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 ใบสมัครสมาชิกสถาบันรหสัสากล / Application Form for GS1 Thailand Member  
 

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

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

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

 ข ้อมูลสถานทตีดิต่อ  / Address  

ทอียู่สาํนักงาน / Office Address 
เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่า้น……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village....................................................... 
ถนน..................................................แขวง / ตาํบล……………………………. เขต / อาํเภอ………………………..................                
 Road ………………………………...Sub-district………………………………District …………………............................... 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท…์………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………......อีเมล…์…………………………….. เวบ็ไซท ์……………………………….................... 
  Fax No……………………………....E-mail…………………………........Web site…………………………………………… 
ทอียู่ออกใบกาํกับภาษ ี / Tax Address                            ทอียู่ท เีดยีวกันกับทอียู่สาํนักงาน  /Same office Address       
เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่า้น……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตาํบล……………………………. เขต / อาํเภอ………………………..................                
  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท…์………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………...... อีเมล…์…………………………………………………………………………………….. 
  Fax No…………………………….....E-mail………………………….................................................................................. 
ทอียู่ส่งเอกสาร  / Mailing Address                                 ทอียู่ท เีดยีวกันกับทอียู่สาํนักงาน /Same office Address       

เลขที……………………หมู…่……….ซอย...........................................อาคาร / หมูบ่า้น……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village.......................................................
ถนน..................................................แขวง / ตาํบล……………………………. เขต / อาํเภอ………………………..................                
  Road ………………………………..Sub-district……………………………… District ………………….............................. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท…์………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………...... อีเมล…์…………………………………………………………………………………….. 
  Fax No…………………………….....E-mail………………………….................................................................................. 
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ละเวน้ค่าแรกเขา้ 
 

Manufacturer  Distributor  Modern Trade  Wholesaler Exporter 

 
 

 

 ข ้อมูลบุคคลผู้ตดิต่อ  / Contacted  Person 

ผู้มีอาํนาจทาํการ……………………………………………………………………ตาํแหน่ง…………………………………………… 
  1St Authorizer……………………………………………………………………………Position………………………………………….. 
  โทรศพัท ์/ Phone……………………….ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax……………………….อีเมล/์E-mail………………................. 
ผู้มีอาํนาจทาํการแทน……………………………………………………………..ตาํแหน่ง……………………………………………. 
  2nd Authorizer…………………………………………………………………………...Position………………………………………….. 
  โทรศพัท ์/ Phone……………………….ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล/์E-mail………………................ 
ผู้ประสานงานกับสถาบันฯ……………………………………………………….ตาํแหน่ง…………………………………................ 
  Coordinated   Person………………………………………………………………...Position…………………………………………… 
  โทรศพัท ์/ Phone………………………..ตอ่/ Ext……………โทรสาร/Fax………………………..อีเมล/์E-mail…………………............ 

 ข ้อมูลทางการเงนิ   / Financial Data  
ทุนจดทะเบยีนของบร ิษัท  / ห้างห ุน้ส่วนจาํกดั เป็นจาํนวนเงนิ………………………………………………………………......บาท  
รายได้รวมก่อนหกัค่าใช้จ่ายของปีทผี่านมา (จากงบกาํไรขาดทุน / ภ.ง.ด. ) เป็นจาํนวนเงนิ………………………………… บาท  
(    ) รายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท     สถานภาพสมาชิกประเภท     1,500  บาทตอ่ปี       
(    ) รายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท     สถานภาพสมาชิกประเภท     3,000  บาทตอ่ปี                                              
(    ) รายไดต้งัแต ่ 5 ลา้นขนึไป – 50  ลา้นบาท    สถานภาพสมาชิกประเภท     8,000  บาทตอ่ปี   ( คา่แรกเขา้ 7,000 บาท ) 
(    ) รายไดต้งัแต ่50 ลา้นขนึไป - 100 ลา้นบาท                 สถานภาพสมาชิกประเภท    10,000  บาทตอ่ปี  ( คา่แรกเขา้ 7,000 บาท ) 
(    ) รายไดม้ากกวา่ 100 ลา้นบาทขนึไป                  สถานภาพสมาชิกประเภท    12,000   บาทตอ่ปี ( คา่แรกเขา้ 7,000 บาท )          

* อัตราค่าสมาชิกนีได้รวมหลักสูตรอบรมความรู้เบอืงต้นเกียวกบับารโ์ค้ดแล้ว * 
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยินยอมชาํระคา่ธรรมเนียมตาม
ระเบียบของสถาบนัฯ พรอ้มยืนงบกาํไรขาดทนุเพือแสดงรายไดใ้หก้บัสถาบนัฯ ทกุปี หากปีใดขา้พเจา้ไม่ยืนงบกาํไรขาดทนุ/เอกสาร 
แสดงรายได ้ขา้พเจา้จะยินยอมชาํระคา่บาํรุงสมาชิกในอตัราสงูสดุ คือ 12,000 บาท 

 ข ้อมูลธ ุรกิจ/ Type of Business 
ประเภทธุรกจิ (    ) ผูผ้ลิต        (    ) ผูจ้ดัจาํหน่าย     (    ) ผูค้า้ปลีก     (    ) ผูค้า้สง่      (    ) ผูส้ง่ออก  (    ) โอทอป 
    
ประเภทสินค้า………………………………………………จํานวนรายการสินค้า ( โดยประมาณ )……………..รายการ 
ผลิตภณัฑห์ลกั    1. ………………………………………………………... ตราสินคา้(Brand)…………………………………... 

2. ………………………………………………………... ตราสินคา้(Brand)...………………………………… 
3. ……………………………………………………..…..ตราสินคา้(Brand)………………………..…………. 

 ช่องทางการจัดจาํหน่าย  / Place……………………………………………………………………………….. 
 

 ข ้อมูลอ ืนๆ   / Other Detail 
(    ) ไม่เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 
(    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 
        เลขที…………………………………………. 
 
 

ในการสมคัรสมาชิกสถาบนัรหสัสากล ไดร้บัคาํแนะนาํมาจาก………………………………………………………………………………... 
 

OTOP 
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สัญญาใหส้ิทธ  ิ

 
สัญญานีทาํข ึนระหว่าง 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาํนกังานตงัอยู่ ชนั 8 อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์เลขที 2 ถนนนางลินจี              

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ( ซงึตอ่ไปนีในสญัญานีเรยีกวา่ “ผูใ้หสิ้ทธิ”) ฝ่ายหนงึ กบั  

ชือ (บคุคล บรษัิท/หา้ง)…………………………………………………….ทีอยู่ / ทีตงัสาํนกังาน เลขที…………………หมู่……………...
ซอย………………………………ถนน………………………..แขวง / ตาํบล……………………….เขต / อาํเภอ……………….............. 
จงัหวดั…………………………………………( ซงึตอ่ไปในสญัญานีเรยีกวา่ “ ผูใ้ชเ้ครอืงหมาย ” ) อีกฝ่ายหนงึ 
โดยที :    (1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของ GS1 ซึงมีสาํนกังานตงัอยู่ใน กรุงบรสัเซล ประเทศเบลเยียม ซึงเป็น
องคก์รทีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันา และเป็นเจา้ของระบบในการสือสารและการระบุตวัสินคา้และบริการซึงสามารถใชใ้นอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภทในระดบัโลก เป็นมาตรฐานซงึเป็นทยีอมรบัระหวา่งประเทศและมุ่งเนน้ในทางธุรกิจ 

ในฐานะสมาชิกของ GS1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิทีจะใชแ้ละคุม้ครองเครืองหมายการคา้ของ GS1 และเป็น   
ผูไ้ดร้บัสิทธิแต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยจาก GS1 ในการใหสิ้ทธิการใชร้ะบบและหรือเครืองหมายของ GS1 แก่ผูใ้ชใ้นภาคการคา้และ
อตุสาหกรรมในประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัตงัสถาบนัรหสัสากลขนึ เพือเป็นหน่วยงานในการบรหิารการใชร้ะบบหรือเครอืงหมายของ GS1 
แก่ผูใ้ช ้และการประสานงานติดตอ่กบัสมาชิก 

(2) ผูใ้ชเ้ครืองหมายมีความประสงคข์อใชร้ะบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 กบัสินคา้และหรือบริการของตน คู่สญัญาทงั
สองฝ่ายจงึไดต้กลงรว่มกนั โดยมีรายละเอียดของขอ้สญัญา ดงันี 
 1. ผูใ้ชเ้ครอืงหมายตกลงขอสิทธิจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยตกลงใหสิ้ทธิแก่ผูใ้ชเ้ครอืง
หมาย ซงึระบบ และ/หรอืเครอืงหมายของ GS1 ดงัตอ่ไปนี เพือใชก้บัสินคา้บรกิาร หรอืบรรจภุณัฑข์องผูใ้ชเ้ครอืงหมาย คือ 

- สญัลกัษณร์หสัแท่ง (Bar Code) ระบบ EAN 8 หลกั, 13 หลกั, 14 หลกั 
 - ระบบและ/หรอืเครอืงหมายของ GS1 อืนตามทีจะไดต้กลงเพิมเติมตอ่ไป  
( ซงึตอ่ไปในสญัญานีเรยีกวา่ “เครอืงหมาย” ) 
ทังนี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผูก้าํหนดรหัสสมาชิกสัญลักษณ์รหัสแท่งให้แก่ผู้ใช้เครืองหมายแต่ละราย 

ผูใ้ชเ้ครอืงหมายไม่มี สิทธิทจีะตงัรหสัสมาชิกเอง 
ผูใ้ชเ้ครอืงหมายมีสิทธิใชเ้ครอืงหมาย เฉพาะกบัสินคา้และบรกิารของผูใ้ชเ้ครอืงหมายเท่านนั  

2. เพือเป็นการต่างตอบแทนกับสิทธิใชเ้ครืองหมายตามขอ้ 1. ขา้งตน้ ผูใ้ชเ้ครืองหมายตอ้งสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล      
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตอ้งชาํระเงินดงัตอ่ไปนีแก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 

2.1 คา่ลงทะเบียนแรกเขา้ในอตัราซงึสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยชาํระครงัเดียวในวนัทีแรกเขา้เป็นสมาชิก 
2.2 ค่าบริการรายปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอตัราทีสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนดตามขนาดของ

กิจการและปริมาณ เลขหมายของเครืองหมายทีผูใ้ชเ้ครืองหมายตอ้งการ ทงันี ผูใ้ชเ้ครืองหมายตอ้งชาํระค่าบริการรายปีสาํหรบัปีแรก
พรอ้มกบัการชาํระคา่ลงทะเบียน แรกเขา้ และชาํระคา่บรกิารรายปีในปีถดัไปเมือครบรอบปีทีสมคัรเป็นสมาชิก 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิปรบัค่าบริการรายปีไดต้ามความเหมาะสม โดยการออกประกาศสถาบนัรหสัสากลล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั และใหมี้ผลบงัคบัและผกูพนัผูใ้ชเ้ครอืงหมาย โดยถือเป็นสว่นหนงึของสญัญานี  
3. ผูใ้ชเ้ครอืงหมายมีหนา้ทีตอ่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 

3.1 ร่วมส่งเสริมการใชร้ะบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 ใหแ้พร่หลายแก่คู่คา้และผูบ้ริโภคทัวไป และตอ้งไม่ร่วมหรือ
สง่เสรมิการใชร้ะบบ และ/หรอืเครอืงหมายทางธุรกิจอืน ซงึมีลกัษณะเดียวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

3.2 ตอ้งปฏิบัติตามระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบัติซึงสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกาํหนดโดย เครง่ครดั 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิวางขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติั และการแกไ้ขเพิมเติมขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติั
ได ้โดยการออก ประกาศสถาบนัรหสัสากล โดยใหถื้อวา่มีผลบงัคบัและผกูพนัผูใ้ชเ้ครอืงหมาย เป็นสว่นหนงึของสญัญานี 
 4. ผูใ้ชเ้ครอืงหมายมีหนา้ทีตอ้งชาํระค่าบริการรายปีแก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทีไดสิ้ทธิใชเ้ครืองหมายตาม
สญัญานี  หากไม่ประสงคจ์ะใชเ้ครืองหมายต่อไป ผูใ้ชเ้ครอืงหมายตอ้งแจง้เลิกการใชเ้ครืองหมายต่อสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยคูส่ญัญาตกลงใหมี้ผลตอ่สิทธิหนา้ทตีามสญัญา ดงันี คือ 

4.1 ใหถื้อว่าสิทธิของผูใ้ชเ้ครืองหมายในการใชเ้ครืองหมายสินสุดลงทันที และใหถื้อว่าผูใ้ชเ้ครืองหมายไดคื้นรหัสสมาชิก
สญัลกัษณร์หสัแท่งแก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้ โดยเป็นสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทีจะนาํรหัสสมาชิก
สัญลักษณร์หัสแท่งทีไดคื้นดังกล่าว ไปใหผู้ใ้ชเ้ครืองหมายอืนนาํไปใชก้ับสินคา้ บริการ และบรรจุภัณฑข์องผูใ้ชเ้ครืองหมายรายอืน
ดงักลา่ว. 

 



 เรมิใชว้นัที 01 มกราคม 2564 แกไ้ขครงัท ี11   

สาํหร ับผู้สมคัรสมาชกิสถาบันรหสัสากล 
ผูมี้อาํนาจทาํการเป็นผูล้งนาม / ประทบัตรา  (ถา้มี) 

 
ชือ………………………………………………………………….. 
      (…………………………………………………………………..) 
ตาํแหน่ง…………………………………………………………..... 

วนัที………………เดือน…………………พ.ศ………………….. 

4.2 ผูใ้ชเ้ครอืงหมายตอ้งไม่ใชเ้ครืองหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณร์หสัแท่งกบัธุรกิจ ตลอดจนสินคา้บริการและบรรจภุณัฑ์
ของตนอีกต่อไปไม่ว่า ในทางหนึงทางใดก็ตามในทนัที และผูใ้ชเ้ครืองหมายตอ้งลบหรือขีดฆ่าเครืองหมายออกจากสินคา้ บริการและ
บรรจุภณัฑเ์ดิมซึงเคยใชเ้ครืองหมาย และเก็บสินคา้ บริการและบรรจุภณัฑท์งัหมดซึงใชเ้ครืองหมายคืนจากตลาด ใหเ้สร็จสินภายใน      
3 เดือนนบัจากทีสิทธิการใชเ้ครอืงหมายสินสดุลง 

4.3 ผูใ้ชเ้ครอืงหมายไม่ตอ้งชาํระค่าสมาชิกรายปีในปีถดัไปจากวนัแจง้เลิกใชเ้ครอืงหมาย แต่มีหนา้ทีตอ้งชาํระค่าสมาชิกรายปี
ทีคงคา้งก่อนวนัแจง้ เลิกใชเ้ครอืงหมายใหแ้ก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยใหค้รบถว้น 
5. สิทธิของผูใ้ชเ้ครอืงหมายตามสญัญานีเป็นสิทธิเฉพาะตวั ไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจาก GS1 Thailand  
6. ในกรณีทีผูใ้ชเ้ครืองหมายชาํระค่าสมาชิกรายปีหรือเงิน จาํนวนใดจาํนวนหนึงใหแ้ก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยล่าชา้กว่า
กาํหนด ผูใ้ชเ้ครืองหมาย ตอ้งชาํระดอกเบียใหแ้ก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินทีคา้งชาํระ
จนกว่าจะชาํระครบถว้น และหากสภา อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหรือฟ้องคดีเพือบงัคบัชาํระหนี 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรยีกคา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนียม รวมทงัคา่ทนายความจากผูใ้ชเ้ครอืงหมายผูค้า้งชาํระได ้
นอกจากนนั สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรยีกเบียปรบัเพิมเติมจากผูใ้ชเ้ครอืงหมาย ซงึไม่ชาํระคา่บรกิารรายปีตามระยะเวลา
ทกีาํหนดดงันี 
 

- คา้งชาํระเกิน 6 เดือน ตอ้งชาํระเบยีปรบัในอตัรารอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารรายปีทีคา้งชาํระทงัหมดทกุจาํนวน 
- คา้งชาํระเกิน 1 ปี ตอ้งชาํระเบยีปรบั 1 เท่าของคา่บรกิารรายปีทีคา้งชาํระทงัหมดทกุจาํนวน  
- คา้งชาํระเกิน 2 ปี ตอ้งชาํระเบยีปรบั 2 เท่าของคา่บรกิารรายปีทีคา้งชาํระทงัหมดทกุจาํนวน 
- คา้งชาํระเกิน 3 ปี ตอ้งชาํระเบยีปรบั 3 เท่าของคา่บรกิารรายปีทีคา้งชาํระทงัหมดทกุจาํนวน 
 

 7. หากผูใ้ชเ้ครืองหมายไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึง หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัของสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยขอ้ใด ขอ้หนึง หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 
หรือไม่ชาํระหนีจาํนวนใดจาํนวนหนึง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดมี้หนงัสือเตือนถึงผูใ้ชเ้ครืองหมาย ใหป้ฏิบติัหนา้ทีให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดในหนังสือเตือนดังกล่าว  แต่ผู้ใช้เครืองหมายยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามทีได้แจ้งเตือน                 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี และเพิกถอนสิทธิการใช ้เครอืงหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณร์หสัแท่งของ
ผูใ้ชเ้ครอืงหมายดงักลา่วทนัทีเมือครบกาํหนดระยะเวลาในหนงัสือเตือน 

ในกรณีทีมีการบอกเลิกสญัญาดงักลา่ว คูส่ญัญาใหน้าํขอ้ 4.1 ถึง 4.3 ของสญัญานีมาใชบ้งัคบัใหค้รบถว้น 
 8. ผู้ใช้เครืองหมายตระหนักถึงความสาํคัญของระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติของ              
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงเป็นมาตรฐาน เครืองมือ และระเบียบทางการคา้สาํคญัอันทาํใหผู้ใ้ชเ้ครืองหมาย ผูข้ายสินคา้
บริการ และผูบ้ริโภคทงัภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถทาํธุรกิจคา้ขายรว่มกนัโดยสะดวก และเป็นผลไดท้างเศรษฐศาสตรแ์ก่
ทกุฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

ผูใ้ชเ้ครืองหมายตอ้งไม่ลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืนระบบและ/หรือเครืองหมายของ GS1 และขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติั
ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาด ในกรณีทีมีลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืน ผูใ้ชเ้ครืองหมายตกลงและตอ้งรบัผิดใน
ความเสียหายทีเกิดขึนต่อสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและ GS1 ซึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความจาํเป็นและไม่
สามารถหลีกเลียงไดต้อ้งดาํเนินการตามกฎหมายทงัทางแพ่งและ ทางอาญากบัผูฝ่้าฝืนในทกุกรณี 
 
ผูใ้ชเ้ครืองหมายไดอ้่านและเขา้ใจเนือความของสญัญาโดยตลอดแลว้ ผูมี้อาํนาจลงนามของคู่สญัญาทังสองฝ่ายจึงไดล้งนามพรอ้ม
ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัทรีะบทุา้ยนี 
 
 
      สาํหร ับเจ้าหน้าทสีถาบันรหสัสากล 
 

 
 
  
 
 
    วนัท…ี…….เดือน………….….พ.ศ……………. 
 
เลขที 2 อาคารปฎิบติัการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์ชนั 11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลินจี แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2345-1200  

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

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



                                      ระเบียบ ข้อบงัคบั การเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล 
 
 

(1) ผูส้มคัรเลอืกสมคัรสมาชกิประเภท 1,500 บาท และ ประเภท 3,000 บาท ต้องเป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนไม่เกนิ 1 ปี 
ทุนจดทะเบยีนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ลา้นบาท, กรณีจดทะเบยีนเกนิ 1 ปีพจิารณางบกําไร-ขาดทุนในส่วนรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายน้อย
กวา่หรอืเท่ากบั 5 ลา้นบาท และมคีวามจาํเป็นในการใชร้หสัสนิคา้บารโ์คด้สากลเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการประกอบการ 

(2) สมาชกิจะไดร้บัเลขหมายตามโครงสรา้งในประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัรหสัสากล ดงันี้ 
2.1 สมาชกิประเภท 1,500 บาท/ปี จะไดร้บัรหสัสนิคา้ไปใชจ้าํนวน 9 รายการเท่านัน้ ถา้ในปีถดัไป งบกําไร-ขาดทุนในส่วน

ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายมากกว่า 5 ล้านบาท จะถูกปรบัค่าสมาชิกรายปี ขึ้นลงตามอตัราที่ก ําหนด * โดยจะใช้รหสัสนิค้าได ้         
9 รายการตามเดมิ  

2.2 สมาชกิประเภท 3,000 บาท/ปี จะไดร้บัรหสัสนิคา้ไปใชจ้ํานวน 99 รายการเท่านัน้ ถา้ปีถดัไป งบกําไร-ขาดทุนในส่วน
ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายมากกว่า 5 ล้านบาท จะถูกปรบัค่าสมาชิกรายปี ขึ้นลงตามอตัราที่ก ําหนด * โดยจะใช้รหสัสนิค้าได ้        
99 รายการตามเดมิ  

(3) กรณีสมาชกิตามขอ้ 2.1 และ 2.2 มคีวามประสงคส์มคัรโครงสรา้งเลขหมายเพิม่ (โครงสรา้งเลขหมายที ่2 เป็นตน้ไป) 
3.1 ถา้งบกาํไร-ขาดทุนในสว่นของรายไดก้่อนหกัคา่ใชจ้่ายมากกว่า 5 ลา้นบาท จะตอ้งขอรหสัสนิคา้ 9999  รายการเท่านัน้ 

โดยตอ้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท  และค่าสมาชกิรายปีตามอตัราทีก่ําหนด* (พจิารณาจากงบกําไร-ขาดทุนในส่วนรายได้
ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) 

3.2 สมาชกิประเภท 1,500 บาท/ปี ได้รบัเลขหมายตามโครงสร้างจํานวน 9 รายการ เป็นหมายเลขแรก และมงีบกําไร-
ขาดทุนในส่วนของรายได้ก่อนหกัค่าใชจ้่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาท ถ้าต้องการขอเลขหมายเพิม่จะต้องสมคัรเลขหมายตาม
โครงสร้าง 99 หรอืประสงค์ขอรหสัสนิค้า 9999 รายการต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีตามอตัราที่
กาํหนด* ไมส่ามารถสมคัรเลขหมายตามโครงสรา้งจาํนวน 9 รายการไดใ้นโครงสรา้งเลขหมายที ่2 

3.3 สมาชกิประเภท 3,000 บาท/ปี ได้รบัเลขหมายตามโครงสรา้งจํานวน 99 รายการ เป็นหมายเลขแรก และมงีบกําไร-
ขาดทุนในส่วนของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาท ถ้าต้องการขอเลขหมายเพิม่จะต้องสมคัรเลขหมายตาม
โครงสร้าง 99 หรอืประสงค์ขอรหสัสนิค้า 9999 รายการต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีตามอตัราที่
กาํหนด*  

(4) กรณีสมคัรสมาชกิประเภท 9999 รายการ ในปีถดัไป การชําระเงนิค่าบํารุงสมาชกิประจําปี จะพจิารณาจากเกณฑ์รายได้
รวมก่อนหกัคา่ใชจ้่าย ในงบกาํไร-ขาดทุน  

(5)  หากสมาชกิไมป่ระสงคจ์ะใชเ้ลขหมายบารโ์คด้มาตรฐานสากลจะตอ้งทาํหนงัสอืยกเลกิแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มายงัสถาบนัฯ ทางไปรษณีย ์หรอื E-mail ภายใน 30 มิถนุายนของปีนัน้ๆ  หากเกนิกําหนดดงักล่าวท่านจะต้องชําระค่าบํารุงของปี
ดงักล่าวดว้ย 

(6) สมาชกิยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนัฯ ทุกประการ และสมาชกิไม่มสีทิธทิีจ่ะนําเลขหมายประจาํตวัขาย
ใหบุ้คคลอื่น หรอื นิตบุิคคลอื่น ไมว่า่จะมคีา่ตอบแทนหรอืไม ่กรณีโอนเลขหมายจะตอ้งดาํเนินการตามระเบยีบของสถาบนัฯ เท่านัน้ 

(7) ระเบียบนี้สมาชิกยินยอมให้สถาบันฯ สงวนสิทธิในอันที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมใดๆ ได้ตามที่สถาบันฯ
เหน็สมควร และมผีลบงัคบัใชท้นัททีีส่มาชกิไดร้บัการอนุมตัเิป็นสมาชกิ 

(8) สมาชกิพงึใหค้วามรว่มมอืกบัสถาบนัฯ ในการจดัสง่ขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลง และกรอกรายละเอยีดทีส่ถาบนัฯ ไดส้อบถามไป 
                  สมาชกิไดอ่้านโดยละเอยีดและเขา้ใจระเบยีบนี้แลว้ และจงึตกลงถอืปฏบิตัติามทุกประการ 
 

                                                      

                                                       ลงชือ่_____________________ ผูม้อีาํนาจทาํการ/ประทบัตรา (ถา้ม)ี 

                                                                    (_____________________) (เขยีนตวับรรจง) 

                                                              ตาํแหน่ง  ______________________ 

                                                              วนัที_่__เดอืน__________พ.ศ.______ 
                                                                                                                             (เริม่ใช ้วนัที ่1 มกราคม 2564)     

* อัตราตามท่ีกําหนด 

(พจิารณาจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในงบกําไร-ขาดทุน) 

    รายไดต้ั้งแต่ 5 ลา้นข้ึนไป – 50 ลา้นบาท คือ อตัรา 8,000 บาท 

    รายไดต้ั้งแต่ 50 ลา้นข้ึนไป – 100 ลา้นบาท คือ อตัรา 10,000 บาท 

    รายไดม้ากกวา่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป คือ อตัรา 12,000 บาท 
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