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รหัสและสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดประเภทต่างๆ ตามมาตรฐานสากล GS1 
โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทางสถาบนัรหสัากล (GS1 Thailand) ไดจ้ดัท าเอกสารฉบบันีข้ึน้เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในซพัพลายเชนในประเทศไทยมี

ความรูค้วามเข้าใจเบือ้งตน้ เรื่องประเภทของรหัสบารโ์คด้และสัญลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่ใช้เพื่อ

จุดประสงคใ์นการซือ้ขาย การจัดการคลงัสินคา้ การจัดการโลจิสติกส ์การตรวจสอบยอ้นกลบัและการเรียกคืนสินคา้ 

รวมถึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และสามารถจ าแนกรหสัและสญัลกัษณ์เหล่านีไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมถึงสามารถน ารหัส

และสญัลกัษณบ์ารโ์คด้เหลา่นีไ้ปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วโลก โดยเนือ้หาแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ 

สว่นที่ 1 - “รหสั” บารโ์คด้ หรือเลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 

สว่นที่ 2 - “สญัลกัษณ”์ บารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 

สว่นที่ 3 - ตารางสรุปการใชง้านรหสัและสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 และการตรวจสอบรหสัเบือ้งตน้ 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการที่อีเมล ์info@gs1th.org หรือสอบถามผ่าน Inbox ทาง Facebook 

Fanpage: GS1 Thailand หรือดขูอ้มลูเพิ่มเติมจากเว็บไซตส์ถาบนัฯ ไดท้ี่ www.gs1th.org  

ส่วนที ่1 - “รหัส” บารโ์ค้ด หรือเลขหมายบง่ชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 

Identify หรือ มาตรฐานสากลส าหรบัการระบุสิ่งต่างๆ เป็นมาตรฐานที่ว่าดว้ยรูปแบบและโครงสรา้งของรหัสที่ใช้

ส  าหรบับ่งชีส้ิ่งต่างๆ ในซพัพลายเชน ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ สินทรพัย ์หรือต าแหน่งที่ตัง้ เพื่อใหเ้กิดเป็นภาษาเดียวกนัระหว่าง

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งนัน้ๆ และเป็นรหสัที่ไม่ซ า้กนัระหว่างผูใ้ชง้านทั่วโลก รหสับารโ์คด้หรือเลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล 

GS1 (GS1 Identification Keys) มีอยู่หลายปะเภท โดยรหัสดังกล่าวจะถูกก าหนดโดยหน่วยงาน GS1 ร่วมกับเจา้ของ

สินคา้หรือผูป้ระกอบการ ในที่นีจ้ะแนะน าเฉพาะรหสัที่เก่ียวกบัการบ่งชีส้ินคา้ หรือที่นิยมกนัเรียกว่ารหสับารโ์คด้ ไดแ้ก่ 

เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล (Global Trade Item Number: GTIN หรือ “จีทนิ”) 

รหัส GTIN มีไวใ้ชบ้่งชีส้ินคา้ โดยหน่วยย่อยที่สดุของสินคา้ในการขายหรือการจัดการคลงั 1 หน่วย หรือ 1 SKU (Stock 

Keeping Unit) จะมีรหสั GTIN 1 รหสั แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ตามจดุประสงคก์ารใชง้าน คือ 

1. เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากลแบบค้าปลีก มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากลแบบค้าปลีก 8 หลัก (GTIN-8) มีโครงสรา้งรหัสประกอบดว้ยตัวเลข 8 หลัก 

ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่ยังมีใชอ้ยู่บา้งโดยเฉพาะในสินคา้ขนาดเล็ก สามารถขอรหัสนีไ้ดจ้ากหน่วยงาน 

GS1 ทุกประเทศทั่วโลก และส าหรบัผูท้ี่น  าเขา้สินคา้ที่มีการใชง้านรหสั GTIN-8 นีก้็สามารถใชง้านรหสัดงักล่าว

ในการซือ้ขายหรือจดัการในซพัพลายเชนได ้โดยไม่ตอ้งเปลี่ยนรหสัใหม่ 

1.2 เลขหมายประจ าตัวสินคา้สากลแบบคา้ปลีก 12 หลกั (GTIN-12) มีโครงสรา้งรหสัประกอบดว้ยตัวเลข 12 หลกั 

ปัจจุบนันิยมใชใ้นแถบประเทศแคนาดาและประเทศสหรฐัอเมรกิาทางตอนเหนือในบางรฐั โดยมีหน่วยงาน GS1 

ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นผู้ก ากับดแูลในการออกรหสั แต่ทัง้นี ้ผูท้ี่ตอ้งการใชง้านรหสัดงักล่าวสามารถยื่นเรื่อง

mailto:info@gs1th.org
http://www.gs1th.org/
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สมัครใช้งานผ่านทางหน่วยงาน GS1 ประจ าประเทศของตนเองได ้ส าหรับผู้น  าเข้าสินคา้ที่มีการใช้งานรหัส 

GTIN-12 นี ้ก็สามารถใชง้านรหสัดงักลา่วในการซือ้ขายหรือจดัการในซพัพลายเชนได ้โดยไม่ตอ้งเปลี่ยนรหสัใหม่ 

1.3 เลขหมายประจ าตัวสินคา้สากลแบบคา้ปลีก 13 หลกั (GTIN-13) มีโครงสรา้งรหสัประกอบดว้ยตัวเลข 13 หลกั 

ปัจจุบนันิยมใชท้ั่วโลก และสามารถออกรหสัไดจ้ากหน่วยงาน GS1 ทุกประเทศ รวมถึงสถาบนัรหสัสากล (GS1 

Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยดว้ย 

โครงสรา้งของรหสั GTIN-13 แบ่งเป็นสี่ส่วน: ส่วนที่หนึ่งคือ 3 หลกัแรก เป็นรหสัประเทศ (GS1 Country Prefix) 

ส่วนที่สองเป็นรหสับริษัท (Company Number) ซึ่งจะมีก่ีหลกัก็ขึน้อยู่กับการบริหารจดัการของหน่วยงาน GS1 

แต่ละประเทศและโครงสรา้งที่สมาชิกสมัครขอใช้งาน ส่วนที่สามเป็นรหัสสินคา้ (Item Reference) และส่วน

สดุทา้ย 1 หลกั จะเป็นตวัเลขตรวจสอบ (Check digit) ตามล าดบั ตวัอย่างโครงสรา้งรหสั GTIN-13 แสดงในรูป

ดา้นลา่ง 
รูปแสดงโครงสร้างเลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล 13 หลัก (GTIN-13) 

 

สมาชิกที่มาจดทะเบียนบารโ์คด้ จะมีรหสั GCP หรือ Global Company Prefix ที่เฉพาะของตนเองและไม่ซ า้กนั

ทั่วโลก โดยรหสั GCP เกิดจากรหสัประเทศ (GS1 Country Prefix) รวมกบัรหสับรษิัท (Company Number) เป็น

รหัสส่วนที่ผู้มาจดทะเบียนห้ามเปลี่ยนแปลงเองเพราะจะไปซ า้กับคนอื่นได้ โดยรหัส GCP นีส้ามารถน าไป

ประยุกตใ์ชเ้ป็นรหสับ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ตวัอื่นๆ ไดอ้ีก เช่น รหสั SSCC (Serial Shipping Container 

Code) หรือเลขหมายเรียงล าดบัเพื่อการขนส่งสินคา้ รหสั GRAI (Global Returnable Asset Identifier) หรือเลข

หมายบ่งชีท้รพัยส์ินที่ตอ้งสง่คืนสากล เป็นตน้  

เจ้าของสินคา้หรือผู้ประกอบการที่ต้องการใช้งานบารโ์คด้ตอ้งมาจดทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก GS1 เพื่อขอรหัส

บาร์โคด้คา้ปลีกที่หน่วยงาน GS1 ประจ าประเทศของตนเอง ส  าหรบัผูป้ระกอบการในประเทศไทย สามารถสมัครไดท้ี่

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรหัสบารโ์คด้คา้ปลีกที่ออกโดย GS1 

Thailand จะเป็นประเภท GTIN-13 ซึ่งสามารถใช้งานไดท้ั่วโลก และจะมีรหัสน าหนา้สามหลกัแรกหรือรหัสประเทศ

ขึ้นต้นด้วยเลข 885 ซึ่งมีความหมายว่า ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของสินคา้ (Brand owner) ไดม้าจดทะเบียนบารโ์คด้ที่

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ประเทศไทยเท่านัน้ ไม่ได้หมายความว่าสินค้าน้ันต้องผลิตในประเทศไทย 

2. เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากลแบบค้าส่ง มี 1 ประเภท ไดแ้ก่ เลขหมายประจ าตัวสินคา้สากลแบบคา้ส่ง 14 

หลกั (GTIN-14) มีโครงสรา้งรหัสประกอบดว้ยตัวเลข 14 หลกั ซึ่งการตัง้รหัส GTIN-14 จะเป็นการน ารหัส GTIN-8, 

GTIN-12 หรือ GTIN-13 ที่ใช้ในการบ่งชีส้ินคา้คา้ปลีก มาเติมตัวเลขดา้นหน้าในโครงสรา้งตามวิธีที่ GS1 ก าหนด 

เพื่อให้ครบ 14 หลัก  โดยตัวเลขหลักแรกจะเรียกว่า Indicator มีไว้ใช้บ่งชี ้รูปแบบการบรรจุในระดับค้าส่ง                       
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ซึ่งการใชง้านรหสั GTIN-14 ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งมาจดทะเบียนสมัครใชเ้ลขหมายดังกล่าวที่สถาบันฯ อีก ตัวอย่าง

โครงสรา้งรหสั GTIN-14 แสดงในรูปดา้นลา่ง 
 

รูปแสดงโครงสร้างเลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล 14 หลัก (GTIN-14) 
ทีแ่ปลงมากจากเลขหมายประจ าตัวสินค้าสากลแบบค้าปลีกประเภทต่างๆ 

 
 

เลขหมายบ่งชีก้ารใช้งาน หรือ Application Identifiers (AIs) 

เลขหมายบ่งชีก้ารใชง้าน หรือเลขหมาย AIs ตามมาตรฐานสากล GS1 จะเป็นตวัเลข 2-4 หลกัที่แสดงอยู่ในวงเล็บ 

ท าหนา้ที่บอกชนิดของชดุขอ้มลูที่ตามมา ถกูน ามาใชใ้นการบ่งชีส้ิ่งต่างๆ ในซพัพลายเชน ครอบคลมุจดุประสงคต์่างๆ ของ

ทกุอตุสาหกรรม สามารถบ่งชีข้อ้มลูไดท้ัง้เลขหมายประจ าตวัสินคา้ Batch/Lot. number หรือ Serial number วนัเดือนปีที่

ผลิต วนัเดือนปีที่หมดอาย ุน า้หนกัสทุธิ บรษิัทตน้ทาง บรษิัทปลายทาง เป็นตน้  

เลขหมาย AIs นี ้ถูกน ามาใชป้ระโยชนใ์นการติดตามสินคา้ในกระบวนการขนสง่ การบริหารจดัการคลงัสินคา้ การ

ตรวจสอบยอ้นกลบัและการเรียกคืนสินคา้ (Traceability and Recall) ในทกุกลุม่อตุสาหกรรม โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

สขุภาพ เช่น ยา ที่ตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมาย DQSA (Drug Quality Security Act) ของสหรฐัอเมริกา หรือกฎหมาย EU 

FMD (Falsified Medicines Directive) ของสหภาพยโุรป และเครื่องมือแพทย ์ที่ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย UDI (Unique 

Device Identification) ของสหรฐัอเมรกิาดว้ย 

จุดเด่นของเลขหมาย AIs คือสามารถน าชุดข้อมูลหลายๆ ชุด มาเรียงต่อกันเกิดเป็นข้อมูลชุดเดียวได ้เช่น เลข

หมายประจ าตวัสินคา้สากล+เลขหมายเรียงล าดบัตวัสินคา้+วนัที่หมดอายุของสินคา้ เป็นตน้ ทัง้นี ้คู่คา้สามารถเลือกใช้

งานเลขหมาย AIs ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละอุตสาหกรรม โดยดตูารางเลขหมาย AIs ไดจ้ากคู่มือสมาชิก 

หรือบนเว็บไซต ์GS1 ซึ่งในตาราง AIs จะบอกถึงรหสั AIs แต่ละรหสั ชุดขอ้มลูที่ตามมา รวมถึงรูปแบบการใส่ขอ้มลูของ

ชดุขอ้มลูแต่ละชดุ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ฝ่ายวิชาการ สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) 

เลขหมาย AIs พืน้ฐานที่ถกูน ามาใชบ้่งชีข้อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ดา้นสาธารณสขุ มีดงันี ้

เลขหมาย AIs ชุดข้อมูลทีต่ามมา รูปแบบ 
(01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN) N2+N14 
(17) วนัที่หมดอายขุองสินคา้ (YYMMDD) N2+N6 
(10) เลขหมายครัง้ที่ท  าการผลิต หรอืกองสินคา้ (Batch/Lot. Number) N2+X..20 
(21) เลขหมายเรียงล าดบัตวัสินคา้ (Serial Number) N2+X..20 

ที่มา: www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th  

http://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th
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ส่วนที ่2 - “สัญลักษณ”์ บารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 

Capture หรือ มาตรฐานสากลส าหรบัการบนัทกึขอ้มลู เป็นมาตรฐานที่ว่าดว้ยการน ารหสัต่างๆ ตามที่ไดอ้ธิบายใน

ส่วนที่ 1 มาแปลงใหเ้ป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้หรือบันทึกลงในแท็ก RFID เพื่อใหก้ารใชง้านรหัสเหล่าในทุกๆ จุดของซัพ

พลายเชน เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย า และเป็นอตัโนมตัิมากยิ่งขึน้ดว้ยการใชเ้ครื่องสแกนบารโ์คด้หรือเครื่อง

อ่าน RFID อ่านขอ้มูลแทนคน ในที่นีจ้ะแนะน าเฉพาะสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่รองรบัการบนัทึก

รหสัต่างๆ ตามที่ไดก้ลา่วถึงในสว่นที่ 1 และหากตอ้งการขอ้มลูเชิงเทคนิคของสญัลกัษณบ์ารโ์คด้แต่ละประเภท เช่น ขนาด

มาตรฐาน การย่อขยาย สี พารามิเตอรท์ี่ใชต้รวจสอบคุณภาพบารโ์คด้แต่ละประเภท เป็นตน้ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ 

สถาบันฯ หรือดูข้อมูล เพิ่มเติมได้จากเอกสาร GS1 General Specifications ซึ่ งดาวน์โหลดได้จากเ ว็บไซต์ : 

www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications  

1. สัญลักษณบ์ารโ์ค้ดส าหรับการค้าปลีก ใชส้  าหรบัจุดประสงคก์ารคิดราคาที่จดุขาย (Point of Sale: POS) หนา้รา้น

ในแบบคา้ปลีก การขายของออนไลน ์การจัดการคลงัสินคา้ การตัดสต๊อก หรือใชส้  าหรบัสแกนเพื่อตรวจสอบขอ้มลู

สินคา้เพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชั่นสมารท์บาร ์(SmartBar)1 สว่นใหญ่นิยมพิมพบ์ารโ์คด้ชนิดนีล้งบนฉลากสินคา้โดยตรง 

แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงันี ้

1.1 สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท EAN-8 รองรบัการบนัทกึเลขหมาย GTIN-8 ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 

 
 

 
รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดประเภท EAN-8 

 

1.2 สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท EAN-13 รองรบัการบนัทกึเลขหมาย GTIN-13 ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 
 

 
 
 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดประเภท EAN-13 

 

1.3 สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท UPC-A รองรบัการบนัทกึเลขหมาย GTIN-12 ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 

 
 
 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดประเภท UPC-A 
 
 

1 แอพพลิเคชั่นสมารท์บาร ์ (SmartBar) มีไวใ้หผู้บ้ริโภคใชต้รวจสอบขอ้มูลสินคา้เพิ่มเติมผ่านการสแกนบารโ์คด้คา้ปลีก ปัจจุบนัรองรบัการแสดง

ขอ้มลูสินคา้ที่มีบารโ์คด้ประเภท EAN-13 ที่ขึน้ตน้ดว้ย 885 สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รีทัง้ในระบบ iOS และ Android  

http://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
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2. สัญลักษณบ์ารโ์ค้ดส าหรับการค้าส่ง ไดแ้ก่ สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท ITF-14 รองรบัการบนัทึกเลขหมาย GTIN-

14 ใชส้  าหรบัจุดประสงคก์ารจดัการคลงัสินคา้ การคิดราคาที่จุดขายหนา้รา้นคา้ส่ง หรือการขายของออนไลน์แบบคา้

ส่ง ส่วนใหญ่มกัจะพิมพบ์ารโ์คด้ชนิดนีล้งบนกล่องลูกฟูกหรือ Carton สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภทนีม้ีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่และจะมีกรอบสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า Bearer ลอ้มรอบแท่งบาร ์และจะใชเ้ครื่องอ่านบารโ์คด้ (Barcode scanner) คน

ละรุน่กบัเครื่องที่อ่านบารโ์คด้ชนิด EAN/UPC ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 

 
 
 
 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดประเภท ITF-14 

 

3. สัญลักษณบ์ารโ์ค้ดที่รองรับการใช้งานเลขหมาย AIs เพื่อใชส้  าหรบัจุดประสงคใ์นการตรวจสอบยอ้นกลบั การ

เรียกคืนสินคา้ และการติดตามสินคา้ในซพัพลายเชน ที่นิยมใชม้ี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1 สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท GS1-128 เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ชนิด 1 มิติ (เก็บขอ้มลูในแนวแกน X แบบแท่งบาร)์ 

ที่รองรบัการบนัทึกเลขหมาย AIs นิยมใชใ้นการติดตามการขนส่ง การเคลื่อนที่ของสินคา้ในซพัพลายเชน และ

การตรวจสอบยอ้นกลบั ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 

 

 

 

 
รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 

 

3.2 สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท GS1 DataMatrix เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ชนิด 2 มิติ (เก็บขอ้มลูในแนวแกน X และ 

Y) ที่รองรบัการบนัทกึเลขหมาย AIs นิยมใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัและการเรียกคืนสินคา้ โดยเฉพาะในสินคา้

กลุ่ม Healthcare ทั้งยาและเครื่องมือแพทย์ และต้องใช้เครื่องอ่านบารโ์ค้ด (Barcode scanner) รุ่นที่อ่าน

บารโ์คด้ 2 มิติไดเ้ท่านัน้ ตวัอย่างดงัแสดงในรูปดา้นลา่ง 

 
 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 

 
 

(01)08851234500017(10)ABC123(17)151209 
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นอกจากสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่แสดงขา้งตน้ ยังมีสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ชนิด 2 มิติ ประเภท QR Code ซึ่งนิยมใชก้ัน

มากและพบเห็นได้ทั่วไป ตัวอย่างดังแสดงในรูปด้านล่าง ส  าหรับมาตรฐานสากล GS1 สัญลักษณ์ GS1 QR Code 

สามารถรองรบัการบนัทกึขอ้มลู AIs ไดทุ้กรหสัเช่นเดียวกับสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ประเภท GS1 DataMatrix แต่องคก์ร GS1 

ไดก้ าหนดใหใ้ชส้ญัลกัษณ ์QR Code เพื่อจดุประสงคด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์และก าหนดใหใ้ชส้ญัลกัษณ ์GS1 

DataMatrix ในการบ่งชีส้ินคา้เพื่อการติดตาม การตรวจสอบยอ้นกลบั และการเรียกคืนสินคา้ในซพัพลายเชน โดยเฉพาะ

สินคา้ประเภทยาและเครื่องมือแพทย ์เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วโลก 

http://www.fb.com/gs1thailand 
รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ร

ไม่แสวงหาก าไร ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 บนสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวใน

ประเทศไทย และมีหนา้ที่ส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านระบบมาตรฐานสากลอย่างถูกตอ้งตลอดทั้งซพัพลายเชนในทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม ปัจจุบนัองคก์ร GS1 มีส านกังานกระจายอยู่กว่า 120 ประเทศทั่วโลก และระบบมาตรฐานสากล GS1 มีการ

ใช้งานครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วโลก หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่  เบอรโ์ทรศัพท์ 02-345-1200      

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

 

mailto:info@gs1th.org
http://www.gs1th.org/
http://www.facebook.com/gs1thailand
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ส่วนที ่3 - ตารางสรุปการใช้งานรหัสและสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 และการตรวจสอบรหัสเบือ้งต้น 

จากขอ้มลูที่กลา่วมาขา้งตน้ สามารถสรุปการใชง้านรหัสและสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ไดด้ังตารางดา้นล่าง ทัง้นีท้่านสามารถตรวจสอบขอ้มูลผูเ้ป็น

เจา้ของเลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ประเภทต่างๆ จากทั่วโลก ไดจ้ากฐานขอ้มลูกลางขององคก์ร GS1 ทางเว็บไซต ์http://gepir.gs1.org/ และเลือกสืบคน้โดยรหัส 

GTIN (Search by GTIN) หรือรหัสอื่นๆ เช่น SSCC GLN GRAI GIAI เป็นตน้ ระบบจะแสดงขอ้มูลผูจ้ดทะเบียนรหัส และข้อมูล GS1 ประเทศผู้ออกรหัส หากไม่มีข้อมูลอาจ

หมายถึง รหสัดงักลา่วไม่ใช่รหสับารโ์คด้ GS1 หรือผูจ้ดทะเบียนยงัไม่ไดช้  าระค่าบ ารุงสมาชิกอย่างถกูตอ้ง เป็นตน้ หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูที่แสดงในเว็บไซตด์งักลา่ว 

กรุณาติดต่อสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รหัสบารโ์ค้ด หรือเลขหมาย
บ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 
ตามมาตรฐานสากล GS1 ทีร่องรับ 

จุดประสงคก์ารใช้งาน ข้อสังเกต 

GTIN-8: เลขหมายประจ าตวั
สินคา้สากลแบบคา้ปลีก 8 หลกั 

EAN-8 
 
 
 

- ใชใ้นการขายสินคา้ในระดบัคา้ปลีก 
โดยลิงคก์บัฐานขอ้มลูเพื่อบอกราคา
สินคา้แต่ละ SKU ที่จดุขาย (Point of 
Sale: POS) 
- ใชใ้นการตดัสต๊อกและจดัการคลงั 
- ใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูสินคา้
เพิ่มเติม ผ่านแอพพลิเคชั่นสมารท์
บาร ์(SmartBar) (เฉพาะ EAN-13 ที่
ขึน้ตน้ดว้ย 885) รวมถึง
แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่รองรบั 

- รหสัเป็นตวัเลข 8 หลกั (ไม่มีตวัอกัษรและสญัลกัษณ)์ 
- บารโ์คด้พิมพอ์ยู่บนฉลากสินคา้คา้ปลีก 
- บารโ์คด้มีขนาดเล็ก แท่งบารโ์คด้มกัมีหลายขนาด 

GTIN-12: เลขหมายประจ าตวั
สินคา้สากลแบบคา้ปลีก 12 หลกั 

UPC-A 
 
 
 
 

- รหสัเป็นตวัเลข 12 หลกั (ไม่มีตวัอกัษรและสญัลกัษณ)์ 
- บารโ์คด้พิมพอ์ยู่บนฉลากสินคา้คา้ปลีก 
- บารโ์คด้มีขนาดเล็ก แท่งบารโ์คด้มกัมีหลายขนาด 
- เป็นสินคา้น าเขา้จากสหรฐัอเมรกิาหรือแคนาดา 

GTIN-13: เลขหมายประจ าตวั
สินคา้สากลแบบคา้ปลีก 13 หลกั 

EAN-13 
 
 
 
 

- รหสัเป็นตวัเลข 13 หลกั (ไม่มีตวัอกัษรและสญัลกัษณ)์ 
- บารโ์คด้พิมพอ์ยู่บนฉลากสินคา้คา้ปลีก 
- บารโ์คด้มีขนาดเล็ก แท่งบารโ์คด้มกัมีหลายขนาด 

  

http://gepir.gs1.org/
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รหัสบารโ์ค้ด หรือเลขหมาย 
บ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 
ตามมาตรฐานสากล GS1ทีร่องรับ 

จุดประสงคก์ารใช้งาน ข้อสังเกต 

GTIN-14: เลขหมายประจ าตวั
สินคา้สากลแบบคา้สง่ 14 หลกั 

ITF-14  

 

- ใชใ้นการขายสินคา้ในระดบัคา้สง่โดยลิงค์
กบัฐานขอ้มลูเพื่อบอกราคาสินคา้แต่ละ SKU 
ที่จดุขาย (Point of Sale: POS) 
- ใชใ้นรบั-สง่สินคา้ การนบัสตอ๊ก และการ
บรหิารจดัการคลงัสินคา้ 

- รหสัเป็นตวัเลข 14 หลกั (ไม่มีตวัอกัษรและสญัลกัษณ)์ 
- บารโ์คด้พิมพอ์ยู่บนกลอ่งสินคา้คา้สง่ เช่นกลอ่งลกูฟกู 
- บารโ์คด้มีขนาดใหญ่กว่า EAN/UPC แท่งบารโ์คด้และ
ช่องว่างมีเพียงสองขนาด คือขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ 
- มกัมีกรอบลอ้มรอบแท่งบารท์ัง้ 4 ดา้น หรืออย่างนอ้ย 
2 ดา้น คือบนและลา่ง 

AIs: Application Identifiers หรือ
เลขหมายบ่งชีก้ารใชง้าน 

GS1-128 

 

- ใชใ้นการติดตามสินคา้ระหว่างการขนสง่ 
- ใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัและเรียกคืน
สินคา้ (Traceability & Recall) 

- ส าหรบัการติดตามการขนสง่ จะพบสติกเกอรบ์ารโ์คด้
ขนาดใหญ่อยู่บนหน่วยขนสง่ (Logistics Unit) เช่น พา
เลท ถงัพลาสติก ลงัไม ้ลงัพลาสติก ตะกรา้เหล็ก เป็นตน้ 
- ส าหรบัการตรวจสอบยอ้นกลบั จะพบสติกเกอร์
บารโ์คด้ขนาดเล็กอยู่บนสินคา้คา้ปลีกหรือคา้สง่ 
- มีสญัลกัษณว์งเล็บอยู่ในรหสั น าหนา้ขอ้มลูเป็นชดุๆ 
- รหสับางชดุเป็นตวัเลข บางชดุมีตวัอกัษรโรมนัหรือ
อกัขระพิเศษผสม 

GS1 DataMatrix 
 
 
 
 
 

- ใชเ้พื่อจดุประสงคต์่างๆ ตามที่กลา่วมาใน
สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ดา้นบนตน้ไดท้ัง้หมด 
- ปัจจบุนั เป็นสญัลกัษณห์ลกัที่ใชใ้นการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัและเรียกคนืสินคา้ 
(Traceability & Recall) โดยเฉพาะสินคา้ยา
และเครื่องมือแพทย ์และรองรบัเทคนิค DPM 

- มีสญัลกัษณว์งเล็บอยู่ในรหสั น าหนา้ขอ้มลูเป็นชดุๆ 
- รหสับางชดุเป็นตวัเลข บางชดุมีตวัอกัษรโรมนัหรือ
อกัขระพิเศษผสม 
- สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่มีขนาดเล็กมาก มกัจะไม่พิมพ์
ตวัหนงัสือที่แสดงขอ้มลูรหสั (HRI text2)  

 2 HRI text หรือ Human Readable Interpretation เป็นตวัหนงัสือที่พิมพอ์ยู่ขา้งใตส้ญัลกัษณบ์ารโ์คด้หรือบริเวณรอบๆ เพื่อแสดงขอ้มลูที่ถกูบนัทึกอยู่ในสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ทัง้หมด มีไวใ้หม้นษุยอ่์านค่าขอ้มลูบารโ์คด้ได ้
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