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แนวทางการพิมพบ์ารโ์ค้ด GS1 DataMatrix บนสติกเกอรเ์ลเบล 
ส าหรบัผลิตภณัฑก์ญัชาทางการแพทยใ์นช่วงเปล่ียนผ่าน เดือนสิงหาคม ถึง ธนัวาคม 2562 
 

รปูแบบบารโ์ค้ดท่ีใช้บนผลิตภณัฑ์ 

✓ สญัลกัษณ์บารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix ทีบ่นัทกึขอ้มลูเลขหมายบ่งชีก้ารใชง้าน (Application 
Identifier: AI) จ านวน 4 ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
- AI(01) GTIN หรอืรหสัสนิคา้ (เป็นตวัเลขอารบกิ 14 หลกั) 
- AI(17) Expiry Date หรอืวนัหมดอายุ (เป็นตวัเลขอารบกิ 6 หลกั ในรปูแบบ YYMMDD) 
- AI(10) Batch/Lot (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบกิ หรอืตวัอกัษรโรมนั หรอืผสมกนั ไม่เกนิ 20 หลกั) 
- AI(21) Serial Number (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบกิ หรอืตวัอกัษรโรมนั หรอืผสมกนั ไม่เกนิ 20 หลกั)

ซึง่ระยะแรกน้ีสามารถตัง้ Serial Number ในรูปแบบเรยีงล าดบัได้ 
✓ ตอ้งแสดงขอ้มลูทีบ่รรจุอยู่ในสญัลกัษณ์บารโ์คด้เป็นตวัอกัษร ใหอ้ยู่ในรปูแบบทีอ่่านไดโ้ดยมนุษย ์

(Human Readable Interpretation, HRI) และใหว้าง HRI text นี้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสญัลกัษณ์
บารโ์คด้ (บน ล่าง ซ้าย หรอืขวา) โดยตอ้งแสดงทุกขอ้มูลทีม่ ีแต่ในกรณีทีม่พีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ ใหแ้สดง
ขอ้มลู AI(01) GTIN คู่กบั AI(21) Serial Number เป็นอย่างน้อย แต่ตอ้งมัน่ใจว่าขอ้มลูสว่นทีเ่หลอื 
ไดแ้ก่ วนัหมดอายุ และ batch/Lot มแีสดงอยู่บนฉลากบรรจุภณัฑใ์นรปูแบบที่มนุษยอ์่านค่าไดอ้ยู่แลว้ 

✓ สญัลกัษณ์บารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix ทีพ่มิพบ์นสตกิเกอรเ์ลเบลนี้ ตอ้งผ่านเกณฑก์าร
ตรวจสอบคุณภาพบารโ์คด้จากสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะสแกนไดใ้นทุกครัง้ 

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องในการตัง้รหสัและสญัลกัษณ์ก่อนการพมิพ ์จาก GS1 Thailand 
 

จ านวนสติกเกอรเ์ลเบล ท่ีสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ให้
การสนับสนุน 

✓ กรณีเป็นสมาชกิ GS1 อยู่แลว้ - ไดร้บัสทิธิพ์มิพส์ตกิเกอรบ์ารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix 
(Serialization) ฟร ีจ านวน 10,000 ชิ้น 

✓ กรณียงัไม่เป็นสมาชกิ GS1 แต่เลอืกขอรบัการสนบัสนุนเป็นค่าสมาชกิบารโ์คด้ GTIN-13 โครงสรา้ง 
99 เลขหมาย ในอตัราค่าบ ารุงสมาชกิ 3,000 บาท/ปี ฟร ีถงึสิน้ปี 2563 - ไดร้บัสทิธิพ์มิพส์ตกิเกอร์
บารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix (Serialization) ฟร ีจ านวน 1,000 ชิน้ 

* กรุณาตรวจสอบสทิธิท์ีไ่ดร้บัและเงือ่นไขในเอกสาร สทิธพิเิศษ “โครงการตรวจสอบยอ้นกลบักญัชาทาง
การแพทยใ์นประเทศไทยดว้ยมาตรฐานสากล GS1” 
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แนวทางการพิมพส์ติกเกอรเ์ลเบล นอกเหนือจากจ านวนท่ีได้รบัการสนับสนุน 

(โดยเจ้าของสินค้าเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั) 

 

 

 

 

แนวทางการพิมพบ์ารโ์ค้ด ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ 
ทางเลือกท่ี 1 GS1 Thailand บรกิารพมิพบ์ารโ์คด้ 

GS1 DataMatrix (Serialization) 
 

- สตกิเกอรธ์รรมดา 1 บาท/ดวง 
- สตกิเกอรก์นัน ้ากนัชืน้ และทน
ความรอ้นไดร้ะดบัหนึ่ง 2 บาท/ดวง 
* ขนาดสตกิเกอรท์ีม่บีรกิาร 
3.0 x 1.5 cm 
3.2 x 2.5 cm 
4.0 x 3.0 cm 
5.0 x 2.5 cm 

- เหมาะกบังานพมิพจ์ านวนไมม่าก 
พมิพไ์ดไ้ม่เกนิ 5,000 ชิน้/วนั 
เน่ืองจากคุณภาพของชิน้งาน 
- มรีะยะเวลาในการสัง่พมิพ ์ควร
แจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วนักอ่น
วนัทีต่อ้งการรบัของ ขึน้อยู่กบั
ระยะทาง/เวลาจดัส่ง และควิงาน 

ทางเลือกท่ี 2 GS1 Thailand สนับสนุนการสรา้ง
สญัลกัษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix 
(Serialization) จากโปรแกรมลขิสทิธิ ์
และจดัส่งไฟลใ์นรปูแบบ PDF ให้
ผูป้ระกอบการไปจดัพมิพบ์ารโ์คด้เอง 

- กรณี ตดิตัง้เครื่องพมิพเ์อง จะมี
ค่าใชจ้่ายจากการจดัซื้อเครื่องพมิพ ์
หมกึพมิพ ์และสตกิเกอร์ให้
เหมาะสมกบังานพมิพ ์
- กรณี จา้งพมิพ ์จะมคี่าใชจ้่ายจาก
การจา้งพมิพเ์ป็นไปตามอตัราที ่
ผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายก าหนด (กรุณา
ตรวจสอบ) 

- ประมาณการค่าใชจ้่ายโดยคดิจาก
ชุดเครื่องพมิพท์ี ่GS1 มบีรกิาร ตัง้
ตน้ 3-4 หมื่นบาทขึน้ไป กรุณา
ตรวจสอบรุ่นทีต่อ้งใชแ้ละราคาจรงิ
จากผูใ้หบ้รกิาร 
- สามารถวางแผนการพมิพไ์ดเ้อง
และแกไ้ขชิน้งานไดง้า่ยกรณีเกดิ
ความเสยีหาย 

ทางเลือกท่ี 3 GS1 Thailand Partners หรอื ผู้
ใหบ้รกิารทีเ่ป็น Partner ของสถาบนัฯ 
บรกิารพมิพบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix 
(Serialization) โดยคดิราคาพเิศษ ตาม
อตัราทีผู่ใ้หบ้รกิารแต่ละรายก าหนด 

- ค่าใชจ้่ายจากการจา้งพมิพเ์ป็นไป
ตามอตัราทีผู่ใ้หบ้รกิารแต่ละราย
ก าหนด (กรุณาตรวจสอบจาก
เอกสารแนบ) 

- สามารถมัน่ใจในเรื่องการพมิพ์
บารโ์คด้ไดต้ามมาตรฐานสากล 
GS1 
- ควรแจง้การสัง่พมิพล่์วงหน้าและ
ค านึงถงึระยะเวลาในการจดัส่งดว้ย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่องบรกิารพมิพส์ตกิเกอรบ์ารโ์คด้ กรุณาตดิตอ่ สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เลขที ่2 อาคารปฎบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์ชัน้ 11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ถ.นางลิน้จี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 

www.gs1th.org | Facebook: GS1 Thailand 

http://www.gs1th.org/

