การโอนเลขหมายสัญลักษณ์ รหัสสากล
กรณีการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากลจะแตกต่างกับการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสมาชิก คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบคุ คลนันจะมี
้ การ
ระบุชดั เจนใน หนังสือรับรองการจดทะเบียน ในส่วนของข้ อควรทราบ ว่าได้ มีการเปลี่ยนชื่อนิติบคุ คล
อย่างไรก็ตาม กรณีที่จดั ว่าเป็ นการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล ตามเงื่อนไขของทางสถาบันฯ มีดงั นี ้ การควบรวมกิจการ เช่น การ
ควบกิจการแล้ วยังใช้ ชื่อเดิม หรื อ การควบกิจการแล้ วเปลี่ยนชื่อใหม่ จะเข้ าข่ายเป็ นกรณีการโอนเลขหมาย , หยุดกิจการแล้ วให้ ผ้ อู ื่นใช้ เลขหมายแทน,
การเปลี่ยนแปลงสภาพจากบุคคลเป็ นบริษัท, บุคคลเป็ นคณะบุคคล, การเปลี่ยนแปลงกิจการจากบุคคลเป็ นนิติบคุ คล เช่น จากห้ างหุ้นส่วนสามัญ
เป็ น ห้ างหุ้นส่วนจากัด, สมาชิกไม่มีความจาเป็ นในการใช้ เลขหมายแต่ต้องการให้ ผ้ อู ื่นใช้ เลขหมายแทน, การเข้ าซื ้อกิจการ, การแยกกิจการ เป็ นต้ น
เอกสารประกอบการโอนเลขหมายสัญลักษณ์ รหัสสากล มีดังนี ้

เอกสารของผู้โอน
นิติบุคคล
1. สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนรวมถึงวัตถุประสงค์ (ย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน (ผูม้ ีอำนำจทำกำร)
3. สำเนำใบ ภ.พ.20
4. หนังสื อแจ้งขอโอนเลขหมำย (แบบฟอร์มของสถำบันฯ) โหลดได้ที่
https://www.gs1th.org>>ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มต่ างๆ>>เอกสารการ
โอนสิทธิ์เลขหมาย GTIN-13/UPC

บุคคลธรรมดา/ร้ านค้ า
1. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน (ผูม้ ีอำนำจทำกำร)
2. สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้ำนค้ำ)
3. หนังสื อแจ้งขอโอนเลขหมำย (แบบฟอร์มของสถำบันฯ) โหลดได้ ที่
https://www.gs1th.org>>ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มต่ างๆ>>เอกสารการโอน
สิทธิ์เลขหมาย GTIN-13/UPC

เอกสารของผู้รับโอน
นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา/ร้ านค้ า

1. สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนรวมถึงวัตถุประสงค์ (ย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนำบัตรประชำชน (ผูม้ ีอำนำจทำกำร)
3. สำเนำใบ ภ.พ.20/ภ.พ.01/ภ.พ.09 (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
4. สำเนำหน้ำงบกำไร-ขำดทุน ปี ล่ำสุ ด กรณี นิติบุคคลจดเกิน 1 ปี
5. รู ปภำพสิ นค้ำ (รู ปถ่ำย โบรชัวร์ แบบฉลำกสิ นค้ำ เลือกมำ 1 ภำพ)
6. ใบสมัครสมำชิก(สำมำรถเข้ำไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

1. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (ผูม้ ีอำนำจทำกำร)
2. สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้ำนค้ำ)
3. สำเนำใบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด. 91 หรื อภ.ง.ด. 94 (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ถ้ำ
ไม่มี สำมำรถใช้แบบฟอร์มของสถำบันฯ คือ หนังสื อรับรองรำยได้
4. รู ปภำพสิ นค้ำ (รู ปถ่ำย โบรชัวร์ แบบฉลำกสิ นค้ำ เลือกมำ 1ภำพ)
5. ใบสมัครสมำชิก(สำมำรถเข้ำไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://ftimember.off.fti.or.th/webFTI/Account/Login?AspxAuto
DetectCookieSupport=1/เลือก ประเภทกำรสมัคร GTIN13/กรอกใบ

สมัคร/กดยอมรับ/สั่งพิมพ์ใบสมัคร ซึ่งมีท้งั หมด 4 แผ่น) (เหมือนกำร
สมัครใหม่)
7. ระเบียบข้อบังคับกำรเป็ นสมำชิกสถำบันรหัสสำกล(โหลดได้หน้ำ
เว็บไซด์ https://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2018/11/GS1regulation.pdf)

http://ftimember.off.fti.or.th/webFTI/Account/Login?AspxAuto
DetectCookieSupport=1 /เลือก ประเภทกำรสมัคร GTIN13/กรอกใบ

สมัคร/กดยอมรับ/สั่งพิมพ์ใบสมัคร ซึ่งมีท้งั หมด 4 แผ่น) (เหมือนกำร
สมัครใหม่)
6. ระเบียบข้อบังคับกำรเป็ นสมำชิกสถำบันรหัสสำกล(โหลดได้หน้ำ
เว็บไซด์ https://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2018/11/GS1regulation.pdf

เอกสารผู้โอน + ผู้รับโอน
บันทึกข้อตกลงกำรโอนสิ ทธิ (เซ็นลงนำม + ประทับตรำ ทั้ง 2 ฝ่ ำย) แบบฟอร์มทำงสถำบันฯ โหลดได้ที่ https://www.gs1th.org/wpcontent/uploads/2018/04/assignment-GTIN-13.pdf

หมำยเหตุ : *เอกสำรทุกแผ่น เซ็นต์ และประทับตรำ(ถ้ำมี) โดยผูม้ ีอำนำจตำมหนังสื อรับรองบริ ษทั หำกมีกำรมอบอำนำจลงนำม จะต้องมีหนังสื อ
มอบอำนำจ ติดอำกรสแตมป์ 10 บำท พร้อมแนบ สำเนำบัตรประชำขนผูม้ อบอำนำจและสำเนำบัตรประชำขนผูร้ ับมอบอำนำจ
*แนบสำเนำใบเสร็จกำรชำระเงินปี ล่ำสุ ด(กรณี ยงั ไม่ได้ชำระเงิน ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรค่ะ)
*ผูโ้ อน/ผูร้ ับโอนต้องชำระยอดค้ำงค่ำบำรุ งสมำชิกประจำปี ทั้งหมด(ถ้ำมี)
*เอกสำรต่ำงๆ สำมำรถจัดส่งมำทำงไปรษณี ยไ์ ด้ หรื อยื่นเอกสำรด้วยตนเองที่สถำบันฯ เท่ำนั้น
*เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะแจ้งในเรื่ องกำรชำระเงินทำงอีเมลล์อีกครั้ง
*ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรโอนเลขหมำยสัญลักษณ์รหัสสำกลทุกประเภทสมำชิก จานวน 7,000 บาท (เจ็ดพับบาทถ้ วน) ต่อ 1 โครงสร้ างชุดเลขหมาย
ตำมเงื่อนไขของสถำบันฯที่กำหนดไว้
*กำรโอนเลขหมำยสัญลักษณ์รหัสสำกล จะเสร็ จสมบูรณ์ ต่อเมื่อเอกสำรครบและชำระเงินเรี ยบร้อยทั้งค่ำดำเนินกำรโอนเลขหมำยและค่ำบำรุ งสมำชิก
ประจำปี ทั้งหมด ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 7 วันทำกำร
** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ อกลับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย **
ฝ่ ำยงำนบริ กำร โทร. 02-345-1200 กด 1 หรื อ 2
E-mail : info@gs1thailand.org

