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 ใบสมัครสมาชิกสถาบนัรหัสสากล / Application Form for GS1 Thailand Member  
 

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

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

สมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากลในนาม……………………………………………………………………………………………... 
Member Name…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ข้อมูลสถานทีต่ิดต่อ / Address  

ทีอ่ยู่สาํนักงาน / Office Address 
เลขที่……………………หมู่………….ซอย...........................................อาคาร / หมู่บา้น……………………........................... 
 No……………………. Moo………...Soi…………………………….....Building/Village....................................................... 
ถนน..................................................แขวง / ตาํบล……………………………. เขต / อาํเภอ………………………..................                              
 Road ………………………………...Sub-district………………………………District …………………............................... 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….โทรศพัท…์………………………........................... 
  Province……………………………..Area code…………………………Telephone No……………. ………………………. 
โทรสาร……………………………......อีเมล…์…………………………….. เว็บไซท ์……………………………….................... 
  Fax No……………………………....E-mail…………………………........Web site…………………………………………… 
ทีอ่ยู่ออกใบกาํกับภาษี / Tax Address                            ทีอ่ยู่ทีเ่ดียวกันกับทีอ่ยู่สาํนักงาน /Same office Address       
เลขที่……………………หมู่………….ซอย...........................................อาคาร / หมู่บา้น……………………........................... 
 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………………………….................................................................................. 
ทีอ่ยู่ส่งเอกสาร / Mailing Address                                 ที่อยู่ทีเ่ดียวกันกับที่อยู่สาํนักงาน /Same office Address       

เลขที่……………………หมู่………….ซอย...........................................อาคาร / หมู่บา้น……………………........................... 
 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 

• ข้อมูลบุคคลผู้ติดต่อ / Contacted  Person 

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

• ข้อมูลทางการเงนิ  / Financial Data  

ทุนจดทะเบียนของบริษทั / หา้งหุ้นส่วนจาํกัด เป็นจาํนวนเงนิ………………………………………………………………......บาท 
รายได้รวมก่อนหกัค่าใช้จ่ายของปีทีผ่่านมา (จากงบกาํไรขาดทนุ/ ภ.ง.ด. ) เป็นจาํนวนเงนิ………………………………… บาท 
(    ) รายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท     สถานภาพสมาชกิประเภท     1,500  บาทต่อปี       
(    ) รายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท     สถานภาพสมาชกิประเภท     3,000  บาทต่อปี                                              
(    ) รายไดต้ัง้แต ่ 5 ลา้นขึน้ไป – 50  ลา้นบาท    สถานภาพสมาชกิประเภท     8,000  บาทต่อปี   ( ค่าแรกเขา้ 7,000 บาท ) 
(    ) รายไดต้ัง้แต่ 50 ลา้นขึน้ไป - 100 ลา้นบาท                 สถานภาพสมาชกิประเภท    10,000  บาทต่อปี  ( ค่าแรกเขา้ 7,000 บาท ) 
(    ) รายไดม้ากกว่า 100 ลา้นบาทขึน้ไป                  สถานภาพสมาชิกประเภท    12,000   บาทต่อปี ( ค่าแรกเขา้ 7,000 บาท )          

* อัตราค่าสมาชิกนีไ้ด้รวมหลักสูตรอบรมความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับบารโ์ค้ดแล้ว * 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยยินยอมชาํระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของสถาบนัฯ พรอ้มยื่นงบกาํไรขาดทนุเพื่อแสดงรายไดใ้หก้บัสถาบนัฯ ทกุปี หากปีใดขา้พเจา้ไม่ยื่นงบกาํไรขาดทนุ/เอกสาร 
แสดงรายได ้ขา้พเจา้จะยินยอมชาํระค่าบาํรุงสมาชกิในอตัราสงูสดุ คือ 12,000 บาท 

• ท่านตอ้งการใชเ้ลขหมายบารโ์คด้ GS1 นีใ้นการบ่งชีเ้ครื่องมือแพทยท์ี่สอดคลอ้งกบักฏระเบียบ UDI หรือไม่                        
ถา้ใช่ กรุณาระบ ุประเทศที่วางจาํหน่าย 

(    )  ใช่ วางจาํหน่ายที่ สหรฐัอเมรกิา 
(    )  ใช่ วางจาํหน่ายที่ ประเทศอื่นๆ โปรดระบุ............................. 
(    )  ไม่ใช่ 

• ข้อมูลธุรกิจ/ Type of Business 
ประเภทธุรกิจ (    ) ผูผ้ลิต        (    ) ผูจ้ดัจาํหน่าย     (    ) ผูค้า้ปลีก     (    ) ผูค้า้สง่      (    ) ผูส้ง่ออก  (    ) โอทอป 
    
ประเภทสินค้า………………………………………………จ านวนรายการสินค้า ( โดยประมาณ )……………..รายการ 
ผลิตภณัฑห์ลกั    1. ………………………………………………………... ตราสินคา้(Brand)…………………………………... 

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

• ช่องทางการจัดจาํหน่าย  / Place……………………………………………………………………………….. 
• ข้อมูลอื่นๆ  / Other Detail 

(    ) ไม่เป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 (    ) เป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั…………………….......... 
(    ) เป็นสมาชกิสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย    (    ) เป็นสมาชิกกลุ่มอตุสาหกรรม..........…………………….......... 
        เลขที่…………………………………………. 
ในการสมคัรสมาชิกสถาบนัรหสัสากล ไดร้บัคาํแนะนาํมาจาก………………………………………………………………………………... 

OTOP 
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สัญญาให้สิทธิ 
 

สัญญานีท้าํขึน้ระหว่าง 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สาํนกังานตัง้อยู่ ชัน้ 8 อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์เลขท่ี 2 ถนนนางลิน้จี่              

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ( ซึ่งต่อไปนีใ้นสญัญานีเ้รียกวา่ “ผูใ้หสิ้ทธิ”) ฝ่ายหนึ่ง กบั  

ชื่อ (บคุคล บรษิัท/หา้ง)…………………………………………………….ที่อยู่ / ที่ตัง้สาํนกังาน เลขที่…………………หมู่……………...
ซอย………………………………ถนน………………………..แขวง / ตาํบล……………………….เขต / อาํเภอ……………….............. 
จงัหวดั…………………………………………( ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ ผูใ้ชเ้ครื่องหมาย ” ) อีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยที่ :    (1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของ GS1 ซึ่งมีสาํนกังานตัง้อยู่ใน กรุงบรสัเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็น
องคก์รที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา และเป็นเจา้ของระบบในการส่ือสารและการระบุตวัสินคา้และบริการซึ่งสามารถใชใ้นอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภทในระดบัโลก เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรบัระหว่างประเทศและมุ่งเนน้ในทางธุรกิจ 

ในฐานะสมาชิกของ GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะใชแ้ละคุม้ครองเครื่องหมายการคา้ของ GS1 และเป็น   
ผู้ไดร้ับสิทธิแต่ผู้เดียวในประเทศไทยจาก GS1 ในการให้สิทธิการใชร้ะบบและหรือเครื่องหมายของ GS1 แก่ผู้ใช้ในภาคการคา้และ
อตุสาหกรรมในประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัตัง้สถาบนัรหสัสากลขึน้ เพื่อเป็นหน่วยงานในการบรหิารการใชร้ะบบหรือเครื่องหมายของ GS1 
แก่ผูใ้ช ้และการประสานงานติดต่อกบัสมาชิก 

(2) ผูใ้ชเ้ครื่องหมายมีความประสงคข์อใชร้ะบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 กับสินคา้และหรือบริการของตน คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายจึงไดต้กลงร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของขอ้สญัญา ดงันี ้
 1. ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตกลงขอสิทธิจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยตกลงใหสิ้ทธิแกผู่ใ้ชเ้ครือ่ง
หมาย ซึ่งระบบ และ/หรือเครื่องหมายของ GS1 ดงัต่อไปนี ้เพื่อใชก้บัสินคา้บรกิาร หรือบรรจภุณัฑข์องผูใ้ชเ้ครื่องหมาย คือ 

- สญัลกัษณร์หสัแท่ง (Bar Code) ระบบ EAN 8 หลกั, 13 หลกั, 14 หลกั 
 - ระบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 อื่นตามที่จะไดต้กลงเพิ่มเติมต่อไป  
( ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า “เครื่องหมาย” ) 
ทั้งนี ้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กาํหนดรหัสสมาชิกสัญลักษณ์รหัสแท่งให้แก่ผู้ใช้เครื่องหมายแต่ละราย 

ผูใ้ชเ้ครื่องหมายไม่มี สิทธิที่จะตัง้รหสัสมาชิกเอง 
ผูใ้ชเ้ครื่องหมายมีสิทธิใชเ้ครื่องหมาย เฉพาะกบัสินคา้และบรกิารของผูใ้ชเ้ครื่องหมายเท่านัน้  

2. เพื่อเป็นการต่างตอบแทนกับสิทธิใชเ้ครื่องหมายตามขอ้ 1. ขา้งตน้ ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งสมัครเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล      
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตอ้งชาํระเงินดงัต่อไปนีแ้ก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 

2.1 ค่าลงทะเบียนแรกเขา้ในอตัราซึ่งสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยชาํระครัง้เดียวในวนัท่ีแรกเขา้เป็นสมาชิก 
2.2 ค่าบริการรายปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอตัราที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนดตามขนาดของ

กิจการและปริมาณ เลขหมายของเครื่องหมายที่ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งการ ทัง้นี ้ผูใ้ชเ้ครื่องหมายต้องชาํระค่าบริการรายปีสาํหรบัปีแรก
พรอ้มกบัการชาํระค่าลงทะเบียน แรกเขา้ และชาํระค่าบรกิารรายปีในปีถดัไปเมื่อครบรอบปีที่สมคัรเป็นสมาชิก 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิปรบัค่าบริการรายปีไดต้ามความเหมาะสม โดยการออกประกาศสถาบนัรหสัสากลล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 30 วนั และใหม้ีผลบงัคบัและผกูพนัผูใ้ชเ้ครื่องหมาย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี ้ 
3. ผูใ้ชเ้ครื่องหมายมีหนา้ที่ต่อสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 

3.1 ร่วมส่งเสริมการใชร้ะบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 ให้แพร่หลายแก่คู่คา้และผู้บริโภคทั่วไป และตอ้งไม่ร่วมหรือ
ส่งเสรมิการใชร้ะบบ และ/หรือเครื่องหมายทางธุรกิจอื่น ซึ่งมีลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลงึกนั 

3.2 ตอ้งปฏิบัติตามระบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 และตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบัติซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกาํหนดโดย เครง่ครดั 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิวางขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิ และการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ได ้โดยการออก ประกาศสถาบนัรหสัสากล โดยใหถื้อว่ามีผลบงัคบัและผกูพนัผูใ้ชเ้ครื่องหมาย เป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี ้ 
 4. ผูใ้ชเ้ครื่องหมายมีหนา้ที่ตอ้งชาํระค่าบริการรายปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ไดสิ้ทธิใชเ้ครื่องหมายตาม
สญัญานี ้ หากไม่ประสงคจ์ะใชเ้ครื่องหมายต่อไป ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งแจง้เลิกการใชเ้ครื่องหมายต่อสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยคู่สญัญาตกลงใหม้ีผลต่อสิทธิหนา้ที่ตามสญัญา ดงันี ้คือ 

4.1 ให้ถือว่าสิทธิของผู้ใชเ้ครื่องหมายในการใชเ้ครื่องหมายสิน้สุดลงทันที และให้ถือว่าผู้ใชเ้ครื่องหมายไดค้ืนรหัสสมาชิก
สัญลักษณร์หัสแท่งแก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้ โดยเป็นสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะนาํรหัสสมาชิก
สัญลักษณร์หัสแท่งที่ไดค้ืนดังกล่าว ไปใหผู้ใ้ชเ้ครื่องหมายอื่นนาํไปใชก้ับสินคา้ บริการ และบรรจุภัณฑข์องผูใ้ชเ้ครื่องหมายรายอื่น
ดงักล่าว. 

4.2 ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งไม่ใชเ้ครื่องหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณร์หสัแท่งกบัธุรกิจ ตลอดจนสินคา้บริการและบรรจภุณัฑ์
ของตนอีกต่อไปไม่ว่า ในทางหนึ่งทางใดก็ตามในทนัที และผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งลบหรือขีดฆ่าเครื่องหมายออกจากสินคา้ บริการและ
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สาํหรับผู้สมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล 
ผูม้ีอาํนาจทาํการเป็นผูล้งนาม / ประทบัตรา  (ถา้มี) 

 
ชื่อ………………………………………………………………….. 
      (…………………………………………………………………..) 
ตาํแหน่ง…………………………………………………………..... 

วนัที่………………เดือน…………………พ.ศ………………….. 
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บรรจุภัณฑเ์ดิมซึ่งเคยใชเ้ครื่องหมาย และเก็บสินคา้ บริการและบรรจุภัณฑท์ัง้หมดซึ่งใชเ้ครื่องหมายคืนจากตลาด ใหเ้สร็จสิน้ภายใน      
3 เดือนนบัจากที่สิทธิการใชเ้ครื่องหมายสิน้สดุลง 

4.3 ผูใ้ชเ้ครื่องหมายไม่ตอ้งชาํระค่าสมาชิกรายปีในปีถดัไปจากวนัแจง้เลิกใชเ้ครื่องหมาย แต่มีหนา้ที่ตอ้งชาํระค่าสมาชิกรายปี
ที่คงคา้งก่อนวนัแจง้ เลิกใชเ้ครื่องหมายใหแ้ก่สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยใหค้รบถว้น 
5. สิทธิของผูใ้ชเ้ครื่องหมายตามสญัญานีเ้ป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก GS1 Thailand  
6. ในกรณีที่ผูใ้ชเ้ครื่องหมายชาํระค่าสมาชิกรายปีหรือเงิน จาํนวนใดจาํนวนหนึ่งใหแ้ก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยล่าช้ากว่า
กาํหนด ผูใ้ชเ้ครื่องหมาย ตอ้งชาํระดอกเบีย้ใหแ้ก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของจาํนวนเงินที่คา้งชาํระ
จนกว่าจะชาํระครบถว้น และหากสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหรือฟ้องคดีเพื่อบงัคบัชาํระหนี ้
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรียกค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าทนายความจากผูใ้ช้เครื่องหมายผูค้า้งชาํระได ้
นอกจากนัน้ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรียกเบีย้ปรบัเพิ่มเติมจากผูใ้ชเ้ครื่องหมาย ซึ่งไม่ชาํระคา่บรกิารรายปีตามระยะเวลา
ที่กาํหนดดงันี ้
 

- คา้งชาํระเกิน 6 เดือน ตอ้งชาํระเบีย้ปรบัในอตัรารอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารรายปีที่คา้งชาํระทัง้หมดทกุจาํนวน 
- คา้งชาํระเกิน 1 ปี ตอ้งชาํระเบีย้ปรบั 1 เท่าของค่าบรกิารรายปีที่คา้งชาํระทัง้หมดทกุจาํนวน  
- คา้งชาํระเกิน 2 ปี ตอ้งชาํระเบีย้ปรบั 2 เท่าของค่าบรกิารรายปีที่คา้งชาํระทัง้หมดทกุจาํนวน 
- คา้งชาํระเกิน 3 ปี ตอ้งชาํระเบีย้ปรบั 3 เท่าของค่าบรกิารรายปีที่คา้งชาํระทัง้หมดทกุจาํนวน 
 

 7. หากผูใ้ชเ้ครื่องหมายไม่ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยขอ้ใด ขอ้หนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและระบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 
หรือไม่ชาํระหนีจ้าํนวนใดจาํนวนหนึ่ง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดม้ีหนังสือเตือนถึงผูใ้ชเ้ครื่องหมาย ใหป้ฏิบัติหนา้ที่ให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือนดังกล่ าว แต่ผู้ใช้เครื่องหมายยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่ ได้แจ้งเตือน                        
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี ้และเพิกถอนสิทธิการใช ้เครื่องหมายและรหสัสมาชิกสญัลกัษณร์หสัแท่งของ
ผูใ้ชเ้ครื่องหมายดงักล่าวทนัทีเมื่อครบกาํหนดระยะเวลาในหนงัสือเตือน 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสญัญาดงักล่าว คู่สญัญาใหน้าํขอ้ 4.1 ถึง 4.3 ของสญัญานีม้าใชบ้งัคบัใหค้รบถว้น 
 8. ผู้ใช้เครื่องหมายตระหนักถึงความสาํคัญของระบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 และข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติของ              
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐาน เครื่องมือ และระเบียบทางการคา้สาํคัญอันทาํใหผู้ใ้ชเ้ครื่องหมาย ผูข้ายสินคา้
บริการ และผูบ้ริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถทาํธุรกิจคา้ขายร่วมกันโดยสะดวก และเป็นผลไดท้างเศรษฐศาสตรแ์ก่
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตอ้งไม่ลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืนระบบและ/หรือเครื่องหมายของ GS1 และขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีลอกเลียน ละเมิด หรือฝ่าฝืน ผูใ้ชเ้ครื่องหมายตกลงและตอ้งรบัผิดใน
ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและ GS1 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความจาํเป็นและไม่
สามารถหลีกเล่ียงไดต้อ้งดาํเนินการตามกฎหมายทัง้ทางแพ่งและ ทางอาญากบัผูฝ่้าฝืนในทกุกรณี 
 
ผูใ้ชเ้ครื่องหมายไดอ้่านและเขา้ใจเนื ้อความของสัญญาโดยตลอดแลว้ ผูม้ีอาํนาจลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงไดล้งนามพรอ้ม
ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัท่ีระบทุา้ยนี ้
 
 
      สาํหรับเจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล 
 

 
 
  
 
 
    วนัท่ี……….เดือน………….….พ.ศ……………. 
 
เลขท่ี 2 อาคารปฎิบตัิการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์ชัน้ 11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2345-1200  



                                      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)     



  

 
 

 

หนังสือยินยอมรบัสิทธ์ิ 

 ด้วยสถาบนัรหสัสากลขอมอบสทิธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกใหม่ ปี 2564 ที่สมคัรอัตรา 
1,500 – 8,000 บาททุกราย ท่านสามารถเขา้ร่วมรบัสทิธิส์มคัรสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2564 พรอ้มรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อกีมากมาย (โดยไม่มคี่าใชจ่้ายในการสมคัรสมาชกิ สอท. ปี 2564) 
เริม่ใชส้ทิธิไ์ดต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2564 นี้เท่านัน้  

หากสมาชกิสนใจเขา้ร่วมรบัสทิธิส์มคัรสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2564 กรุณา
กรอกข้อมูลรายละเอียดด้านล่างให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งเอกสารฉบับนี้ กลับมายัง E-mail : 
wirawank@gs1thailand.org หรอื ubolratt@gs1thailand.org โดยด่วน โดยตดิต่อสอบถามเพิม่เติมได้ที่ 
งานสมาชกิสถาบนัรหสัสากล คุณวลิาวณัย ์เบอร์ 02-3451205 และ คุณอุบลรตัน์ เบอร ์02-3451198 

กรณุาระบุข้อมูลสมาชิก 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………...………… เป็นผู้มีอ านาจท าการของ

บรษิทั ……………………………………………………. เลขหมายสมาชกิ ………………………............. 

รบัทราบขอ้มลูและยนิยอมรบัสทิธิต์ามขอ้ก าหนดของทางสถาบนัรหสัสากล 

  ยนิยอมรบัสทิธิ ์

  ไม่ยนิยอมรบัสทิธิ ์ โปรดระบุสาเหตุ ……………………………………………………… 

กรณุาระบขุ้อมูลผู้ประสานงานกบัทางสถาบนัฯ  

ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………. 

เบอรโ์ทรศพัท ์……………………………….. E-mail ……………………………………………………… 

 

ลงชื่อ ……………………………………. ผูม้อี านาจท าการ  
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 

 (……………………………………) เขยีนชื่อตวับรรจง 

ต าแหน่ง ……………………………………………………… 

สแกนดขูอ้มลูสิทธิประโยชน์ ส.อ.ท. 

mailto:wirawank@gs1thailand.org
mailto:ubolratt@gs1thailand.org%20โดย
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