
 

ปรับปรุง 29/04/2020  

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลู 
Amendment Form 

 
     วนัที ่Date…….…………………………..………….. 

ชื่อสมาชกิ(Member Name).............................................................................................เลขทีส่มาชกิ(GLN)……...………………….เบอรต์ดิต่อ(Tel.)….…………………………. 
ชื่อผูข้อแกไ้ขขอ้มลู (Contact Person Name)………………………………..………………………………………….… อเีมล(์E-mail)…………………………………………………. 
มคีวามประสงคข์อแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอ้มลูและรายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัสถาบนัฯ ดงัต่อไปนี้ Request to change the information as follows : 

ท ำเครื่องหมำย  ในข้อท่ีต้องกำรแก้ไขและกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ (Please specify   in the column need changing) 

   1.เปลีย่นแปลงชื่อสมาชกิ 
Change of Member Name 

โปรดแนบเอกสาร พรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a signed certified true copy 

• บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาหนังสอืส าคญัการเปลีย่นแปลงชื่อ-สกุล 
Natural Person: Copy of ID Card and copy of name-change document 

• นิตบิุคคล ไดแ้ก่ ส าเนาหนังสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ีไ่ดอ้อกใหอ้ายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
Juristic Person: Copy of Certificate issued by the Ministry of Commerce dated not over 3 months and copy of ID Card or 
Passport of the authorized director(s) 

   2.เปลีย่นแปลงชื่อผูม้อี านาจท าการ 
Change of Authorized Person 

โปรดแนบเอกสาร พรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a signed certified true copy 

• บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาหนังสอืส าคญัการเปลีย่นแปลงชื่อ-สกุล 
Natural Person: Copy of ID Card and copy of name-change document 

• นิตบิุคคล ไดแ้ก่ ส าเนาหนังสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ีไ่ดอ้อกใหอ้ายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
Juristic Person: Copy of Certificate issued by the Ministry of Commerce dated not over 3 months and copy of ID Card or 
Passport of the authorized director(s) 

   3.เปลีย่นแปลงชื่อผูป้ระสานงาน 
Change of Contact Person 

โปรดแนบเอกสาร พรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a signed certified true copy 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน Copy of ID Card 

   4.เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ 
Change Address 

    ทีอ่ยู่ส านักงาน           ทีอ่ยู่จดัส่งเอกสาร    ◻ ทีอ่ยู่ออกใบกบัภาษ ี
(Office Address)           (Mailing Address)             (Tax Invoice Address) 
โปรดแนบเอกสาร พรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a signed certified true copy 

• บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
Natural person: Copy of ID Card and copy of House Registration 

• นิตบิุคคล ไดแ้ก่ ส าเนาหนังสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ีไ่ดอ้อกใหอ้ายุไมเ่กนิ 3 เดอืนและส าเนาภาษมีลูค่าเพิม่ 20 (ภ.พ.20) 
Juristic person: Copy of Certificate issued by the Ministry of Commerce dated not over 3 months and Certificate of VAT 
registration (Por Por 20) 

   5.เปลีย่นแปลงเบอรต์ดิต่อ  
Change Telephone number 

    เบอรม์อืถอื Mobile Phone Number       ◻ เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน Office Phone Number 

   6.เปลีย่นแปลงอเีมล ์ 
Change E-mail 

    อเีมลส์ าหรบัไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส์        ◻ อเีมลส์ าหรบัขอ้มลูขา่วสาร 
E-mail for receiving electronic documents             E-mail for receiving news and update 

   7.อื่นๆ โปรดระบุ Other, please specify 
 

โปรดระบุข้อมูลท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในตำรำงด้ำนล่ำง (Please specify the change clearly in the box below) 

ข้อมูลเดิม (Current Data) ข้อมูลใหม่ (New Data) 
ภาษาไทย (Thai): ภาษาไทย (Thai): 
  
  
ภาษาองักฤษ (English): ภาษาองักฤษ (English): 

  

  

ลงช่ือ Sign ____________________________________________ 
ลงช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทบัตรำบริษทั Authorized Person Signature and company stamp 



 

ปรับปรุง 29/04/2020  

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลู 
Amendment Form 

 
 

 
สำมำรถระบุข้อมูลท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม  (Please specify the change clearly in the box)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดส่งแบบค ำขอแก้ไขข้อมูล และเอกสำรแนบทำง E-mail: info@gs1th.org 
Please complete the Amendment Form and send all required documents via Email: info@gs1th.org 

mailto:info@gs1th.org
mailto:info@gs1th.org

