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1. ทีม่าโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทยใ์นประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้มีความร่วมมือกับ 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ เรื่องการใชม้าตรฐานสากล GS1 ในระบบการ

ตรวจสอบยอ้นกลบัผลิตภัณฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทยใ์นประเทศไทย เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการกัญชาฯ ใน

ประเทศมีการใชง้านรหสับารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 บนผลิตภณัฑแ์ละสามารถประยุกตใ์ชร้ะบบตรวจสอบ

ยอ้นกลบัตามมาตรฐานสากล GS1 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัและติดตามการจดักระจายของ

ผลิตภัณฑก์ัญชาที่ใชท้างการแพทย์ในระดับรายชิน้ (Serialization) ไดต้ลอดซพัพลายเชนทั่วทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ตัง้แต่การปลกู สินคา้ระหว่างผลิต (Semi Product) ไปจนถึงสินคา้ส าเร็จรูป (Finished Product) ซึ่ง

จะน ามาซึ่งความปลอดภยัต่อผูป่้วย บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง และประชาชนทั่วไป รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลบัที่

มีมาตรฐานสากลทดัเทียมกบันานาประเทศทั่วโลก 

โดยในระยะแรก จะเป็นการเตรียมพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการกัญชาที่ใชท้างการแพทย ์โดยเฉพาะผูผ้ลิต

สินคา้ส าเร็จรูป มีสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix (Serialization) ซึ่งเป็นรหสับ่งชีส้ินคา้ในระดับ

รายชิน้ติดบนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมรองรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าว และลงทะเบียนข้อมูล

ผลิตภณัฑก์ญัชาฯ ในฐานขอ้มลู GS1 Thailand Member Portal เพื่อสามารถแสดงขอ้มลูทั่วไปของสินคา้รวมถึง

เลขอา้งอิงต ารบั อย. ผ่านแอพพลิเคชั่น SmartBar สง่เสรมิใหบ้คุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย และประชาชนทั่วไป

สามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย์ไดด้ว้ยตนเองทุกที่ทุกเวลาดว้ยการสแกน

บารโ์คด้ GS1 DataMatrix (Serialization) ผ่านแอพพลิเคชั่นดงักลา่ว 

นอกจากนี ้สถาบนัรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ

ใหแ้กผู่ผ้ลิตกญัชาที่ใชท้างการแพทย ์ที่ยงัไม่เป็นสมาชิกบารโ์คด้ GS1 ไดใ้ชเ้ลขบารโ์คด้ฟรีตามเวลาและเงื่อนไขที่

ก าหนด ซึ่งผูท้ี่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษในปีปัจจุบนัไดจ้ากหนา้เว็บไซตห์รือติดต่อเจา้หนา้ที่ รวมทัง้ยงัท า

หนา้ที่เป็นที่ปรึกษาในการใชง้านระบบมาตรฐานสากล GS1 และระบบตรวจสอบยอ้นกลบัตามมาตรฐานสากล 

GS1 ใหแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในซพัพลายเชนผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทยใ์นประเทศไทยทกุภาคส ่วน  
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2. การสมัครสมาชิกบารโ์ค้ดส าหรับผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย ์

ส าหรับผูป้ระกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ไดร้ับอนุญาตผลิตและมีการผลิตผลิตภัณฑก์ัญชาเพื่อจ าหน่าย

ใหก้ับสถานพยาบาล จากกองควบคุมวัตถุเสพติด ส  านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังไม่เคยจดทะเบียน

บารโ์คด้ จะตอ้งสมคัรสมาชิกบารโ์คด้ของสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภท 

GTIN-13 เพื่อใหม้ีรหัสน าหนา้ (Global Company Prefix หรือ GCP) ที่ไม่ซ  า้กับใครทั่วโลกตามระบบมาตรฐานสากล 

GS1 และน าโครงสรา้งเลขหมายที่ไดร้บัดงักลา่วไปใชบ้่งชีผ้ลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทยต์่อไป 

ส าหรบัผูป้ระกอบการกัญชาทางการแพทย์ฯ ที่เป็นสมาชิกบารโ์คด้ของสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่แลว้ สามารถใช้เลขหมายบารโ์คด้เดิมในการบ่งชีผ้ลิตภณัฑก์ัญชาที่ใชท้างการแพทยไ์ด้

โดยไม่ตอ้งมาสมคัรสมาชิกใหม่ แต่ตอ้งแจง้ขอ้มลูและเซ็นรบัทราบเง่ือนไขในเอกสารสิทธิพิเศษโครงการฯ ยกเวน้ กรณีที่มี

การใชโ้ครงสรา้งเลขหมายเดิมหมดแลว้ ใหส้มคัรเพื่อขอโครงสรา้งเลขหมายใหมด่ว้ยวิธีเดียวกบัผูท้ี่มาสมคัรใหม่ 

2.1) ข้ันตอนการสมัครสมาชิก 

1. กรุณาตรวจสอบขอ้มลูการสมคัรจากเจา้หนา้ที่ก่อนการสมคัรสมาชิก เนื่องจากอาจมีโปรโมชั่นพิเศษในโครงการฯ 
 

2. เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ที่  www.gs1th.org/get-a-barcode เพื่อศึกษาข้อมูลและเริ่ม

กรอกใบสมัคร ในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ เข้าไปสมัครผ่ านระบบการสมัครบาร์โค้ดออนไลน์ ได้ที่  

http://ftimember.off.fti.or.th/webFTI/Account/Login  

แบบฟอรม์การสมคัรสมาชิกบารโ์คด้ 

- ใบสมัครสมาชิกบาร์โค้ดชนิด  GTIN-13 >> www.gs1th.org/wp-content/uploads/2020/03/Application-

Form-GS1-GTIN-13-as-of-03_03_2020.pdf (เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ออนไลน ์ก่อนพมิพอ์อกมาเพือ่ลงนามและประทบัตรา(ถา้มี)) 

- ระเบียบข้ออบังคับฯ >> www.gs1th.org/wp-content/uploads/2018/11/GS1-regulation.pdf (กรุณาอ่าน

รายละเอยีด และพมิพอ์อกมาเพือ่ลงนามและประทบัตรา(ถา้มี)) 

- เอกสารสิทธิพิเศษโครงการฯ >> www.gs1th.org/wp-content/uploads/2020/04/1_2020_cannbis-GS1.pdf 

(กรุณาอ่านรายละเอยีด และพมิพอ์อกมาเพือ่ลงนามและประทบัตรา(ถา้มี)) 
 

3. จัดเตรียมเอกสารประกอบ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามประทับตรา (ถา้มี) โดยดูรายการเอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการ

สมคัรไดจ้ากเว็บไซต ์www.gs1th.org/pricing/#1  

กรณีสมคัรในนามโรงพยาบาล กรุณาเตรียมเอกสารดงันี:้ 

1. หนงัสื่อที่แสดงการจดัตัง้โรงพยาบาล 

2. หนงัสือที่แสดงการแต่งตัง้ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

3. ส าเนาบตัรประชาชนของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

4. บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของโรงพยาบาล (ถา้มี) 

https://www.gs1th.org/get-a-barcode/
http://ftimember.off.fti.or.th/webFTI/Account/Login
http://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2020/03/Application-Form-GS1-GTIN-13-as-of-03_03_2020.pdf
http://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2020/03/Application-Form-GS1-GTIN-13-as-of-03_03_2020.pdf
http://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2018/11/GS1-regulation.pdf
http://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2020/04/1_2020_cannbis-GS1.pdf
https://www.gs1th.org/pricing/#1
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5. หนงัสือที่แสดงงบการเงิน (ถา้มี) 

(ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล เป็นผูม้ีอ านาจท าการ ลงนามรบัรองส าเนาทกุฉบบั) 

4. ส่งใบสมัคร ระเบียบขอ้บังคับ เอกสารสิทธิพิเศษโครงการฯ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการเซ็นรบัรองส าเนา

ทัง้หมดมาที่สถาบนัฯ โดยอพัโหลดเขา้ไปในระบบการสมคัรบารโ์คด้ออนไลน ์หรือส่งเอกสารมาทางไปรษณียต์ามที่

อยู่ดา้นลา่ง: 
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เลขที ่2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชัน้ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ถนนนางลิ้นจี ่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
(สมัครบาร์โค้ดโครงการกัญชาฯ) 

5. หลังจากทางสถาบันฯ ไดร้ับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบขอ้มูล และอาจมีการรอ้งขอเอกสาร

ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม จากนั้นจะอนุมัติเลขหมาย และแจง้ผลการอนุมัติ พรอ้มแนบคู่มือการใชง้านบารโ์คด้ วิธีตัง้

รหสัสินคา้ทั่วไป เป็นตน้ กลบัไปทางอีเมลท์ี่แจง้ไวใ้นใบสมคัร รวมถึงการแจง้ Usename และ Password ส าหรบัเขา้

ใชง้านฐานขอ้มลู GS1 Thailand Member Portal เพื่อเริ่มการตัง้เลขและบนัทกึขอ้มลูสินคา้ดว้ย 

ทัง้นี ้ทางสถาบนัฯ จะเริ่มด าเนินการเรียกเก็บค่าบ ารุงสมาชิกบารโ์คด้รายปี ทุกปี ตามโครงสรา้งที่สมคัร ยกเวน้

แต่จะไดร้บัสิทธิพิเศษในโครงการฯ ซึ่งจะมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ ก าหนด (กรณีที่ไม่ตอ้งการใชเ้ลขหมาย

บาร์โคด้บ่งชีส้นิคา้อกีต่อไปแลว้ จะตอ้งแจง้ยกเลิกกบัทางสถาบนัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 
 

6. หลงัจากไดร้บัอนมุตัิเลขหมายแลว้ ผูป้ระกอบการกญัชาทางการแพทยต์อ้งตอบรบัโดยการลงทะเบียนขอ้มลูสินคา้ใน

ร ะบบฐานข้อมูล สิ นค้า  GS1  Tha i l a nd  Member Portal ซึ่ ง เ ป็ น ระบบที่ ใ ช้ออก เลขหมายบาร์โค้ ด : 

http://164.115.22.112/web/login  

 

สถาบนัรหัสสากล หรือ GS1 Thailand อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ร

ไม่แสวงหาก าไร ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 บนสินคา้ อย่างเป็นทางการ

แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และมีหนา้ที่ส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านระบบมาตรฐานสากลที่ถูกตอ้งตลอดซพัพลายเชน

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบนัองคก์ร GS1 มีส านกังานกระจายอยู่กว่า 120 ประเทศ และระบบมาตรฐานสากล GS1 มี

การใชง้านครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วโลก หากสนใจขอ้มลูเพิ่มเติมกรุณาติดต่อไดท้ี่ เบอรโ์ทรศพัท ์02-345-1200 

อีเมล:์ info@gs1thailand.org เว็บไซต:์ www.gs1th.org หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/gs1thailand  

 

http://164.115.22.112/web/login
mailto:info@gs1thailand.org
http://www.gs1th.org/
http://www.facebook.com/gs1thailand
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3. ระบบบารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑก์ัญชาที่ใช้ทางการแพทย ์

ระบบบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 เป็นมาตรฐานหลกัในการจดัการซพัพลายเชนที่ถูกน ามาใชง้าน

มากที่สดุในโลก ซึ่งระบบมาตรฐานดงักล่าวถกูคิดคน้และพฒันาขึน้มายาวนานกว่า 50 ปี และเป็นมาตรฐานที่เกิด

จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านในซพัพลายเชนทัง้ฝ่ังของผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่าย และหา้งคา้ปลีก อย่างแทจ้ริง โดย

หน่วยงาน GS1 (The First of Global Standards) ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูด้แูลระบบมาตรฐานดงักล่าว

และมีภารกิจหลกัในการเป็นนายทะเบียนก ากับดแูลการออกรหสับารโ์คด้สินคา้ตามมาตรฐานสากล GS1 ใหแ้ก่

สมาชิกบารโ์คด้ทั่วโลก 

ระบบมาตรฐานสากลที่ GS1 ได้พัฒนาขึน้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Identify หรือมาตรฐานสากล

ส าหรบัการระบุสิ่งต่างๆ Capture หรือมาตรฐานสากลส าหรบัการบนัทึกขอ้มลู และ Share หรือมาตรฐานสากล

ส าหรับการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท่านที่สนใจข้อมูลเรื่องมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อ

สอบถามทางสถาบนัฯ ไดจ้ากรายละเอียดติดต่อในเอกสารนี ้) ส  าหรบัเนือ้หาที่จะแนะน าในที่นีจ้ะแบ่งออกเป็น 3 

ขอ้ตามกลุม่มาตรฐานของ GS1 และใหส้อดคลอ้งกบัการบ่งชีผ้ลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์ไดแ้ก่ 

3.1) เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ที่ใชก้บัผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์

3.2) สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่ใชก้บัผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์

3.3) ตารางสรุปการใชง้านเลขหมาย AIs และสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล ที่ใชก้บัผลิตภณัฑ์

กญัชาที่ใชท้างการแพทย ์

 

3.1) เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทย ์

เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 เป็นรหสัที่ใชส้  าหรบับ่งชีส้ิ่งต่าง ๆ ในซพัพลายเชน ไม่ว่าจะเป็น

สินคา้ สินทรพัย ์หรือต าแหน่งที่ตัง้ เพื่อใหเ้กิดเป็นภาษาเดียวกนัระหว่างผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งนัน้ๆ และเป็นรหสัที่ไม่

ซ  า้กันระหว่างผู้ใช้งานทั่วโลก รหัสบารโ์ค้ดหรือเลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 (GS1 Identification 

Keys) มีอยู่หลายปะเภทโดยรหัสดังกล่าวจะถูกก าหนดโดยหน่วยงาน GS1 ร่วมกับเจ้าของสินค้าหรือ

ผูป้ระกอบการ ในที่นีจ้ะแนะน าเฉพาะรหสัที่เก่ียวกบัการบ่งชี ้ผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์ไดแ้ก่ เลขหมาย

บ่งชีก้ารใชง้าน หรือ Application Identifiers  (AIs) ซึ่งจะเป็นตวัเลข 2-4 หลกัที่แสดงอยู่ในวงเล็บ ท าหนา้ที่บอก

ชนิดของชดุขอ้มลูที่ตามมา จุดเด่นของเลขหมาย AIs คือสามารถน าขอ้มลูหลายๆ ชดุ มาเรียงต่อกนัเกิดเป็นขอ้มลู

ชดุเดียวได ้เช่น เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล+เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ+์วนัหมดอาย ุเป็นตน้ 
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เลขหมาย AIs พืน้ฐาน ที่ใชบ้่งชีผ้ลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์ประกอบดว้ยขอ้มลู 4 ชดุ ดงันี ้

เลขหมาย AIs ชุดข้อมูลทีต่ามมา รูปแบบข้อมูล 
(01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN) N2+N14 
(17) วนัที่หมดอายุของสินคา้ (YYMMDD) N2+N6 
(10) เลขหมายครัง้ที่ท าการผลิต หรือกองสินคา้ (Batch/Lot. 

Number) 
N2+X..20 

(21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) N2+X..20 
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องเลขหมาย AIs: www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th  

 

 

 

✓ AI (01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN) 
 (เป็นตวัเลขอารบิก 14 หลกั) 

✓ AI (17) วนัที่หมดอายขุองสินคา้ (Expiry Date)  
(เป็นตวัเลขอารบิก 6 หลกั ในรูปแบบ ปี(ค.ศ.)เดือนวนั: YYMMDD อย่างละ 2 หลกั) 

✓ AI (10) เลขหมายครัง้ที่ท าการผลิต หรือกองสินคา้ (Batch/Lot) 
 (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) 

✓ AI (21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) 
 (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) 

รูปแสดงรหัสพืน้ฐานและสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 
ทีใ่ช้บ่งชีผ้ลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ชท้างการแพทยใ์นประเทศไทย 

 

 ซึ่งขอ้มลูในแต่ละสว่นมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล (GTIN) เป็นเลขหมายที่สามารถใชบ้่งชีห้รือระบุเฉพาะสินคา้หรือผลิตภณัฑช์ิน้นัน้ ๆ 

ในระดบั SKU (Stock Keeping Unit) กล่าวคือ จะใชบ้่งชีส้ินคา้เพื่อการคิดราคาที่จดุขาย ตดัสต๊อก หรือติดตามสินคา้ใน

ซัพพลายเชน โดยโครงสรา้งของเลขหมาย GTIN จะประกอบดว้ย รหัสประเทศ รหัสบริษัท รหัสสินคา้และหมายเลข

ตรวจสอบ โดย GTIN แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามการใชง้าน คือ GTIN ที่ใชบ้่งชีส้ินคา้คา้ปลีก ไดแ้ก่ GTIN-8, GTIN-12 และ 

GTIN-13 และ GTIN ที่ใชบ้่งชีส้ินคา้คา้สง่ ไดแ้ก่ GTIN-14 ซึ่งจะประกอบดว้ยชดุตวัเลข 8, 12, 13 และ 14 หลกั ตามล าดบั 

เจา้ของสินคา้หรือผูป้ระกอบการตอ้งมาจดทะเบียนสมาชิก GS1 เพื่อขอรหัสบารโ์คด้คา้ปลีกที่หน่วยงาน GS1 

ประจ าประเทศตนเอง ส  าหรบัผูป้ระกอบการไทยและลาว สมคัรไดท้ี่สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยจะไดร้หสับารโ์คด้คา้ปลีกประเภท GTIN-13 ที่สามารถใชง้านไดท้ั่วโลก และมีรหสัประเทศขึน้ตน้ดว้ย 

885 (มีความหมายว่าจดทะเบียนบารโ์คด้ที่ประเทศไทย ไม่ไดห้มายความว่าสินคา้นัน้ผลิตที่ประเทศไทย) 

http://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th
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วันที่หมดอายุของสินค้า จะไดข้อ้มลูวนัที่หมดอายุนีใ้นขัน้ตอนของการผลิตสินคา้ โดยขอ้มลูส่วนนี ้ตอ้งระบุเป็นตวัเลข

อารบิกเท่านัน้ จ  านวน 6 หลกั อยู่ในรูปแบบ ปี(ค.ศ.) เดือน วนั (หรือ YYMMDD) อย่างละ 2 หลกั 

เลขหมายคร้ังที่ท าการผลิต หรือกองสินค้า (Batch/Lot) เป็นรหัสที่ใชบ้่งบอกครัง้ที่ผลิตสินคา้ ซึ่งจะไดข้อ้มูลนีใ้น

ขัน้ตอนของการผลิตสินคา้ โดยสามารถใสข่อ้มลูไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั และอกัขระพิเศษ หรือผสมกนั จ านวน

ไม่เกิน 20 หลกั ส  าหรบัโครงการกญัชาฯ ผูป้ระกอบการเป็นคนก าหนดรหสัดงักลา่ว 

เลขหมายเรียงล าดับบนผลิตภัณฑ ์(Serial Number) เป็นรหสัที่ใชบ้่งชีส้ินคา้เป็นรายชิน้ โดยสามารถใสข่อ้มลูไดท้ัง้ตวั

เลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั และอกัขระพิเศษ หรือผสมกัน จ านวนไม่เกิน 20 หลกั ส  าหรบัโครงการกัญชาฯ ผูป้ระกอบการ

เป็นคนก าหนดรหัสดังกล่าว และการตั้งรหัส Serial Number นี ้จะตั้งเป็นแบบเรียงล าดับหรือแบบสุ่มก็ได ้ทั้งนี ้ทาง

สถาบนัฯ แนะน าใหต้ัง้รหสั Serial Number แบบสุม่ เพื่อใหก้ารปลอมแปลงรหสัท าไดย้ากขึน้ ซึ่งผูป้ระกอบการควรศึกษา

วิธีการพิมพร์หสัแบบสุ่มจากผูใ้หบ้ริการการพิมพ ์ทัง้นีวิ้ธีดงักล่าวอาจเหมาะส าหรบัโรงงานผลิตขนาดใหญ่ หรือมีก าลงั

การผลิตสูง หรือมีกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ และตอ้งมีการลงทุนระบบที่มีค่าใชจ้่ายสูง ส  าหรบัโครงการกัญชาฯ 

ปัจจบุนั ทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยงัอนญุาตใหใ้ชก้ารตัง้รหสั Serial Number แบบเรียงล าดบัได ้  
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3.2) สัญลักษณบ์ารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทย ์

สัญลักษณ์บารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ที่แนะน าใหใ้ช้กับผลิตภัณฑก์ัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบยอ้นกลบั และการติดตามผลิตภณัฑก์ัญชาที่ใชท้างการแพทย์ตลอดซพัพลายเชนในระดบัราย

ชิน้ โดยใช้เลขหมายเรียงล าดับบนผลิตภัณฑ์ หรือ Serial Number บ่งชีผ้ลิตภัณฑเ์ป็นรายชิน้ ซึ่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่

สามารถรองรบัการใชง้านเลขหมาย AIs ที่อธิบายในขอ้ที่ 1 มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สัญลักษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix เป็นสัญลักษณ์บารโ์คด้ชนิด 2 มิติ (เก็บข้อมูลในแนวแกน X และ แกน Y) ที่

รองรับการบันทึกเลขหมาย AIs นิยมใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่ม 

Healthcare ไดแ้ก่ ยา เครื่องมือแพทย ์การอ่านสญัลกัษณน์ีต้อ้งอาศยัเครื่องอ่านบารโ์คด้ (Barcode scanner) รุ่นที่อ่าน

บารโ์คด้ 2 มิติไดเ้ท่านัน้ (2D barcode scanner) ตวัอย่างสญัลกัษณแ์สดงในรูปดา้นลา่ง 

 

 

 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณข้์างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

 

2. สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1-128 เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ชนิด 1 มิติ (เก็บขอ้มูลในแนวแกน X) ที่รองรบัการบันทึกเลข

หมาย AIs นิยมใชบ้่งชีห้น่วยการขนส่งในระบบโลจิสติกส ์(Logistics Unit) เพื่อติดตามการขนส่งหรือการเคลื่อนที่ของ

สินคา้ในซพัพลายเชน การตรวจสอบยอ้นกลบัและการเรียกคืนสินคา้ เป็นตน้ การอ่านสญัลกัษณน์ี ้สามารถใชเ้ครื่องอ่าน

บารโ์คด้ (Barcode scanner) รุน่ที่อ่านบารโ์คด้ทัง้แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ ตวัอย่างสญัลกัษณแ์สดงในรูปดา้นลา่ง 

 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณข้์างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

 
  

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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➢ สรุปวิธีการต้ังรหัส AIs ตามมาตรฐานสากล GS1  

ข้ันที่ 1 - ลิสตข์อ้มูลที่ตอ้งการสรา้งเป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ เช่นตอ้งการมีขอ้มูลเลขหมายสินคา้ วันหมดอายุ และเลข 
Batch/Lot หรือหมายเลขซีเรียลของสินคา้ ซึ่งมีขอ้มลูดงันี ้

 

ข้ันที ่2 - เลือกหมายเลข AIs ของระบบ GS1 ที่เหมาะสมกบัชดุขอ้มลูที่ตอ้งการ และศกึษาการตัง้โครงสรา้งเลข AIs นัน้ๆ 
(N คอืใส่ไดเ้ฉพาะตวัเลขอารบิก, X คอื ใส่ไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพเิศษ หรือผสมกนั, ตวัเลขทีต่ามหลงั 
N หรือ X คอื จ านวนหลกัของขอ้มูลทีใ่ส่ได ้กรณีมี “..” ตามหลงัก่อนตวัเลข คอื สามารถใส่ขอ้มูลไดต้ัง้แต่ 1 หลกั แต่หา้ม
เกินจ านวนหลกัทีร่ะบไุว ้ซึ่งจะเรียกขอ้มูลลษัณะดงักล่าวว่าเป็นชดุขอ้มูลทีมี่ความยาวไม่คงทีห่รือชดุขอ้มูลผนัแปร) 

 

ข้ันที่ 3 - ใส่ขอ้มลูตวัเลขตามโครงสรา้งเลข AIs แต่ละรายการ ตามรูปแบบที่ก าหนด และเรียงขอ้มลูตามค าแนะน า ควร
น าขอ้มลูที่มีจ  านวนหลกัก าหนดไวแ้น่นอนหรือชุดขอ้มลูคงที่ น าหนา้ และวางชดุขอ้มลูผนัแปร ตามหลงั เพื่อช่วยลดความ
ยาวของชดุขอ้มลูใหม้ากที่สดุ 

 

ข้ันที ่4 - แปลงตวัเลขรหสัที่ตัง้ไดจ้ากขัน้ที่ 3 เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ (ใชส้ญัลกัษณ์แบบ 1 มิตหิรือ 2 มิต ิขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการของคู่คา้หรือระเบียบขอ้บังคบั) โดยใชโ้ปรแกรมการสรา้งบารโ์คด้ที่ไดม้าตรฐาน (สถาบันฯ แนะน าโปรแกรม 
BarTender หรือ NiceLabel*) และจดัพิมพบ์ารโ์คด้ดงักลา่วลงบนฉลากบรรจภุณัฑห์รือสติกเกอรเ์ลเบลตัง้แต่โรงงานผลติ 

  

* หากใชโ้ปรแกรมสรา้งบารโ์คด้อ่ืนๆ กรุณาตรวจสอบกบัทางสถาบนัฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่สรา้งออกมาถกูตอ้งตามมาตรฐาน 
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➢ ค าแนะน าเร่ืองตัวเลขหรือตัวอักษรใต้สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด หรือ Human Readable Interpretation (HRI)  

การแสดงสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 จะก าหนดใหต้อ้งแสดงขอ้มูลที่บรรจุอยู่ในสญัลกัษณ์

บารโ์คด้ไวบ้ริเวณโดยรอบสญัลกัษณด์ว้ย เรียกขอ้มูลเหล่านีว่้า Human Readable Interpretation หรือ HRI ซึ่งมีไวใ้น

กรณีที่สญัลกัษณบ์ารโ์คด้เกิดความเสียหายจนเครื่องอ่านบารโ์คด้ไม่สามารถอ่านขอ้มลูได ้มนษุยจ์ะยงัสามารถอ่านขอ้มลู

รหสัได ้ส  าหรบักรณีผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์มีแนวทางการใสข่อ้มลู HRI ดงันี ้

✓ GS1 ก าหนดใหข้้อมูลที่อยู่ในรูปสัญลักษณ์บารโ์ค้ด และข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรใตแ้ท่งบารจ์ะต้อง

ตรงกนั กรณีที่ไม่สามารถแสดงขอ้มลูทัง้หมดได ้เนื่องจากบรรจภุณัฑม์ีขนาดเล็ก หรือมีพืน้ที่ไม่เพียงพอ จะตอ้งมี

การแสดงขอ้มูลพืน้ฐาน เช่น หมายเลขประจ าตัวสินคา้สากล (GTIN) และหมายเลขเรียงล าดับบนผลิตภัณฑ ์

(Serial Number) เป็นอย่างนอ้ย แต่ตอ้งมั่นใจว่าขอ้มลูสว่นที่เหลือ ไดแ้ก่ วนัหมดอาย ุและ batch/Lot มีแสดงอยู่

บนฉลากบรรจภุณัฑใ์นรูปแบบที่มนษุยอ์่านค่าไดอ้ยู่แลว้ 

✓ มีเครื่องหมายวงเล็บแสดงอยู่ในชุดขอ้มลู HRI โดยจะน าหนา้ชุดขอ้มลูแต่ละชุด โดยที่เครื่องหมายวงเล็บเหล่านี ้

จะแสดงอยู่ในชดุขอ้มลู HRI แตจ่ะไมถ่กูบนัทกึ (Encode) อยู่ในสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 

✓ ต าแหน่งการจดัวาง HRI: สามารถวางไวด้า้นลา่ง ดา้นซา้ย หรือ ดา้นขวา ที่ติดกบัสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 

✓ ค าแนะน าในการจัดเรียง AI: ควรขึน้ตน้ดว้ย AI ที่มีชุดข้อมูลคงที่ (Predefined length element strings) และ

ตามดว้ย AI ชดุขอ้มลูผนัแปร (Non-predefined element strings) โดยจดัเรียง AI ตามล าดบัเลข AI นอ้ยไปมาก 

เช่น AI (01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN), AI (17) วนัหมดอาย ุ(Expiry date), AI (10) ล็อตการผลิต 

(Batch/Lot) และ AI (21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) 
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➢ แนวทางการพิมพบ์ารโ์ค้ด GS1 DataMatrix บนสติกเกอรเ์ลเบล ส าหรับผลิตภัณฑกั์ญชาทีใ่ช้ทางการแพทย์
ในช่วงทีย่ังไม่มีระบบการพิมพใ์นไลนผ์ลิต 

รูปแบบบารโ์ค้ดทีใ่ช้บนผลิตภัณฑ ์

✓ สัญลักษณ์บาร์โค้ด  2 มิติ  ชนิด GS1 DataMatrix ที่บันทึกข้อมูลเลขหมายบ่งชี ้การใช้งาน (Application 

Identifier: AI) จ านวน 4 ขอ้มลู ดงัต่อไปนี ้

- AI (01) GTIN หรือรหสัสินคา้ (เป็นตวัเลขอารบิก 14 หลกั) 

- AI (17) Expiry Date หรือวนัหมดอาย ุ(เป็นตวัเลขอารบิก 6 หลกั ในรูปแบบ YYMMDD) 

- AI (10) Batch/Lot (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก อกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) 

- AI (21) Serial Number (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก อกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) ซึ่ง

ระยะแรกนีส้ามารถตัง้ Serial Number ในรูปแบบเรียงล าดบัได ้

✓ ตอ้งแสดงข้อมูลที่บรรจุอยู่ในสัญลักษณ์บารโ์คด้เป็นตัวอักษร ใหอ้ยู่ในรูปแบบที่อ่านไดโ้ดยมนุษย ์(Human 

Readable Interpretation, HRI) และใหว้าง HRI text นีใ้นบรเิวณใกลเ้คียงกบัสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ (บน ล่าง ซา้ย 

หรือขวา) โดยตอ้งแสดงทุกขอ้มูลที่มี แต่ในกรณีที่มีพื ้นที่ไม่เพียงพอ ใหแ้สดงขอ้มูล AI(01) GTIN คู่กับ AI(21) 

Serial Number เป็นอย่างนอ้ย แต่ตอ้งมั่นใจว่าขอ้มลูส่วนที่เหลือ ไดแ้ก่ วนัหมดอายุ และ batch/Lot มีแสดงอยู่

บนฉลากบรรจภุณัฑใ์นรูปแบบที่มนษุยอ์่านค่าไดอ้ยู่แลว้ 

✓ สัญลักษณ์บารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ที่พิมพบ์นสติกเกอรเ์ลเบลนี ้ตอ้งผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ

คุณภาพบารโ์คด้จากสถาบันรหสัสากล (GS1 Thailand) เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะสแกนไดใ้นทุกครัง้ (ขอ้มูลเพิ่มเติม

ส าหรบับรกิารตรวจสอบคณุภาพบารโ์คด้: www.gs1th.org/2018/01/10/barcode-verification-service/) 

 

แนวทางการพิมพบ์ารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 

แนวทางการพิมพบ์ารโ์คด้ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 
ทางเลอืกที ่1 ผูใ้หบ้ริการที่ทางสถาบันฯ แนะน า

เป็นผู้จัดพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 
GS1 DataMatrix (Serialization) 
ห รื อ พิ ม พ์ฉ ล า ก สิ น ค้ า พ ร้อ ม
บ า ร์ โ ค้ ด  GS1 DataMatrix 
(Serialization) ให ้

ค่าใช้จ่ายจากการจ้างพิมพ์เป็นไปตาม
อตัราที่ผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายก าหนด 

- มั่นใจไดว้่าไดบ้ารโ์คด้ที่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานสากล GS1 
- ควรแจง้สั่งพิมพล่์วงหนา้และค านงึถงึ
ระยะเวลาในการจดัส่งดว้ย 
- ส าหรับรายชื่อผู้ให้บริการที่อัพเดต
กรุณาสอบถามขอ้มลูจากเจา้หนา้ที่ 

ทางเลอืกที ่2 เจ้าของสินค้าจัดพิมพ์บาร์โค้ด 
GS1 DataMatrix บนสติกเกอร ์
เลเบลด้วยตนเอง  โดยการซื ้อ
อุปกรณ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์
การพิมพจ์ากผูใ้หบ้รกิาร 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์
สติกเกอร์เลเบล ซึ่งจะมีค่าเครื่องพิมพ์ 
หมึกพิมพ ์และสติกเกอร ์ที่ต้องเลือกให้
เหมาะสมกับงานพิมพ ์และค่าใชจ้่ายใน
การติดตัง้โปรแกรม เป็นไปตามอัตราที่ผู้
ใหบ้รกิารแต่ละรายก าหนด 

- ทางผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูต้ิดตัง้ระบบ
และใหค้วามรูใ้นการใชง้าน 
- กรุณาปรกึษาผูใ้หบ้รกิาร 
- ส าหรับรายชื่อผู้ให้บริการที่อัพเดต
กรุณาสอบถามขอ้มลูจากเจา้หนา้ที่ 

http://www.gs1th.org/2018/01/10/barcode-verification-service/
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3.3) ตารางสรุปการใช้งานเลขหมาย AIs และสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทย ์
ล าดบัชัน้บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑก์ัญชาที่ใชท้างการแพทย์ในแต่ละล าดบัจะตอ้งใชส้ญัลกัษณบ์ารโ์คด้ของ GS1 ในการเขา้รหสัเลขหมาย GTIN และขอ้มลูเพิ่มเติมต่าง ๆ โดยระดบับรรจุ

ภณัฑท์ี่น ามาใชใ้นจดุบรกิารผูป่้วย (Point of Care :POC) ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑล์ าดบัแรก และ บรรจภุณัฑล์ าดบัท่ีสอง จะใชส้ญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix ส่วนในระดบัการขนส่ง ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑ์

แบบรวมห่อ กล่องลกูฟูก และ พาเลท จะใช้สญัลกัษณ ์GS1 DataMatrix เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดด้ว้ยแอพพลิเคชั่น SmartBar และจะใชส้ญัลกัษณ ์GS1-128 ซึ่งเป็นสญัลกัษณท์ี่ใชส้  าหรบัการ

ติดตามการขนส่งรว่มดว้ย โดยทัง้สองสญัลกัษณจ์ะมีขอ้มลูชดุเดียวกนั สรุปการใชง้านเลขหมายบ่งชีก้ารใชง้าน (AIs) และสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ โดยแบ่งตามล าดบัชัน้บรรจภุณัฑ ์ดงัตารางดา้นล่าง 

 

ล าดับช้ันบรรจุภัณฑ ์
(Product Hierarchy) 

เลขหมายบ่งชีก้ารใช้งาน (GS1 Application Identifier, AIs) สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด GS1 
(GS1 Data Carriers) เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล (GTIN) ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Data) 

บรรจภุณัฑล์ าดบัแรก 
(Primary Package) 

 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

GS1 DataMatrix 

บรรจภุณัฑล์ าดบัทีส่อง 
(Secondary Package) 
 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

บรรจภุณัฑแ์บบรวมห่อ 
(Multi-Packs) 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

GS1 DataMatrix  
 
 
 
และ GS1-128 

กล่องลกูฟกู  
(Carton) 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

พาเลท  
(Pallet) 
 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

* ต าแหน่งการวางสญัลกัษณ ์GS1-128 บนบรรจภุณัฑส์ าหรบัการขนส่ง  
- ต าแหน่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้บนกล่องลกูฟกูควรวางบนพืน้ผิวเรียบหา่งจากขอบบรรจภุณัฑ ์19 มม. แต่ตอ้งสงูจากฐานบรรจภุณัฑ ์32 มม.  
- ต าแหน่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้บนพาเลทควรวางบนพืน้ผิวเรียบหา่งจากขอบบรรจภุณัฑ ์50 มม.และสงูจากฐานพาเลท 400 มม. แต่ไม่ควรเกิน 800 มม. 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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4. วิธีการบันทกึข้อมูลผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทยใ์นฐานข้อมูล GS1 Thailand Member Portal 

 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ไดพ้ัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าน่าเชื่อถือ หรือ GS1 Thailand 

Member Portal ขึน้ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการหรือเจา้ของสินคา้ที่เป็นสมาชิกบารโ์คด้ของสถาบนัฯ (รหัสบารโ์คด้

ขึน้ตน้ดว้ย 885) ใชใ้นการออกเลขหมายบารโ์คด้ตามที่ไดร้บัสิทธิ์จากทางสถาบนัฯ ใหแ้ก่สินคา้ของตนเอง เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการออกเลข ป้องกันการหลงลืมการใชง้านเลขหมาย และยังท าหน้าที่เป็นฐานขอ้มูลหลกัของ

สินคา้ใหก้ับเจา้ของเลข ซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ต่อไปได ้เช่น การน าขอ้มูลสินคา้ไปแสดงใน

แอพพลิเคชั่น SmartBar เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสินคา้ในรูปแบบดิจิทลัไดง้่ายและสะดวกรวดเร็วขึน้ 

ช่วยเป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ไดอี้กหนึ่งช่องทาง 

นอกจากนี ้ทางสถาบนัฯ มีแผนจะพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลดังกล่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ 

เพิ่มเติม อาทิ เชื่อมโยงข้อมูลกับห้างค้าปลีกหรือรา้นค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้

ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของสินคา้ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมขอ้มลูสินคา้ส่งเขา้ไปขาย สามารถบริหารจัดการ

ขอ้มลูสินคา้ไดท้ี่จุดเดียวแต่สามารถสง่อพัเดตไปยงัคู่คา้หรือหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ ที่ตอ้งการไดห้ลากหลาย ช่วย

ลดการท างานที่ซ  า้ซอ้น และช่วยลดความผิดพลาดในการลงขอ้มลูหรือแกไ้ขขอ้มลูหลายๆ ที่อีกดว้ย 

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสินคา้ที่เป็นสมาชิกบารโ์คด้ของสถาบนัฯ สามารถเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล GS1 

Thailand Member Portal ไดต้ามขัน้ตอนดา้นลา่ง 

 

4.1) การล็อคอินเข้าสู่ระบบ GS1 Thailand Member Portal 

1. เขา้สู่ระบบโดยตรงไดท้ี่เว็บไซท ์https://gs1th.org/portal หรือ เขา้สู่เว็บไซท ์www.gs1th.org และเลือก

เมน ู“Member Login” ที่ดา้นบน 

  

https://gs1th.org/portal
http://www.gs1th.org/
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2. เมื่อกดเขา้มา จะพบกับหนา้ล็อคอินเพื่อเขา้สู่ระบบ ใหก้รอก Username และ Password ที่ไดร้บัจาก

สถาบันรหัสสากล (จะได้รับหลังจากอนุมัติเลขหมาย หากจ าไม่ได้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ 

service@gs1thailand.org) จากนัน้ใหค้ลิกที่ช่อง I’m not a robot ดว้ย และกดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
 

4.2) การบันทกึข้อมูลผลิตภัณฑกั์ญชาทีใ่ช้ทางการแพทยใ์นฐานข้อมูล 

1. เมื่อเขา้สูร่ะบบเรียบรอ้ยแลว้จะพบกบัหนา้แสดงเมนูทัง้หมด 

2. ใหเ้ลือกเมน ู“ข้อมูลสินค้า” เพื่อเริ่มบนัทกึขอ้มลู 

  

mailto:service@gs1thailand.org
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3. หลงัจากนัน้ ใหเ้ลือกเมนู “เพ่ิมรายการสินค้า” 

 

4. กรอกเลขหมายบารโ์คด้และรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทยใ์หค้รบถว้น 

 
หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มลูทุกช่องที่ถูกไฮไลทด์ว้ยสีชมพูอ่อน และผูใ้ชส้ามารถกรอกรายละเอียดขอ้มลูอื่นๆ ไดต้ามตอ้งการ 

รวมถึง หมายเลข อย. เลขที่ฮาลาล และ มอก. ใบอนญุาตที่ เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ในหวัขอ้ “การรบัรอง” 

** รหัสบารโ์คด้ (GTIN) = ใหใ้ส่รหสัสินคา้โดยตัง้ตามล าดบัสินคา้ที่มี

การผลิตจรงิ (รหสัสนิคา้จะใส่ไดจ้ านวน 1, 2 หรือ 4 หลกั ตามโครงสรา้ง

ทีส่มคัรไป) จากนัน้กด enter ระบบจะค านวณตวัเลขตรวจสอบ (Check 

Digit) ที่หลกัสดุทา้ยใหอ้ตัโนมตัิ (รหสั GTIN ที่ไดจ้ะมี 13 หลกั) ** 

** หมวดหมู่สินค้า GPC = ใหใ้ส่ค าวา่ กญัชา ลงไป ระบบจะขึน้

ตวัเลือก “ยา - ผลิตภณัฑจ์ากกญัชา” มา ใหเ้ลือกหมวดหมู่นี ้** 
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5. เมื่อผูใ้ชก้รอกรายละเอียดสินคา้ครบถว้นแลว้ ใหผู้ใ้ชค้ลิกที่ปุ่ ม “บันทกึ” 

 

6. หากการบนัทึกขอ้มูลเสร็จสมบูรณ ์รายการสินคา้ที่ผูใ้ชท้  าการบนัทึกเขา้ไปในระบบจะแสดงอยู่ในหน้า

ขอ้มลูสินคา้ ถือเป็นการเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการบนัทึกขอ้มลูสินคา้ 

 

  

** ส าหรบัผลิตภณัฑก์ญัชาที่ใชท้างการแพทย ์หน่วยงาน 

อย. ก าหนดใหเ้จา้ของผลิตภณัฑต์อ้งระบเุลขทะเบียน

อา้งองิผลิตภณัฑ ์ลงในช่อง ”หมายเลข อย.” ที่อยูใ่นหวัขอ้ 

“การรับรอง” ดว้ยทกุครัง้ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูผลิตภณัฑก์ญัชาบนหนา้เวบ็ไซต ์อย. ไดด้ว้ย ** 

ผ่านการสแกนบารโ์คด้ดว้ยแอพพลิเคชั่น GS1 SmartBar ** 



               

P a g e  18 | 24 

 

4.3) เมนูอ่ืนๆ ในฐานข้อมูล GS1 Thailand Member Portal 

 

- เมนู “ข้อมูลหน่วยงาน” จะแสดงขอ้มูลเบือ้งตน้ของหน่วยงานผูใ้ช ้ เช่น ที่อยู่ ผูติ้ดต่อ อีเมล ฯลฯ หาก

ขอ้มลูส่วนนีไ้ม่ถูกตอ้ง สามารถแจง้แกไ้ขขอ้มลูได ้กรุณาดาวนโ์หลดแบบฟอรม์แจง้เปลี่ยนแปลงขอ้มลูได้

ที่ www.gs1th.org/wp-content/uploads/2019/03/Information-Updarte-Form-as-of-01032562.pdf 

จากนัน้กรอกขอ้มลูและใหผู้ม้ีอ  านาจลงนาม ประทบัตรา (ถา้มี) และสง่มาที่อีเมล ์info@gs1thailand.org 

- เมน ู“ข้อร้องเรียน” จะแสดงค าแนะน าติชมหรือขอ้รอ้งเรียนที่มีต่อสินคา้ ที่ไดร้บัจากผูบ้รโิภค ซึ่งจะถกูส่ง

มาจากทางแอพลลิเคชั่น SmartBar 

- เมนู “ศูนยก์ารเรียนรู้” ใชส้  าหรบัคน้หาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ทัง้

ค าถามที่พบบ่อย การตัง้เลขหมาย ขนาดบารโ์คด้ สีของบารโ์คด้ เป็นตน้ 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีค าถามในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล GS1 Thailand Member Portal 
กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีผ่่านทางอีเมล ์service@gs1thailand.org  

 

http://www.gs1th.org/wp-content/uploads/2019/03/Information-Updarte-Form-as-of-01032562.pdf
mailto:info@gs1thailand.org
mailto:service@gs1thailand.org
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5. การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑก์ัญชาทีใ่ช้ทางการแพทยผ์่านแอพพลิเคชั่น SmartBar 

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาแอพพลิเคชั่น SmartBar ขึน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคใชต้รวจสอบ

ขอ้มลูสินคา้และผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการที่เป็นสมาชิกสถาบนัฯ (รหสัสินคา้ขึน้ตน้ดว้ย 885) รวมถึงสามารถ

แสดงข้อมูลส่งเสริมการขายและการรับรองต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ดตาม

มาตรฐานสากล GS1 บนผลิตภัณฑ ์ไม่ว่าจะเป็นบารโ์คด้ 1 มิติ ชนิด EAN-13 และ ITF-14 และบารโ์คด้ 2 มิติ 

ชนิด GS1 DataMatrix 

แอพพลิเคชั่น SmartBar นี ้เปิดใหผู้ใ้ชง้านดาวนโ์หลดไดฟ้รีทัง้ในระบบปฏิบติัการ iOS และ Android โดย

ขอ้มลูของสินคา้ที่แสดงในแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงมาจากฐานขอ้มลูสินคา้ GS1 Thailand Member Portal ซึ่ง

เจา้ของสินคา้เป็นผูล้งทะเบียนขอ้มลูเขา้ระบบดว้ยตนเอง และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูผ่านการ

เชื่อมโยงไปยงัฐานขอ้มลูมาตรฐานการรบัรองหรือขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภาครฐัต่างๆ ทัง้ ส  านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) ไดโ้ดยตรง จึงถือ

เป็นฐานขอ้มลูสินคา้ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Source of Data) ส าหรบัผูบ้รโิภค 

ส าหรบัการตรวจสอบขอ้มูลผลิตภัณฑอ์าหารและยาที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก อย. รวมถึงผลิตภัณฑ์

กัญชาที่ใช้ทางการแพทย ์ผูใ้ชง้านสามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่น SmartBar ดงักล่าว เปิดแอพพลิเคชั่นและ

เลือกเมนู Health Product ที่แสดงดว้ยโลโกข้องกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อเริ่มตรวจสอบขอ้มลูผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม

ดังกล่าวโดยการสแกนบารโ์คด้ 1 มิติ ชนิด EAN-13 หรือบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ไดเ้ช่นเดียวกับ

สินคา้อ่ืน ๆ ทัง้นี ้ท่านสามารถดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่น SmartBar ไดจ้าก QR Code ดา้นลา่ง 
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6. แนวทางการพัฒนาซอฟตแ์วรเ์พ่ืออ่านบารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix (ข้อมูลเชิงเทคนิค) 

ในส่วนของการแปลงขอ้มลูจากบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix มาเป็นขอ้มลูที่สามารถน าไปใชไ้ด ้

จะแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

6.1) ข้ันตอนการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 

ในขัน้ตอนนี ้จะเนน้การแปลงขอ้มูลจากสัญลกัษณ์บารโ์คด้ใหเ้ป็นขอ้มูลดิบ  ส าหรบัระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด ์สามารถใชไ้ลบราลี่ ZXing หรือ Firebase ในการอ่านขอ้มูลบนบารโ์คด้ ในส่วนระบบปฏิบัติการ 

iOS สามารถใชไ้ลบราลี่ AVFoundation ในการอ่านขอ้มลูบนบารโ์คด้ ซึ่งไลบราร่ีที่กลา่วมาขา้งตน้ รองรบัการอ่าน

ขอ้มลูจากบารโ์คด้ไดห้ลายประเภท รวมถึง บารโ์คด้ 2 มิต ิชนิด GS1 DataMatrix ดว้ย 

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการอ่านค่าจากบารโ์คด้ GS1 DataMatrix จะเป็นตวัอกัษรยาวต่อกนัตามขนาดของขอ้มลู

ที่บรรจอุยู่ภายในสญัลกัษณ ์เช่น 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด  
GS1 DataMatrix 

 

ข้อมูลดิบทีอ่่านได ้ <FNC1>01088512345000171715120910ABC123<FNC1>21AAA0000001 

หมายเหตุ 

• ค่า <FNC1> หรือ <GS> ที่แสดงออกมา มีค่าเท่ากบั 0x1D (Codeword value =232) 

• ค่า <FNC1> หรือ <GS> จะท าหนา้ที่ 2 อย่าง ในระบบบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 คือ 

1. Start character: ท าหน้าที่ เป็นตัวตั้งต้นชุดข้อมูล  เพื่อบ่งบอกว่าบารโ์ค้ดดังกล่าวเป็นบาร์โค้ดตาม

มาตรฐานสากล GS1 โดยจะวางอยู่หนา้ชดุขอ้มลูเสมอ 

2. Separator character: ท าหนา้ที่ช่วยตดัชดุขอ้มลูที่มีความยาวไม่คงที่ หรือชดุขอ้มลูผนัแปร โดยจะวางอยู่

ดา้นหลงัชุดขอ้มูลผันแปรนัน้ๆ เพื่อบอกจุดสิน้สุดของชุดขอ้มูล เช่น AI (10) Batch/Lot เป็นตน้ ทัง้นีชุ้ด

ขอ้มลูผนัแปรที่อยู่ชุดสุดทา้ยไม่จ าเป็นตอ้งมี <FNC1> วางที่ดา้นหลงัเพื่อช่วยตัดชุดขอ้มูลอีก เนื่องจาก

จะมี Stop Character ของสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่จะช่วยบอกจุดสิน้สดุของการอ่านชดุขอ้มลูอยู่แลว้ 
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6.2) ข้ันตอนการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลทีร่ะบบสามารถน าไปใช้ได้  

ขัน้ตอนนี ้จะถกูใชง้านในกรณีที่เป็นบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 หรือบารโ์คด้ 1 มิติ ประเภท ชนิด GS1-128 

DataMatrix (ส าหรบับารโ์คด้ 1 มิติ ชนิดEAN-13 ขัน้ตอนนีจ้ะถกูขา้มไป) โดยสามารถใชไ้ลบรารี่ BarcodeParser 

หรือ GS1 Barcode API ในการแปลงขอ้มลู หลงัจากแปลงขอ้มลู จะไดข้อ้มลูที่แยกเป็นชดุๆ เช่น 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด  
GS1 DataMatrix 

 

ข้อมูลดิบทีอ่่านได ้ <FNC1>01088512345000171715120910ABC123<FNC1>21AAA0000001 
ข้อมูลทีผ่่านการแปลง 01(GTIN) 08851234500017  

17(Expiry Date) 151209 
10(Batch/Lot) ABC123  
21(Serial Number) AAA0000001 

 

6.3) ข้ันตอนการดึงฐานข้อมูลสินค้าจากข้อมูลบารโ์ค้ด 

ในส่วนนี ้จะขึน้อยู่กับการออกแบบของผู้พัฒนาระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบการสื่อสารประเภท  

JSON-RPC, XML-RPC หรือรูปแบบการสื่อสารแบบอ่ืนๆ ทัง้นี ้จะเนน้การอ่านขอ้มลูสินคา้จากฐานขอ้มูลโดยใช้

เลขหมาย GTIN เป็นหลกั ส่วนของขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วันที่หมดอายุของสินคา้ (Expiry Date) เลขหมายครัง้ที่ท า

การผลิตหรือกองสินคา้ (Batch/Lot) และเลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) จะน าขอ้มลูที่อ่าน

ไดจ้ากสญัลกัษณ ์GS1 DataMatrix มาแสดง โดยกระบวนการท างานของระบบ แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยไดด้งันี ้

2. เมื่อเริ่มเปิดการท างาน ระบบจะเตรียมความพรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี่เก่ียวขอ้ง 

3. จากนัน้ เมื่อมีการสแกนอ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ ระบบจะตรวจสอบชนิดบารโ์คด้ที่รองรบั 

4. ถา้เป็นบารโ์คด้ชนิดที่รองรบั ระบบจะน าเลขบารโ์คด้ดงักลา่วไปคน้หาในฐานขอ้มลูสินคา้และแสดงขอ้มลู

สินคา้ (ส าหรบัแอพพลิเคชั่น SmartBar เฟสปัจจบุนั จะรองรบัการอ่านบารโ์คด้ประเภท 1 มิติ ชนิด EAN-

13 และ ITF-14 และบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMattrix) 

5. ถา้เป็นบารโ์คด้ชนิดอ่ืนๆ ที่ระบบไม่รองรบัการอ่าน ระบบจะแสดงเป็นขอ้มลูดิบที่อ่านไดจ้ากสญัลกัษณ ์

6. กรณีที่เป็นบารโ์คด้ชนิด DataMatrix ที่ไม่มีการใช ้FNC1 น าหนา้ชุดขอ้มลู ระบบจะแสดงเป็นขอ้มลูดิบ 

เพราะจะมองว่าไม่ใช่สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 
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7. กรณีที่เป็นบารโ์คด้ชนิด GS1 DataMatrix ซึ่งจะมกีารใช ้FNC1 น าหนา้ชุดขอ้มลู ระบบจะท าการถอดรหสั

ขอ้มลูจากบารโ์คด้ดงักล่าวตามมาตรฐานรหสั AIs (Application Identifiers) ของ GS1 และคน้หาขอ้มลู

สินคา้ที่ในฐานขอ้มลูจากรหสั GTIN ที่อ่านได ้พรอ้มแสดงขอ้มลูอื่นๆ ที่อ่านไดจ้ากบารโ์คด้นีด้ว้ย 

กระบวนการดงักลา่ว สามารถอธิบายไดด้ว้ยแผนภาพ ดงันี ้
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ข้อมูลอ้างอิง 

- GS1 DataMatrix Guideline จากเว็บไซต:์ https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf 

- ZXing Library จากเว็บไซต:์ https://github.com/zxing/zxing 

- Firebase จากเว็บไซต:์ https://firebase.google.com/ 

- AVFoundation จากเว็บไซต:์ https://developer.apple.com/documentation/avfoundation 

- BarcodeParser จากเว็บไซต:์ https://github.com/PeterBrockfeld/BarcodeParser 

- GS1 Barcode API จากเว็บไซต:์ https://apps.odoo.com/apps/modules/8.0/base_gs1_barcode/ 

 

************ 
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