คู่มือสำหรับประชำชน : การขออนุญาตใช้ /ต่ ออายุเครื่ องหมายรับรองข้ าวหอมมะลิไทย (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เงื่อนไขยืน่ คาขอ
1. การขออนุญาต (รายใหม่, การต่ออายุภายในกาหนด, ขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่) สามารถดาวน์โหลด
แบบหนังสื อแสดงความจานงขออนุญาตใช้หรื อต่ออายุเครื่ องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ www.ocs.dft.go.th
กลุ่มงานรับรองคุณภาพสิ นค้ามาตรฐาน กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารให้ครบแล้วยืน่ ที่กลุ่มงานรับรองคุณภาพสิ นค้ามาตรฐาน
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ส่วนภูมิภาคสามารถยืน่ คาร้องได้ที่สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดที่มีรายชื่อท้ายข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่ องหมายรับรอ
งข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2562
2. ในการยืน่ คาขอ สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วน
จากัด/ส่วนราชการ/สหกรณ์/องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ พร้อมประทับตรา
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(หมายเหตุ: -)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 กลุ่มงานรับรองคุณภาพสิ นค้ามาตรฐาน
16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก หรื อ www.ocs.dft.go.th
ในภูมิภาคสามารถยืน่ คาร้องที่สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด/ติดต่อด้วยตนเ
อง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 6 วันทาการ
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
และข้อมูลที่ผอู ้ นุญาตใช้/ต่ออายุเครื่ องหมายรับรองฯ

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้า
ส่งออก

ลำดับ

2)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ:
(ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบหรื อไม่ถูกต้
อง
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตใช้/ต่ออายุเครื่ องหมายรับรองทราบ
ระยะเวลาให้บริ การจะขึ้นอยูก่ บั การจัดการของผูข้ ออนุญาต/ต่ออายุเค
รื่ องหมายรับรองฯ))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอและดาเนินการจัดทาบันทึกเสนอ ผอ.มส.
เพื่อนาเรี ยนอธิบดีอนุญาต
(หมายเหตุ:
(นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ให้นบั รวมทั้งระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของอธิบดี
และการแจ้งผลการพิจารณา
อนุญาตให้ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตทราบและมารับด้วยตนเองหรื อ
ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับด้วย))

ระยะเวลำ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ

5 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้า
ส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หนังสื อแสดงความจานงขอใช้ หรื อต่ ออายุเครื่ องหมายรับรองข้ าวหอมมะลิไท
ย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (รู ปตราเครื่ องหมายฯ
ที่ใช้แสดงร่ วมกับเครื่ องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(หากผูป้ ระกอบการมีความประสงค์จะใช้รูปตราเครื่ องหมายฯ มากกว่า 1
เครื่ องหมาย ควรแสดงตราให้ครบถ้วน)
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นผู้ทาการค้ าขาออกซึ่งมาตรฐานสินค้ า
(มส.5)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เป็ นผูส้ ่งข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หนังสื อรับรองบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วนและวัตถุประสงค์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ยกเว้นกรณี เป็ นผูส้ ่งข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร)
ใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ หรื อวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรับรองรายงานการประชุมสหกรณ์ หรื อวิสาหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรับรองจากจังหวัดในแหล่ งผลิต
ทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริมคุณภาพและมาตรฐานข้ าวหอมมะลิไทยกับกรมการ
ค้ าต่ างประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อจาหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในประเทศ)
หลักฐานการซื้อ ใช้ หรื อจาหน่ ายข้ าวหอมมะลิไทยของผู้ผลิต ผู้จาหน่ าย
หรื อผู้ส่งออก แล้ วแต่ กรณี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ต้องซื้อหรื อใช้
จากผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูผ้ ลิตหรื อจาหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในประเทศ)
เอกสารการรับรองตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เช่ น GMP,
HACCP และ Codex หรื อมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ
ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
(กรณี เป็ นผูใ้ ช้ขา้ วหอมมะลิไทยเพื่อแปรรู ปเป็ นข้าวหอมมะลิไทยพร้อมบริ โภ
ค)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริ มสหกรณ์

-

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์

-

-

ลำดับ
9)

10)

11)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองกรณี มอบอานาจ)
หนังสื อเดินทาง หรื อวีซ่า หรื อใบอนุญาตทางานของชาวต่ างชาติ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. กรณี บุคคลต่างด้าว, 2. รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง
กรณี มอบอานาจ)
หนังสื อมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผูร้ ับมอบอานาจยืน่ บัตรประชาชนตัวจริ ง (เจ้าหน้าที่จดั ทาสาเนา))

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการกงสุล

-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)
3)
4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
0 2547 4746, 0 2547 5146
(หมายเหตุ: -)
เว็บบอร์ดสอบถาม ที่เว็บไซท์ http://www.dft.go.th
(หมายเหตุ: (ออนไลน์))
สายด่วน 1385
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์))
ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตในภาครัฐ

ลำดับ

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)

ชื่ อแบบฟอร์ ม
แบบหนังสื อแสดงความจานงขอใช้หรื อต่ออายุเครื่ องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: -

