คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
1. ใบอนุญาตนั้นจะมีอายุใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม แห่ งปี ที่ออก และต่ออายุได้ครั้งละหนึ่ งปี ผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
จะต้องยื่นคาร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (แบบ มส. 2/2) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ของปี ที่ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ ในกรณี ใบอนุญาตที่ออกให้ระหว่างเดือนธันวาคม ให้ยนื่ คาร้องขอต่ออายุในระหว่างเดือนธันวาคม
ของปี แรกที่ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ โดยแสดงหลักฐาน ดังนี้
(1) แสดงหลัก ฐานว่า ในระหว่างปี ที่ ผ่า นมาจนถึง วัน ที่ ยื่น คาร้อ งขอต่อ อายุใบอนุ ญ าตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ตรวจสอบ
มาตรฐานสิ นค้า ได้มี การตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าประเภทหรื อชนิดที่ขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ มส. 19)
(2) มีพนักงานประเภทรับเงินเดือนประจา ทางานอยูท่ ี่สานักงานในเวลาทางานปกติเป็ นประจาไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(3) มีผตู ้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า ประเภท ก. ที่รับเงินเดือนประจาและอยูป่ ระจารับผิดชอบการวิเคราะห์ตวั อย่างสิ นค้ามาตรฐาน
ตลอดเวลาที่ มีการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 1 คน ซึ่ งต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ อยูใ่ นระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐาน
สิ นค้า
(4) มีผตู ้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า ประเภท ข. ที่รับเงินเดือนประจาสาหรับตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าแต่ละชนิ ดที่ขอรับอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า ชนิ ดละไม่นอ้ ยกว่า 6 คน ซึ่งต้องไม่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
ให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
2. การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า ต้องยืน่ แบบคาร้อง (แบบ มส.2/2) พร้อมแนบเอกสารและ
หลักฐานประกอบคาร้องขอโดยสแกน (Scan) ผ่านระบบให้บริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th
เงื่อนไขยื่นคำขอ
1. สาเนาเอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด พร้อมประทับตราสาคัญ
2. กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จตรวจสอบ
มาตรฐานสิ นค้าหรื อผูร้ ับมอบอานาจต้องมาชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้า หรื อ ช่ องทางอื่ น
ที่ กรมการค้าต่างประเทศกาหนดไว้
หมำยเหตุ
1. ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าสามารถยืน่ คาร้องขอผ่านระบบได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาร้องขอในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสารที่ผยู ้ นื่ คาขอได้บนั ทึกในระบบมีความบกพร่ อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผูย้ ื่น
คาขอต้องทาการแก้ไขภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อ ตามแบบ วิธีการ และช่องทางที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้ง

กลับในวันทาการถัดไป หากผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดได้ คาขอจะถูกยกเลิกและต้องดาเนิ นการ
ยืน่ คาขอใหม่
3. เนื่ องจากการต่ออายุใบอนุ ญาต มี การยื่นคาร้องขอเป็ นจานวนมากในช่ วงเวลาที่ กาหนด สานักงานมาตรฐานสิ นค้า จะ
ดาเนิ นการไปตรวจสอบสภาพสานักงาน อุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ของผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สิ นค้าก่อนดาเนินการต่ออายุใบอนุญาต
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ http://ocs.dft.go.th//
ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 18 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบข้อ มู ล ค าร้ อ งขอ แบบ มส. 2/2 และเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาที่ ผูข้ อต่ อ อายุใบอนุ ญ าตเป็ นผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้า ยื่น ผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ น ค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ และแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทาการนัด
หมายตรวจสอบสภาพสานักงาน อุปกรณ์และเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพสานักงาน อุปกรณ์และเครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ: (นับระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่ วนั ที่เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจ
สภาพสานักงาน))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้า พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
1 วันทาการ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

14 วันทา
การ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

14 วันทา
การ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

1 วันทาการ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หนังสื อเดินทำง, VISA, WORK PERMIT
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคคลต่างด้าว)
หนังสื อรับรองกำรเป็ นสมำชิกสภำหอกำรค้ ำแห่ งประเทศไทย (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ยกเว้นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็ นผูย้ นื่ คาร้องขอรับอนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)
งบดุลและงบกำไรขำดทุนของรอบระยะเวลำบัญชีครั้งหลังสุด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนเกีย่ วกับกำรประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำทีไ่ ด้ รับอนุญำตแต่ ละ
ชนิดจนถึงวันทีย่ ื่นขอต่ ออำยุใบอนุญำตในระหว่ ำงปี ทีผ่ ่ำนมำ (มส.19)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนแสดงกำรจ้ ำงงำนเป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ และพนักงำนประเภทที่
รับเงินเดือนประจำ หลักฐำนแบบรำยงำนแสดงกำรส่ งเงินสมทบพร้ อมรำยละเอียด
และใบเสร็จกำรนำส่ งเงินสมทบของบุคลำกรใน บริษัท/ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด/สภำ
หอกำรค้ ำแห่ งประเทศไทย จำกสำนักงำนประกันสังคม หรื อสัญญำจ้ ำงสำหรับ
ลูกจ้ ำงอำยุเกิน 60 ปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบคำร้ องขอ แบบ มส.2/2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ นื่ ขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สิ นค้าของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

สานักงานประกันสังคม

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ลำดับ
7)

8)

9)

10)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
รำยชื่ อกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท พร้ อมลงลำยมือชื่ อ (ใบแนบคำร้ องขอ 1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ลงลายมือชื่ อ
และประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)
รำยชื่ อผู้รับผิดชอบในตำแหน่ งหน้ ำที่ และกรรมกำรหรื อหุ้นส่ วน (ใบแนบคำร้ องขอ 2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ นื่ ขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สิ นค้าของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)
บัญชีรำยชื่ อของผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำพร้ อมพนักงำนประจำบริษัทประเภท
รับเงินเดือนประจำ และประเภทจ้ ำงเป็ นครั้งครำว (ใบแนบคำร้ องขอ 3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ลงลายมือชื่อจริ งตามบัญชีรายชื่อในใบแนบคาร้องขอ 3
2. ผูย้ นื่ ขอรับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าของบริ ษทั /ห้าง
หุน้ ส่วนจากัด ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
3. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)
รำยกำรเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทจี่ ำเป็ นแก่ กำรประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำน
สินค้ ำทีม่ อี ยู่ในควำมครอบครอง (ใบแนบคำร้ องขอ 4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ นื่ ขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สิ นค้าของบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)

3)
4)
5)
6)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
คำร้ องขอ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
กำรต่ ออำยุใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบธุ รกิจตรวจสอบมำตรฐำนสิ นค้ ำ สำหรั บ
สินค้ ำมำตรฐำนประเภทหรื อชนิดละ
(หมายเหตุ: -)
ใบแทนใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
คัดสำเนำ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
รับรองเอกสำรหรื อสำเนำเอกสำร
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
ค่ ำแบบพิมพ์ คำร้ องขอต่ ำงๆ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท

ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)
3)
4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
สานักงานมาตรฐานสิ นค้า กรมการค้างต่างประเทศ 563 ถนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์
02 547 4749 , 02 547 5149
(หมายเหตุ: -)
เว็บบอร์ดสอบถาม ที่เว็บไซด์ http://www.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
สายด่วน 1385
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์ แวร์ ปาร์ ค ชั้น 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่ วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่ อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์ รับเรื่ องร้ องเรี ยนสาหรั บนักลงทุนต่ างชาติ (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
คู่มือการยืน่ คาร้องขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (มส.2/2)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
1. ในส่วนของงานบริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้ามาตรฐาน จะใช้ชื่อหน่วยงานสานักงานมาตรฐานสิ นค้า ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
ข้ อมูลสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ชื่ อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (N)
หน่ วยงำนกลำงเจ้ ำของกระบวนงำน: กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
6) พ.ร.บ. มาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นทีใ่ ห้ บริกำร: ส่วนกลาง
กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิตขิ องกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 5
จานวนคาขอที่มากที่สุด 33
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 1
ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (N)
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