เพือประโยชน์ของสมาชิ ก ทางสถาบันฯจึงขอความกรุณา ให้สมาชิ กกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไข
เปลียนแปลง พร้อมแนบเอกสารตามที ระบุด้านล่าง เพือทางสถาบันฯ จะได้ทาํ การอัพเดทข้อมูลให้ลูกค้า
เอกสารที ใช้ในการเปลียนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ กรณี เป็ น (บริ ษทั / ห้างหุ้นส่วนจํากัด)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลียนแปลง ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ทังชุด (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน)
สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี หรือ ภพ.20,01 หรือ 09 อย่างใดอย่างหนึ ง
กรณี กรรมการ(ผู้มีอาํ นาจทําการ)เป็ นชาวต่างชาติ แนบสําเนาหนังสือเดิ นทาง(Passport)
กรณี เปลียนแปลงผูป้ ระสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์มขอแก้ไขเปลียนแปลงชือ เท่านัน
กรณี เปลียนแปลงทีอยู่/ผูป้ ระสานงาน ผูป้ ระสานงานกับทางสถาบันฯ สามารถลงนามและ
ประทับตราบริษทั ในเอกสารทุกแผ่นได้ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
. กรณี เปลียนแปลงชือบริษทั /ชือผูม้ ีอาํ นาจทําการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจตามหนังสือรับรอง
ลงนามและประทับตราบริ ษทั ในเอกสารทุกแผ่น พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หมายเหตุ : เอกสารแนบทีใช้เปลียนแปลงไม่ค รบถ้ ว นทางสถาบันฯไม่สามารถทําการ เปลียนแปลงได้
: ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามทีอยู่ทีแจ้งกับทางสถาบันฯ เท่านัน

ส่งเอกสารมาที
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
เลขที 2 อาคารปฎิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้ างสรรค์ ชัน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลินจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :

0-2345-1217

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. - โทรสาร - -

เพือประโยชน์ ของสมาชิ ก ทางสถาบันฯจึงขอความกรุณา ให้ สมาชิ กกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไข
เปลียนแปลง พร้อมแนบเอกสารตามที ระบุด้านล่าง เพือทางสถาบันฯ จะได้ทาํ การอัพเดทข้อมูลให้ลูกค้า
เอกสารทีใช้ในการเปลียนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ กรณี เป็ น (บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า)
1. กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลียนแปลง ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้านค้า)
5. สําเนาหนังสือรับรองการจัดตังคณะบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นคณะบุคคล)
6. กรณี เปลียนแปลงผูป้ ระสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์มขอแก้ไขเปลียนแปลงเท่านัน
7. เอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเจ้าของกิ จการ/ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
หมายเหตุ : เอกสารแนบทีใช้เปลียนแปลงไม่ครบถ้วนทางสถาบันฯไม่สามารถทําการเปลียนแปลงได้
: ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี จะออกตามทีอยู่ทีแจ้งกับทางสถาบันฯ เท่านัน

ส่งเอกสารมาที

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
เลขที 2 อาคารปฎิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้ างสรรค์ ชัน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลินจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :

0-2345-1217

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. - โทรสาร - -

สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND

สภาอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

แบบฟอร์มขอแก้ไข เปลียนแปลงที อยู่ สมาชิ กสถาบันรหัสสากล
บริ ษทั / หจก. / นามบุคคล อืนๆ ................................................................................. รหัสสมาชิ ก……………………………….…….
ชือผูป้ ระสานงาน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................เบอร์ตดิ ต่อ ..................................................

 ขอเปลียนแปลง ที อยู่ ดังนี (กรุณา  สําหรับทีอยู่ทต้ี องการเปลียนแปลง)
1)  ที อยู่ทีตังสํานักงาน 2)  ทีอยูจ่ ดั ส่งเอกสาร 3)  ที อยู่ใบกํากับภาษี
จากเดิ ม
เลขที..……………อาคาร/หมู่บา้ น.......................................................หมู่ท.....……ซอย
ี
.............................ถนน.....................................
แขวง / ตําบล ……………………….............เขต /อําเภอ …………………………จังหวัด …………..............รหัสไปรษณีย.์ .………….......
เปลียนเป็ น
เลขที..……………อาคาร/หมู่บา้ น.......................................................หมู่ท.....……ซอย
ี
.............................ถนน.....................................
แขวง / ตําบล ……………………….............เขต /อําเภอ …………………………จังหวัด …………..............รหัสไปรษณีย.์ .………….......
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..............................................อีเมล์...............................................................................
เว็บไซด์.....................................................
No……………….Building/Village…………………………….………Moo………..Soi………………………Road……………………….
Sub-district………………………………….District………………………………Province…………………Area Code…………..……..
Telephone No.....................................Fax No..............................................E-mail...............................................................................
Website.....................................................
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือประโยชน์ ของบริ ษทั ท่าน
: แนบหนังสือรับรองบริษทั (อายุไม่เกิน เดือน)ทังชุด และ สําเนาใบ ภ.พ.20, 01 หรือ 09
และสําเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงาน เพือเป็ นหลักฐานการเปลียนแปลง
(ผู้ประสานงานลงนาม และประทับตราบริ ษทั ในเอกสารทุกแผ่น)
กรุณาส่งกลับมายังสถาบันฯ
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที 2 อาคารปฎิบตั กิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชัน 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลินจี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

………………………………………....
(..........................................................)
ลงชือผูป้ ระสานงาน และประทับตราบริษทั (ถ้ามี)

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร : 0-2345-1217

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. - โทรสาร - -

สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND

สภาอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

แบบฟอร์มขอแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมูลสมาชิกสถาบันรหัสสากล
บริ ษทั / หจก. / นาม บุคคล / อืนๆ .......................................................................................รหัสสมาชิ ก……………….………..…..
ชือผูป้ ระสานงาน(นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.....................................................
ขอเปลียนชื อสมาชิ ก กรณี มเี อกสารระบุการเปลียนแปลงชื อ
จากเดิม (สมัครไว้ในนาม) ชือบริษทั /หจก./นาม บุคคล/อืนๆ .…………………………………….......................................................
เปลียนเป็ น ชือบริษทั /หจก./นาม บุคคล/อืนๆ ………………………….….....................................................................................
Member Name .……………………………………....................................................................................................................
ขอเปลียนแปลงผู้มอี าํ นาจทําการ
จากเดิ ม (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………….
เปลียนเป็ น (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... ตําแหน่ ง.....................................................................

Authorizer (Mr./Mrs./Miss).....................................................................Position…………………………………………………..
โทรศัพท์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ………………………………………
ขอเปลียนแปลง บุคคลในการติดต่อประสานงาน
ชือผูป้ ระสานงาน …………………………………………………………….….ตําแหน่ ง……………………………….……..…
Coordinated Person……………………………………………………………...Position…………………………………………
โทรศัพท์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ………………………………………
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือประโยชน์ ของบริษทั ท่าน
: กรณี เปลียนแปลงชื อสมาชิ กและผู้มีอาํ นาจทําการ แนบหนังสือรับรองบริ ษทั ทังชุด (อายุไม่เกิ น เดือน) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอี าํ นาจทําการ เพือเป็ นหลักฐานการเปลียนแปลง
: กรณี เปลียนแปลงบุคคลประสานงาน แนบหนังสือรับรองบริษทั ทังชุด (อายุไม่เกิน เดือน) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประสานงาน เพือเป็ นหลักฐานการเปลียนแปลง
(ผู้มอี าํ นาจลงนามตามหน้ าหนังสือรับรองของบริษทั และประทับตราบริ ษทั ในเอกสารทุกแผ่น)
………………………………………………….
(……………………………………………...)

ลงชือผูม้ ีอาํ นาจลงนาม และประทับตราบริ ษทั

วันที .........................................

กรุณาส่งกลับมายังสถาบันฯ
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที 2 อาคารปฎิบตั กิ ารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชัน 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลินจี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร : 0-2345-1217
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. -

-

โทรสาร

-

-

