
 

 

 

วนัที ่26 เมษายน 2564 

เรื่อง การใชง้านเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 (GTINs) เพื่อบ่งชี้เครื่องมอืแพทย์ทีอ่ยู่ภายใต้
กฏระเบยีบขององคก์ารอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา - เรือ่งส ำคญัทีจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 

เรยีน ท่านสมาชกิสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) 

 หลายๆ ประเทศก าลงัมกีารประกาศใช้กฎหมายที่ก าหนดให้บรษิทัที่ผลติ ตดิฉลาก หรอืจดัจ าหน่าย
เครื่องมอืแพทย ์ต้องบ่งชี้เครื่องมอืแพทยเ์หล่านัน้ ดว้ย "รหสับ่งชี้อตัลกัษณ์เครื่องมอืแพทย์" (UDI) ซึ่งตามที่
ท่านอาจไดร้บัทราบมาแลว้ว่าเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ทีอ่อกโดยสถาบนัรหสัสากล (GS1 
Thailand) นอกเหนือจากการใช้งานด้านอื่นๆ แล้ว ยงัสามารถใช้เป็นรหสั UDI ได้ในหลายประเทศหรอืเขต
อ านาจศาล (เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป) 

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กร GS1 ได้รบัการรบัรองให้เป็นผู้แทนในการออกรหสั (issuing agency) ที่
สอดคล้องกบักฏระเบียบ UDI ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. FDA) ซึ่ง ตามกฎหมาย
ดงักล่าว ก าหนดใหอ้งคก์ร GS1 มหีน้าทีจ่ะตอ้งส าแดงขอ้มลูต่อ U.S. FDA เป็นประจ าทุกปีว่ามบีรษิทัใดบ้างที่
ใช้เลขหมายบาร์โค้ด GS1 บ่งชี้เครื่องมือแพทย์ ที่บริษัท (หรือบริษัทในเครือ) วางจ าหน่ายในตลาด
สหรฐัอเมรกิาภายใตฉ้ลากของท่าน 

 ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว หากบริษทัของท่านใช้เลขหมายบารโ์ค้ด GS1 ในการบ่งช้ีเครื่องมือแพทยท่ี์
จ าหน่ายในตลาดสหรฐัอเมริกา เพื่อจุดประสงคข์อง UDI ทางสถาบนัฯ ขอให้ท่าน
ด าเนินการกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการแจ้งสถานะการใช้บาร์โ ค้ด
มาตรฐานสากล GS1 บนเครื่องมือแพทย์ ท่ีสอดคล้องกบักฏระเบียบ UDI ของ
สหรฐัอเมริกา ส าหรบัสมาชิกสถาบนัรหสัสากล หรือ GS1 Thailand” ผ่านทางลิงก์ 
https://forms.gle/cHbwDMJzPXEDJMrw8 หรือสแกน QR Code โดยส่งข้อมูล
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

ขณะนี้ทางสถาบนัฯ ไดแ้ก้ไขขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเพื่อท าให้การปรบัปรุงขอ้มูลในส่วนดงักล่าวเป็น
ขอ้บงัคบัทีต่อ้งปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ (ดรูายละเอยีดขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตามเอกสารแนบ) 

  

https://forms.gle/cHbwDMJzPXEDJMrw8


 

 

 
หากท่านไม่ได้รายงานขอ้มูลการใชเ้ลขหมายบารโ์คด้ GS1 ในการบ่งชี้เครื่องมอืแพทย์ภายใต้ฉลาก

ของท่านทีว่างจ าหน่ายในตลาดสหรฐัอเมรกิา มายงัสถาบนัฯ ภายในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัของ
ท่านจะไม่ถูกระบุอยู่ในรายงานประจ าปีขององค์กร GS1 ที่ส่งไปยงั U.S. FDA ซึ่งทางองค์กร GS1 และทาง
สถาบนัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา (เช่น ค่าใชจ่้าย กระบวนการบรหิาร หรอืค าขอ
อื่นๆ จากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล) 

กรณีทีท่่านไม่ได้ใช้เลขหมายบารโ์ค้ด GS1 ในการบ่งช้ีเครือ่งมือแพทยที์ว่างจ าหน่ายในตลาด
สหรฐัอเมริกาอยู่ในขณะน้ี กรณุาข้ามข้อความในจดหมายฉบบัน้ี 

ทางสถาบนัฯ ขอขอบคุณส าหรบัความร่วมมอื และพรอ้มตอบค าถามต่างๆ โดยสามารถตดิต่อ
เจา้หน้าทีไ่ดท้างอเีมล: jirapornc@gs1thailand.org (จริาภรณ์) และ metineew@gs1thailand.org (เมธณิี) 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

       (นายสนิชยั เทยีนศริ)ิ 
           ผูอ้ านวยการสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) 
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
GS1 Thailand Healthcare & AIDC 
Email: jirapornc@gs1thailand.org and metineew@gs1thailand.org.  
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                                      ระเบียบ ข้อบงัคบั การเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล 
 
 

ส่วนท่ี 1 : ระเบียบสมาชิก 
(1) ผูส้มคัรเลอืกสมคัรสมาชกิประเภท 1,500 บาท และ ประเภท 3,000 บาท ต้องเป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนไม่เกนิ 1 ปี 

ทุนจดทะเบยีนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ล้านบาท, กรณีจดทะเบยีนเกนิ 1 ปีพจิารณางบก าไร-ขาดทุนในส่วนรายไดก่้อนหกัค่าใชจ้่ายน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 5 ลา้นบาท และมคีวามจ าเป็นในการใชร้หสัสนิคา้บารโ์คด้สากลเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการประกอบการ 

(2) สมาชกิจะไดร้บัเลขหมายตามโครงสรา้งในประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัรหสัสากล ดงันี้ 
2.1 สมาชกิประเภท 1,500 บาท/ปี จะไดร้บัรหสัสนิคา้ไปใชจ้ านวน 9 รายการเท่านัน้ ถา้ในปีถดัไป งบก าไร-ขาดทุนในส่วน

ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายมากกว่า 5 ล้านบาท จะถูกปรบัค่าสมาชิกรายปี ขึ้นลงตามอตัราท่ีก าหนด* โดยจะใช้รหสัสินค้าได ้         
9 รายการตามเดมิ  

2.2 สมาชกิประเภท 3,000 บาท/ปี จะไดร้บัรหสัสนิคา้ไปใชจ้ านวน 99 รายการเท่านัน้ ถ้าปีถดัไป งบก าไร-ขาดทุนในส่วน
ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายมากกว่า 5 ล้านบาท จะถูกปรบัค่าสมาชิกรายปี ขึ้นลงตามอตัราท่ีก าหนด* โดยจะใช้รหสัสินค้าได ้        
99 รายการตามเดมิ  

(3) กรณีสมาชกิตามขอ้ 2.1 และ 2.2 มคีวามประสงคส์มคัรโครงสรา้งเลขหมายเพิม่ (โครงสรา้งเลขหมายที ่2 เป็นตน้ไป) 
3.1 ถา้งบก าไร-ขาดทุนในส่วนของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายมากกว่า 5 ลา้นบาท จะตอ้งขอรหสัสนิคา้ 9999  รายการเท่านัน้ 

โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท  และค่าสมาชกิรายปีตามอตัราทีก่ าหนด* (พจิารณาจากงบก าไร-ขาดทุนในส่วนรายได้
ก่อนหกัค่าใชจ้่าย) 

3.2 สมาชิกประเภท 1,500 บาท/ปี ได้รบัเลขหมายตามโครงสร้างจ านวน 9 รายการ เป็นหมายเลขแรก และมีงบก าไร-
ขาดทุนในส่วนของรายได้ก่อนหกัค่าใชจ้่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาท ถ้าต้องการขอเลขหมายเพิม่จะต้องสมคัรเลขหมายตาม
โครงสรา้ง 99 หรอืประสงค์ขอรหสัสนิค้า 9999 รายการต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีตามอตัราที่
ก าหนด* ไม่สามารถสมคัรเลขหมายตามโครงสรา้งจ านวน 9 รายการไดใ้นโครงสรา้งเลขหมายที ่2 

3.3 สมาชกิประเภท 3,000 บาท/ปี ได้รบัเลขหมายตามโครงสรา้งจ านวน 99 รายการ เป็นหมายเลขแรก และมงีบก าไร-
ขาดทุนในส่วนของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาท ถ้าต้องการขอเลขหมายเพิ่มจะต้องสมคัรเลขหมายตาม
โครงสรา้ง 99 หรอืประสงค์ขอรหสัสนิค้า 9999 รายการต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,000 บาท และค่าสมาชิกรายปีตามอตัราที่
ก าหนด*  

(4) กรณีสมคัรสมาชกิประเภท 9999 รายการ ในปีถดัไป การช าระเงนิค่าบ ารุงสมาชกิประจ าปี จะพจิารณาจากเกณฑ์รายได้
รวมก่อนหกัค่าใชจ้่าย ในงบก าไร-ขาดทุน  

(5) หากสมาชกิไม่ประสงคจ์ะใชเ้ลขหมายบารโ์คด้มาตรฐานสากลจะตอ้งท าหนังสอืยกเลกิแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มายงัสถาบนัฯ ทางไปรษณีย์ หรอื E-mail ภายใน 30 มิถนุายนของปีนัน้ๆ หากเกนิก าหนดดงักล่าวท่านจะต้องช าระค่าบ ารุงของปี
ดงักล่าวดว้ย 

(6) สมาชกิยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนัฯ ทุกประการ และสมาชกิไม่มสีทิธทิี่จะน าเลขหมายประจ าตวัขาย
ใหบุ้คคลอื่น หรอื นิตบิุคคลอื่น ไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่ กรณีโอนเลขหมายจะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบของสถาบนัฯ เท่านัน้ 

(7) ระเบียบนี้สมาชิกยินยอมให้สถาบันฯ สงวนสิทธิในอันที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมใดๆ ได้ตามที่สถาบันฯ
เหน็สมควร และมผีลบงัคบัใชท้นัททีีส่มาชกิไดร้บัการอนุมตัเิป็นสมาชกิ 

(8) สมาชกิพงึใหค้วามร่วมมอืกบัสถาบนัฯ ในการจดัส่งขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลง และกรอกรายละเอยีดทีส่ถาบนัฯ ไดส้อบถามไป 
                  สมาชกิไดอ้่านโดยละเอยีดและเขา้ใจระเบยีบนี้แลว้ และจงึตกลงถอืปฏบิตัติามทุกประการ 
 
 

                                                      

 

 

 

 

* อัตราตามที่ก าหนด 

(พจิารณาจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายในงบก าไร-ขาดทุน) 

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

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

รายไดม้ากกว่า 100 ลา้นบาทขึ้นไป คือ อตัรา 12,000 บาท 



                                      ระเบียบ ข้อบงัคบั การเป็นสมาชิกสถาบนัรหสัสากล 
 
 

ส่วนท่ี 2 : เลขหมาย GTIN ส าหรบัการบ่งช้ีอตัลกัษณ์เคร่ืองมือแพทย ์(“Unique Device Identifiers” หรือ “UDI”) 

(1) สมาชกิเขา้ใจว่าสถาบนัฯ เป็นสมาชกิขององคก์ร GS1 ส านักงานใหญ ่(“GS1 ส านักงานใหญ่”) ซึง่ไดร้บัการรบัรองจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลจ านวนหนึ่ง ใหม้ฐีานะเป็นผูอ้อกรหสั UDI ซึง่ในฐานะดงักล่าวทัง้สองหน่วยงานจะ
อยู่ภายใตข้อ้ผกูพนัดา้นกฎหมายบางประการ (เช่น การรายงานรายชื่อบรษิทัทีใ่ชม้าตรฐาน GS1 ส าหรบัการบง่ชีอ้ตั
ลกัษณ์เครื่องมอืแพทย)์ 

(2) สมาชกิเขา้ใจดวี่าเมื่อใชร้หสั GTIN ในการบ่งชีผ้ลติภณัฑท์ีอ่าจมลีกัษณะเป็นเครื่องมอืแพทยภ์ายใตก้ฎหมายของประเทศ
ทีผ่ลติภณัฑด์งักล่าววางจ าหน่าย ("เคร่ืองมือแพทย"์) จะตอ้งปฏบิตัติามกฎดงัต่อไปนี้: 
2.1. เมื่อมกีารยื่นสมคัรสมาชกิบารโ์คด้ จะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฯ ทราบว่าตอ้งการใชร้หสั GTIN เพื่อบง่ชีอ้ตัลกัษณ์เครื่องมอื

แพทยแ์ละผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งว่าจะวางจ าหน่ายทีป่ระเทศใด 
2.2. สมาชกิจะตอ้งรบัผดิชอบต่อขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืแพทยท์ีใ่หไ้วแ้ก่สถาบนัฯ ตลอดเวลา และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้

ผกูพนัดา้นกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูใดๆ ทีใ่หไ้วก้บัสถาบนัฯ นัน้ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ 

2.3. สถาบนัฯ อาจตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐาน GS1 ทีถู่กตอ้งของสมาชกิ 
2.4. ในกรณีทีส่ถาบนัฯ มกีารระบขุอ้บกพร่อง (ตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ที ่3) ทางสถาบนัฯ อาจแจง้ใหส้มาชกิรบัทราบถงึ

ขอ้บกพร่องดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยจะแจง้ไปยงัรายชื่อผูป้ระสานงานทีส่มาชกิไดใ้หไ้ว)้ เพื่อแนะน าวธิกีาร
แกไ้ขขอ้บกพร่อง และก าหนดใหส้มาชกิด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าวภายใน 90 วนัตามปฏทินิ โดยนับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ (“ระยะเวลาแก้ไข”) 

2.5. สถาบนัฯ อาจตรวจสอบว่าสมาชกิไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาการแกไ้ขหรอืไม่ หากการแกไ้ขดงักล่าว
ลม้เหลว คอืไม่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการแกไ้ขไปแลว้ 8 วนัตามปฏทินิ สถาบนัฯ อาจตดิต่อ
สมาชกิอกีครัง้เพื่อพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนั 

2.6. หากขอ้บกพร่องดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายในระยะเวลาเพิม่เตมิ 90 วนันับจากทีร่ะยะเวลาแกไ้ขไดห้มดอายุลง 
และพบว่ามส่ีวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชม้าตรฐาน GS1 ทีส่อดคลอ้งกบั UDI ทีซ่ ้า และ/หรอื ใชง้านผดิโดยเจตนา ทาง 
GS1 ส านักงานใหญ่ ซึง่ท างานรว่มกบัสถาบนัฯ จะแจง้ไปยงัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและด าเนินการปรบัปรุง (รวมถงึ
การระงบัและการเพกิถอน) การใชร้หสัประจ าตวับรษิทัตามมาตรฐาน GS1 ทีส่อดคลอ้งกบั UDI ในเขตอ านาจศาลที่
เกีย่วขอ้ง โดยจะมกีารตดิตามผลร่วมกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 

2.7. สมาชกิรบัทราบและยอมรบัว่า ในบรบิทของขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย สถาบนัฯ จะตอ้งแบ่งปันขอ้มลูบางอย่างกบั
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงหรอืผ่านทาง GS1 ส านักงานใหญ่ อย่างไมม่ขีอ้จ ากดั ทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีว่่า
สมาชกิใชร้หสั GTIN ในการบ่งชีเ้ครื่องมอืแพทย์ทีว่างจ าหน่ายในประเทศของหน่วยงานก ากบัดแูล รหสั GTIN ชื่อ
บรษิทั สมาชกิ ตลอดจนขอ้บกพร่องทีไ่มไ่ดร้บัการแกไ้ข โดยสมาชกิเขา้ใจดวี่าทัง้สถาบนัฯ และ GS1 ส านักงานใหญ่ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทีเ่กดิจากการสญูหายหรอืความเสยีหาย
ของขอ้มลู ซึง่สถาบนัฯ และ/หรอื GS1 ส านักงานใหญ่ไดใ้หไ้วแ้ก่หน่วยงานก ากบัดแูล  

(3) ส าหรบัจุดประสงคข์องขอ้ความในส่วนนี้ "ข้อบกพร่อง" จะหมายถงึสิง่ใดสิง่หนึ่งดงัต่อไปนี้ การสรา้งรหสับ่งชีท้ีไ่มถู่กตอ้ง 
ชื่อบรษิทัผูจ้ดทะเบยีนรหสั GS1 กบัชื่อบรษิทัทีใ่ชร้หสั GS1 ไม่ตรงกนั หรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีไ่มต่รงกนั รวมถงึขอ้มลูไม่
สมบูรณ์หรอืลา้สมยั 

 ลงชื่อ_____________________ ผูม้อี านาจท าการ/ประทบัตรา (ถา้ม)ี 

                                                                    (_____________________) (เขยีนตวับรรจง) 

                                                              ต าแหน่ง  ______________________ 

                                                              วนัที_่__เดอืน__________พ.ศ.______              (เริม่ใช ้วนัที ่8 เมษายน 2564)     


