสมาชิกเลขหมายฯ ของสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ตามแนบท้ายนี ้
ทกุประการ 

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. 

 
                                                                                   ผู้ มีอํานาจทําการลงนามและประทบั(ถ้ามี) 

                                                                                ลงช่ือ____________________________ผู้สมคัร 

                                                                                              Signed                                               Applicant                               
                                                                                                  ตําแหน่ง_________________________ 
                                                                               
 
 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี (For Official Use) 

  เลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล_________________________ 
                                                                 Global Location Number (s) 
 

                                (    ) สํานกงานใหญ่       (    ) สาขา         (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบ_ุ___________ 
                                                                         Main Head Office        Subsidiary        Other, Please Specify 
 
 
วนัท่ี_____เดือน_________พ.ศ._______ 
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ระเบียบ ข้อบังคับ การเป็นสมาชิกเลขหมายประจาํตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล 

สมาชิกเลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล จะต้องถือปฏิบตัติามระเบียบฯ ในการเป็นสมาชิก ดงันี ้

(1) ผู้ ท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกเลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ต้องมีสถานะเป็นนิตบิคุคลเทา่นัน้  
(2) สถานภาพในการเป็นสมาชิกฯ เร่ิมเม่ือผู้สมคัรได้รับอนมุตัิเห็นชอบจากสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย พร้อมทัง้ผู้สมคัรได้ชําระเงินคา่สมาชิก จํานวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
(3) สทิธิใช้เลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลเป็นสทิธิเฉพาะตวัสมาชิกฯ เทา่นัน้ สมาชิกฯ ไม่มีสทิธิท่ีจะนําเลข
หมายประจําตวัผู้ ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลไปให้ใครใช้หรือใช้ร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัทอ่ืน แม้เป็น
ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทในเครือเดียวกบัสมาชิกฯ ก็ตาม  
(4) สมาชิกฯ ไม่สิทธิทจะนําเลขหมายประจําตวัผู้ ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ขายหรือ โอนให้บุคคลอ่ืนหรือห้างหุ้นส่วน
จํากดั/บริษัทอ่ืนไม่วา่จะมีคา่ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  
(5) หากสมาชิกฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น หรือได้นําเลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ของ
ทาง สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ไปใช้โดยไม่มีสิทธิ ดังกล่าวข้างต้น ยินยอมให้สถาบันรหัสสากล สภา
อตุสาหกรรมฯ ปรับเป็นเงินวนัละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตลอดไปจนกว่าจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ/หรือยตุิการ ใช้
เลขหมายประจําตวัผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลนัน้  
(6) ระเบียบนีส้มาชิกฯ ยินยอมให้สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ สงวนสุทธิในอ่ืนท่ีจะแก้ไข้เปล่ียนแปลงหรือ 
เพิ่มเติมใดๆ ได้ตามสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นสมควรแต่ฝ่ายเดียว และมีผลบงัคบัทนัทีท่ีสมาชิกฯ ได้รับ
หนงัสือแจ้งจากสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมฯ 
 (7) การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ให้แก่สมาชิกฯ หากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดส่งโดยวิธีการ 
ลงทะเบียนไปรษณีย์ระบตุามท่ีอยู่ของสมาชิกฯ ตามท่ีปรากฏในใบสมคัรสมาชิกฯ แล้วก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกฯ ได้รับทราบ
โดยชอบแล้วในวนัถดัไปจากวนัท่ีลงทะเบียนนัน้ 
 (8) สมาชิกฯ พึ่งให้ความร่วมมือกับสถาบนัรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ในการจัดส่งข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงและกรอก
รายละเอียดท่ีสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมฯ ได้สอบถามไป 
 
สมาชิกฯ ได้รับทราบและเข้าใจระเบียบนีแ้ล้ว และตกลงถือปฎิบตัติามโดยทกุประการ 
 

ผู้มีอาํนาจทาํการลงนาม/ ประทบัตรา (ถ้ามี) 
 
 

ลงช่ือ _______________________________________ 
            ( _______________________________________) 
  วนัท่ี_______เดือน_________________ พ.ศ._________ 
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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 
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