
ค ำแนะน ำในกำรโอนสิทธิกำรใช้หมำยเลขสมำชิก และเครือ่งหมำยของสถำบนัรหสัสำกล GS1THAILAND 
1. เอกสารประกอบการโอนสทิธ ิทัง้ฝ่ายผูข้อโอนสทิธ ิและฝ่ายผูข้อรบัโอนสทิธ ิ

1.1 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน ไม่เกนิ 3 เดอืน และ ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้เสยีภาษี หรอื ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรณีเป็นนิตบิุคคล)  

1.2 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจท าการแทนนิตบิุคคล 
1.3 หนังสอืมอบอ านาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท (ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบและผูร้บัมอบ - กรณีผู้มอี านาจไม่

ไดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง) 
2. ผูข้อรบัโอนสทิธ ิจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาเช่นเดยีวกบัการสมคัรสมาชกิใหม่ของสถาบนัรหสั

สากล โดยกรอกใบสมคัรผ่านเวบ็ไซดข์องสถาบนัฯ หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.gs1th.org 
3. การโอนเลขหมายสมาชกิต้องช าระค่าบ ารุงสมาชกิปีปัจจุบนัใหเ้รยีบรอ้ยก่อน โดยต้องแนบใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย 
4. ผูข้อรบัโอนสทิธจิะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการโอนสทิธติามระเบยีบของสถาบนัรหสัสากล (7,000 บาท/ เลขหมาย) 
5. เมื่อไดร้บัอนุญาตใิหโ้อนสทิธแิลว้ ผูข้อโอนสทิธยิ่อมสิน้สทิธทิี่จะใชห้มายเลขสมาชกิ และเครื่องหมายของสถาบนัรหสั

สากลทนัท ีส่วนผู้ขอรบัโอนสทิธกิไ็ม่มสีทิธิที่จะใชห้มายเลขสมาชกิ และเครื่องหมายของสถาบนัรหสัสากลก่อนที่จะ
ไดร้บัอนุญาตใิหโ้อนสทิธ ิ

6. หา้มมกีารลบ หรอืแกไ้ขใดๆในบนัทกึขอ้ตกลงโอนสทิธกิารใชเ้ลขหมาย ถา้มกีารลบ หรอืแกไ้ขขอ้ความใดๆตอ้งเซน็ชื่อ
ก ากบัทุกทีท่ีม่กีารแกไ้ข 
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วนัที…่........................................ 

เรือ่ง ขอโอนหมายเลขสมาชกิสถาบนัรหสัสากล 
เรยีน ผูอ้ านวยการสถาบนัรหสัสากล 

ดา้ยขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว................................................................................................... 
เป็นสมาชกิสถาบนัรหสัสากล ซึง่ไดส้มคัรไวใ้นนาม................................................................................ 
หมายเลขสมาชกิ.................................................ทีอ่ยู ่/ ทีต่ ัง้ส านักงาน................................................... 
............................................................................................................................................................ 
มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอโอนสทิธหิมายเลขสมาชกิและสทิธกิารใช ้EAN 13 / GTIN 13 ใหแ้ก่ผูร้บัโอนสทิธ ิ
คอื (บุคคล/บรษิทั/หา้ง)........................................................................................................................ 
เนื่องจาก............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาการขอโอนหมายเลข จกัขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถอื 

 ลงชื่อ..............................................ผูม้อี านาจลงนาม 
 (............................................) 
 ต าแหน่ง................................. 

ประทบัตรา (ถา้ม)ี 
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     สถาบนัรหสัสากล   GS1 THAILAND   

                                                                สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES 
     

บันทึกข้อตกลงโอนสิทธิการใช้หมายเลขสมาชิกและเคร่ืองหมาย ของสถาบันรหัสสากล (GS1 THAILAND) 
 บนัทึกฉบบัน้ีท ำท่ี สถำบนัรหสัสำกล ( GS1 THAILAND) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี...........เดือน........................ 
พ.ศ...................ระหวำ่ง(บุคคล/บริษทั/หำ้ง)...........................................................................ท่ีอยู/่ท่ีตั้งส ำนกังำนเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........
ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................แขวง/ต ำบล................................เขต/อ ำเภอ...........................จงัหวดั............................... 
(ซ่ึงต่อไปในบนัทึกจะเรียกวำ่ “ผูข้อโอนสิทธิ”) ฝ่ำยหน่ึงกบั(บุคคล/บริษทั/หำ้ง)........................................................................ท่ีอยู/่ท่ีตั้ง
ส ำนกังำน เลขท่ี .................... หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ................................ แขวง/ต ำบล ................................... 
เขต/อ ำเภอ.............................. จงัหวดั............................... (ซ่ึงต่อไปในบนัทึกจะเรียกวำ่ “ผูข้อรับโอนสิทธิ”) อีกฝ่ำยหน่ึง ทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำ
บนัทึก ขอ้ตกลงโอนสิทธิ มีขอ้ควำม ดงัน้ี 

 1. ดว้ยผูข้อโอนสิทธิเป็นสมำชิกสถำบนัรหสัสำกล หมำยเลขสมำชิก................................................... และไดรั้บสิทธิในกำรใช ้
รหสั EAN 13 / GTIN 13 คือหมำยเลข.......................................... ซ่ึงผูข้อโอนสิทธิประสงคท่ี์จะขอโอนสิทธิหมำยเลขสมำชิกและสิทธิกำร
ใช ้EAN 13 / GTIN 13 ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้อรับโอนสิทธิ และผูข้อรับโอนสิทธิก็ประสงคท่ี์จะขอรับโอนสิทธิดงักล่ำว 
 2. ผูข้อโอนสิทธิและผูข้อรับโอนสิทธิทรำบดีแลว้วำ่กำรโอนสิทธิตำมขอ้ 1. เป็นสิทธิของสถำบนัรหสัสำกล ท่ีจะอนุญำตหรือไม่ก็
ได ้ และกำรโอนสิทธิจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือไดป้ฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ประกำศและเง่ือนไข ของสถำบนัรหสัสำกล และไดรั้บอนุญำตจำก
สถำบนัรหสัสำกลแลว้เท่ำนั้น 
 3. ผูข้อรับโอนสิทธิไดรั้บทรำบเง่ือนไขของสถำบนัรหสัสำกลโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ 
ประกำศและเง่ือนไขของสถำบนัรหสัสำกลทุกประกำร รวมถึงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรโอนสิทธิ และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีในปี
ต่อ ๆ ไปตำมอตัรำท่ีสถำบนัรหสัสำกลประกำศก ำหนด 
 4. เม่ือไดรั้บอนุญำตใหโ้อนสิทธิแลว้ สิทธิในกำรใชห้มำยเลขสมำชิกและสิทธิกำรใช ้ EAN 13 / GTIN 13 ของผูข้อโอนสิทธิยอ่ม
ส้ินสุดลงทนัทีในวนัท่ีไดรั้บอนุญำต และสิทธิของผูรั้บโอนสิทธิยอ่มเกิดข้ึนในทนัทีเช่นกนั 
    หำกผูข้อโอนสิทธิยงัฝ่ำฝืนใชสิ้ทธิต่อไปหลงัจำกท่ีไดรั้บอนุญำตใหโ้อนสิทธิ หรือผูข้อรับโอนสิทธิฝ่ำฝืนใชสิ้ทธิก่อนท่ีจะไดรั้บ
อนุญำตใหโ้อนสิทธิ ใหถื้อวำ่เป็นกำรท ำละเมิดต่อสถำบนัรหสัสำกล หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ทั้งต่อสถำบนัรหสัสำกลหรือคู่สญัญำหรือ
บุคคลภำยนอก ผูฝ่้ำฝืนจะตอ้งรับผิดชอบโดยส้ินเชิง 
 คู่สญัญำไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
                                   

 ในนำมผูข้อโอนสิทธิ....................................................................   ในนำมผูข้อรับโอนสิทธิ........................................................................ 
                                    ประทบัตรำ (ถำ้มี)                ประทบัตรำ (ถำ้มี) 
 

 ลงช่ือ...........................................................ผูมี้อ ำนำจท ำกำร                          ลงช่ือ...........................................................ผูมี้อ ำนำจท ำกำร 
         (..........................................................)        (.......................................................) 
                                   

 ลงช่ือ...........................................................พยำน            ลงช่ือ........................................................พยำน 
         (..........................................................)                 (......................................................) 
 สถำบนัรหสัสำกลไดพ้ิจำรณำแลว้ อนุญำตให้(บุคคล/บริษทั/หำ้ง)............................................................................. โอนสิทธิใหแ้ก่ 
(บุคคล/บริษทั/หำ้ง)........................................................................... ไดต้ั้งแต่วนัท่ี........................................................... เป็นตน้ไป 
                                   

       ......................................................................... 
       (.....................................................................) 
       ผูมี้อ ำนำจท ำกำรแทนในนำมสถำบนัรหสัสำกล 
หมำยเหตุ. กำรโอนสิทธิจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ ของสถำบนัรหสัสำกล ตำมเอกสำรค ำแนะน ำ 
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