
 

  

เพือประโยชน์ของสมาชิก ทางสถาบนัฯจึงขอความกรณุา ให้สมาชิกกรอกแบบฟอรม์ขอแก้ไข

เปลียนแปลง พร้อมแนบเอกสารตามทีระบดุ้านล่าง เพือทางสถาบนัฯ จะได้ทาํการอพัเดทข้อมูลให้ลูกค้า  

  

    เอกสารทีใช้ในการเปลียนแปลงข้อมลูกบัทางสถาบนัฯ กรณีเป็น (บริษทั / ห้างหุ้นส่วนจาํกดั)  

1.  กรอกแบบฟอรม์ ขอแก้ไขเปลียนแปลง ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ    

2.  หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษทั ทงัชดุ (ย้อนหลงัได้ไมเ่กิน 3 เดือน)  

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี หรือ ภพ.20,01 หรือ 09 อย่างใดอย่างหนึง 

4.  กรณีกรรมการ(ผู้มีอาํนาจทาํการ)เป็นชาวต่างชาติ แนบสาํเนาหนังสือเดินทาง(Passport)  

5.  กรณีเปลียนแปลงผูป้ระสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรม์ขอแก้ไขเปลียนแปลงชือ  เท่านัน  

6.  กรณีเปลียนแปลงทีอยู่/ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงานกบัทางสถาบนัฯ สามารถลงนามและ   

     ประทบัตราบริษทัในเอกสารทุกแผ่นได้ พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

.  กรณีเปลียนแปลงชือบริษทั/ชือผูมี้อาํนาจทาํการ กรรมการผูมี้อาํนาจตามหนังสือรบัรอง 

ลงนามและประทบัตราบริษทัในเอกสารทุกแผ่น พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

  

 หมายเหตุ :  เอกสารแนบทีใช้เปลียนแปลงไมค่รบถ้วนทางสถาบนัฯไม่สามารถทาํการ เปลียนแปลงได้  

:  ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี จะออกตามทีอยู่ทีแจ้งกบัทางสถาบนัฯ เท่านัน         

 

 

 

 

ส่งเอกสารมาที         

สถาบนัรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เลขท ี2 อาคารปฎิบตัิการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค์ ชัน 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

ถนนนางลนิจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                      

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217 
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     เพือประโยชน์ของสมาชิก ทางสถาบนัฯจึงขอความกรณุา ให้สมาชิกกรอกแบบฟอรม์ขอแก้ไข

เปลียนแปลง พร้อมแนบเอกสารตามทีระบดุ้านล่าง เพือทางสถาบนัฯ จะได้ทาํการอพัเดทข้อมูลให้ลูกค้า  

  

เอกสารทีใช้ในการเปลียนแปลงข้อมูลกบัทางสถาบนัฯ กรณีเป็น (บคุคลธรรมดา/คณะบคุคล/ร้านค้า)  

1. กรอกแบบฟอรม์ ขอแก้ไขเปลียนแปลง ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

3. สาํเนาทะเบียนบ้าน  

4. สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์(กรณีเป็นร้านค้า)  

5. สาํเนาหนังสือรบัรองการจดัตงัคณะบคุคลจากกระทรวงพาณิชย ์(กรณีเป็นคณะบุคคล)  

6. กรณีเปลียนแปลงผูป้ระสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอรม์ขอแก้ไขเปลียนแปลงเท่านัน  

7. เอกสารทุกแผน่ต้องเซ็นรบัรองสาํเนาถกูต้อง โดยเจ้าของกิจการ/ผูมี้อาํนาจลงนาม  

 

  

หมายเหต ุ:  เอกสารแนบทีใช้เปลียนแปลงไม่ครบถ้วนทางสถาบนัฯไมส่ามารถทาํการเปลียนแปลงได้  

:  ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี จะออกตามทีอยู่ทีแจ้งกบัทางสถาบนัฯ เท่านัน         

 

  

 

 

 

ส่งเอกสารมาที         

สถาบนัรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เลขท ี2 อาคารปฎิบตัิการเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรค์ ชัน 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

ถนนนางลนิจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                      

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217 
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                                        สถาบนัรหสัสากล   GS1 THAILAND 

                            สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 
 

            แบบฟอรม์ขอแก้ไข เปลียนแปลงทีอยู ่ สมาชิกสถาบนัรหสัสากล  
 

บริษทั / หจก. / นามบคุคล อืนๆ ................................................................................. รหสัสมาชิก……………………………….……. 

ชอืผูป้ระสานงาน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................เบอรต์ดิต่อ .................................................. 

  ขอเปลียนแปลง ทีอยู ่ดงันี (กรณุา  สาํหรบัทอียู่ทตีอ้งการเปลยีนแปลง) 

          1)   ทีอยู่ทีตงัสาํนักงาน   2)   ทีอยูจ่ดัส่งเอกสาร       3)    ทีอยู่ใบกาํกบัภาษี    

จากเดิม  

เลขท.ี.……………อาคาร/หมู่บา้น.......................................................หมู่ท.ี....……ซอย .............................ถนน..................................... 

แขวง / ตาํบล ……………………….............เขต /อาํเภอ …………………………จงัหวดั …………..............รหสัไปรษณีย.์.………….......   

เปลียนเป็น  

เลขท.ี.……………อาคาร/หมู่บา้น.......................................................หมู่ท.ี....……ซอย .............................ถนน..................................... 

แขวง / ตาํบล ……………………….............เขต /อาํเภอ …………………………จงัหวดั …………..............รหสัไปรษณีย.์.………….......  

โทรศพัท์...............................................โทรสาร..............................................อเีมล.์.............................................................................. 

เวบ็ไซด.์.................................................... 

No……………….Building/Village…………………………….………Moo………..Soi………………………Road……………………….  

Sub-district………………………………….District………………………………Province…………………Area Code…………..…….. 

Telephone No.....................................Fax No..............................................E-mail............................................................................... 

Website..................................................... 

 

หมายเหต ุ: กรณุากรอกข้อมลูให้ครบทกุช่องทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือประโยชน์ของบริษทัท่าน  

        : แนบหนังสือรบัรองบริษทั (อายไุมเ่กิน  เดือน)ทงัชุด และ สาํเนาใบ ภ.พ.20, 01 หรือ 09 

          และสาํเนาบตัรประชาชนของผู้ประสานงาน เพือเป็นหลกัฐานการเปลียนแปลง 

        (ผู้ประสานงานลงนาม และประทบัตราบริษทัในเอกสารทุกแผ่น) 

 

                  กรณุาส่งกลบัมายงัสถาบนัฯ                

สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย     ………………………………………....  

เลขท ี2 อาคารปฎบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ชนั 11                                               (..........................................................) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลนิจ ี                                                ลงชอืผูป้ระสานงาน และประทบัตราบรษิทั(ถา้ม)ี 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                  

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                              

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217 
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สถาบนัรหสัสากล   GS1 THAILAND   

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 

  

                         แบบฟอรม์ขอแก้ไข เปลียนแปลง ข้อมลูสมาชิกสถาบนัรหสัสากล  
 

บริษทั / หจก. / นาม บคุคล / อืนๆ .......................................................................................รหสัสมาชิก……………….………..….. 

ชอืผูป้ระสานงาน(นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................เบอรต์ดิต่อ..................................................... 
 

ขอเปลียนชือสมาชิก กรณีมเีอกสารระบกุารเปลียนแปลงชือ 

จากเดิม (สมคัรไวใ้นนาม) ชอืบรษิทั/หจก./นาม บุคคล/อนืๆ .……………………………………....................................................... 

เปลียนเป็น ชอืบรษิทั/หจก./นาม บุคคล/อนืๆ ………………………….…..................................................................................... 

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

ขอเปลียนแปลงผู้มอีาํนาจทาํการ 

จากเดิม (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………ตําแหน่ง…………………………………………………. 
 

เปลียนเป็น (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... ตําแหน่ง..................................................................... 

Authorizer (Mr./Mrs./Miss).....................................................................Position………………………………………………….. 

 โทรศพัท ์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ……………………………………… 

ขอเปลียนแปลง บคุคลในการติดต่อประสานงาน  

 ชอืผูป้ระสานงาน  …………………………………………………………….….ตาํแหน่ง……………………………….……..… 

               Coordinated Person……………………………………………………………...Position………………………………………… 

 โทรศพัท ์ ………………………………....…… โทรสาร …………………….….......E-Mail ……………………………………… 

หมายเหต ุ: กรณุากรอกข้อมลูให้ครบทกุช่องทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือประโยชน์ของบริษทัท่าน  

        : กรณีเปลียนแปลงชือสมาชิกและผู้มีอาํนาจทาํการ แนบหนังสือรบัรองบริษทัทงัชุด (อายไุมเ่กิน  เดือน) และ     

                    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู้มีอาํนาจทาํการ    เพือเป็นหลกัฐานการเปลียนแปลง  

      : กรณีเปลียนแปลงบคุคลประสานงาน แนบหนังสือรบัรองบริษทัทงัชุด (อายไุมเ่กิน  เดือน) และ     

                    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู้ประสานงาน เพือเป็นหลกัฐานการเปลียนแปลง 

                  (ผู้มอีาํนาจลงนามตามหน้าหนังสือรบัรองของบริษทั และประทบัตราบริษทัในเอกสารทกุแผ่น) 

 

            …………………………………………………. 

         (……………………………………………...) 
                                        ลงชือผูมี้อาํนาจลงนาม และประทบัตราบริษทั  

                                           วนัท ี......................................... 

กรณุาส่งกลบัมายงัสถาบนัฯ                
สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย      
เลขท ี2 อาคารปฎบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ชนั 11                                               
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลนิจ ี                                                 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                  

หรือ E-mail : info@gs1thailand.org                                                                                                                               

หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2345-1200 หมายเลขโทรสาร :  0-2345-1217 
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