
 

   สถาบนัรหสัสากล   GS1 THAILAND   
   สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 

     

 บนัทึกฉบบัน้ีทาํท่ี สถาบนัรหสัสากล ( GS1 THAILAND) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี...........เดือน........................ 

พ.ศ...................ระหวา่ง(บุคคล/บริษทั/หา้ง)...........................................................................ท่ีอยู/่ท่ีตั้งสาํนกังานเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........

ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................แขวง/ตาํบล................................เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั............................... 

(ซ่ึงต่อไปในบนัทึกจะเรียกวา่ “ผูข้อโอนสิทธิ”) ฝ่ายหน่ึงกบั(บุคคล/บริษทั/หา้ง)........................................................................ท่ีอยู/่ท่ีตั้ง

สาํนกังาน เลขท่ี .................... หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................ แขวง/ตาํบล ................................... 

เขต/อาํเภอ.............................. จงัหวดั............................... (ซ่ึงต่อไปในบนัทึกจะเรียกวา่ “ผูข้อรับโอนสิทธิ”) อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํ

บนัทึก ขอ้ตกลงโอนสิทธิ มีขอ้ความ ดงัน้ี 

บันทกึข้อตกลงโอนสิทธิการใช้หมายเลขสมาชิกและเคร่ืองหมาย ของสถาบันรหัสสากล (GS1 THAILAND) 

 1. ดว้ยผูข้อโอนสิทธิเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล หมายเลขสมาชิก ................................................... และไดรั้บสิทธิในการใช ้

รหสั EAN 13 / GTIN 13 คือหมายเลข.......................................... ซ่ึงผูข้อโอนสิทธิประสงคท่ี์จะขอโอนสิทธิหมายเลขสมาชิกและสิทธิการ

ใช ้EAN 13 / GTIN 13 ดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้อรับโอนสิทธิ และผูข้อรับโอนสิทธิก็ประสงคท่ี์จะขอรับโอนสิทธิดงักล่าว 

 2. ผูข้อโอนสิทธิและผูข้อรับโอนสิทธิทราบดีแลว้วา่การโอนสิทธิตามขอ้ 1. เป็นสิทธิของสถาบนัรหสัสากล ท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็

ได ้และการโอนสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือไดป้ฏิบติั ตามกฎ ระเบียบ ประกาศและเง่ือนไข ของสถาบนัรหสัสากล และไดรั้บอนุญาตจาก

สถาบนัรหสัสากลแลว้เท่านั้น 

 3. ผูข้อรับโอนสิทธิไดรั้บทราบเง่ือนไขของสถาบนัรหสัสากลโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ประกาศและเง่ือนไขของสถาบนัรหสัสากลทุกประการ รวมถึง การชาํระค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ และการชาํระค่าธรรมเนียมรายปีในปี

ต่อ ๆ ไปตามอตัราท่ีสถาบนัรหสัสากลประกาศกาํหนด 

 4. เม่ือไดรั้บอนุญาตใหโ้อนสิทธิแลว้ สิทธิในการใชห้มายเลขสมาชิกและสิทธิการใช ้ EAN 13 / GTIN 13 ของผูข้อโอนสิทธิยอ่ม

ส้ินสุดลงทนัทีในวนัท่ีไดรั้บอนุญาต และสิทธิของผูรั้บโอนสิทธิยอ่มเกิดข้ึนในทนัทีเช่นกนั 

    หากผูข้อโอนสิทธิยงัฝ่าฝืนใชสิ้ทธิต่อไปหลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาตใหโ้อนสิทธิ หรือผูข้อรับโอนสิทธิฝ่าฝืนใชสิ้ทธิก่อนท่ีจะไดรั้บ

อนุญาตใหโ้อนสิทธิ ใหถื้อ วา่เป็นการทาํละเมิดต่อสถาบนัรหสัสากล หากเกิดความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อสถาบนัรหสัสากลหรือคู่สญัญาหรือ

บุคคลภายนอก ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งรับผิดชอบโดยส้ินเชิง 

 คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
                                   

 ในนาม..............................................................................           ในนาม...................................................................... 

                                    ประทบัตรา (ถา้มี)                ประทบัตรา (ถา้มี) 
 

 ลงช่ือ...........................................................ผูข้อโอนสิทธิ              ลงช่ือ........................................................ผูข้อรับโอนสิทธิ 

         (..........................................................)        (.......................................................) 
                                   

 ลงช่ือ...........................................................พยาน            ลงช่ือ........................................................พยาน 

         (..........................................................)                 (......................................................) 

 สถาบนัรหสัสากลไดพิ้จารณาแลว้ อนุญาตให้ (บุคคล/บริษทั/หา้ง)............................................................................. โอนสิทธิใหแ้ก่ 

(บุคคล/บริษทั/หา้ง)........................................................................... ไดต้ั้งแต่วนัท่ี........................................................... เป็นตน้ไป 
                                   

       ......................................................................... 

       (.....................................................................) 

       ผูมี้อาํนาจทาํการแทนในนามสถาบนัรหสัสากล 

หมายเหต.ุ การโอนสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบนัรหสัสากล ตามเอกสารคาํแนะนาํ 
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วนัที…่........................................ 

 

เรือ่ง ขอโอนหมายเลขสมาชกิสถาบนัรหสัสากล  

เรยีน ผูอ้าํนวยการสถาบนัรหสัสากล 

 ดา้ยขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................  

เป็นสมาชกิสถาบนัรหสัสากล ซึง่ไดส้มคัรไวใ้นนาม.................................................................. . 

หมายเลขสมาชกิ.................................................ทีอ่ยู ่/ ทีต่ ัง้สาํนกังาน..................................... 

............................................................................................................... ................................

มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอโอนสทิธหิมายเลขสมาชกิและสทิธกิารใช ้EAN 13 / GTIN 13 ใหแ้ก่ผูร้บั

โอนสทิธ ิคอื(บุคคล/บรษิทั/หา้ง)..............................................................................................  

เน่ืองจาก............................................................................................................................. ... 

......................................................... .....................................................................................  

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาการขอโอนหมายเลข จกัขอบคณุยิง่  

 

ขอแสดงความนบัถอื 

ลงชื่อ..............................................  

                                                                          (............................................)  

                                                                          ตําแหน่ง................................. 

                    ประทบัตรา (ถา้ม)ี 

 

**ใหก้รอกขอ้มลูและพมิพ์ เอกสารเพือ่ลงนาม และดาํเนินการจดัสง่ทางไปรษณยีพ์รอ้มกบั

เอกสารแนบต่างๆ 
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1. เอกสารประกอบการโอนสทิธ ิทัง้ฝา่ยผูข้อโอนสทิธ ิและฝา่ยผูข้อรบัโอนสทิธ ิ

1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน ไมเ่กนิ 3 เดอืน และ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีหรอื 

ภาษมีลูค่าเพิม่ (กรณีเป็นนิตบิุคคล)  

2. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจทาํการแทนนิตบิคุคล 

3. หนงัสอืมอบอาํนาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท (สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบและผูร้บัมอบ - กรณีผูม้อีาํนาจ

ไมไ่ดม้าดาํเนินการดว้ยตนเอง) 

คาํแนะนําในการโอนสิทธิการใช้หมายเลขสมาชิก และเครือ่งหมายของสถาบนัรหสัสากล GS1 THAILAND 

2. ผูข้อรบัโอนสทิธ ิจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ประกอบการพจิารณาเชน่เดยีวกบัการสมคัรสมาชกิใหมข่องสถาบนัรหสั

สากล โดยลงทะเบยีนขอรบัใบสมคัรผ่านเวบ็ไซดข์องสถาบนัฯ หรอืมารบัทีส่ถาบนัฯ 

3. การโอนเลขหมายสมาชกิตอ้งชาํระค่าบาํรุงสมาชกิปีปจัจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยก่อน โดยตอ้งแนบใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย 

4. ผูข้อรบัโอนสทิธจิะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมในการโอนสทิธติามระเบยีบของสถาบนัรหสัสากล (7,000 บาท/ เลขหมาย) 

5. เมือ่ไดร้บัอนุญาตใิหโ้อนสทิธแิลว้ ผูข้อโอนสทิธยิอ่มสิน้สทิธทิีจ่ะใชห้มายเลขสมาชกิ และเครือ่งหมายของสถาบนัรหสั

สากลทนัท ีสว่นผูข้อรบัโอนสทิธกิไ็มม่สีทิธทิีจ่ะใชห้มายเลขสมาชกิ และเครือ่งหมายของสถาบนัรหสัสากลก่อนทีจ่ะ

ไดร้บัอนุญาตใิหโ้อนสทิธ ิ

6. หา้มมกีารลบ หรอืแกไ้ขใดๆในบนัทกึขอ้ตกลงโอนสทิธกิารใชเ้ลขหมาย ถา้มกีารลบ หรอืแกไ้ขขอ้ความใดๆตอ้งเซน็ชือ่

กาํกบัทกุทีท่ีม่กีารแกไ้ข 
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