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คำแนะนำในกำรโอนสิ ทธิ กำรใช้หมำยเลขสมำชิ ก และเครือ่ งหมำยของสถำบันรหัสสำกล GS1THAILAND
1. เอกสารประกอบการโอนสิทธิ ทัง้ ฝ่ ายผูข้ อโอนสิทธิ และฝ่ ายผูข้ อรับโอนสิทธิ
1.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 3 เดือน และ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
1.2 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี านาจทาการแทนนิตบิ ุคคล
1.3 หนังสือมอบอานาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท (สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผูร้ บั มอบ - กรณีผู้มอี านาจไม่
ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
2. ผูข้ อรับโอนสิทธิ จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกใหม่ของสถาบันรหัส
สากล โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซด์ของสถาบันฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.gs1th.org
3. การโอนเลขหมายสมาชิกต้องชาระค่าบารุงสมาชิกปี ปัจจุบนั ให้เรียบร้อยก่อน โดยต้องแนบใบเสร็จรับเงินเป็ นหลักฐาน
ประกอบด้วย
4. ผูข้ อรับโอนสิทธิจะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิตามระเบียบของสถาบันรหัสสากล (7,000 บาท/ เลขหมาย)
5. เมื่อได้รบั อนุ ญาติให้โอนสิทธิแล้ว ผูข้ อโอนสิทธิย่อมสิน้ สิทธิท่ีจะใช้หมายเลขสมาชิก และเครื่องหมายของสถาบันรหัส
สากลทันที ส่วนผู้ขอรับโอนสิทธิกไ็ ม่มสี ทิ ธิท่จี ะใช้หมายเลขสมาชิก และเครื่องหมายของสถาบันรหัสสากลก่อนที่จะ
ได้รบั อนุญาติให้โอนสิทธิ
6. ห้ามมีการลบ หรือแก้ไขใดๆในบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการใช้เลขหมาย ถ้ามีการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆต้องเซ็นชื่อ
กากับทุกทีท่ ม่ี กี ารแก้ไข
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วันที…
่ ........................................
เรือ่ ง ขอโอนหมายเลขสมาชิกสถาบันรหัสสากล
เรียน ผูอ้ านวยการสถาบันรหัสสากล
ด้ายข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................................................................................................
เป็ นสมาชิกสถาบันรหัสสากล ซึง่ ได้สมัครไว้ในนาม................................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................................ทีอ่ ยู่ / ทีต่ งั ้ สานักงาน...................................................
............................................................................................................................................................
มีความประสงค์ทจ่ี ะขอโอนสิทธิหมายเลขสมาชิกและสิทธิการใช้ EAN 13 / GTIN 13 ให้แก่ผรู้ บั โอนสิทธิ
คือ (บุคคล/บริษทั /ห้าง)........................................................................................................................
เนื่องจาก.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอโอนหมายเลข จักขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................ผูม้ อี านาจลงนาม
(............................................)
ตาแหน่ง.................................
ประทับตรา (ถ้ามี)
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สถาบันรหัสสากล GS1 THAILAND
สภาอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

บันทึกข้ อตกลงโอนสิ ทธิการใช้ หมายเลขสมาชิกและเครื่ องหมาย ของสถาบันรหัสสากล (GS1 THAILAND)
บันทึกฉบับนี้ทำที่ สถำบันรหัสสำกล ( GS1 THAILAND) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่...........เดือน........................
พ.ศ...................ระหว่ำง(บุคคล/บริ ษทั /ห้ำง)...........................................................................ที่อยู/่ ที่ต้ งั สำนักงำนเลขที่...................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................แขวง/ตำบล................................เขต/อำเภอ...........................จังหวัด...............................
(ซึ่งต่อไปในบันทึกจะเรี ยกว่ำ “ผูข้ อโอนสิ ทธิ ”) ฝ่ ำยหนึ่งกับ(บุคคล/บริ ษทั /ห้ำง)........................................................................ที่อยู/่ ที่ต้ งั
สำนักงำน เลขที่ .................... หมู่ที่............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................ แขวง/ตำบล ...................................
เขต/อำเภอ.............................. จังหวัด............................... (ซึ่งต่อไปในบันทึกจะเรี ยกว่ำ “ผูข้ อรับโอนสิ ทธิ ”) อีกฝ่ ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ำยตกลงทำ
บันทึก ข้อตกลงโอนสิ ทธิ มีขอ้ ควำม ดังนี้
1. ด้วยผูข้ อโอนสิทธิเป็ นสมำชิกสถำบันรหัสสำกล หมำยเลขสมำชิก................................................... และได้รับสิ ทธิในกำรใช้
รหัส EAN 13 / GTIN 13 คือหมำยเลข.......................................... ซึ่งผูข้ อโอนสิ ทธิประสงค์ที่จะขอโอนสิ ทธิหมำยเลขสมำชิกและสิ ทธิกำร
ใช้ EAN 13 / GTIN 13 ดังกล่ำวให้แก่ผขู ้ อรับโอนสิ ทธิ และผูข้ อรับโอนสิ ทธิก็ประสงค์ที่จะขอรับโอนสิ ทธิดงั กล่ำว
2. ผูข้ อโอนสิ ทธิและผูข้ อรับโอนสิ ทธิทรำบดีแล้วว่ำกำรโอนสิ ทธิตำมข้อ 1. เป็ นสิ ทธิของสถำบันรหัสสำกล ที่จะอนุญำตหรื อไม่ก็
ได้ และกำรโอนสิ ทธิจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ประกำศและเงื่อนไข ของสถำบันรหัสสำกล และได้รับอนุญำตจำก
สถำบันรหัสสำกลแล้วเท่ำนั้น
3. ผูข้ อรับโอนสิ ทธิได้รับทรำบเงื่อนไขของสถำบันรหัสสำกลโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว และยินดีที่จะปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ
ประกำศและเงื่อนไขของสถำบันรหัสสำกลทุกประกำร รวมถึงกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรโอนสิ ทธิ และกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ในปี
ต่อ ๆ ไปตำมอัตรำที่สถำบันรหัสสำกลประกำศกำหนด
4. เมื่อได้รับอนุญำตให้โอนสิ ทธิแล้ว สิ ทธิในกำรใช้หมำยเลขสมำชิกและสิ ทธิกำรใช้ EAN 13 / GTIN 13 ของผูข้ อโอนสิ ทธิยอ่ ม
สิ้นสุดลงทันทีในวันที่ได้รับอนุญำต และสิ ทธิของผูร้ ับโอนสิ ทธิยอ่ มเกิดขึ้นในทันทีเช่นกัน
หำกผูข้ อโอนสิ ทธิยงั ฝ่ ำฝื นใช้สิทธิต่อไปหลังจำกที่ได้รับอนุญำตให้โอนสิ ทธิ หรื อผูข้ อรับโอนสิทธิฝ่ำฝื นใช้สิทธิก่อนที่จะได้รับ
อนุญำตให้โอนสิ ทธิ ให้ถือว่ำเป็ นกำรทำละเมิดต่อสถำบันรหัสสำกล หำกเกิดควำมเสี ยหำยใด ๆ ทั้งต่อสถำบันรหัสสำกลหรื อคู่สญ
ั ญำหรื อ
บุคคลภำยนอก ผูฝ้ ่ ำฝื นจะต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
คู่สญ
ั ญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ในนำมผูข้ อโอนสิ ทธิ ....................................................................
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ ีอำนำจทำกำร
(..........................................................)

ในนำมผูข้ อรับโอนสิ ทธิ ........................................................................
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ...........................................................ผูม้ ีอำนำจทำกำร
(.......................................................)

ลงชื่อ...........................................................พยำน
ลงชื่อ........................................................พยำน
(..........................................................)
(......................................................)
สถำบันรหัสสำกลได้พิจำรณำแล้ว อนุญำตให้(บุคคล/บริ ษทั /ห้ำง)............................................................................. โอนสิ ทธิให้แก่
(บุคคล/บริ ษทั /ห้ำง)........................................................................... ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................................... เป็ นต้นไป
.........................................................................
(.....................................................................)
ผูม้ ีอำนำจทำกำรแทนในนำมสถำบันรหัสสำกล
หมำยเหตุ. กำรโอนสิ ทธิจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ ของสถำบันรหัสสำกล ตำมเอกสำรคำแนะนำ

