
 

 

 

  



**เงื่อนไข: สิทธิประโยชน์ตามรายการข้างต้นจ าเป็นต้องใช้ควบคู่กบัเอกสารข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีสถาบนัรหสัสากลก าหนดไว้เท่านัน้ 

ล ำดบัท่ี สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 
Partner Alliance Program 

Silver Gold Platinum 
ค่ำสมำชิก Partner Alliance Program รำยปี 50,000 80,000 130,000 

1 สิทธิประโยชน์ในกำรเผยแพร่ส่ือประชำสมัพนัธข์องพำรท์เนอร ์
1.1 แนะน ำชื่อ โลโก ้Hyperlink และลงิค์ VDO แนะน ำบรกิำรของพำรท์เนอรบ์นเวบ็ไซต์ของสถำบนัฯ 

www.gs1th.org ในหวัขอ้ Partner Alliance 
✓ ✓ ✓ 

1.2 รบัสทิธิว์ำงโบรช์วัรท์ีส่ถำบนัฯ ✓ ✓ ✓ 
1.3 แนะน ำรำยชือ่ และโลโกใ้นเอกสำร Partner List แนบพรอ้มกบัชุดคู่มอืส ำหรบัสมำชกิสถำบนัฯ

และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ 
✓ ✓ ✓ 

1.4 แสดงรำยชื่อ และโลโกบ้นจอภำพกำรบรรยำย และในเอกสำรกำรอบรมทุกหลกัสตูรของ
สถำบนัฯ 

✓ ✓ ✓ 

   1.5 แสดงรำยชื่อ และโลโกบ้นจอ LED บรเิวณหน้ำสถำบนัฯ - ✓ ✓ 

1.6 แสดงขำ่วสำรประชำสมัพนัธบ์นจอ LED บรเิวณหน้ำสถำบนัฯ โดยทีพ่ำรท์เนอรต์อ้งส่งมอบ
ไฟลร์ปูภำพตำมขนำดทีส่ถำบนัฯ ก ำหนด 

- ✓ ✓ 

1.7 ร่วมสมัภำษณ์แนะน ำโซลชูัน่/บรกิำรของพำรท์เนอร ์โดยผ่ำนชอ่งทำง GS1 TH NEWS บน
Webpage, YouTube, Facebook, LINE, LinkedIn ของสถำบนัฯ 

- 2 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี 

1.8 แสดง X-Stand (ขนำด 60x160 ซม.) ทีส่ถำบนัฯ จ ำนวน 1 ชุด โดยทีส่ถำบนัฯ จดัท ำให ้และ
พำรท์เนอรต์อ้งส่งมอบไฟล ์Artwork ใหต้ำมขนำดทีส่ถำบนัฯ ก ำหนด 

- - ✓ 

2 สิทธิประโยชน์ในกำรเขำ้ร่วมงำนอบรม สมัมนำ และงำนแสดงสินค้ำท่ีสถำบนัฯ เป็นผู้จดัขึ้นและเข้ำร่วม 
2.1 รบัสทิธิเ์ขำ้ฟังกำรบรรยำยในหลกัสตูรอบรมเกีย่วกบัควำมรูเ้บือ้งตน้มำตรฐำนสำกล GS1  ✓ ✓ ✓ 

2.2 ไดร้บัส่วนลดพเิศษในกำรเขำ้ร่วมงำนอบรม สมัมนำทีส่ถำบนัฯ เป็นผูจ้ดั อตัรำสมำชกิ อตัรำสมำชกิ อตัรำสมำชกิ 

2.3 รบัสทิธิเ์ขำ้ร่วมออกบูธในงำนประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของสถำบนัฯ  
เพื่อพบปะสมำชกิผูป้ระกอบกำรของสถำบนัฯ ในประเทศไทย 

อตัรำสมำชกิ ฟร ี ฟร ี

2.4 รบัสทิธิใ์นกำรแสดงโลโกบ้นเวท ีในงำนประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของสถำบนัฯ  อตัรำสมำชกิ ฟร ี ฟร ี

2.5 เขำ้ร่วมบรรยำยแนะน ำโซลชูัน่/บรกิำร และพบปะผูป้ระกอบกำรหน้ำใหม่ในหลกัสตูรอบรมของ
ทำงสถำบนัฯ ไม่เกนิ 30 นำท/ีครัง้ พรอ้มรบัรำยชือ่ผูเ้ขำ้รว่มอบรม 

2 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี 

2.6 รบัสทิธิใ์นกำรใชห้อ้งอบรมส ำหรบัสำธติอุปกรณ์เทคโนโลยบีำรโ์คด้หรอือำรเ์อฟไอด ี - ✓ ✓ 
2.7 ไดร้บัเชญิเป็นวทิยำกรบรรยำยในงำนสมัมนำพเิศษทีส่ถำบนัฯ จดัขึน้ ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พำรท์เนอรต์ำมควำมเหมำะสม  
- - ✓ 

2.8 รบัสทิธิเ์ขำ้ร่วมออกงำนแสดงสนิคำ้กบัสถำบนัฯ โดยสถำบนัฯ จะจดัสรรงำนแสดงสนิคำ้ต่ำงๆ
ใหต้ำมควำมเหมำะสม 

- - ✓ 

2.9 รบัสทิธิเ์ขำ้แนะน ำโซลชูัน่ของพำรท์เนอร ์ในกำรประชุมกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของ ส.อ.ท. 
ตำมควำมเหมำะสมและกำรพจิำรณำของสถำบนัฯ (2 กลุ่ม) 

- - 2 ครัง้/ปี 

3 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
3.1 ไดร้บัสื่อกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัควำมรูเ้บือ้งตน้บำรโ์คด้มำตรฐำนสำกล GS1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

กำรประยุกต์ใชอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมมำตรฐำนสำกล GS1 
✓ ✓ ✓ 

3.2 รบัสทิธิเ์ขำ้ร่วมงำน GS1 Thailand Networking Dinner  2 ท่ำน 3 ท่ำน 4 ท่ำน 

3.3 รบัสทิธิล์งโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำนบรกิำรของพำรท์เนอร์ขนำด A5 แนวนอนใน GS1 
Thailand Newsletter (ไม่รวมปกหน้ำใน, ปกหลงัใน-นอก) ตพีมิพร์ำยไตรมำส 4 ครัง้/ปี 

1 ครัง้ 
/ปี 

2 ครัง้ 
/ปี 

4 ครัง้ 
/ปี 

3.4 รบัสทิธิล์งบทควำมพเิศษของพำรท์เนอรท์ีไ่ดน้ ำมำตรฐำนสำกล GS1 (Barcode หรอื RFID)         
ไปประยุกต์ใชล้งใน GS1 Thailand Newsletter ซึง่จดัพมิพก์ว่ำ 40,000 เล่ม/ปี 

- ✓ ✓ 

3.5 รบัส่วนลดพเิศษส ำหรบัค่ำพืน้ทีโ่ฆษณำในหน้ำพรเีมีย่ม GS1 Thailand Newsletter ……. ( ส่วนลดพเิศษ เร่ิมต้น 15%) ……. 

http://www.gs1th.org/


 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ จำกทำงสถำบนัรหสัสำกล 

1. สถำนภำพกำรเป็น Partner Alliance มรีะยะเวลำ 1 ปี โดยนับจำกวนัทีล่งนำมขอ้ตกลงของกำร
เป็นสมำชกิ 

2. สทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงนิสดหรอืสทิธปิระโยชน์อย่ำงอื่นทดแทน และไม่
สำมำรถโอนสทิธิใ์หแ้ก่บุคคลหรอืบรษิทัอื่นได ้

3. หำก Partner Alliance ไม่พึงประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ตำมข้อตกลง  หรือไม่ใช้สิทธิภ์ำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้ ถือว่ำสมำชิกได้สละสิทธิด์ ังกล่ำวและไม่สำมำรถทดแทนด้วยสิทธิ
ประโยชน์อย่ำงอื่นได ้

4. Partner Alliance จะไดร้บักำรอบรมควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัมำตรฐำนสำกล GS1 และกำรอบรม
บำรโ์คด้มำตรฐำนสำกล GS1-128 จำกทำงสถำบนัฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรประยุกตใ์ช้อย่ำง
ถูกตอ้ง 

5. สทิธปิระโยชน์ในกำรเชญิพำรท์เนอรไ์ปร่วมงำนอบรม สมัมนำ หรอืงำนแสดงสนิคำ้ สถำบนัฯ จะ
เป็นผูก้ ำหนดงำนใหต้ำมควำมเหมำะสม 

6. ในกรณีที่เกดิขอ้โต้แย้งหรอืควำมเข้ำใจผดิในกำรร่วมงำนอบรม สมัมนำ หรอืงำนแสดงสนิค้ำ
ต่ำงๆ กำรตดัสนิของทำงสถำบนัฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

7. Partner Alliance ที่ได้รบัสทิธิใ์นกำรจดัท ำข่ำวสำรประชำสมัพนัธ์ หรอื X-Stand จะต้องน ำส่ง
มอบไฟล์ต้นแบบให้กบัทำงสถำบนัฯ เพื่อด ำเนินกำรผลติ โดยไม่สำมำรถแก้ไขภำยหลงัจำก

กำรผลติได ้
8. ทำงสถำบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง ยกเลกิ แก้ไข และ/หรอื ทดแทนสทิธปิระโยชน์ 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
9. กำรยกเลกิสถำนภำพกำรเป็นสมำชกิ Partner Alliance จะต้องแจ้งสถำบนัฯ ให้ทรำบเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนกำรสิน้สุดสถำนภำพกำรเป็นสมำชกิสถำบนัฯ 
10. สถำบนัฯ ถือว่ำสมำชิกได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจในข้อตกลงต่ำงๆ เกี่ยวกบัเงื่อนไขและสทิธิ

ประโยชน์ทีส่ถำบนัฯ ก ำหนดไวแ้ลว้ และยนิดตีกลงทีจ่ะปฏบิตัติำมเงือ่นไขทุกขอ้ 

 


