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 ใบสมัครสมาชกิสถาบันรหัสสากล / Application Form for GS1 Thailand Member  

 

เลขหมาย GLN………………..………….........(สําหรับเจา้หนา้ที / Officer only) 

วนัที / Date................  เดือน / Month................พ.ศ. / Year……………............. 

สมัครสมาชิกสถาบันรหสัสากลในนาม……………………………………………………………………………………………... 

Member Name…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ข้อมูลสถานทตีิดต่อ / Address  

ทอียู่สํานักงาน / Office Address 
เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 

 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village....................................................... 

ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................                             

 Road ………………………………...Sub-district………………………………District …………………............................... 

จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 

  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 

โทรสาร……………………………......อเีมล์……………………………….. เว็บไซท์ ……………………………….................... 

  Fax No……………………………....E-mail…………………………........Web site……………………………………………  

ทอียู่ออกใบกํากับภาษี / Tax Address                            ทอียู่ทเีดียวกันกับทีอยู่สาํนักงาน /Same office Address       

เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 

 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................

ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................                            

  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 

จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 

  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 

โทรสาร……………………………...... อเีมล์……………………………………………………………………………………….. 

  Fax No…………………………….....E-mail………………………….................................................................................. 

ทอียู่ส่งเอกสาร / Mailing Address                                 ทีอยู่ทเีดียวกันกับทีอยู่สํานักงาน /Same office Address       

เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ้่าน……………………........................... 

 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................

ถนน..................................................แขวง / ตําบล……………………………. เขต / อําเภอ………………………..................                            

  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 

จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์…………………………........................... 

  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
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ละเวน้ค่าแรกเขา้ 
 

Manufacturer Distributor Modern Trade Wholesaler Exporter 

 
 

 ข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อ / Contacted  Person 

ผู้มีอาํนาจทาํการ……………………………………………………………………ตําแหน่ง…………………………………………… 

  1St Authorizer……………………………………………………………………………Position………………………………………….. 

  โทรศพัท์ / Phone……………………….ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax……………………….อเีมล์/E-mail………………................. 

ผู้มีอาํนาจทาํการแทน……………………………………………………………..ตําแหน่ง……………………………………………. 

  2nd Authorizer…………………………………………………………………………...Position………………………………………….. 

  โทรศพัท์ / Phone……………………….ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อเีมล์/E-mail………………................ 

ผู้ประสานงานกับสถาบันฯ……………………………………………………….ตําแหนง่…………………………………................ 

  Coordinated   Person………………………………………………………………...Position…………………………………………… 

  โทรศพัท์ / Phone………………………..ต่อ/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อเีมล์/E-mail…………………............ 

 ข้อมูลทางการเงนิ  / Financial Data  

ทุนจดทะเบียนของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เป็นจาํนวนเงนิ………………………………………………………………บาท 
รายได้ของปีทผ่ีานมา (จากงบกาํไรขาดทนุ/ ภ.ง.ด. ) เป็นจาํนวนเงนิ……………………………………………………....บาท 

(    ) รายได้ไม่เกิน     1 ล้านบาท     สถานภาพสมาชกิประเภท     1,500  บาทต่อปี       

(    ) รายได้ไม่เกิน     1 ล้านบาท     สถานภาพสมาชกิประเภท     3,000  บาทต่อปี                                              

(    ) รายได้ไม่เกิน   50 ล้านบาท       สถานภาพสมาชกิประเภท     8,000  บาทต่อปี  ( ค่าแรกเข้า 7,000 บาท) 

(    ) รายได้ไม่เกิน   50 ล้านบาท และไม่เกิน 100 ล้านบาท สถานภาพสมาชิกประเภท   10,000  บาทต่อปี ( ค่าแรกเข้า 7,000 บาท) 

(    ) รายได้เกิน  100 ล้านบาท       สถานภาพสมาชิกประเภท   12,000  บาทต่อปี ( คา่แรกเข้า 7,000 บาท)          

* อัตราค่าสมาชิกนีได้รวมหลกัสูตรอบรมความรู้เบืองต้นเกียวกับบาร์โค้ดแล้ว * 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยยินยอมชําระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของสถาบนัฯ พร้อมยืนงบกําไรขาดทนุเพือแสดงรายได้ให้กบัสถาบนัฯ ทกุปี หากปีใดข้าพเจ้าไม่ยืนงบกําไรขาดทนุ/เอกสาร 
แสดงรายได้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชําระค่าบํารุงสมาชิกในอตัราสงูสดุ คือ 12,000 บาท 

 ข้อมูลธุรกิจ/ Type of Business 
ประเภทธุรกิจ (    ) ผู้ผลิต        (    ) ผู้จดัจําหน่าย     (    ) ผู้ ค้าปลีก     (    ) ผู้ค้าสง่      (    ) ผู้ส่งออก  (    ) โอทอป 
    
ประเภทสินค้า………………………………………………จํานวนรายการสินค้า ( โดยประมาณ )……………..รายการ 
ผลิตภณัฑห์ลกั    1. ………………………………………………………... ตราสินค้า …………………………………………… 

2. ………………………………………………………... ตราสินค้า …………………………………………… 
3. ……………………………………………………..…..ตราสินค้า …………………………………………… 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย  / Place……………………………………………………………………………….. 
 

 ข้อมูลอนืๆ  / Other Detail 
(    ) ไม่เป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย                 (    ) เป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 

(    ) เป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 

        เลขที…………………………………………. 

ในการสมคัรสมาชิกสถาบนัรหสัสากล ได้รับคําแนะนํามาจาก………………………………………………………………………………... 

 
 

OTOP 
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สัญญาให้สิทธิ 

สัญญานีทาํขนึระหว่าง 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานตังอยู่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ โซนซี ชนั 4 เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่              

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ( ซงึตอ่ไปนีในสญัญานีเรียกว่า “ผู้ให้สิทธิ”) ฝ่ายหนงึ กบั  
ชือ (บุคคล บริษทั/ห้าง)…………………………………………………….ทอียู่ / ทีตงัสํานกังาน เลขที…………………หมู่……………...
ซอย………………………………ถนน………………………..แขวง / ตําบล……………………….เขต / อําเภอ……………….............. 
จงัหวดั…………………………………………( ซงึตอ่ไปในสญัญานีเรียกว่า “ ผู้ใช้เครืองหมาย ” ) อกีฝ่ายหนงึ 
โดยที :    (1) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของ GS1 ซึงมีสํานักงานตงัอยู่ใน กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม ซงึเป็น
องค์กรทีมีวัตถปุระสงค์เพือพฒันา และเป็นเจ้าของระบบในการสือสารและการระบุตวัสินค้าและบริการซงึสามารถใช้ในอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภทในระดบัโลก เป็นมาตรฐานซงึเป็นทียอมรับระหว่างประเทศและมุ่งเน้นในทางธุรกิจ 

ในฐานะสมาชิกของ GS1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิทีจะใช้และคุ้มครองเครืองหมายการค้าของ GS1 และเป็น   
ผู้ ได้รับสิทธิแต่ผู้ เดียวในประเทศไทยจาก GS1 ในการให้สิทธิการใช้ระบบและหรือเครืองหมายของ GS1 แก่ผู้ ใช้ในภาคการค้าและ
อตุสาหกรรมในประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จดัตงัสถาบนัรหสัสากลขนึ เพือเป็นหน่วยงานในการบริหารการใช้ระบบหรือเครืองหมายของ GS1 
แก่ผู้ใช้ และการประสานงานติดต่อกบัสมาชิก 

(2) ผู้ใช้เครืองหมายมีความประสงค์ขอใช้ระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 กบัสินค้าและหรือบริการของตน คู่สญัญาทัง
สองฝ่ายจงึได้ตกลงร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของข้อสญัญา ดงันี 
 1. ผู้ใช้เครืองหมายตกลงขอสิทธิจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยตกลงให้สิทธิแก่ผู้ ใช้เครือง
หมาย ซงึระบบ และ/หรือเครืองหมายของ GS1 ดงัต่อไปนี เพือใช้กบัสินค้าบริการ หรือบรรจภุณัฑ์ของผู้ ใช้เครืองหมาย คือ 

- สญัลกัษณ์รหสัแท่ง (Bar Code) ระบบ EAN 8 หลกั, 13 หลกั, 14 หลกั 
 - ระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 อนืตามทีจะได้ตกลงเพิมเตมิต่อไป  
( ซงึต่อไปในสญัญานีเรียกว่า “เครืองหมาย” ) 
ทงันี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ กําหนดรหัสสมาชิกสัญลักษณ์รหัสแท่งให้แก่ผู้ ใช้เครืองหมายแต่ละราย 

ผู้ใช้เครืองหมายไม่มี สิทธิทีจะตงัรหสัสมาชิกเอง 
ผู้ใช้เครืองหมายมีสิทธิใช้เครืองหมาย เฉพาะกบัสินค้าและบริการของผู้ใช้เครืองหมายเท่านนั  

2. เพือเป็นการต่างตอบแทนกับสิทธิใช้เครืองหมายตามข้อ 1. ข้างต้น ผู้ใช้เครืองหมายต้องสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล      
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และต้องชําระเงินดงัต่อไปนีแกส่ภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 

2.1 คา่ลงทะเบียนแรกเข้าในอตัราซึงสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยกําหนด โดยชําระครังเดียวในวนัทีแรกเข้าเป็นสมาชิก 
2.2 ค่าบริการรายปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอตัราทีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกําหนดตามขนาดของ

กิจการและปริมาณ เลขหมายของเครืองหมายทีผู้ ใช้เครืองหมายต้องการ ทงันี ผู้ ใช้เครืองหมายต้องชําระค่าบริการรายปีสําหรับปีแรก
พร้อมกบัการชําระค่าลงทะเบียน แรกเข้า และชําระคา่บริการรายปีในปีถดัไปเมือครบรอบปีทีสมคัรเป็นสมาชิก 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิปรับค่าบริการรายปีได้ตามความเหมาะสม โดยการออกประกาศสถาบนัรหสัสากลล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั และให้มีผลบงัคบัและผกูพนัผู้ใช้เครืองหมาย โดยถือเป็นสว่นหนงึของสญัญานี  
3. ผู้ใช้เครืองหมายมีหน้าทีต่อสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย คือ 

3.1 ร่วมส่งเสริมการใช้ระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 ให้แพร่หลายแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทัวไป และต้องไม่ร่วมหรือ
ส่งเสริมการใช้ระบบ และ/หรือเครืองหมายทางธุรกิจอนื ซงึมีลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั 

3.2 ต้องปฏิบัติตามระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติซึงสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกําหนดโดย เคร่งครัด 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิวางข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิและการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ได้ โดยการออก ประกาศสถาบนัรหสัสากล โดยให้ถอืว่ามีผลบงัคบัและผกูพนัผู้ ใช้เครืองหมาย เป็นส่วนหนงึของสญัญานี 
 4. ผู้ ใช้เครืองหมายมีหน้าทีต้องชําระค่าบริการรายปีแก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทีได้สิทธิใช้เครืองหมายตาม
สญัญานี  หากไม่ประสงค์จะใช้เครืองหมายต่อไป ผู้ใช้เครืองหมายต้องแจ้งเลิกการใช้เครืองหมายต่อสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคูส่ญัญาตกลงให้มีผลต่อสิทธิหน้าทีตามสญัญา ดงันี คือ 

4.1 ให้ถือว่าสิทธิของผู้ ใช้เครืองหมายในการใช้เครืองหมายสินสุดลงทันที และให้ถือว่าผู้ ใช้เครืองหมายได้คืนรหัสสมาชิก
สญัลกัษณ์รหสัแท่งแก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว โดยเป็นสิทธิของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทีจะนํารหัสสมาชิก
สญัลกัษณ์รหัสแท่งทีได้คืนดังกล่าว ไปให้ผู้ ใช้เครืองหมายอืนนําไปใช้กบัสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์ของผู้ ใช้เครืองหมายรายอืน
ดงักล่าว. 
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สาํหรับผู้สมัครสมาชิกสถาบันรหสัสากล 

ผู้มอํีานาจทําการเป็นผู้ลงนาม / ประทบัตรา  (ถ้ามี) 

 
ชือ………………………………………………………………….. 

      (…………………………………………………………………..) 

ตําแหน่ง…………………………………………………………..... 

วนัที………………เดือน…………………พ.ศ………………….. 

 

4.2 ผู้ใช้เครืองหมายต้องไม่ใช้เครืองหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณ์รหสัแท่งกบัธุรกิจ ตลอดจนสินค้าบริการและบรรจุภัณฑ์
ของตนอีกต่อไปไม่ว่า ในทางหนึงทางใดก็ตามในทันที และผู้ ใช้เครืองหมายต้องลบหรือขีดฆ่าเครืองหมายออกจากสินค้า บริการและ
บรรจุภัณฑ์เดิมซงึเคยใช้เครืองหมาย และเก็บสินค้า บริการและบรรจุภัณฑ์ทงัหมดซึงใช้เครืองหมายคืนจากตลาด ให้เสร็จสินภายใน      
3 เดือนนบัจากทีสิทธิการใช้เครืองหมายสินสดุลง 

4.3 ผู้ใช้เครืองหมายไม่ต้องชําระคา่สมาชิกรายปีในปีถัดไปจากวนัแจ้งเลิกใช้เครืองหมาย แตมี่หน้าทีต้องชําระค่าสมาชิกรายปี
ทีคงค้างก่อนวันแจ้ง เลิกใช้เครืองหมายให้แก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครบถ้วน 
 5. สิทธิของผู้ใช้เครืองหมายตามสญัญานีเป็นสิทธิเฉพาะตวั ไม่สามารถจําหน่ายจา่ยโอนได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก GS1 Thailand  
6. ในกรณีทีผู้ ใช้เครืองหมายชําระค่าสมาชิกรายปีหรือเงิน จํานวนใดจํานวนหนึงให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยล่าช้ากว่า
กําหนด ผู้ใช้เครืองหมาย ต้องชําระดอกเบียให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจํานวนเงินทีค้างชําระ
จนกว่าจะชําระครบถ้วน และหากสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือฟ้องคดีเพือบงัคบัชําระหนี 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม รวมทงัคา่ทนายความจากผู้ใช้เครืองหมายผู้ ค้างชําระได้ 
นอกจากนนั สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรียกเบียปรับเพิมเติมจากผู้ใช้เครืองหมาย ซงึไม่ชําระคา่บริการรายปีตามระยะเวลา
ทีกําหนดดงันี 
 

- ค้างชําระเกิน 6 เดือน ต้องชําระเบียปรับในอตัราร้อยละ 50 ของค่าบริการรายปีทีค้างชําระทงัหมดทกุจํานวน 
- ค้างชําระเกิน 1 ปี ต้องชําระเบียปรับ 1 เทา่ของค่าบริการรายปีทีค้างชําระทงัหมดทกุจํานวน  
- ค้างชําระเกิน 2 ปี ต้องชําระเบียปรับ 2 เทา่ของค่าบริการรายปีทีค้างชําระทงัหมดทกุจํานวน 
- ค้างชําระเกิน 3 ปี ต้องชําระเบียปรับ 3 เทา่ของค่าบริการรายปีทีค้างชําระทงัหมดทกุจํานวน 
 

 7. หากผู้ใช้เครืองหมายไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยข้อใด ข้อหนึง หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 
หรือไม่ชําระหนีจํานวนใดจํานวนหนึง และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเตือนถึงผู้ ใช้เครืองหมาย ให้ปฏิบตัิหน้าทีให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดในหนังสือเตือนดังกล่าว แต่ผู้ ใช้เครืองหมายยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามทีได้แจ้งเ ตือน                        
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี และเพิกถอนสิทธิการใช้ เครืองหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณ์รหสัแท่งของ
ผู้ใช้เครืองหมายดงักล่าวทนัทีเมือครบกําหนดระยะเวลาในหนงัสือเตือน 

ในกรณีทีมีการบอกเลกิสญัญาดงักล่าว คูส่ญัญาให้นําข้อ 4.1 ถงึ 4.3 ของสญัญานีมาใช้บงัคบัให้ครบถ้วน 
 8. ผู้ ใช้เครืองหมายตระหนักถึงความสําคัญของระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติของ              
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซงึเป็นมาตรฐาน เครืองมือ และระเบียบทางการค้าสําคัญอันทําให้ผู้ ใช้เครืองหมาย ผู้ขายสินค้า
บริการ และผู้บริโภคทงัภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถทําธุรกิจค้าขายร่วมกนัโดยสะดวก และเป็นผลได้ทางเศรษฐศาสตร์แก่
ทกุฝ่ายทีเกียวข้อง 

ผู้ใช้เครืองหมายต้องไม่ลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืนระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ
ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาด ในกรณีทีมีลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืน ผู้ ใช้เครืองหมายตกลงและต้องรับผิดใน
ความเสียหายทีเกิดขึนต่อสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและ GS1 ซึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความจําเป็นและไม่
สามารถหลีกเลียงได้ต้องดําเนินการตามกฎหมายทงัทางแพ่งและ ทางอาญากบัผู้ ฝ่าฝืนในทกุกรณี 
 
ผู้ ใช้เครืองหมายได้อ่านและเข้าใจเนือความของสญัญาโดยตลอดแล้ว ผู้มีอํานาจลงนามของคู่สัญญาทงัสองฝ่ายจึงได้ลงนามพร้อม
ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐานในวนัทีระบุท้ายนี 
 
 
      สาํหรับเจ้าหน้าทสีถาบันรหัสสากล 
 

 
 
  
 
 
    วนัที……….เดือน………….….พ.ศ……………. 
 

เลขที 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชัน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลินจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2345-1200 โทรสาร 0-2345-1217 

2nd, Creative Technology Bldg. Floor 11 Rajamangala University of Technology Krungthep, Nang Linchi Rd, Bangkok 10120   

Tel. +662345-1200 Fax. +662345-1217 E-mail : info@gs1thailand.org Home Page http://www.gs1thailand.org 
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