คู่มือสำหรับประชำชน : การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ าแป้งมันสาปะหลังประเภทสตาร์ ช เป็ นงวด (มส.24/2) (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1.การขอใบรับรองมาตรฐานสิ นค้าแป้ งมันสาปะหลังเป็ นงวด ต้องเข้าระบบลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ (Registration Database) เพื่อขอ
User Name กลาง จากสานักบริ การการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศก่อนที่เว็บไซต์www.dft.go.th

2.ผูย้ นื่ คาร้องขอต้องเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐานสิ นค้าแป้งมันสาปะหลังกับสานักงานมาตรฐานสิ นค้า
3. ผูย้ นื่ คาร้องขอต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในคู่มือประชาชน
4.เมื่อได้รับการพิจารณาผ่านทางระบบแล้วให้นาเอกสาร มส.13/2 พร้อมบัตรผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี ที่มีการมอบอานาจ)
มายืน่ ด้วยตนเองที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้าในวัน และเวลาราชการ
เงื่อนไขยืน่ คาขอ
1. ผูย้ นื่ คาร้องขอต้องมาชาระค่าธรรมเนียมและรับ มส.24/2 ณ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก ชั้น 2 อาคารสานักงานมาตรฐานสิ นค้า
หลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ
จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบภายใน 1 วัน นับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้วเสร็ จ
หมายเหตุ:
1. การยืน่ คาร้องขอสามารถยืน่ คาร้องขอผ่านระบบได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาร้องในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสารที่ผยู ้ นื่ คาร้องขอได้บนั ทึกในระบบมีความบกพร่ อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
ผูย้ นื่ คาร้องขอต้องทาการแก้ไขภายใน 10
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
(หมายเหตุ: -)
ระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
http://ocs.dft.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นาที
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องแบบ มส.13/2
ที่ผทู ้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐานกรอกข้อมูลและเอกสารแนบ
ผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาร้องขอ มส.13/2
ที่ผทู ้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน
นามายืน่ ด้วยตนเองที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้า
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้าลงนามในใ
บรับรองฯ (มส.24/2)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้า
ส่งออก

10 นาที

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้า
ส่งออก

5 นาที

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้า
ส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
ใบรับรองผลวิเคราะห์ ตวั อย่ างสินค้ าแป้งมันสาปะหลังจาก
หน่ วยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีแปรรูปมันสาปะหลังและแป้ง (CSTRU)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบเสร็จรับเงินค่ าตรวจวิเคราะห์ จาก CSTRU
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เช่ น ISO, HACCP, GMP
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนภูมแิ ละรายละเอียดแสดงวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ
(กรณี ไม่มีการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพในระดับสากล)
หลักฐานการซื้อขายแป้งมันสาปะหลังระหว่ างผู้ส่งออกกับโรงงานผลิต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี ผสู ้ ่งออกไม่มีโรงงานผลิตเป็ นของตนเอง)
แบบคาร้ องทัว่ ไป มส.18
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องขอ ขอยกเลิกคาร้อง
หรื อแก้ไขข้อมูลคาร้องมส.13/2 หรื อ มส.24/2)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ค่ าคาร้ องขอ มส.13/2
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่ าแบบพิมพ์ คาร้ องขอ
(หมายเหตุ: (ฉบับละ หรื อชุดละ))

ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท

3)

แบบคาร้ องทัว่ ไป มส.18
(หมายเหตุ: (กรณี ผยู ้ นื่ คาร้องขอ ขอยกเลิกคาร้อง หรื อแก้ไขข้อมูลคาร้อง
มส.13/2 หรื อ มส.24/2))

ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)
3)
4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
สานักงานมาตรฐานสิ นค้า 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
(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
คู่มือการใช้งาน ยืน่ คาร้องแบบ มส.13/2 เพื่อขอออกใบรับรองมาตรฐานสิ นค้าแป้ งมันสาปะหลัง แบบเป็ นงวด
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
ในส่วนของงานบริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้ามาตรฐาน จะใช้ชื่อหน่วยงาน สานักงานมาตรฐานสิ นค้า
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 20/09/2562

