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EDITOR’S TALK 
ÊÇÑÊ´Õ äμÃÁÒÊ 2 ¤ÃÑº 

ยางเขาสูไตรมาสท่ีสองกันแลว…คาดการณกันวาการสงออกในปงูเล็กนี้จะอยูในทิศทางที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมา และ     
มีโอกาสฟนตัวอยางสมบูรณในชวงครึ่งหลังของป 2556 กลุมสินคาดาวรุงท่ีนาจับตามอง ไดแก ยานยนตและ             
วัสดุกอสราง สำหรับสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาน้ัน มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น        
สวนกลุมสินคาที่ตองเรงปรับตัว คือ สิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนังและเฟอรนิเจอร  

“คุณภาพ” เปนอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะผลักดันยอดการขายและสงออกของไทย โลกทุกวันนี้เปนโลกแหงการสื่อสาร           
ไรพรมแดน ผูบริโภคมีโอกาสไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ที่เก่ียวกับสินคาและบริการไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน          
ในนามของสถาบันรหัสสากล ผมมีความเช่ือมั่นวา GS1 เปนมาตรฐานสากลในการจัดทำทะเบียนขอมูลของสินคาและ
บริการ ซึ่งหากบริหารจัดการและนำมาใชอยางถูกตองตามมาตรฐาน ขอมูล “คุณภาพ” จึงกลายเปนประเด็นท่ีผูบริโภค
ตองการอยางยิ่ง   

…การรักษาสิทธิของผูบริโภคเปนการคุมครองตนเอง ผูบริโภคไมควรเช่ือเพียงแตโฆษณา และหากเกิดความเสียหาย     
อันเกิดจากสินคาและบริการนั้น ผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลไดครับ… 

3  GS1 Global News 

  การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับงานประชุมใหญ  
  Global Forum 2013… Ready for Change 

6 GS1 Society 

  GS1 Trusted Source of Data (TSD)… แหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

10 Scoop Hilight 

  ใสใจผูบริโภค…MOU ระหวางสำนักงานคณะกรรมการ 
  คุมครองผูบริโภค กับสถาบันรหัสสากล  

14  Code of Success 

  ยูนิลีเวอรกับการประยุกตใชระบบ GS1 Barcode 

15  Technology Sharing 

  แนวทางลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต… 
  ดวยระบบสินคาคงคลัง 

18  GS1 Healthcare 

  GS1 Healthcare กับการพัฒนาระบบซัพพลายเชนในโรงพยาบาล 

21  Product Focus 

  ประชาสัมพันธสินคาและบริการของคุณผานทาง  
  “Product Focus”  

21  Product Showcase 

  ประชาสัมพันธสินคากับสถาบันรหัสสากล 
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GS1 GLOBAL NEWS

ในโอกาสนี้ มร. มิเกล โลเปลา ผูบริหารระดับสูงของ 

GS1 Global ไดใหเกียรติกลาวเปดการประชุม และกลาว

ชื่นชมการประชุมระดับโลกครั้งนี้วาเปนครั้งที่ยิ่งใหญและ

ดีที่สุดเทาท่ีเคยจัดประชุมมา เน่ืองจากมีผูเขารวมประชุม

มากกวา 625 คน จาก 92 ประเทศสมาชิกท่ัวโลก และ  

ถือเปนการประชุมเต็มคณะที่มีการบรรยายจากวิทยากร

ถึง 32 ทาน และมีผู เขารวมการออกบูธถึง 21 บูธ            

มากที่สุดในประวัติการณ 

3GS1 Thailand newsletter

“Ready for Change” 
¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¤ÃÑ้§ÊÓ¤ÑÞ¡Ñº§Ò¹»ÃÐªØÁãËÞ‹ Global Forum 2013 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 

«Ö่§ Ñ̈´¢Ö้¹ ³ ¡ÃØ§ºÃÑÊà«ÅÊ� »ÃÐà·ÈàºÅàÂÕÂÁ  

การัณยภาส วองศรีเจริญชัย 

ณิชกานต อุชชิน 

วรานิษฐ  เอกสิริพงศภาส 
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äÁ¤� áÁ¤¹ÒÁÒÃ‹Ò ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§à·Êâ¡Œ 
เทสโกเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขามชาติที่มีขนาดใหญเปนอันดับ          

สองของโลก มีสาขาใน 14 ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกาเหนือ ไมค กลาววา “อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทอยางมาก        

ในการเปล่ียนแปลงตอธุรกิจคาปลีก ลูกคาของเทสโกกวาครึ่งลานไดใช

บริการซ้ือของจากเทสโกผานทางระบบออนไลน กลยุทธตางๆ ของ        

เทสโกไดถูกปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เขามา เพ่ือความสะดวกสบาย

ของลูกคาในการจับจายใชสอย” 

ที่เทสโก “Digital Language” ไมใชเปนทางเลือกอีกตอไป แตมันคือ

กลยุทธที่มีความสำคัญอันดับตนๆ ของเทสโกเลยทีเดียว แมวา

เทคโนโลยีเปนส่ิงท่ียากตอการทำนาย แตเราสามารถมองแนวโนมจาก

ปจจุบัน และคาดการณไดวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งนั้นรวมไปถึง

การคนควา ศึกษาหาขอมูลใหมๆ อยูเสมอ ปจจุบันทุกคนสามารถท่ีจะ

เช่ือมตอกับโลกดิจิตอลไดอยางไมมีขีดจำกัด ในเร่ืองของความเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจตองใหความสำคัญ 

 

…ลูกคาตองการที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและ        
ไวใจได…GS1 เปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีชวยเพิ่มมาตรฐาน        
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล…  

GS1 GLOBAL NEWSOBAL NEWBALS1G GS1S GGS1SS GLGGLGGGLOBAGGSGGSGGGS1 GGS1SSSSSSSSS1111111 GLGLLLGGGGLLGGGG BBBBBABAAAAABBBABABBAAAAALALLLLLAALALAA NNNNLLLL

คญ 

วสารที่ถูกตองและ        
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¤Ø³¤‹Ò·Õ่Â×¹ËÂÑ´ã¹âÅ¡áË‹§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ 

ในปจจุบันเราไมอาจปฏิเสธไดวาทุกส่ิงทุกอยาง         

ในโลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดย้ัง ไมวาจะ

เปนเทคโนโลยี ประชากรศาสตร พฤติกรรมการบริโภค 

และลึกลงไปถึงวิธีการในการทำธุรกิจ เรากำลังเปลี่ยน

จาก ยุคอุตสาหกรรมไปสู ยุ คแห งข อมูลข าวสาร             

ที่ทุกอยางตองมีการรวมมือประสานกัน ฉะน้ัน GS1        

จึงเปนหนึ่งในองคกรที่ชวยในการขับเคลื่อนและผลักดัน

สูความเปนเลิศทามกลางความเปลี่ยนแปลง 

ในหลายภาคสวน ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม       

คาปลีก CPG ภาคสาธารณสุข การขนสง โลจิสติกส        

ไดมีการนำ GS1 ไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

ในการบรหิารจัดการภาคสวนธุรกิจนั้นๆ  ตัวอยางเชน  

• ภาคสาธารณสุข เราไดมองไปขางหนาถึงการ

พัฒนามาตรฐานในการตรวจสอบยอนกลับและ

ประมวลผลอยางครบวงจร เพ่ือลดขอผิดพลาดและ

ปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น นอกจากน้ัน เรายังมีแผนการท่ี

จะพัฒนาแอพลิเคชันดานสุขภาพผานทางระบบมือถือ

อีกดวย 

• ภาคขนสงและโลจิสติกส ในอนาคตเราจะมี

การนำมาตรฐาน eCom มาใชในกิจการคลังสินคา 

(Logistics Interoperability Model) เพ่ือเพิ่มความ

สามารถในการบริหารจัดการคลังสินคา โครงการ 

Visibility White Paper และ GS1/RFID ในระบบรถไฟ 

จะพรอมนำรองในเดือน มิถุนายน 2556 นี้ 

ระบบ GDSN (Global Data Synchronization 

Network) เปนหน่ึงในเทคโนโลยีที่ชวยใหการทำงาน         

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น สามารถ       

เ พ่ิมความม่ันใจใหกับผูประกอบการท่ีอยูในระบบ

ซัพพลายเชน  ในดานความสะดวก ความรวดเร็ว                

ความปลอดภัย และสามารถสืบยอนกลับของสินคาได 

เราไดมีการวางแผนท่ีจะเพ่ิมความแข็งแกรงในการ

จัดการคุณภาพของขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ัน

และความไววางใจใน B2B และ B2C  

GS1 GLOBAL NEWS
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Pilot Report 
January 2012 

 

GS1 ÁØ‹§à¹Œ¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅãËŒà»š¹áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ·Õ่àª×่Í¶×Íä Œ́ à¾×่Í·Õ่¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¼ÅÔμÀÑ³±�·Õ่¹‹Òàª×่Í¶×ÍãËŒ¡Ñº     

¼ÙŒºÃÔâÀ¤/¼ÙŒ¤ŒÒ â´Âà¨ŒÒ¢Í§áºÃ¹´ �ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹º¹ÍÔ¹à·ÍÃ �à¹็μ â´ÂãªŒÍÔ¹à·ÍÃ �à¹็μáÅÐâ·ÃÈÑ¾· �à¤Å×่Í¹·Õ่         

ã¹ª‹Ç§à ×́Í¹¡Ã¡®Ò¤Á¨¹¶Ö§¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 ·Ò§ GS1 Global ä´Œ¹ÓÃ‹Í§¾Ñ²¹ÒÃÐººâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´à¡็º°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ 

â´Âã¹ª‹Ç§áÃ¡μÅÍ´à´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554 ÊÒÁÒÃ¶ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¼ÅÔμÀÑ³±�ÁÒ¡¡Ç‹Ò 30 áºÃ¹´ � ã¹ 8 »ÃÐà·È Ã‹ÇÁãËŒ¢ŒÍÁÙÅ     

ã¹¼ÅÔμÀÑ³±�¡Ç‹Ò 900 ª¹Ô´ÊÔ¹¤ŒÒ «Ö่§ãªŒ¼‹Ò¹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹º¹ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹็μ ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒÂ ¼‹Ò¹áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹º¹â·ÃÈÑ¾·�

à¤Å×่Í¹·Õ่ ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃ ็¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒáÊ´§ãËŒàË็¹Ç‹Ò à¨ŒÒ¢Í§áºÃ¹´�ÊÔ¹¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶à¾Ô่Áª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

¢ŒÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÔ¹¤ŒÒ ¼‹Ò¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃáÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹μ‹Ò§æ ¨Ò¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ ¶×Íà»š¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õ่ª‹ÇÂ      

ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ (TSD framework) ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÊÒ¡Å 

Trusted Source 
of Data 
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¢Íºà¢μ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

โครงการนำรองนี้เปนสวนหน่ึงของขั้นตอนท่ี 1 ในการจัดเก็บฐานขอมูล
สินคาใน GS1 Trusted Source of Data (TSD) ซึ่งเปนการเก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ จากน้ันจึงสามารถประยุกตเปนการเรียกดู
ขอมูลสินคาผานสมารทโฟน ซึ่งจากการวิจัยและวิเคราะหความตองการ
ของผูบริโภค ขอมูลผลิตภัณฑที่ตองการจัดเก็บ มุงเนนขอมูลขั้นพื้นฐาน
ที่ทำการแสดงขอมูลบนฉลากสินคาท่ีมีอยูและผลิตภัณฑคุณลักษณะ  
ที่กำหนดไวแลวตามมาตรฐาน GDSN และยังใหความสำคัญกับขอมูล
ทางโภชนาการ ซึ่งมีขอมีจำกัดคือ สามารถใสรายละเอียดไดเพียง
สินคาอาหารเทานั้น 

 
¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹â¤Ã§¡ÒÃ 

ผูเขารวมในโครงการมีดังตอไปนี้ 
• Brand-owners: Agua Mineral San Benedetto, Almacenes  
 Éxito, Bonduelle, Capsa, Cadbury, Carrefour, Casino,  
 Coca-Cola, Danone, Emmi, Eroski, Fromageries des  
 Chaumes, Fromageries Papillon, Fromageries Perreault,  
 Les Fromagers de Thierarche, Groupe BEL, Heineken,  
 Hormel Foods, Lactalis, Lesieur, Kellogg’s, Kraft, MarieMorin,  
 Nestlé, Noel, PepsiCo, Premier Foods, Rausch,  
 R&R IceCream, Smucker’s, Taeq, Team, Tesco and Unilever 
• GDSN Data Pool: 1SYNC 
• Certified 3rd Party Content Provider: Brandbank 
• Data Aggregators: 1SYNC, GS1 NutriFacts Canada, MO2O,  
 CABASnet and ProductOnLine. 
• ONS (Objective Name Service): Peer ONS Root name servers, 
 GS1 Test ONS and EU Root ONS, managed by GS1 Global  
 Office and GS1 France respectively (until Federated ONS is  
 developed and implemented) 
• Gateway Service: GS1 B2C Alliance “Sandbox” 
• Internet Application Providers: checkitmobile, epcSolutions,  
 ipiit, Mirasense and Proxima Mobile 
 

¡ÃÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 

กรอบการทำงานถูกออกแบบมาเพื่อใชประโยชนจากมาตรฐานที่มีอยู 
โดยใชมาตรฐานสากล GDSN ที่มีการกำหนดโครงสรางขอมูล เพื่อใช
ลงทะเบียนสินคาในระดับสากล ภายใตพื้นฐานขอมูลของเจาของ      
แบรนดและแหลงขอมูลอื่น ๆ สินคาเหลานี้จะถูกลงทะเบียนเลขหมาย
ประจำตัวสินคา (GTIN) ดวยมาตรฐานของ GS1 Global Registry®  
ซึ่งจะตองเปนขอมูลที่ตรงกันกับขอมูลภายในฐานขอมูลผลิตภัณฑกลาง 
 

¼ÅÅÑ¾¸� 

ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาเวลาเฉล่ียสำหรับการสงขอมูลระหวาง    
ผูใหบริการแอพพลิเคช่ันบนอินเทอรเน็ต และผูรวบรวมขอมูล (Data 
aggregators) ใชเวลา 1.4 วินาที ดังน้ันเวลาท่ีใชในชวงท่ีบารโคด     
ถูกสแกนและขอมูลสินคาแสดงในโปรแกรมมือถือจะเฉล่ียระหวาง 3 
และ 5 วินาที เปนไปตามเง่ือนไขการดำเนินงาน และถือวาเหมาะสม
สำหรับการใชงานของผูบริโภค 

 

Australia 

Canada 

Colombia 

France 

Germany 

Spain 

UK 

US 

Product Registration by country 
for 910 pilot products 

55% 

8% 

11% 

1% 
1% 

8% 

14% 

2% 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการศึกษาการตลาดของ GS1 UK ในป 2013 

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ # 1:  

¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§à»š¹¡ØÞá¨ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ 

คุณภาพของขอมูลกำลังถูกปรับปรุงใหดีขึ้น จากการทดลองในโครงการนี้ 
พบวามีชื่อสินคาผิดพลาดเพียงรอยละ 2 จากรอยละ 75 จากการศึกษา
การตลาดของ GS1 UK  ในป 2553 ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 1 

จากผลการศึกษา ยังมีรายละเอียดขอมูลสินคาภายใตมาตรฐาน 
GDSN บางรายการท่ียังขาดหายไป เชน URL ของผลิตภัณฑ รูปภาพ
ของผลิตภัณฑ จำนวนบริโภคตอหนึ่งหนวยบริโภค ปริมาณการ      
ทานทั้งหมดที่ทานได  

ดวยมาตรฐานสากล GDSN มีการระบุถึงรายการสินคาหลากหลาย
คุณลักษณะจึงสรางความสับสนในการระบุรายละเอียด ดังนั้นใน    
การกรอกรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑ ควรจะใหขอมูลที่ผูบริโภค             
ใหความสำคัญกอน ซึ่งการกรอกรายละเอียดขอมูลจำเปนตองกรอก    
รายละเอียดตามโครงสรางขอมูลมาตรฐานสากล GDSN และตรง   
ตามความตองการของผูบริโภค 

 

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ # 2:  

Å´¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹¢Í§Ê¶Ò»˜μÂ¡ÃÃÁ·Ò§à·¤¹Ô¤ 

Gateway Service ทำหนาท่ีเปนอินเตอรเฟซ ระหวางการรองขอจาก    
ผูใหบริการแอพพลิเคช่ันบนอินเทอรเน็ต และการตอบสนองจาก ONS 
เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลที่ทำการจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑ แตถา    
การรวบรวมขอมูลสามารถรองขอได โดยตรงไปยังผู ใหบริการ         
แอพพลิเคชั่นบนอินเทอรเน็ตจะสามารถลดความจำเปนสำหรับ 
Gateway Service ที่จัดการโดย GS1 ซึ่งทำใหลดความซับซอนทาง
สถาปตยกรรมทางเทคนิคลงไดดังแสดงตามภาพที่ 2 ในการใชงานเฟส   
เปาหมายตอไป คือ การออกแบบสถาปตยกรรมที่เรียบงาย 

ี้
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงสถาปตยกรรมทางเทคนิค 

 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹Í¹Ò¤μ 

จากความสำเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี ถือเปนการสรางโอกาสท่ีดี           
ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาฐานขอมูล (TSD framework) ที่มี
ความเปนสากล โดยอาศัยมาตรฐานสากล แนวทาง รวมไปถึงรูปแบบ
การดำเนินการทั่วไป ซึ่งในประเทศตางๆ ไดมีการตื่นตัวในการพัฒนา
ฐานขอมูลเพ่ิมมากข้ึน พิจารณาไดจากจำนวนประเทศท่ีเขารวมท่ีเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งเปนผลใหการทำงานในรูปแบบ B2C มีความสอดคลองกันทั่วโลก
โดยอาศัยการทำงานรวมกันและรูปแบบการดำเนินการพัฒนา 

Ref: http://www.gs1.org/docs/b2c 

 
GS1 Trusted Source of Data for Thailand Product 

Information Datapool 

ในปจจุบัน ปญหาท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมไดมาตรฐานเกิดข้ึนมา         
อยางมากมาย ไมวาจะเปนสินคาปลอม สินคาท่ีไมมีเคร่ืองหมาย อย. 
รับรอง สินคาท่ีไมผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ มอก. เปนตน 
ทำใหผูบริโภคเกิดความวิตกกังวลในตัวสินคาเพ่ิมมากข้ึน เมื่อมีการซ้ือ
สินคาเกิดขึ้นผูบริโภคจะไมสามารถทราบได ณ ขณะน้ันวาสินคา        
ที่ไดซื้อมาเปนสินคาที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย หรือเปนสินคา      
ที่มีคุณภาพจากผูผลิตจริง ตามที่ไดระบุเอาไวบนสินคานั้นๆ หรือไม 

(แบบฟอรมการเขารวมใหขอมูลโครงการ GS1 Trusted Source of Data…หนา 34) 

 
ทางสถาบันรหัสสากลไดเล็งเห็นวา โครงการ GS1 Trusted Source 

of Data จะชวยในการเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทผูผลิตสินคา 
ไมวาจะเปนขอมูลของทางบริษัทเอง ขอมูลชองทางติดตอกับผูประสานงาน
ของทางบริษัทนั้นๆ ขอมูลเก่ียวกับตัวสินคาตางๆ เชน รูปสินคา ขอมูล
สินคา ขอบงชี้การใชงาน เปนตน โดยโครงการ GS1 Trusted Source 
of Data ถูกใชเปนฐานขอมูลที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคานั้นๆ  
เนื่องจากในสวนของขอมูล ทางบริษัทผูผลิตจะเปนผูดำเนินการ     
กรอกขอมูลดวยตัวเอง ทำใหสามารถเช่ือถือไดวาขอมูลที่ทางผูบริโภค

จะไดรับไปน้ันถูกตองตรงกับสินคาท่ีผูบริโภคไดซื้อไปจริง ซึ่งผูบริโภค
จะสามารถตรวจสอบขอมูลของสินคาผานทาง Application on Mobile 
ทั้ง IOS และ Android  ที่ทางสถาบันรหัสสากลเปนผูจัดทำขึ้นมา
สำหรับผูบริโภคในการตรวจสอบขอมูลสินคาและขอมูลตางๆ ของ    
ทางบริษัทผูผลิต 

ผูประกอบการท่ีสนใจสามารถเขารวมใหขอมูลกับโครงการดังกลาว 
เพียงกรอกขอมูล (ตามแบบฟอรม หนา 34) และสงกลับมาที่สถาบัน
รหัสสากลทางโทรสารหรืออีเมล ทางสถาบันรหัสสากลจะจัดสง       
รายละเอียดการเขารวมโครงการฯ กลับไปใหทานสมาชิกเพ่ือดำเนินการ  
ตอไป 
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ãÊ‹ã¨¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â  

Ã‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 

¹ÒÂÇÃÒà·¾ ÃÑμ¹Ò¡Ã ÃÑ°Á¹μÃÕ»ÃÐ¨ÓÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃÅ§¹ÒÁ

ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ (The Memorandum of Understanding; MOU) ÃÐËÇ‹Ò§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (Ê¤º.)  

¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å (GS1 Thailand) ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¡ÒÃ¹ÓÃËÑÊÊÒ¡ÅÁÒãªŒÃ‹ÇÁ¡ÑºμÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¤ØŒÁ¤ÃÍ§-

¼ÙŒºÃÔâÀ¤ â´ÂÁÕ¹ÒÂ¨ÔÃªÑÂ ÁÙÅ·Í§âÃ‹Â àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ¹ÒÂ¾ÂØ§ÈÑ¡´Ô์ ªÒμÔÊØ·¸Ô¼Å »ÃÐ¸Ò¹               

ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¹ÒÂ»ÃÐÇÔ·Â � âªμÔ»ÃÒÂ¹¡ØÅ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å Mr. John Keogh, Global Advisor 

& Director of The Product and Consumer Safety, GS1 Global áÅÐ ´Ã. äªÂÃÑμ¹� ä·Âà¨ÕÂÁÍÒÃÕÂ� àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÃÑ°Á¹μÃÕ   

»ÃÐ¨ÓÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ Ã‹ÇÁ´ŒÇÂ «Ö่§à»š¹ÍÕ¡Ë¹Ö่§ÀÒÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (AEC) ã¹ ¾.È. 2558 

·Õ่¨ÐÁÒ¶Ö§¹Õ้  

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GSGSGGSGSGSGSSGGGGSSGGGGSSGGGS11 11111111 1 ThThThThThThThThThhhThaiaiaiaiaiaiaiaiaaiailalalaalallandndnndnn  nn nnewwewwwwwwwwslsslssslsss etetetetetttteteteteteeeerrrr

·Õ¨ÐÁÒ¶Ö§¹Õ 
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ในสวนของ สคบ.นั้น นอกจากจะมีการรวมมือกับกลุมสมาชิก    
คณะกรรมการอาเซียนดานการคุมครองผูบริโภค (ACCP) ในการจัดทำ
ขอตกลงการเยียวยาผูบริโภคขามแดนแลว ยังจะตองมีการเตรียมพรอม
ดานอื่นๆ ที่อยูภายใตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ. คุมครอง-
ผูบริโภคฯ อีกดวย กลาวคือ การคุมครองประชาชนผูบริโภคในทุกมิติ 
ซึ่ ง รวมไปถึ งการใหความรู ความเข า ใจที่ ถู กตองในสิท ธิและ           
ความคุมครองท่ีไดรับจากหนวยงานภาครัฐดวย และในปจจุบัน           
ที่เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตอยางมาก ดังน้ัน 
การนำเทคโนโลยีมาใชในการคุมครองสิทธิของเราจึงเปนส่ิงท่ีไมควร
มองขาม และ GS1 คือคำตอบนั้น 

 
GS1 ¤×ÍÍÐäÃ? 

GS1 คือ มาตรฐานสากลในการจัดทำทะเบียนขอมูลของสินคา       
และบริการ ซึ่งถามีการบริหารจัดการและนำมาใชอยางถูกตอง       
ตามมาตรฐานแลวจะสามารถทำใหผูบริโภคทราบถึง “เร่ืองราว”      
ของสินคาโดยละเอียด เพราะจะสามารถสืบคนขอมูลไดจากตนน้ำ  
ของสายการผลิต รายละเอียดการผลิตสินคา รายละเอียดการขนสง 
รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จำเปนจนถึงปลายทางที่ผูบริโภค เม่ือเกิด
ปญหาข้ึนจะทำใหหาผูรับผิดชอบไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ 
โดยเฉพาะเม่ือนำมาใชรวมกับตราสัญลักษณคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปน
สัญลักษณที่บงบอกวาสินคาและบริการนั้นมีการรับประกันและ          
มีการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย นอกจากการลงนามใน MOU          
ดังกลาวแลว ยังมีการประชุมสัมมนาใหความรูแกผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อใหเขาใจแนวคิดและหลักเกณฑการนำ GS1 Barcode 
มาใชรวมกับตราสัญลักษณคุมครองผูบริโภค โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จาก GS1 Global และ สคบ. 

วัตถุประสงคของการรวมมือระหวาง สคบ. และสถาบันรหัสสากล
นั้นเปนไปเพื่อสงเสริมความรวมมือในการนำมาตรฐานสากล GS1 มาใช
ดำเนินงานคุมครองผูบริโภค อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหประชาชน    
ผูบริโภคเขาถึงขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนดวยการใชระบบรหัสสากล ทายที่สุดน้ีเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจใชเทคโนโลยีรหัสสากลกันอยางท่ัวถึง   
รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของในการพัฒนาการประกอบธุรกิจใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูบริโภค 
 

เรียงลำดับจากซายไปขวา 
นายประวิทย โชติปรายนกุล ผูอำนวยการสถาบันรหัสสากล, นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค, นายจิรชัย มูลทองโรย เลขาธิการคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค, นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, 
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, Mr. John Keogh 
Global Advisor and Director of the Products and Consumer Safety, GS1 Global,  
นายพิฒเนศ ตะปวง ผูอำนวยการสำนักแผนและพัฒนาการคุมครองผูบริโภค และ        
Mr. Patrik Jonasson Director Public Policy Asia Pacific, GS1 Malaysia 

สญลกษณทบงบอกวาสนคาและบรการนนมการรบประ
มีการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย นอกจากการลงนามใน
ดังกลาวแลว ยังมีการประชุมสัมมนาใหความรูแกผูเกี่ยวของท้ั

เรีย
นา
รอ
กร
นา
Glo
นา
Mr
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Ê¤º. ¤×Íã¤Ã? 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ. เปนหนวยงาน
ของภาครัฐ สังกัดอยูในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีหนาท่ี    
รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคโดยตรง ซึ่งไดรับความเสียหายอันเนื่อง
มาจากการกระทำของผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ-
คุมครองผูบริโภคพิจารณาดำเนินการ เปนการกระตุนเตือนให             
ผูประกอบธุรกิจไดสำนึก และเกิดความรับผิดชอบตอผูบริโภคมากข้ึน 
ทั้งน้ี ทางสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สามารถทราบถึง
ปญหาผูบริโภค และดำเนินการชวยเหลือไดอยางเต็มท่ี รวมท้ัง
พยายามหาความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกัน
ดำเนินการหาทางแกไขและปองกันปญหาตางๆ ใหหมดส้ินไป         
เพ่ือเปนการปกปองรักษาสิทธิของผูบริโภค และเพื่อเสริมสราง       
ความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบธุรกิจ  
ดังน้ัน ความรวมมือกับทางสถาบันรหัสสากลจึงเปนหนึ่งใน

มาตรการดังกลาวโดยผูบริโภคท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไดรับ  
อันตรายจากสินคาและบริการ สามารถรองเรียนมาไดที่ สำนักงาน-            

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300    
โดยการเขียนจดหมายสงตู ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 หรือมาติดตอ
ดวยตนเอง หรือทางโทรศัพทสายดวนรองทุกข โทร.1166 หรือเปน    
การชวยสอดสองและแจงมายังสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง-       
ผูบริโภคไดโดยตรง 

 
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍáÃ¡ 

ความรวมมือแรกที่กำลังเริ่มดำเนินการรวมกัน คือ โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลท่ีนาเช่ือถือได (GS1 Trusted Source of Data for 
Thailand Product Information Datapool)  

ตามท่ีเคยกลาวกันรายละเอียดกันไปแลวในวารสารฉบับกอนหนาน้ีวา 
ทางสถาบันรหัสสากล ไดริเริ่มพัฒนาโครงการพัฒนาฐานขอมูลซึ่งเปน
แหลงขอมูลที่นาเช่ือถือได หรือ เรียกวา “GS1 Trusted Source of 
Data (TSD) for Thailand Product Information Datapool”            
เพ่ือรวบรวมขอมูลเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑสินคาท่ีมีเลขหมาย 
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ประจำสินคา (Global Trade Item Number; GTIN) ซึ่งเปนรหัสท่ีใช
ระบุเอกลักษณของสินคาท่ัวโลก เพ่ือไมใหซ้ำกับสินคาอ่ืนๆ การพัฒนา
แหลงขอมูลท่ีนาเช่ือไดนี้จะสามารถนำไปใชในการส่ือสารระหวาง       
คูคาในสวนตางๆ ในสายซัพพลายเชน อันนับตั้งแต ผูผลิต จนถึง        
ผูบริโภคเลยทีเดียว 

โ ค ร งกา ร ดั งกล า ว ได รั บความสนใจจากทางสำ นัก งาน -              
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งตางก็มีเปาหมายไปในทางเดียวกัน 
คือ  มีความตองการที่จะคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคในการ
บริโภคสินคาอุปโภคและบริโภคจากผูประกอบการธุรกิจหลากหลาย
อุตสาหกรรมตามท่ีไดรับการรองเรียนมา เชน อาหาร ยารักษาโรค 
รถยนต บาน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อจุดมุงหมาย คือ การลดอัตราการ        
รองเรียนดานคุณภาพสินคาท่ีไมไดมาตรฐานจากผูประกอบการธุรกิจ 
อันเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค  

นอกจากขอดีที่ผูบริโภคจะไดรับแลวน้ี  ขอดีสำหรับผูประกอบการ 
คือ ชวยยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ   
ในทุกภาคอุตสาหกรรมใหดีขึ้น นอกจากสามารถแขงขันภายในประเทศ
แลว ยังสามารถกาวไปแขงขันในระดับเวทีโลกดวยเชนกัน ในขณะเดียวกัน
ก็สงผลดีตอผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย อาทิ สามารถตรวจสอบผูประกอบการ
ธุรกิจในการดำเนินการทางดานสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค อีกทั้งยังชวยลดความซ้ำซอน
ในการทำงานของเจาหนาที่ และลดภาระคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา
จากการทำงานท่ีซ้ำซอน เปนตน  
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CODE OF SUCCESS

แบรนดชั้นนำของยูนิลีเวอรมีมากมาย อาทิ คนอร โดฟ ลิปตัน        

บีเซล/พลอรา บลูแบนด/รามา/คันทรีครอค วอลลส/โอแอลเอ/แลงนีส 

เฮลแมนนส คาลเว ยูน็อกซ พอนดส ลักส แอกซ/ลิงซ ซันซิล วาสลีน     

เรโซนา/ชัวร โอโม เซิรฟ ซิฟ ซิกนัล และกลอริกซ/โดเมสทอส 

สำหรับในประเทศไทย ยูนิลีเวอรไดดำเนินการมาถึง 80 ปแลว 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำหนายสินคาแบรนดชั้นนำมากมาย ไดแก 

บรีส โอโม ออลล ซันไลต คอมฟอรท ลักส วาสลีน ซิตรา ซันซิล เคลียร 

โทนี่แอนดกาย เทรซาเม พอนดส โดฟ แอ็กซ เรโซนา โคลสอัพ คนอร 

วอลลส เบสทฟูดส ลิปตัน และอาวียองซ 

 

G
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GS1 Barcode? 

คุณสาโรจน: กอนอื่นผมขอเลาถึงบริษัทกอนนะครับ ยูนิลีเวอรเปน

บริษัทผูผลิตและจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคระดับโลกมีสำนักงาน

ใหญอยูที่ประเทศอังกฤษและเนเธอรแลนด ยูนิลีเวอรจำหนายสินคา  

กวา 190 ประเทศท่ัวโลก และในทุกๆ วัน มีผูบริโภคท่ัวโลกกวา         

สองพันลานคนใชสินคาของเราอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  

ผลิตภัณฑของยูนิลี เวอรไดรับการยอมรับวาสรางสรรคจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันเย่ียม ซึ่งเราไมไดเพียงนำเทคโนโลยีมาใช

ในการสรางสรรคผลิตภัณฑเทานั้น แตเราใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาชวย

ในการทำงานทุกข้ันตอนของเรา เพ่ือตอบสนองความตองการของ        

ผูบริโภค และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและคูคา เพ่ือการเจริญ-

เติบโตทางธุรกิจไปดวยกัน 

ระบบ GS1 Barcode เปนเทคโนโลยีบารโคดมาตรฐานสากลท่ีได

Unilever 
GS1 Barcode 

รับการยอมรับในประสิทธิภาพอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงใน     

งานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะ

สินคาและธุรกิจของยูนิลีเวอร สามารถนำมาบริหารจัดการโลจิสติกส

ทางดานตางๆ เชน การสั่งซ้ือของลูกคา การจัดการสินคาคงคลัง หรือ

ศูนยกระจายสินคา ตลอดจนการตรวจสอบยอนหลัง และเรียกคืนสินคา 

เปนตน 

 

G
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คุณสาโรจน: ผลิตภัณฑของยูนิลีเวอรในประเทศไทยมี 25 ตราสินคา 

และแตละตราสินคายังแยกยอยออกหลากหลาย ทั้งขนาด ประเภท       

ซึ่งการนำระบบบารโคดมาใชนั้นกอใหเกิดประโยชนในการบริหาร

จัดการหลายประการ เชน ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในงาน

เอกสาร ลดปญหาและเวลาในการจัดเก็บสินคาคงคลัง ลดความผิด

พลาดที่จะเกิดข้ึนจากการบันทึกขอมูล และท่ีสำคัญคือ การเพ่ิมโอกาส

ทางการตลาด 

ทั้งหมดน้ีลวนเปนขอดีหรือประโยชนที่ไดรับจากการใชระบบ GS1 

Barcode และในแงของการที่เราเปนผูผลิต ยังมีประโยชน คือ ควบคุม

การขาย ปองกันสินคาขาดตลาด สามารถใชเลขหมายในการขายได    

ทั่วโลก และทราบถึงที่มาของสินคา ซึ่งขอมูลเหลานี้ลวนเปนประโยชน

ตอผูบริโภคดวยเชนกัน  

และนี่คือยูนิลีเวอรในประเทศไทย…บริษัทช้ันแนวหนาที่มี

พนักงานกวา 2,700 คน และมียอดขายรวม 40,000 ลานบาทใน    

ป 2555  

GS1 Newsletter ã¹©ºÑº¹Õ้ä Œ́ÃÑºà¡ÕÂÃμÔÊÑÁÀÒÉ³� ¤Ø³ÊÒâÃ¨¹ � ÍÔ¹·¾Ñ¹¸Ø� ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ       

Ê‹Ç¹Í§¤�¡ÃáÅÐÃÑ°¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ºÃÔÉÑ· ÂÙ¹ÔÅÕàÇÍÃ� ä·Â à·Ã´´Ô้§ ¨Ó¡Ñ´ ¶Ö§ÃÐºº GS1 Barcode         

ÂÙ¹ÔÅÕàÇÍÃ�à»š¹Ë¹Ö่§ã¹¼ÙŒ¼ÅÔμáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤ªÑ้¹¹Ó¢Í§âÅ¡·Õ่ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨        

ã¹¡Ç‹Ò 100 »ÃÐà·È·Ñ่ÇâÅ¡ ã¹áμ‹ÅÐ»‚¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Ñ่ÇâÅ¡«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ÂÙ¹ÔÅÕàÇÍÃ�ÃÇÁ¡Ç‹Ò 170,000       

ÅŒÒ¹ªÔ้¹ ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ÂÙ¹ÔÅÕàÇÍÃ�ÁÕ¨ÓË¹‹ÒÂ¡Ç‹Ò 190 »ÃÐà·È ¼ÙŒºÃÔâÀ¤¡Ç‹Ò 2 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹ ãªŒÊÔ¹¤ŒÒ    

¢Í§ÂÙ¹ÔÅÕàÇÍÃ�ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 
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TECHNOLGY SHARING

á¹Ç·Ò§Å´μŒ¹·Ø¹ 
          à¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¼ÅÔμ 

Feature ËÅÑ¡æ ¢Í§ÃÐºº 

1. เพิ่มความเร็วในการตรวจนับสตอกสินคาโดยการสแกนบารโคด  

2. สามารถนำขอมูลไปเชื่อมตอกับระบบบัญชี หรือสวนอื่น 

 เพื่อนำไปประมวลผลตอไป  

3. สามารถคนหาขอมูลที่ตรวจนับไปแลวจาก PDA  

 ไดขณะทำงานทันที  

4. รองรับไดหลายหนวยนับสินคา โดยสามารถจัดการไดใน 

 โปรแกรม  

5. ทำงานไดทั้งบน Windows CE และ Windows Mobile  

6.  รองรับการนับสต็อกทั้งแบบ Recheck กับขอมูลหลัก  

 และตรวจนับโดยไมมีขอมูลหลัก  

7.  สามารถกำหนดขอมูลที่ตองการนับได เชน ตองการสแกน 

 เพียงบารโคดและจำนวนเทานั้น หรือตั้งไดวา 

 ตองการเก็บตำแหนง Location ณ ตอนสแกนดวย  

8.  สามารถใสขอมูลจำนวน ณ ตอนสแกนได  

 กรณีสินคา ไมใช 1  

9.  สามารถแกไขขอมูล แสดงผลขอมูล บน PDA ได  

10. สามารถเก็บขอมูลสูงสุดไดกวา 20,000 รายการ 
สนใจระบบและ

อุปกรณติดตอ 

บริษัท แพลนเนท ที แอนด เอส
 จำกัด 

42/1 พระราม 9 ซอย 43  

แขวง/เขต สวนหลวง กรุง
เทพฯ 

โทรศัพท: 0 2718 9935 ถึง 7 

Website:  www.planet.co.th 

E-mail:  info@planet.co.th  
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ã¹áμ‹ÅÐ»‚ÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ่à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅμ‹Ò§æ à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å (GS1 Thailand) ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ  

áË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÈÙ¹Â �¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (LogHealth) ÁÕ¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ ¨Ö§ä Œ́¨Ñ´

ÍºÃÁà¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 ã¹ÃÐºº«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅãËŒ¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅ·Ñ่Ç»ÃÐà·Èä·Â 

GS1 HEALTHCARE

Healthcare 
ã š

¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 

ËÅÑ¡ÊÙμÃÍºÃÁà¾×่ÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃËÑÊÁÒμÃ°Ò¹

ÊÒ¡ÅáÅÐÃÐººáÅ¡à»ÅÕ่Â¹¢ŒÍÁÙÅ·Ò§ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 

อีกกาวหน่ึงของมาตรฐาน GS1 Healthcare กับการพัฒนาระบบ
ซัพพลายเชนในโรงพยาบาล เม่ือสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับศูนยความเปนเลิศดาน    
การจัดการสุขภาพ (LogHealth) จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือเสริมสราง  
ความเขาใจ เร่ืองรหัสมาตรฐานสากลและระบบแลกเปลี่ยนขอมูล    
ทางอิเล็กทรอนิกสในภาคตางๆ รวม 4 ภาค ดังนี้ 
 • ภาคกลาง  
   วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 
   ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร  
   แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 • ภาคเหนือ  
   วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 
   ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม 
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GS1 HEALTHCARE

 • ภาคใต  
   วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 
   ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556  
   ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 
 

หลักสูตรอบรมดังกล าวนี้ เพื่ อ เสริมสร างความเข าใจ เรื่ อ ง            
รหัสมาตรฐานสากลและระบบแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส   
ซึ่งเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ “รหัสยามาตรฐานสากล” (Global 
Standard Drug Code) โดยมุงใหผูเขาอบรมมีความรูและความเขาใจ
การใชงานบารโคดในระบบมาตรฐานรหัสยาสากล GS1 อยางถูกตอง 
และพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับประยุกตใชรหัสดังกลาวในองคกร 
อันจะนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานการติดตามและ   
สอบกลับยาและเวชภัณฑ รวมถึงยกระดับการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางสมาชิกในโซอุปทานสุขภาพ และเตรียมความพรอมในการ     
นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange; EDI)               
การพัฒนาการจัดการสินคาคงคลังโดยผูขาย (Vendor Managed 
Inventory; VMI) มาใชงานตามแผนพัฒนาสารสนเทศ ป 2556-2557 
ของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 ภาค โดยมีผูใหความสนใจเขารวมอบรม
รวมกวา 300 คน  

¡Ô¨¡ÃÃÁà¢ŒÒàÂÕ่ÂÁªÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹  

³ “ÍÒ¤ÒÃÊÁà´ ็¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹�” 

ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรม         
แหงประเทศไทย รวมดวย คณะผูอำนวยการโรงพยาบาล NTT          
จากประเทศญ่ีปุน และ GS1 Japan  ไดจัดกิจกรรมเขาเย่ียมชมและ
ศึกษาดูงาน ณ “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน” ศูนยรวมความเปนเลิศ
ดานการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และ         
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เมื่อวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2556         
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทำงานในสวนของ   
การประยุกตใชบารโคดกับงานดาน Healthcare ในระบบซัพพลายเชน
ของโรงพยาบาล โดยไดเขาไปศึกษาดูงานข้ันตอนการทำความสะอาด
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย (Central Sterile Supply 
Department; CSSD) และขั้นตอนในการเบิกจายยา รวมถึงการทำงาน
ในลักษณะ Japanese Service Center ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช
อีกดวย นอกจากน้ี กิจกรรมดังกลาวยังเปนการแลกเปล่ียนในการ
ศึกษางานระหวางประเทศไทย – ญี่ปุน ในดาน Healthcare            
เพ่ือประโยชนในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 มาประยุกตใช
กับระบบภายในโรงพยาบาลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

GS1#Vol20No2_p2-36_Pro3.indd   19GS1#Vol20No2_p2-36_Pro3.indd   19 4/4/13   10:15:53 PM4/4/13   10:15:53 PM



R1_GS1#Vol20No2_p20_Pro3.ai   1   4/9/13   10:25 PMR1_GS1#Vol20No2_p20_Pro3.ai   1   4/9/13   10:25 PM



21GS1 Thailand newsletter

PRODUCT FOCUS

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดพ้ืนท่ีแสดงสินคาภายในบริเวณสถาบันฯ     

เพื่อหมุนเวียนใหสมาชิกของสถาบันฯ ไดนำสินคามาประชาสัมพันธ   
หากสมาชิกทานใดสนใจ สามารถสงผลิตภัณฑมารวมจัดแสดงโดยไมจำกัดจำนวน!  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : 

คุณณิชกานต อุชชิน  

โทรศัพท: 0 2345 1190     อีเมล: nichakanu@gs1thailand.org  

เงื่อนไข 

• ฟรี! ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

• พิจารณาการนำสินคาขึ้นแสดงโชวตามลำดับการยื่นเรื่อง  

• จัดแสดงสินคาใหเปนระยะเวลา 1 เดือน 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บสินคาที่นำมาจัดแสดง  

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å 

PRODUCT SHOWCASE

เอส.เอ.พี. ไคโตซานสำหรับพืชและสัตว 

โดย:   หางหุนสวนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ 

ติดตอ:  คุณไชยกร สินอุดมรตน 

ที่อยู:  27/3 หมู5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก  

  จังหวัดสุราษฎรธานี 84220 

โทรศัพท/โทรสาร: 077 371209 

โทรศัพทมือถือ: 08 1300 8821 

PR 
CHANNEL 

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§¤Ø³ 

¼‹Ò¹·Ò§ “Product Focus”  
 

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ่Ê¹ã¨ ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÔ¹¤ŒÒ  

¾ÃŒÍÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÔ´μ‹ÍÁÒä´Œ·Õ่  

¤Ø³ÊØ¤¹¸ �·Ô¾Â � 

Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å 

ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â 

ÍÕàÁÅ� sukonthipw@gs1thailand.org  
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Biz BREAKTHROUGH

á¹Çâ¹ŒÁÊ‹§ÍÍ¡àμÔºâμÊÙ§ÊÍ§ËÅÑ¡…áμ‹μŒÍ§ Ñ̈ºμÒ»˜¨¨ÑÂàÊÕ่Â§ 

แมภาพรวมการสงออกมีแนวโนมเติบโตดีขึ้น แตก็คงตองจับตา           

ผลกระทบจากตัวแปรท่ีอาจทำใหกระบวนการฟนตัวของสินคาสงออก          

บางชนิดตองลาชาออกไป โดยเฉพาะภาวะตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นจาก   

การปรับราคาปจจัยการผลิตในประเทศ ทั้งคาแรงขั้นต่ำ คาไฟฟา Ft และ       

การทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงานท่ีอาจเกิดภายในปนี้ ซึ่งจะทำให

สินคาของไทยมีตนทุนสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ทิศทางคาเงินบาทที่มีแนวโนม

แข็งคาขึ้นตามกระแสเงินทุนไหลเขาอันเนื่องมาจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งแมวาจะเปนการแข็งคาขึ้น         

ในทิศทางเดียวกับภูมิภาค แตเมื่อรวมกับผลกระทบของการปรับราคา

ตนทุน ก็อาจทำใหราคาสินคาข้ันสุดทายของไทยแพงข้ึน โดยเฉพาะ         

เมื่อเทียบกับคูแขงในอาเซียนซึ่งผลิตสินคาสงออกที่ประเภท/คุณภาพ  

ใกลเคียงกัน แตมีตนทุนการผลิตต่ำกวา 

 

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡´ÒÇÃØ‹§…ÂÒ¹Â¹μ�áÅÐÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÃŒÒ§ÁÒáÃ§ 

ผลกระทบจากตนทุนสวนเพ่ิมและเงินบาทแข็งคาตอภาวะการสงออก

สินคาแตละชนิดจะมีความรุนแรงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ 

สัดสวนการใชตนทุนการผลิตที่มีการปรับขึ้นราคา สัดสวนการพึ่งพา

การนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทิศทางอุปสงคอุปทานในตลาดโลก 

รวมทั้งสถานะความสามารถในการแขงขันในปจจุบัน  

เอื้อเฟอขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
ËÒ¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡äÁ‹¾ÅÔ¡¼Ñ¹

ä»ã¹·ÔÈ·Ò§·Õ่Â่ÓáÂ‹Å§ ¢³Ð·Õ่¡ÒÃàμÔºâμ    

¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ Ṏ¹áÅÐàÍàªÕÂÂÑ§¤§à»š¹ä»    

ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×่Í§ áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ÞÕ่»Ø†¹¡ ็¹‹Ò¨Ð

·ÂÍÂ¿„œ¹μÑ Ç¢Ö้¹´ŒÇÂÁÒμÃ¡ÒÃ¡ÃÐμØŒ ¹      

·Õ่ÁÕÇ§à§Ô¹¨Ó¹Ç¹ÁËÒÈÒÅ ÃÇÁ·Ñ้§¡ÒÃ-

¢ÂÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ ä»ÊÙ‹μÅÒ´ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÂÑ§¤§    

à»š¹ä»ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÒºÃ×่¹ àÁ×่ÍÃÇÁ¡Ñº·ÔÈ·Ò§

ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒâÀ¤ÀÑ³±� â´Âà©¾ÒÐÊÔ¹¤ŒÒ

à¡ÉμÃ«Ö่§¹‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑºÍÒ¹ÔÊ§Ê�¨Ò¡·ÔÈ·Ò§

àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡·Õ่´Õ¢Ö้¹ ¡ ็¹‹Ò¨Ðª‹ÇÂË¹Ø¹       

ãËŒÀÒ¾¡ÒÃ¿„œ¹μÑ Ç»ÃÒ¡¯ªÑ´à¨¹¢Ö้¹ã¹

äμÃÁÒÊáÃ¡¢Í§»‚ 2556 áÅÐÊ‹§¼ÅãËŒ     

¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¢Í§ä·ÂÊÒÁÒÃ¶¢ÂÒÂμÑÇä Œ́     

ã¹¡ÃÍº¤Ò´¡ÒÃ³ �ÃŒÍÂÅÐ 10.0-15.0  

ื้ ฟ  โ  ิ ั ิ ไเอ้ือเฟอขอมลโดย ศนยวิจยักสิกรไทย
ËÒ¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡äÁ‹¾ÅÔ¡¼Ñ¹

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡»‚ 2556  

                     ¤Ò´àμÔºâμ´Õ¢Ö้¹  
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Biz BREAKTHROUGH

กลุมสินคาดาวรุงท่ีนาจะเติบโตไดดีในป 2556 ตามคำส่ังซื้อจาก

ตางประเทศและการขยายกำลังการผลิตเพื่อการสงออก ขณะท่ี            

ผลกระทบจากตนทุนการผลิตในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอาจถูกชดเชยดวย

ตนทุนการนำเขาวัตถุขั้นกลางท่ีลดลงจากอานิสงสของเงินบาทท่ี         

แข็งคา ทำใหยังคงความสามารถในการแขงขันดานราคาไวได ไดแก 

ยานยนตและช้ินสวน เช้ือเพลิงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเลียม            

ปโตรเคมีและผลิตภัณฑพลาสติก วัสดุกอสราง รวมท้ังเหล็ก               

และผลิตภัณฑ ขณะท่ียางพาราและผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ                

มันสำปะหลังก็นาจะไดรับประโยชนจากอุปสงคโลกท่ีเรงตัวขึ้น           

ขณะเดียวกันอุปทานในตลาดโลกท่ียังมีขอจำกัดก็นาจะชวยพยุงราคา

และปริมาณสงออกไมใหไถลลงและดูดซับผลกระทบตนทุนการผลิต        

ที่เพิ่มขึ้นไปไดบาง สวนอาหารแปรรูปนั้นแมวาจะเปนกลุมที่ไดรับผล

กระทบคอนขางมากจากตนทุนการผลิตในประเทศที่ เพิ่มขึ้นและ          

เงินบาทท่ีแข็งคา แตศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวายังคงเปนสินคาที่             

มีโอกาสเติบโตไดจากหลายปจจัยหนุน อาทิ จุดเดนดานคุณภาพท่ี       

เหนือกวาคูแขง และแนวโนมการสงออกที่คาดวาจะเพ่ิมข้ึนไดจาก

ตลาดเอเชีย เชนเดียวกับช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ ที่แมวาภาพของการสงออกจะยังไมปรากฏสัญญาณการ-       

ฟนตัวท่ีชัดเจนมากนัก แตก็นาจะไดรับประโยชนจากตนทุนการนำเขา           

ที่ต่ำลงตามการแข็งคาของเงินบาท และชวยใหยังสามารถแขงขันได        

ในระดับหนึ่ง  

โดยสรุปแมเสนทางการสงออกในป 2556 อาจถูกกระทบดวยราคา

ปจจัยการผลิตในประเทศท่ีขยับเพิ่มขึ้นและทิศทางคาเงินบาทท่ีมี        

แนวโนมแข็งคา ซึ่งอาจทำใหสินคาบางกลุม โดยเฉพาะท่ีตองพึ่งพา 

การใชแรงงานอยางเขมขนอาจตกอยูในภาวะยากลำบาก แตศูนยวิจัย-       

กสิกรไทยก็ยังคงมีมุมมองท่ีเปนบวกตอภาพรวมการสงออกสินคาไทย

ที่ยังมีแรงหนุนจากปจจัยการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคา ขณะที่สินคา

อุตสาหกรรมสงออกท่ีสำคัญหลายประเภทก็ยังคงมีแนวโนมการเติบโต

ที่ดี และไดรับผลกระทบจากปจจัยกดดันดังกลาวในวิสัยที่สามารถ

บริหารจัดการได ขณะท่ีสินคาเกษตรแปรรูปหลายชนิดก็ยังมีโอกาส   

ในการเติบโต โดยมีประเด็นอุปทานในตลาดโลกที่คอนขางจำกัด      

และคุณภาพท่ียังคงมีความไดเปรียบสินคาจากประเทศคูแขงเปน      

จุดแข็งสำหรับการแขงขันในระยะตอไป 

นอกเหนือจากตัวแปรดังท่ีกลาวแลว ความขัดแยงในภูมิภาคเอเชีย

ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่ควรติดตามอยางใกลชิด โดยเฉพาะกรณี       

ขอพิพาทหมูเกาะระหวางชาติจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ที่ยังไมไดรับ  

การแกไข ซึ่งเมื่อรวมเขากับสถานการณการเปล่ียนผานอำนาจมาสู

ผูนำท่ีมีแนวนโยบายตางประเทศที่ไมผอนปรน ก็อาจจะทำใหโอกาส    

ในการเผชิญหนาระหวางประเทศดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี แม      

ความตึงเครียดดังกลาวอาจไมไดสงผลกระทบโดยตรงตอการสงออก

ของไทย แตคงตองคำนึงถึงผลกระทบทางออมที่อาจเกิดขึ้นหาก     

ความขัดแยงทวีความรุนจนมีผลกระทบตอภาพรวมการคาในภูมิภาค 

ก็คงจะทำใหไทยในฐานะประเทศผูสงออกหลักในเอเชียยากท่ีจะ      

หลีกเลี่ยงผลกระทบดังกลาวได   

กลุมสินคาดาวรุง กลุมสินคาที่ปรับตัวดีขึ้นกวาป 2555 กลุมสินคาตองเรงปรับตัว 

ตารางที่ 1 ศักยภาพสินคาสงออกสำคัญในป 2556 

-  รถยนต อุปกรณและชิ้นสวน 

-  เชื้อเพลิงสำเร็จรูป ปโตรเคมี   

 และพลาสติก 

-  เหล็กและผลิตภัณฑ  

 

-  คอมพิวเตอรและสวนประกอบ 

-  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

-  เครื่องใชไฟฟา 

-  ยางพาราและผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 

-  อาหารแปรรูป  

 (ไก กุง อาหารทะเลกระปองและแปรรูป) 

-  ขาว 

-  อาหารสัตว 

-  ผาผืน สิ่งทอ และเครื่องนุงหม 

-  อัญมณีและเครื่องประดับ 

-  ไมและผลิตภัณฑไม 

-  เฟอรนิเจอร 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย ประเมินโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย 
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อยางไรก็ตาม กรณีที่จัดวาเปนการโอนเลขหมายประจำตัวสินคา

สากล มีดังนี้   

•  ควบรวมกิจการ 

•  หยุดกิจการแลวใหผูอื่นใชเลขหมายแทน 

•  การเปลี่ยนสภาพจากบุคคลเปนบริษัท  

•  การเปลี่ยนสภาพจากบุคคลเปนคณะบุคคล 

•  การแปรสภาพกิจการจากบุคคลเปนนิติบุคคล เชน  

 จากหางหุนสวนสามัญ เปนหางหุนสวนจำกัด  

•  การแปรสภาพจากนิติบุคคลเปนอีกนิติบุคคล เชน  

 จากหางหุนสวนจำกัด เปนบริษัทจำกัด 

•  สมาชิกไมมีความจำเปนในการใชเลขหมาย  

 แตตองการใหผูอื่นใชเลขหมายแทน 

• การเขาซื้อกิจการ 

•  การแยกกิจการ เปนตน 

 

¡
 ÒÃà¢ŒÒ«×้ÍáÅÐ¤ÇºÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃ  

  (Acquisitions and Mergers) 

 จำนวนสินคาขององคกรที่ถูกเขาซื้อมีการตรวจนับกอนเกิด

กระบวนการเขาซื้อและควบรวมกิจการ ทั้งนี้ สินคาขององคกรท่ีมี        

การผลิตเกิดข้ึนภายหลังจากการเขาซ้ือและควบรวมกิจการจะสามารถ

ใชเลขหมายประจำตัวสินคาสากลเลขหมายเดิมได ถาองคกรท่ีเขาซื้อ

ยังคงสถานะเปนสมาชิกของ GS1  

TRENDY TECH

¡ÒÃâÍ¹à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÊÔ·¸Ô¡ÒÃà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ 

àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇÊÔ¹¤ŒÒÊÒ¡Å (GTIN) 

¡Ã³Õ¡ÒÃâÍ¹àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇÊÔ¹¤ŒÒÊÒ¡Å (GTIN) ¨Ðáμ¡μ‹Ò§¡Ñº¡ÒÃ¢Íà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢ŒÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ 

¡Å‹ÒÇ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ª×่Í¹ÔμÔºØ¤¤Å¹Ñ้¹¨ÐÁÕÃÐºØªÑ´à¨¹ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§       

¢ŒÍ¤ÇÃ·ÃÒºÇ‹Òä´ŒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹ª×่Í¹ÔμÔºØ¤¤Å  

การเขาซื้อและควบรวมกิจการตามหลักกฎหมาย หมายความวา 

สินทรัพย สถานท่ี รวมทั้งเลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกร (GS1 

Company Prefix) ขององคกรเดิมจะตกเปนสิทธิ์ขององคกรใหมที่        

เขาซื้อและควบรวมกิจการ สินคาขององคกรที่เขาซื้อซึ่งถูกผลิตหลังจาก

ที่องคกรผานกระบวนการเขาซ้ือและควบรวมกิจการจะสามารถใช        

เลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกรเดิมได เนื่องจากองคกรที่เขาซื้อมีสิทธิ์

อยางสมบูรณในการควบคุมการดำเนินงานขององคกรที่ถูกเขาซื้อ  

ถาหากองคกรท่ีเขาซื้อสามารถกำหนดใหสินคาทุกชนิดขององคกร

ใชเลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกร เลขหมายเดิม หรือเลขหมายใหม

เพียงหมายเลขเดียวได ทั้งน้ี สิ่งสำคัญ คือ ตองแนใจวาคูคาได               

รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายใตระยะเวลาท่ีเหมาะสม และองคกร                

จะตองระมัดระวังเม่ือตัดสินใจท่ีจะใชเลขหมายประจำตัวบริษัท/                

องคกรเพียงหมายเลขเดียว เนื่องจากอาจกอใหเกิดความยุงยากใน                

การเปลี่ยนแปลงขอมูลใหกับผูเกี่ยวของ 

 

¡
 ÒÃà¢ŒÒ«×้Í¡Ô¨¡ÒÃºÒ§Ê‹Ç¹  

 
 (Partial Purchase) 

 ในกรณีที่องคกรแหงหน่ึงไดเขาซ้ือกิจการเพียงบางสวนของ

องคกรอีกแหงหน่ึง เชน การเขาซื้อบางแผนกหรือบางฝายขององคกร 

ซึ่งถาหากเลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกร ของแผนกนั้นไมไดถูกซ้ือ 

องคกรที่เขาซื้อจะตองเปลี่ยนเลขหมายประจำตัวสินคาสากลใหกับ

สินคาของแผนกภายในระยะเวลาหน่ึงปหลังจากที่มีการซื้อแผนกนั้น 
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TRENDY TECH

โดยท่ัวไปแลวเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการใชเลขหมาย

ประจำตัวสินคาสากล รวมทั้งหมายเลขบงชี้เฉพาะ

อื่นๆ ของ GS1 จะตองมีการพิจารณาและระบุใน

สัญญากอนที่เขาซ้ือ องคกรที่ เขาซ้ือควรกำหนด        

เลขหมายประจำตัวสินคาสากลใหมใหกับสินคา       

ของแผนกท่ีเขาซ้ือ ซึ่งอาจทำไดโดยการเปลี่ยน         

รายละเอียดหรือรูปแบบบนบรรจุภัณฑใหม อยางไร

ก็ตาม องคกรที่ไดขายกิจการจะตองไมทำการจัดสรร

เลขหมายประจำตัวสินคาเดิมใหกับสินคาอ่ืนภายใน

ระยะเวลาส่ีปหลังจากที่มีการขายกิจการ 

 

¡
 ÒÃáÂ¡¡Ô¨¡ÒÃ  

 
 (Split or Spin-Off)  

 ในกรณีที่องคกรแหงหน่ึงมีการแยกกิจการ

ออกเปนองคกรที่มากกวาหนึ่งแหง เลขหมายประจำ

ตัวบริษัท/องคกร ขององคกรเดิมจะสามารถถูกโอนไป

ใหกับองคกรใหมไดเพียงแหงเดียวเทาน้ัน องคกร 

แหงอื่นๆ ภายหลังจากการแยกกิจการจะตองทำการ

ขอเลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกรใหมจาก GS1 

ซึ่งการตัดสินใจที่จะโอนเลขหมายประจำตัวบริษัท/

องคกรเดิมใหกับองคกรใหมแหงใดนั้น ควรยึดหลักใน

การพิจารณาใหองคกรที่ไดรับเลขหมายประจำตัว

บริษัท/องคกรเดิมจะทำใหการเพ่ิมเลขหมายประจำ

ตัวสินคาสากลใหมมีความซับซอนนอยท่ีสุด ทั้งนี้  

การตัดสินใจควรตองมีการกระทำสัญญาเปน          

ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 

สินคาเดิมกอนการแยกกิจการอาจไมจำเปน         

ตองมีการจัดสรรเลขหมายประจำตัวสินคาสากลใหม 

อย างไรก็ตามสินค าที่ ถู ก โอนไปยั งองคกรที่ มี            

เลขหมายประจำตัวบริษัท/องคกรใหม ควรที่จะตองมี

การจัดสรรเลขหมายประจำตัวสินคาสากลใหม            

ใหกับสินคา ซึ่งอาจทำหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลง           

รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ โดยจะทำใหลูกคา

สามารถสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย 

ในสวนขององคกรท่ีไดรับเลขหมายประจำตัว

บริษัท/องคกรเดิม กอนแยกกิจการควรที่จะตองเก็บ

บันทึกขอมูลสินคาที่ถูกโอนไปยังองคกรอีกแหง ทั้งนี้ 

องคกรน้ันจะตองไมนำตัวเลขประจำตัวสินคาสากล

ของสินคาเดิมท่ีถูกโอนไปยังองคกรอีกแหงกลับมาใช

ใหมเปนระยะเวลาอยางนอยสี่ปหลังจากที่สินคาเดิม

ชิ้นสุดทายน้ันถูกจำหนายออกไป ดังนั้น องคกรท้ัง

สองแหงจะตองมีการติดตอส่ือสารกันเพ่ือใหรับทราบ

ถึงวันที่สินคาเดิมชิ้นสุดทายมีการจำหนายออกไป 

25GS

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâÍ¹àÅ¢ËÁÒÂ 
 

เอกสารประกอบการโอนเลขหมาย มีดังนี้ 

เอกสารของผูโอน 

กรณีเปนนิติบุคคล 

1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน)  

2.  สำเนา ภ.พ. 20 

3.  หนังสือแจงขอโอนเลขหมาย  

กรณีเปนบุคคล 

1.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน  

2.  ทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนรานคา) 

3.  หนังสือแจงขอโอนเลขหมาย 

 

เอกสารของผูรับโอน 

กรณีเปนนิติบุคคล 

1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน) 

2.  สำเนา ภ.พ. 20 

3.  สำเนางบกำไร-ขาดทุน ปลาสุด 

4.  รูปภาพสินคา (รูปถาย โบรชัวร แบบฉลากสินคา เลือกมา 1 ภาพ) 

5.  ใบสมัครจริง (จะมารับที่สถาบันฯ หรือใหจัดสงทางไปรษณีย 

 โดยลงทะเบียนขอไดที่ www.gs1thailand.org)  

กรณีเปนบุคคล 

1.  สำเนาบัตรประชาชน 

2.  สำเนาทะเบียนบาน 

3.  สำเนา ภ.ง.ด. 90, 91 หรือ 94 ตัวใดตัวหนึ่ง  

 ถาไมมี สถาบันฯ มีหนังสือรับรองรายไดใหกรอก 

4.  รูปภาพสินคา (รูปถาย โบรชัวร แบบฉลากสินคา เลือกมา 1 ภาพ) 

5. ใบสมัครจริง (จะมารับที่สถาบันฯ หรือใหจัดสงทางไปรษณีย 

 โดยลงทะเบียนขอไดที่ www.gs1thailand.org   

เอกสารของผูโอนและผูรับโอน 

1.  บันทึกขอตกลงการโอนสิทธิ (เซ็นและประทับตราทั้ง 2 ฝาย) 

 * เอกสารทุกแผน เซ็นและประทับตรา โดยผูมีอำนาจตามหนังสือ 

  รับรองทุกแผน 

    * แนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงินปลาสุด 

 

สมาชิกตองชำระคาบำรุงปลาสุดกอน โดยตองแนบสำเนาใบเสร็จเปน

เอกสารประกอบการโอน สวนการดำเนินการโอนเลขหมายน้ันมีคาธรรมเนียม

การโอน 7, 000 บาทตอ 1 ชุดเลขหมาย โดยระยะเวลาดำเนินการโอน            

เลขหมายน้ันจะใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาหหลังจากเอกสารครบถวนและ

ชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว 
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TRENDY TECH

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢ŒÍÁÙÅª×่Í ·Õ่ÍÂÙ‹ ¢Í§ÊÁÒªÔ¡Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å   

การเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ ที่อยูของสมาชิกสถาบันรหัสสากล เมื่อทางสมาชิกมี

การเปล่ียนแปลงขอมูล เชน เปล่ียนแปลงชื่อบุคคล บริษัท ที่อยูใบกำกับภาษี 

สามารถแจงเปล่ียนแปลงขอมูลของทานมาท่ีสถาบันฯ ไดตลอดเวลา การแจง

เปลี่ยนแปลงขอมูลจะเปนประโยชนตอสมาชิกในกรณีการจัดสงเอกสาร วารสาร เพื่อ

เปนการอัพเดทขาวสารจากทางสถาบันฯ และการชำระคาบำรุงสมาชิก (หรือการตอ

อายุสมาชิก) จะทำใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการออกใบกำกับภาษี  

เอกสารที่ตองใชในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในนามบริษัท 

1.  แบบฟอรมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล  

 (สามารถดาวนโหลดในเว็บไซต  www.gs1thailand.org) 

2.  หนังสือรับรองบริษัทฯ (ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน) 

3.  สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี หรือ ภ.พ. 20,01 หรือ 09 

4.  ในกรณีกรรมการผูมีอำนาจเปนชาวตางชาติ  

 ตองใชสำเนาพาสปอรตและเซ็นรับรอง 

5. เอกสารทุกแผนตองประทับตราบริษัทฯ  

 และเซ็นโดยผูมีอำนาจตามหนังสือรับของบริษัทฯ 

เอกสารที่ตองใชในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในนามบุคคล 

1.  แบบฟอรมแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล  

 (สามารถดาวนโหลดในเว็บไซต www.gs1thailand.org) 

2.  สำเนาบัตรประจำประชาชน 

3.  สำเนาทะเบียนบาน 

3.  เอกสารทุกใบตองเซ็นสำเนาถูกตอง 

¡ÒÃ Update E-mail ÊÁÒªÔ¡Ê¶ÒºÑ¹Ï   

ขณะน้ีสถาบันฯ กำลังทำการอัพเดทขอมูลสมาชิก ดังน้ัน           

จึงขอความกรุณาทานสงขอมูลอีเมลใหมมาท่ี info@gs1thailand.org 

โดยใชหัวขอ “การแจงเปล่ียนอีเมล” เพื่อเปนการอัพเดทฐานขอมูลและ      

สิทธิประโยชน ที่ใหทานสมาชิกไดรับขอมูลขาวสารกอนใคร 
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ที่ผานมาเรามักจะไดยินวงการอุตสาหกรรมพูดกันมากถึงอารเอฟไอดี 
(Radio Frequency Identification; RFID) เทคโนโลยีอัจฉริยะตัวใหม 
ที่วากันวาจะปฏิวัติการผลิต การจัดจำหนาย และกระบวนการซัพพลายเชน
ทั่วโลก  

 
RFID & its Benefit 

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีนั้นมีประโยชนที่หลากหลาย สามารถ
ประยุกตใชงานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงในตลาดสุขภาพ   
ทั่วโลกซึ่งไดมีการนำเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชงานเพิ่มมากขึ้น     
เพ่ือติดตามผูปวย อุปกรณทางการแพทย และเพิ่มความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของการขนสงผลิตภัณฑ โดยการติด RFID Tag กับผูปวย 
อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือเปนการบงช้ี และติดตามบุคคลหรือ 
สิ่งของนั้นๆ นับวาเปนจุดเปล่ียนคร้ังสำคัญของอุตสาหกรรม            
ดานสุขภาพ 

จากความสามารถของเทคโนโลยีนี้ เอง โดยเฉพาะในแวดวง 
Healthcare ที่สงผลประโยชนโดยตรงในการชวยลดคาใชจาย          
การดำเนินการไดอยางมหาศาล และมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน 

 1. การบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) -    
ความสามารถในการคนหาสินทรัพยดวยเครื่องอานแบบมือถือ 
(Handheld Reader) ซึ่งชวยลดการจัดซื้อ จัดหา การใชสินทรัพยที่ดีขึ้น 
และชวยลดระยะเวลาในการคนหาอุปกรณอีกดวย 

 2. การดูแลผูปวย (Patient Care) - ความสามารถในการ     
ระบุตัวผูปวยไดอยางถูกตอง รวมถึงข้ันตอนการเขารับการรักษาและ
ตำแหนงเตียงที่ไดมีการกำหนดไวอยางแมนยำ 

 3. การบริหารจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) - 
ความสามารถในการระบุสินคาท่ีมีในคงคลัง ณ ปจจุบัน และสินคา
คงคลังที่มีการนำออกไปใช จะถูกตัดออกจากระบบสต็อกอยาง Real Time 

มุมมองจากการใชงานดานตาง ๆ จะเห็นวาเทคโนโลยี RFID นี้    
เปนตัวชวยหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถาน-
พยาบาล และสรางความม่ันใจแกผูใชบริการสถานพยาบาลในการ   
เขารับความชวยเหลือทางการแพทยไดอยางทันทวงที สวนสำคัญ    
จากการใชมาตรฐานซัพพลายเชนระดับโลกในดาน Healthcare        
นั้นก็คือ ทำใหเกิดความปลอดภัยตอผูปวยและยังชวยประหยัดคาใชจาย
ในการดำเนินการ ซึ่งถือวาเปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการเปน
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในซัพพลายเชนทางดาน Healthcare  

ดวยเหตุนี้เอง การตลาดของ RFID จึงมีแรงกระตุนใหมีการเปลี่ยนโฉม 
รวมถึงโลกของ Healthcare คงมีอะไรตองทำอีกมากมาย ดังจะเห็นไดจาก
ผูผลิตและผูใหบริการ RFID ไดมีความพยายามเพ่ิมโซลูชั่นใหม ๆ สำหรับ
การใชงานเทคโนโลยี RFID และมีการผนึกกำลังเพ่ือใหการบริการ            
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญน้ีจะสรางความม่ันใจ
แกผูที่กำลังคิดจะใชเทคโนโลยีตัวนี้อยูไดเปนอยางดี 

ผูที่สนใจใชงาน RFID ติดตอรับคำปรึกษา และเรียนรู เทคโนโลยี       
ดาน RFID ไดที่ สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟ
ไอดีแหงประเทศไทย 

àμÃÕÂÁμÑÇà¢ŒÒÊÙ‹ AEC ¡Ñº¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â �¡ÅÒ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 

áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 

 & Healthcare Business 

ËÒ¡¡Å‹ÒÇ¶Ö § à·¤â¹âÅÂÕ·Õ่¡ÓÅÑ §¨ÐÁÕº·ºÒ·ÍÂ‹ Ò§ÁÒ¡μ‹ Í        

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ã¹»̃¨¨ØºÑ¹áÅÐÍ¹Ò¤μÍÑ¹ã¡ÅŒ à¾×่ÍàμÃÕÂÁμÑÇ

à¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (AEC) ã¹»‚ ¾.È. 2558      

·Õ่¨ÐÁÒ¶Ö§¹Õ้ ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃËÅÒÂæ ·‹Ò¹¤§Ê§ÊÑÂÇ‹Ò¨ÐÁÕà·¤â¹âÅÂÕ

·Õ่´Õ ÁÕÁÒμÃ°Ò¹ μÅÍ´¨¹ÁÕº·ºÒ·μ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ÁÒ¡¶Ö§

¢¹Ò´¹Ñ้¹àÅÂËÃ×Í? 

RFID 

¡Ô¨¡ÃÃÁ ÇÑ¹-à´×Í¹-»‚ Ê¶Ò¹·Õè 

หลักสูตร เทคโนโลยี RFID  

กับการประยุกตใชในองคกร  

ยุค AEC 

หลักสูตร รูจักเทคโนโลยี RFID  

แบบมืออาชีพ รุนที่ 3 

หลักสูตรการประยุกตใช 

เทคโนโลยี RFID เพื่อการจัดการ 

โลจิสติกส และซัพพลายเชน 

หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรม 

เพื่อเพิ่มมูลคางานใหกับระบบ 

RFID (RFID Programming ) 

21 มี.ค. 56 

 

 

3 เม.ย.56 

 

4 เม.ย.56 

 

 

26 เม.ย.56 

ณ ศูนยสาธิต 

RFID  

 

ณ ศูนยสาธิต 

RFID  
 

ณ ศูนยสาธิต 

RFID  

 

ณ ศูนยสาธิต 

RFID  

ตารางการอบรม เดือนมีนาคม - เมษายน 2556 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม:  
สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คุณวิไลลักษณ ศิริคุม โทรศัพท: 0 2345 1211, 0 2345 1213, 0 2345 1231  
โทรศัพทมือถือ: 08 1923 5400 โทรสาร: 0 2345 1232  
อีเมล: wilailaks@off.fti.or.th; rfid.th@gmail.com เว็บไซต: www.rfid.or.th   
เฟซบุค: www.facebook.com/rfid.thailand  
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1. Industry Engagement 

 

Healthcare 

• GS1 Healthcare 
องคกรในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพในประเทศไทย      

ไดรวมตัวเปน GS1 Thailand HUG (Healthcare User Group)         
ซึ่งมาตรฐานสากล GS1 สามารถนำมาประยุกตใชงานตลอดซัพพลายเชน
สุขภาพ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ลด           
ขอผิดพลาดในการรักษาแกผูปวย โดยนำ เลขหมายประจำตัวสินคา-
สากล (Global Trade Item Number; GTIN) ในการบงชี้ยาและ       
เวชภัณฑ ตั้งแตหนวยการใชงาน จนกระท่ังถึงหนวยโลจิสติกสได 
ตลอดทั้งซัพพลายเชน 
 

Retail 

• ธุรกิจคาปลีก (Retailer)  
มาตรฐาน GS1 เปนสวนหน่ึงท่ีผลักดันความเจริญเติบโต             

ในอุตสาหกรรมคาปลีก โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซอนและ   
คาใชจาย ไดแก มาตรฐานในการสงขอความอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Business Messaging) การประสานขอมูล (Data 

Synchronization) การกำหนดรหัส RFID (Radio Frequency 
Identification) ซึ่งเปนปายอิเล็กทรอนิกสที่สามารถอานคาโดยผาน
คล่ืนวิทยุจากระยะหางเพ่ือตรวจและติดตามวัตถุประสงคและ         
การประยุกตใชงาน มาตรฐานของขอมูลสินคา (Global Data 
Synchronization Network; GDSN) และมาตรฐานของการตรวจสอบ-
ยอนกลับ (Traceability) เปนตน 

 
Transport and Logistics 

• Transport and Logistics 
ระบบมาตรฐานสากล GS1 เพ่ือการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรม

ดานโลจิสติกสและการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน 

ãËŒ¡ŒÒÇä¡Åä»·Ñ่ÇâÅ¡ 

àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¸ØÃ¡Ô¨... 

GS1 STANDARD

Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å (GS1 Thailand) ¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»š¹¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹   

ã¹¡ÒÃÍÍ¡àÅ¢ËÁÒÂºÒÃ �â¤Œ´ÁÒμÃ°Ò¹ÃÐººÊÒ¡ÅáÅŒÇ ÂÑ§ãËŒ        

¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐÁÕºÃÔ¡ÒÃ¤ÃºÇ§¨Ãá¡‹ÊÁÒªÔ¡…à¾×่ÍàÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾

¸ØÃ¡Ô¨...ãËŒ¡ŒÒÇä¡Åä»·Ñ่ÇâÅ¡ 
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GS1  STANDARD

ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàμÔÁ  

พรอมรับคำปรึกษาไดที่ สถาบันรหัสสากล 
โทรศัพท  0 2345 1194-1198 
อีเมล info@gs1thailand.org 
เว็บไซต www.gs1thailand.org 

เฟซบุค www.facebook.com/GS1Thailand 

การใชงานเลขหมาย Serial Shipping Container Code (SSCC)      
บนหนวยโลจิสติกสรวมกับขอความอิเล็กทรอนิกส Despatch Advice 
(DSADV) ในการขนสงสินคา การใชงานบารโคด GS1-128 ใน         
การจัดการสินคาภายในคลังสินคา และการใชงานเลขหมาย Global 
Returnable Asset Identifier (GRAI) ในการบริหารจัดการสินทรัพย
หมุนเวียน รวมถึงการติดตามและตรวจสอบสินคาดวยระบบมาตรฐาน
สากล EPCIS เปนตน 

 
 

2. Solution 

 

Traceability 

• GS1 Global Traceability  
ระบบตรวจสอบยอนกลับ หรือ GS1 Global Traceability เปน    

การประยุกตใชมาตรฐานสากล GS1 ในการบงช้ีสินคา บริการ และ
สถานที่ (Global Location Number; GLN) อยางไมซ้ำซอนกันทั่วโลก 
และบันทึกไวในระบบตัวสินคาและบริการ ไมวาจะเปนขอมูล Batch/
Lot Number วันที่ผลิต/หมดอายุ ของสินคา ผูผลิตสินคา เพื่อประโยชน    
ในการติดตามตัวสินคา (Tracking) ไดตลอดทั้งซัพพลายเชน 

 
MobileCom 

• โทรศัพทมือถือกับสัญลักษณบารโคด (MobileCom) 
MobileCom เปนการเสนอแนวทางการนำบารโคดมาตรฐานสากล 

GS1 มาใชงานรวมกับโทรศัพทมือถือ โดยการใชงานรวมกับสัญลักษณ
บารโคดซึ่งกอใหเกิดประโยชนมากมาย อาทิเชน “Packaging” ซึ่งเพิ่ม
ความสะดวกใหผูบริโภคสามารถใชโทรศัพทมือถือสแกนสัญลักษณ
บารโคดที่ติดมากับตัวสินคา เพื่อเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑทางหนาจอ
โทรศัพทมือถือ 

 
 

3. Service 

 

Training 

สถาบันรหัสสากล มีบริการจัดคอรสอบรมเพ่ือประโยชนแกสมาชิก
และผูที่สนใจ ตั้งแตคอรสในระดับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับบารโคด     
ไปจนถึงคอรสอบรมในระดับเชิงลึก กรณีศึกษาเกี่ยวกับบารโคดระบบ
มาตรฐานสากลท่ีสามารถนำไปประยุกตใชในธุรกิจของทาน พรอมทั้ง
บ ริการจัดอบรมในสถานท่ีของผูประกอบการโดยทีมวิทยากร              
ผูเชี่ยวชาญ 

 
Verify 

บริการตรวจสอบคุณภาพบารโคด (Barcode Verify Service) 
สถาบันรหัสสากลเปนสถาบันแหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีบริการ    
ตรวจสอบคุณภาพบารโคดตามมาตรฐานสากล GS1 โดยออก          
ใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบารโคด ซึ่งสามารนำไปเปน
แนวทางแกไขปญหาตางๆ เชน ปรับปรุงคุณภาพในการพิมพบารโคด 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของสัญลักษณบารโคด โดยสมาชิกของ
สถาบันรหัสสากลไดรับสิทธิพิเศษ ตรวจสอบฟรีสำหรับ 20 ใบรายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพบารโคดแรกในแตละป 

 
Site Visit 

บริการนำเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยกระจายสินคาบริษัท    
ชั้นนำตางๆ เพ่ือศึกษาขอมูลประสบการณ รูปแบบการจัดการ และ 
การบริหารของสถานประกอบการจริง แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณในดานตางๆ เชน การบริหารการผลิต การจัดการสินคา
คงคลัง การตรวจสอบคุณภาพสินคา และการขนสงสินคา เปนตน 

 
 

4. Alliance 

 

Vendor Alliance Program 

“สรางความเช่ือมั่นใหแกธุรกิจของคุณ และงายตอการเขาถึง      
กลุมลูกคาที่ตรงกลุมเปาหมาย สำหรับการแนะนำสินคาและบริการ” 

สถาบันรหัสสากลไดจัดทำโครงการและกิจกรรมผานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ และงานอีเวนทตางๆ เพ่ือเผยแพรและสงเสริมการใช
บารโคดระบบมาตรฐานสากล GS1 System ใหกับสมาชิกฯ และ         
ผูสนใจทั่วไป ซึ่งรวมถึงการใหบริการดานฮารดแวร ซอฟตแวร            
ในการนำบารโคดไปประยุกตใชโดยผานผูใหบริการ หรือ Vendor 
Program เพ่ือตอบสนองความตองการใหกับสมาชิกฯ ไดอยาง        
ครบวงจรและเต็มประสิทธิภาพ กาวทันโลกเศรษฐกิจการคาและ   
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
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1. Strategy, Structure, Rivalry 

 • สถาบันอาหารไดยกรางยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลกซึ่ ง
สอดคลองกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ครอบคลุมกลยุทธหลัก คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ  
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต การบริหารจัดการเพ่ือสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 2) ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณ อัตลักษณ       
ครัวไทยสูครัวโลก และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางดานการตลาด 
3) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาคุณคาใหแกวัตถุดิบทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑอาหาร ตลอดหวงโซอุปทานใหตอบสนอง
ความตองการของผูแปรรูปและผูบริโภค 4) ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร การจัดการองคความรู และสรางเครือขายความรวมมือท้ังใน
และตางประเทศ  
 

2. Factor Condition 

•  ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับ 8 ของโลก  
• ไทยเปนผูนำในการสงออกอาหาร เชน ขาว ปลาทูนากระปอง  
 สับปะรดกระปอง ไกแปรรูป กุงแปรรูป  
• ในป 2523-2532 และ 2533-2542 เปนตนมา ไทยนำเขา 
 เทคโนโลยีดานอาหารจำนวนมาก สงผลใหมีการสงออกสินคา 
 แชเย็นแชแข็งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังไดปรับปรุงกระบวนการผลิตใหถูก 
 สุขอนามัย เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และสอดคลองกับกฎระเบยีบ 
 ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
• การผลิตไดมาตรฐานระดับสากล ประเทศไทยมีหนวยงาน 
 ตรวจสอบ/ออกใบรับรองมาตรฐานที่ไดรับอนุญาตหลายแหง  

 โดยมาตรฐานสินคาอาหารของไทยสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

 นอกจากนั้นยังมีการใชระบบรับรองมาตรฐาน เชน GMP HACCP  
 และ ISO สำหรับสินคาหลายชนิด  
• ประเทศไทยอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ ประมง  
 และผลผลิตทางการเกษตร โดยกวารอยละ 80 ของวัตถุดิบ 
 สามารถหาไดในประเทศในราคาที่ไมแพงนัก   

 

3. Demand Condition 

• ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น อาหารเปนสินคาที่มีความจำเปนของ 
 ผูบริโภคทุกคน 
• เอเชียแปซิฟกมีจำนวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะจีนและ 
 อินเดียที่มีประชากรรวมกันประมาณรอยละ 37 ของประชากรโลก  
 จึงนาจะเปนโอกาสทางการตลาดท่ีสำคัญ 
• ประเทศมุสลิมมีประชากรรอยละ 30 ของประชากรโลก และ 
 มีการเติบโตสูง จึงเปนโอกาสสำหรับสินคาฮาลาล  
• แนวโนมตลาดโลกมีผูสูงอายุมากขึ้น ทำใหเกิดทั้งโอกาสและ 
 ขอจำกัด ไดแก 1) โอกาสของการเพิ่มผลิตภณัฑอาหารสำหรับ 
 ผูสูงอายุ 2) การปรับเปลี่ยนสายการผลิตตองคำนึงถึงจำนวน 
 คนงานที่มีปริมาณลดลง 
• ผูบริโภคหวงใยสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากขึ้น  
• จำนวนประชากรที่ยากจนในบางพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น  
 การพิจารณาเรื่องตลาดของสินคาอาหารจึงตองเจาะกลุมตลาด 
 ใหตรงกับสินคาของประเภทอาหารท่ีแตกตางกัน  
• ผูบริโภครุนใหมใหความสำคัญกับภาวะโลกรอน ตองการอาหาร 
 ที่ปลอดภัย ติดฉลากชัดเจน และการสงเสริมการตลาดตองสื่อ 
 ใหคนรุนใหมไดรับรูถึงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

 

4. Related and Supported Industry 

• มีผูประกอบการดานอาหารชั้นนำกวา 10,000 ราย  
 มีผูผลิตอาหารรายใหญทั้งสัญชาติไทยและตางชาติ 
• อุตสาหกรรมอาหารของไทยหลากหลายและเขมแข็ง มีการ 
 พัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารที่กาวหนาที่สุดใน 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
• ชองทางการจัดจำหนายเปลี่ยนไปโดยมีความหลากหลายมากข้ึน  
 ทั้งโมเดิรนเทรด อินเทอรเน็ต โซเชียลเน็ตเวิรก เปนตน  
 
 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 

ã¹¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È Œ́Ò¹ÍÒËÒÃ¢Í§ä·Â 

KITCHEN OF THE WORLD

àÁ×่ÍÇÔà¤ÃÒÐË �¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È Œ́Ò¹ÍÒËÒÃ¢Í§ä·Â 

¾ºÇ‹Ò»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ´Ñ§¹Õ้ 

โดย: ดร. ไพศาล มะระพฤกษวรรณ 
ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
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In-house Training 

 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน     
บารโคดเบ้ืองตน เพ่ือนำความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติ จึงได
จัดการอบรมในหัวขอ “เทคโนโลยีบารโคดมาตรฐานสากล GS1      
ในการบริหารจัดการธุรกิจ” ถายทอดความรูโดยคุณเปรมฤดี คุณณา 
วิทยาการผู เ ช่ียวชาญของสถาบันรหัสสากล เม่ือวันเสารที่ 2 
กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ณ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี โดยมีผูประกอบการและเจาของธุรกิจที่สนใจ            
เขารวมอบรม  

¢‹ÒÇ¡ÒÃÍºÃÁ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 

¼ÙŒ·Õ่Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹ �âËÅ´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐÊÓÃÍ§·Õ่¹Ñ่§ä Œ́·Õ่ www.gs1thailand.org  

ËÃ×Í·Õ่½†ÒÂ½ƒ¡ÍºÃÁ â·ÃÈÑ¾·�: 0 2345 1197 

·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨Ñ´â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÍºÃÁμ‹Ò§æ ã¹ª‹Ç§à ×́Í¹àÁÉÒÂ¹ – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556 ´Ñ§¹Õ้ 

*สมาชิกเกาที่สมัครเกิน 2 เดือน หากตองการเขารวมอบรมเสียคาใชจายทานละ 500 บาท 

 
ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃÍºÃÁ à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556  

เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนบารโคดสามารถนำหลักเกณฑขอกำหนดตางๆ ของการสรางและการนำบารโคดไปใชอยางถูกตอง 
เปนไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำหนดใหสมาชิกรายใหมทุกรายตองผานการอบรม “การใชบารโคดมาตรฐาน GS1 และ GS1 - 128          
ในการจัดการสินคา” สำหรับสมาชิกรายใหม ลงทะเบียนและเขาอบรมภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันรับอนมุัติเปนสมาชิก 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ à¹×éÍËÒËÅÑ¡ÊÙμÃ ÇÑ¹·Õè¨Ñ´ ÍÑμÃÒ¤‹ÒÍºÃÁ 

ความรูเบื้องตนการใชมาตรฐานสากล  

GS1 Barcode ในธุรกิจ 

 

 

การใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 

และ GS1-128 ในการจัดการสินคา 

 

 

 

 

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

การประยุกตใชและตรวจสอบ 

คุณภาพบารโคดเพื่อการใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- แนะนำเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  

- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1  

- ประโยชนการใชบารโคดมาตรฐานสากล 

- สิทธิประโยชนในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล 

- บารโคดมาตรฐานระบบ GS1 

- โครงสรางเลขหมายบารโคดมาตรฐาน GS1 System 

- การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา 

- การประยุกตบารโคดมาตรฐาน GS1-128 

- GS1- 128  Application Identifiers (AI’s) 

- การจัดการซัพพลายเชนในแบบจำลอง  

- แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน 

- ความสัมพันธของโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

- การบริหารจัดการคลังสินคา 

- การบริหารสินคาคงคลัง 

- การจัดการการขนสง 

- Workshop เพื่อเสริมความรูความเขาใจ 

- การกำหนดเลขหมายบริษัท เลขหมายประจำตัวสินคา 

- การเลือกวิธีการจัดพิมพและคุณลักษณะของเครื่องสแกนบารโคด 

- การเลือกใชบารโคดใหเหมาะกับผลิตภัณฑ 

- ขอกำหนดและเทคนิคการใชบารโคด 

- มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบารโคด 

- วิธีการตรวจสอบคุณภาพบารโคดเพื่อการใชงานจริง 

30 เมษายน 

28 พฤษภาคม 

25 มิถุนายน 

 

9, 23 เมษายน  

7, 21 พฤษภาคม 

4, 18 มิถุนายน 

 

 

 

11 เมษายน  

13 มิถุนายน 

 

 

 

 

26 เมษายน  

31 พฤษภาคม  

21 มิถุนายน 

 

บุคคลทั่วไป: ฟรี 

 

 

 

สมาชิกGS1:  ฟรี*  

บุคคลทั่วไป: 1,200 บาท 

 

 
 

สมาชิก GS1  

และสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

:  1,600 บาท 

บุคคลทั่วไป: 2,000 บาท 

 

สมาชิก GS1  

และสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

: 1,600 บาท 

บุคคลทั่วไป: 2,000 บาท 
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ÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàμÔÁä´Œ·Õ่ 

¤Ø³¡ÒÃÑ³ÂÀÒÊ Ç‹Í§ÈÃÕà¨ÃÔÞªÑÂ 

Industry Engagement 

GS1 Thailand, The Federation of Thai Industries 
Queen Sirikit National Convention Center (Zone C) 3rd Floor, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey,  Bangkok 10110 

Tel: +66 2345 1191  Fax: +66 2345 1217-18 

E-mail: tsdgs1@gs1thailand.org 

ÂÔ¹´ÕÃ‹ÇÁãËŒ¢ŒÍÁÙÅ äÁ‹ÂÔ¹´ÕÃ‹ÇÁãËŒ¢ŒÍÁÙÅ 

“¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่¹‹Òàª×่Í¶×Í”  
(GS1 Trusted Source of Data for Thailand Product Information Data Pool) 

áºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ 

บริษัท 

ชื่อผูติดตอ 

ตำแหนง 

โทรศัพท  

โทรสาร  

อีเมล 

MEMBER SERVICE
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