ใบสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล / Application Form for GS1 Thailand Member
เลขหมาย GLN………………..………….........(สําหรับเจ้าหน้าที ่ / Officer only)
วันที่ / Date................ เดือน / Month................พ.ศ. / Year…………….............

สมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากลในนาม……………………………………………………………………………………………...
Member Name……………………………………………………………………………………………………………………………..
• ข้ อมูลสถานที่ติดต่ อ / Address
ที่อยู่สาํ นักงาน / Office Address
เลขที่……………………หมู…
่ ……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่ ้ าน……………………...........................
No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................
Road ………………………………...Sub-district………………………………District …………………...............................
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์…………………………...........................
Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ……………………….
โทรสาร……………………………......อีเมล์……………………………….. เว็บไซท์ ………………………………....................
Fax No……………………………....E-mail…………………………........Web site……………………………………………
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี / Tax Address
ที่อยู่ท่ เี ดียวกันกับที่อยู่สํานักงาน /Same office Address
เลขที่……………………หมู…
่ ……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่ ้ าน……………………...........................
No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................
Road ………………………………..Sub-district……………………………… District …………………..............................
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์…………………………...........................
Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ……………………….
โทรสาร……………………………...... อีเมล์………………………………………………………………………………………..
Fax No…………………………….....E-mail…………………………..................................................................................
ที่อยู่ส่งเอกสาร / Mailing Address
ที่อยู่ท่ เี ดียวกันกับที่อยู่สํานักงาน /Same office Address
เลขที่……………………หมู…
่ ……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่ ้ าน……………………...........................
No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................
Road ………………………………..Sub-district……………………………… District …………………..............................
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์…………………………...........................
Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ……………………….
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• ข้ อมูลบุคคลผู้ตดิ ต่ อ / Contacted Person
ผู้มีอาํ นาจทําการ……………………………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………………
1St Authorizer……………………………………………………………………………Position…………………………………………..
โทรศัพท์ / Phone……………………….ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax……………………….อีเมล์/E-mail……………….................
ผู้มีอาํ นาจทําการแทน……………………………………………………………..ตําแหน่ง…………………………………………….
2nd Authorizer…………………………………………………………………………...Position…………………………………………..
โทรศัพท์ / Phone……………………….ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล์/E-mail………………................
ผู้ประสานงานกับสถาบันฯ……………………………………………………….ตําแหน่ง…………………………………................
Coordinated Person………………………………………………………………...Position……………………………………………
โทรศัพท์ / Phone………………………..ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล์/E-mail…………………............

• ข้ อมูลทางการเงิน / Financial Data
ทุนจดทะเบียนของบริษัท / ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เป็ นจํานวนเงิน………………………………………………………………บาท
รายได้ ของปี ที่ผ่านมา (จากงบกําไรขาดทุน/ ภ.ง.ด. ) เป็ นจํานวนเงิน……………………………………………………....บาท
( ) รายได้ ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
สถานภาพสมาชิกประเภท 1,500 บาทต่อปี
ละเว้นค่าแรกเข้า
( ) รายได้ ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
สถานภาพสมาชิกประเภท 3,000 บาทต่อปี
( ) รายได้ ไม่เกิน 50 ล้ านบาท
สถานภาพสมาชิกประเภท 8,000 บาทต่อปี ( ค่าแรกเข้ า 7,000 บาท)
( ) รายได้ ไม่เกิน 50 ล้ านบาท และไม่เกิน 100 ล้ านบาท สถานภาพสมาชิกประเภท 10,000 บาทต่อปี ( ค่าแรกเข้ า 7,000 บาท)
( ) รายได้ เกิน 100 ล้ านบาท
สถานภาพสมาชิกประเภท 12,000 บาทต่อปี ( ค่าแรกเข้ า 7,000 บาท)

* อัตราค่ าสมาชิกนีไ้ ด้ รวมหลักสูตรอบรมความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับบาร์ โค้ ดแล้ ว *
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยินยอมชําระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของสถาบันฯ พร้ อมยื่นงบกําไรขาดทุนเพื่อแสดงรายได้ ให้ กบั สถาบันฯ ทุกปี หากปี ใดข้ าพเจ้ าไม่ยื่นงบกําไรขาดทุน /เอกสาร
แสดงรายได้ ข้ าพเจ้ าจะยินยอมชําระค่าบํารุงสมาชิกในอัตราสูงสุด คือ 12,000 บาท

• ข้ อมูลธุรกิจ/ Type of Business
ประเภทธุรกิจ ( ) ผู้ผลิต ( ) ผู้จดั จําหน่าย ( ) ผู้ค้าปลีก ( ) ผู้ค้าส่ง ( ) ผู้สง่ ออก ( ) โอทอป
Manufacturer Distributor
Modern Trade Wholesaler
Exporter
OTOP
ประเภทสิ นค้ า………………………………………………จานวนรายการสิ นค้ า ( โดยประมาณ )……………..รายการ

ผลิตภัณฑ์หลัก 1. ………………………………………………………... ตราสินค้ า ……………………………………………
2. ………………………………………………………... ตราสินค้ า ……………………………………………
3. ……………………………………………………..…..ตราสินค้ า ……………………………………………

• ช่ องทางการจัดจําหน่ าย / Place………………………………………………………………………………..
• ข้ อมูลอื่นๆ / Other Detail
( ) ไม่เป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
( ) เป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด……………………..........
( ) เป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
( ) เป็ นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด……………………..........
เลขที่………………………………………….
ในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล ได้ รับคําแนะนํามาจาก………………………………………………………………………………...
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สัญญาให้ สิทธิ
สัญญานีท้ าํ ขึน้ ระหว่ าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานตังอยู
้ ่ ชัน้ 8 อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเชิงสร้ างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ ้นจี่ แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ( ซึง่ ต่อไปนี ้ในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ผู้ให้ สทิ ธิ”) ฝ่ ายหนึง่ กับ
ชื่อ (บุคคล บริ ษัท/ห้ าง)…………………………………………………….ที่อยู่ / ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน เลขที่…………………หมู…
่ …………...
ซอย………………………………ถนน………………………..แขวง / ตําบล……………………….เขต / อําเภอ………………..............
จังหวัด…………………………………………( ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ ผู้ใช้ เครื่ องหมาย ” ) อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่ : (1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นสมาชิกของ GS1 ซึ่งมีสํานักงานตังอยู
้ ่ใน กรุ งบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็ น
องค์กรที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเป็ นเจ้ าของระบบในการสื่อสารและการระบุตวั สินค้ าและบริ การซึ่งสามารถใช้ ในอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภทในระดับโลก เป็ นมาตรฐานซึง่ เป็ นที่ยอมรับระหว่างประเทศและมุง่ เน้ นในทางธุรกิจ
ในฐานะสมาชิกของ GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะใช้ และคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าของ GS1 และเป็ น
ผู้ได้ รับสิทธิ แต่ผ้ ูเดียวในประเทศไทยจาก GS1 ในการให้ สิทธิ การใช้ ระบบและหรื อเครื่ องหมายของ GS1 แก่ผ้ ูใช้ ในภาคการค้ าและ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ จดั ตังสถาบั
้
นรหัสสากลขึ ้น เพื่อเป็ นหน่วยงานในการบริ หารการใช้ ระบบหรื อเครื่ องหมายของ GS1
แก่ผ้ ใู ช้ และการประสานงานติดต่อกับสมาชิก
(2) ผู้ใช้ เครื่ องหมายมีความประสงค์ขอใช้ ระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 กับสินค้ าและหรื อบริ การของตน คู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายจึงได้ ตกลงร่ วมกัน โดยมีรายละเอียดของข้ อสัญญา ดังนี ้
1. ผู้ใช้ เครื่ องหมายตกลงขอสิทธิจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตกลงให้ สทิ ธิแก่ผ้ ใู ช้ เครื่อง
หมาย ซึง่ ระบบ และ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 ดังต่อไปนี ้ เพื่อใช้ กบั สินค้ าบริ การ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของผู้ใช้ เครื่ องหมาย คือ
- สัญลักษณ์รหัสแท่ง (Bar Code) ระบบ EAN 8 หลัก, 13 หลัก, 14 หลัก
- ระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 อื่นตามที่จะได้ ตกลงเพิ่มเติมต่อไป
( ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “เครื่ องหมาย” )
ทัง้ นี ้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็ นผู้กําหนดรหัสสมาชิ กสัญ ลักษณ์ รหัสแท่งให้ แก่ผ้ ูใช้ เครื่ องหมายแต่ละราย
ผู้ใช้ เครื่ องหมายไม่มี สิทธิที่จะตังรหั
้ สสมาชิกเอง
ผู้ใช้ เครื่ องหมายมีสทิ ธิใช้ เครื่ องหมาย เฉพาะกับสินค้ าและบริ การของผู้ใช้ เครื่ องหมายเท่านัน้
2. เพื่อเป็ นการต่างตอบแทนกับสิทธิ ใช้ เครื่ องหมายตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องสมัครเป็ นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และต้ องชําระเงินดังต่อไปนี ้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ
2.1 ค่าลงทะเบียนแรกเข้ าในอัตราซึง่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนด โดยชําระครัง้ เดียวในวันที่แรกเข้ าเป็ นสมาชิก
2.2 ค่าบริ การรายปี แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอัตราที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดตามขนาดของ
กิจการและปริ มาณ เลขหมายของเครื่ องหมายที่ผ้ ใู ช้ เครื่ องหมายต้ องการ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องชําระค่าบริ การรายปี สําหรับปี แรก
พร้ อมกับการชําระค่าลงทะเบียน แรกเข้ า และชําระค่าบริ การรายปี ในปี ถดั ไปเมื่อครบรอบปี ที่สมัครเป็ นสมาชิก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิปรับค่าบริ การรายปี ได้ ตามความเหมาะสม โดยการออกประกาศสถาบันรหัสสากลล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน และให้ มีผลบังคับและผูกพันผู้ใช้ เครื่ องหมาย โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
3. ผู้ใช้ เครื่ องหมายมีหน้ าที่ตอ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ
3.1 ร่ วมส่งเสริ มการใช้ ระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 ให้ แพร่ หลายแก่ค่คู ้ าและผู้บริ โภคทั่วไป และต้ องไม่ร่วมหรื อ
ส่งเสริ มการใช้ ระบบ และ/หรื อเครื่ องหมายทางธุรกิจอื่น ซึง่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน
3.2 ต้ องปฏิบัติตามระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 และตามข้ อกํ าหนดและแนวทางปฏิบัติซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกําหนดโดย เคร่งครัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสทิ ธิวางข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิ และการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิ
ได้ โดยการออก ประกาศสถาบันรหัสสากล โดยให้ ถือว่ามีผลบังคับและผูกพันผู้ใช้ เครื่ องหมาย เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
4. ผู้ใช้ เครื่ องหมายมีหน้ าที่ต้องชําระค่าบริ การรายปี แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้ สิทธิใช้ เครื่ องหมายตาม
สัญญานี ้ หากไม่ประสงค์จะใช้ เครื่ องหมายต่อไป ผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องแจ้ งเลิกการใช้ เครื่ องหมายต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ มีผลต่อสิทธิหน้ าที่ตามสัญญา ดังนี ้ คือ
4.1 ให้ ถือว่าสิทธิ ของผู้ใช้ เครื่ องหมายในการใช้ เครื่ องหมายสิ ้นสุดลงทันที และให้ ถือว่าผู้ใช้ เครื่ องหมายได้ คืนรหัสสมาชิก
สัญลักษณ์ รหัสแท่งแก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ ว โดยเป็ นสิทธิ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะนํารหัสสมาชิก
สัญลักษณ์ รหัสแท่งที่ได้ คืนดังกล่าว ไปให้ ผ้ ใู ช้ เครื่ องหมายอื่นนําไปใช้ กับสินค้ า บริ การ และบรรจุภณ
ั ฑ์ของผู้ใช้ เครื่ องหมายรายอื่น
ดังกล่าว.
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4.2 ผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องไม่ใช้ เครื่ องหมายและรหัสสมาชิกสัญลักษณ์รหัสแท่งกับธุรกิจ ตลอดจนสินค้ าบริ การและบรรจุภณ
ั ฑ์
ของตนอีกต่อไปไม่ว่า ในทางหนึ่งทางใดก็ตามในทันที และผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องลบหรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายออกจากสินค้ า บริ การและ
บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมซึ่งเคยใช้ เครื่ องหมาย และเก็บสินค้ า บริ การและบรรจุภณ
ั ฑ์ทงหมดซึ
ั้
่งใช้ เครื่ องหมายคืนจากตลาด ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
3 เดือนนับจากที่สทิ ธิการใช้ เครื่ องหมายสิ ้นสุดลง
4.3 ผู้ใช้ เครื่ องหมายไม่ต้องชําระค่าสมาชิกรายปี ในปี ถดั ไปจากวันแจ้ งเลิกใช้ เครื่ องหมาย แต่มีหน้ าที่ต้องชําระค่า สมาชิกรายปี
ที่คงค้ างก่อนวันแจ้ ง เลิกใช้ เครื่ องหมายให้ แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ ครบถ้ วน
5. สิทธิของผู้ใช้ เครื่ องหมายตามสัญญานี ้เป็ นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก GS1 Thailand
6. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ เครื่ องหมายชําระค่าสมาชิ กรายปี หรื อเงิ น จํานวนใดจํานวนหนึ่งให้ แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยล่าช้ ากว่า
กําหนด ผู้ใช้ เครื่ องหมาย ต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ
จนกว่าจะชําระครบถ้ วน และหากสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหรื อฟ้องคดีเพื่อบังคับชําระหนี ้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสทิ ธิเรี ยกค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม รวมทังค่
้ าทนายความจากผู้ใช้ เครื่ องหมายผู้ค้างชําระได้
นอกจากนัน้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสทิ ธิเรี ยกเบี ้ยปรับเพิ่มเติมจากผู้ใช้ เครื่ องหมาย ซึง่ ไม่ชําระค่าบริ การรายปี ตามระยะเวลา
ที่กําหนดดังนี ้
- ค้ างชําระเกิน 6 เดือน ต้ องชําระเบี ้ยปรับในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าบริ การรายปี ที่ค้างชําระทังหมดทุ
้
กจํานวน
- ค้ างชําระเกิน 1 ปี ต้ องชําระเบี ้ยปรับ 1 เท่าของค่าบริ การรายปี ที่ค้างชําระทังหมดทุ
้
กจํานวน
- ค้ างชําระเกิน 2 ปี ต้ องชําระเบี ้ยปรับ 2 เท่าของค่าบริ การรายปี ที่ค้างชําระทังหมดทุ
้
กจํานวน
- ค้ างชําระเกิน 3 ปี ต้ องชําระเบี ้ยปรับ 3 เท่าของค่าบริ การรายปี ที่ค้างชําระทังหมดทุ
้
กจํานวน
7. หากผู้ใช้ เครื่ องหมายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยข้ อใด ข้ อหนึ่ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อละเมิดสิทธิ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1
หรื อไม่ชําระหนี ้จํานวนใดจํานวนหนึ่ง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ มีหนังสือเตือนถึงผู้ใช้ เครื่ องหมาย ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
ถู ก ต้ องภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในหนัง สื อ เตื อ นดัง กล่ า ว แต่ ผ้ ู ใช้ เครื่ อ งหมายยัง คงเพิ ก เฉยไม่ ป ฏิ บัติ ต ามที่ ไ ด้ แจ้ งเตื อ น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ้ และเพิกถอนสิทธิการใช้ เครื่ องหมายและรหัสสมาชิกสัญลักษณ์รหัสแท่งของ
ผู้ใช้ เครื่ องหมายดังกล่าวทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในหนังสือเตือน
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาให้ นําข้ อ 4.1 ถึง 4.3 ของสัญญานี ้มาใช้ บงั คับให้ ครบถ้ วน
8. ผู้ใ ช้ เครื่ อ งหมายตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของระบบและ/หรื อ เครื่ อ งหมายของ GS1 และข้ อ กํ า หนดและแนวทางปฏิ บัติ ข อง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นมาตรฐาน เครื่ องมือ และระเบียบทางการค้ าสําคัญอันทําให้ ผ้ ใู ช้ เครื่ องหมาย ผู้ขายสินค้ า
บริ การ และผู้บริ โภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถทําธุรกิจค้ าขายร่ วมกันโดยสะดวก และเป็ นผลได้ ทางเศรษฐศาสตร์ แก่
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ใช้ เครื่ องหมายต้ องไม่ลอกเลียน ละเมิด หรื อฝ่ าฝื นระบบและ/หรื อเครื่ องหมายของ GS1 และข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิ
ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีลอกเลียน ละเมิด หรื อฝ่ าฝื น ผู้ใช้ เครื่ องหมายตกลงและต้ องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่อสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและ GS1 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความจําเป็ นและไม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้ ต้องดําเนินการตามกฎหมายทังทางแพ่
้
งและ ทางอาญากับผู้ฝ่าฝื นในทุกกรณี
ผู้ใช้ เครื่ องหมายได้ อ่านและเข้ าใจเนื อ้ ความของสัญญาโดยตลอดแล้ ว ผู้มีอํานาจลงนามของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงได้ ลงนามพร้ อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นหลักฐานในวันที่ระบุท้ายนี ้

สําหรั บผู้สมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล
ผู้มีอํานาจทําการเป็ นผู้ลงนาม / ประทับตรา (ถ้ ามี)

สําหรับเจ้ าหน้ าที่สถาบันรหัสสากล

ชื่อ…………………………………………………………………..
(…………………………………………………………………..)
ตําแหน่ง………………………………………………………….....

วันที่………………เดือน…………………พ.ศ…………………..

วันที่……….เดือน………….….พ.ศ…………….
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