ใบสมัค รเลขหมายประจําตัวผู้ใ ช้ GLN/ EDI ระบบสากล
Application Form for Global Location Number (s)
วัน_____ เดือน _________พ.ศ._______
Date Month
Year
ห้ างหุ้นสวนจํากัด /บริ ษัท
Limited Partnership/Company Limited
กรรมการผู้มีอํานาจ/กรรมการมอบอํานาจทําการแทน Represented by
ขอสมัครเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล
สําหรั บ
( ) สํานักงานใหญ่
( ) สาขา
Main Head Office
Subsidiary
ชื่อผู้ตดิ ต่อประสานงาน :
ตําแหน่ง
Contact person____________________________ Title
โทรศัพท์
E-mail

( ) อื่น ๆ
Others, Please specify

ตังอยู
้ เ่ ลขที่ / No. ____________หมู่ที่ /Moo
ซอย/Soi
อาคาร/Building
หมู่บ้าน/Village
ถนน / Road ____________________________________
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________
จังหวัด/ Province ____________________________________รหัสไปรษณีย์ /Code ______________________________
โทรศัพท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________
ที่อ ยู่อ อกใบกํากับ ภาษี / Tax Address
ที่อ ยู่ท่ เี ดียวกัน กับ ที่อ ยู่ส าํ นัก งาน / Same office Address
เลขที่ / No. ____________หมู่ที่ /Moo
ซอย/Soi
อาคาร/Building
หมู่บ้าน/Village
ถนน / Road ____________________________________
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________
จังหวัด/ Province ____________________________________รหัสไปรษณีย์ /Code ______________________________
โทรศัพท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________
ที่อ ยู่ส่ งเอกสาร / Mailing Address
ที่อ ยู่ท่ เี ดียวกัน กับ ที่อ ยู่ส าํ นัก งาน / Same office Address
เลขที่ / No. ____________หมู่ที่ /Moo
ซอย/Soi
อาคาร/Building
หมู่บ้าน/Village
ถนน / Road ____________________________________
แขวง/ตําบล / District _________________________________เขต/อําเภอ /Sub-district___________________________
จังหวัด/ Province ____________________________________รหัสไปรษณีย์ /Code ______________________________
โทรศัพท์ Telephone No._______________________________โทรสาร Fax No._________________________________
E-mail ______________________________________ Web site_______________________________________
2nd, Creative Technology Bldg. Floor 11 Rajamangala University of Technology Krungthep, Nang Linchi Rd, Bangkok 10120
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org โทร.02-345-1200 โทรสาร 02-345-1217

ประเภทธุร กิจ (Type of the Business)
( ) ผู้ผลิต : Manufacture
( ) ผู้ค้าส่ง : Wholesaler
( ) องค์กรราชการ : Government

( ) ผู้จดั จําหน่าย : Distributor
( ) ผู้ค้าปลีก : Retailer
( ) ผู้สง่ ออก : Exporter
( ) ผู้ขนส่ง : Transporter
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ_____________________________other, Please specify

ประเภทผลิต ภัณฑ์ ส ิน ค้ า/บริก าร______________________________________Category of the
Product/Service
เมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เป็ นสมาชิกเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมปฎิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้ อบังคับการเป็ นสมาชิกเลขหมายฯ ของสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามแนบท้ ายนี ้
ทุกประการ
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.
ผู้มีอํานาจทําการลงนามและประทับ(ถ้ ามี)
ลงชื่อ____________________________ผู้สมัคร
Signed
Applicant
ตําแหน่ง_________________________

สําหรับเจ้ าหน้ าที่ (For Official Use)
เลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล_________________________
Global Location Number (s)
( ) สํานกงานใหญ่ ( ) สาขา
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________
Main Head Office Subsidiary Other, Please Specify

วันที่_____เดือน_________พ.ศ._______
2nd, Creative Technology Bldg. Floor 11 Rajamangala University of Technology Krungthep, Nang Linchi Rd, Bangkok 10120
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org โทร.02-345-1200 โทรสาร 02-345-1217

ระเบีย บ ข้ อ บังคับ การเป็ นสมาชิก เลขหมายประจําตัวผู้ใ ช้ GLN/ EDI ระบบสากล
สมาชิกเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล จะต้ องถือปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ ในการเป็ นสมาชิก ดังนี ้
(1) ผู้ที่จะสมัครเป็ นสมาชิกเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ต้ องมีสถานะเป็ นนิตบิ คุ คลเท่านัน้
(2) สถานภาพในการเป็ นสมาชิกฯ เริ่ มเมื่อผู้สมัครได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบจากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พร้ อมทังผู
้ ้ สมัครได้ ชําระเงินค่าสมาชิก จํานวน 1,000 บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) สิทธิใช้ เลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลเป็ นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกฯ เท่านัน้ สมาชิกฯ ไม่มีสทิ ธิที่จะนําเลข
หมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลไปให้ ใครใช้ หรื อใช้ ร่วมกับบุคคลอื่น หรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด/บริ ษัทอื่น แม้ เป็ น
ห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทในเครื อเดียวกับสมาชิกฯ ก็ตาม
(4) สมาชิกฯ ไม่สิทธิ ทจะนําเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ขายหรื อ โอนให้ บุคคลอื่นหรื อห้ างหุ้นส่วน
จํากัด/บริ ษัทอื่นไม่วา่ จะมีคา่ ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(5) หากสมาชิกฯ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น หรื อได้ นําเลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากล ของ
ทาง สถาบัน รหัส สากล สภาอุต สาหกรรมฯ ไปใช้ โ ดยไม่ มี สิ ท ธิ ดัง กล่ า วข้ า งต้ น ยิ น ยอมให้ ส ถาบัน รหัส สากล สภา
อุตสาหกรรมฯ ปรับเป็ นเงินวันละ 100 บาท (หนึ่งร้ อยบาทถ้ วน) ตลอดไปจนกว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ/หรื อยุติการ ใช้
เลขหมายประจําตัวผู้ใช้ GLN/ EDI ระบบสากลนัน้
(6) ระเบี ยบนี ส้ มาชิ กฯ ยินยอมให้ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ สงวนสุทธิ ในอื่ นที่ จะแก้ ไข้ เปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมใดๆ ได้ ตามสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นสมควรแต่ฝ่ายเดียว และมีผลบังคับทันทีที่สมาชิกฯ ได้ รับ
หนังสือแจ้ งจากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ
(7) การจัดส่งหนังสือหรื อ เอกสารใดๆ ให้ แก่สมาชิกฯ หากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ จัดส่งโดยวิธีก าร
ลงทะเบียนไปรษณีย์ระบุตามที่อยู่ของสมาชิกฯ ตามที่ปรากฏในใบสมัครสมาชิกฯ แล้ วก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกฯ ได้ รับทราบ
โดยชอบแล้ วในวันถัดไปจากวันที่ลงทะเบียนนัน้
(8) สมาชิกฯ พึ่งให้ ความร่ วมมือกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ในการจัดส่งข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงและกรอก
รายละเอียดที่สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ สอบถามไป
สมาชิกฯ ได้ รับทราบและเข้ าใจระเบียบนี ้แล้ ว และตกลงถือปฎิบตั ติ ามโดยทุกประการ

ผู้ม ีอ าํ นาจทําการลงนาม/ ประทับ ตรา (ถ้ ามี)
ลงชื่อ _______________________________________
( _______________________________________)
วันที่_______เดือน_________________ พ.ศ._________
2nd, Creative Technology Bldg. Floor 11 Rajamangala University of Technology Krungthep, Nang Linchi Rd, Bangkok 10120
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org โทร.02-345-1200 โทรสาร 02-345-1217

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
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2nd, Creative Technology Bldg. Floor 11 Rajamangala University of Technology Krungthep, Nang Linchi Rd, Bangkok 10120
Website: http://www.gs1thailand.org E-mail : info@gs1thailand.org โทร.02-345-1200 โทรสาร 02-345-1217

