ิ ค้ามาตรฐาน
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอต่อใบทะเบียนเป็นผูท
้ าการค้าขาออกซงึ่ สน
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์การดาเนินการ
เมือ
่ ได ้รับใบทะเบียนแล ้ว ใบทะเบียนนัน
้ จะมีอายุใช ้ได ้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ทีร่ ับขอจดทะเบียน ต่ออายุได ้ครัง้ ละหนึง่ ปี
และจะต ้องยืน
่ คาร ้องขอต่อใบทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน (แบบ มส.10) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของ
ปี ทใี่ บทะเบียนนัน
้ จะหมดอายุ (ในกรณีทเี่ ป็ นใบทะเบียนทีอ
่ อกให ้ในระหว่างเดือนธันวาคม ให ้ยืน
่ คาร ้องขอต่ออายุในระหว่าง
เดือนธันวาคมของปี แรกทีใ่ บทะเบียนนัน
้ จะหมดอายุ) พร ้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร ้องขอ โดยสแกน (Scan) ผ่าน
ระบบทีเ่ ว็บไซท์ http://ocs.dft.go.th
เงือ
่ นไขยืน
่ คาขอ
1. ในการยืน
่ คาขอ สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้างหุ ้นส่วน จากัด/ส่วน
ราชการ/สหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อมประทับตรา
้ 4 กรมการค ้าต่างประเทศ
2. ผู ้ยืน
่ คาขอต ้องมาชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียน ณ กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก ชัน
หลังจากได ้รับหนังสือแจ ้งผลการพิจารณาจากกรมการค ้าต่างประเทศ ทัง้ นี้ กรมการค ้าต่างประเทศ จะแจ ้งผลการพิจารณาให ้
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็ จ

หมายเหตุ:
1. ขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐานสามารถยืน
่ คาร ้องผ่านระบบ ได ้ตลอด 24 ชัว่ โมงซึง่ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะ
ตรวจสอบคาร ้องในวันและเวลาราชการเท่านัน
้
2. กรณีข ้อมูลและเอกสารทีผ
่ ู ้แจ ้งได ้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถพิจารณาได ้ ผู ้แจ ้งต ้องทา
การแก ้ไขภายใน 10 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากกรมการค ้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริการมาตรฐาน สินค ้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเป็ นหนังสือผ่านทางไปรษณีย ์ ทัง้ นี้กรมการค ้าต่างประเทศจะแจ ้งกลับในวันทาการถัดไป
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ระบบบริการมาตรฐานสินค ้า http://ocs.dft.go.th/เว็บไซท์และ
ช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการตลอด 24
ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 29 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าที่ (มส.) ตรวจสอบข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทา
การค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐานยืน
่ คาร ้องขอแบบ มส. 10 โดย
กรอกข ้อมูลผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

27 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

ลาด ับ
3)

ขนตอน
ั้
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
หัวหน ้าสานักงานมาตรฐานสินค ้าพิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
ใบทะเบียนปี ปัจจุบ ัน (แบบ มส.5)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หล ักฐานเกีย
่ วก ับการทาการค้าขาออกซึง่ สินค้ามาตรฐาน ทีไ่ ด้จด
ทะเบียนแต่ละชนิดสินค้า ระหว่างปี ทีผ
่ า
่ นมาจนถึงว ันทีย
่ น
ื่ คาร้อง
ขอต่ออายุใบทะเบียน เช่น มส.25 เป็นต้น
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หน ังสือร ับรองการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าสินค้ามาตรฐานชนิดที่
ขอจดทะเบียนเป็นผูท
้ าการค้าขาออก
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
งบดุลและงบกาไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบ ัญชีครงหล
ั้
ังสุด
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 5)
หน ังสือร ับรองการครอบครองสาน ักงาน (แบบ มส.9)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ั
6)
หล ักฐานการครอบครองสาน ักงาน อาทิ เช่น หน ังสือสญญาเช่
า
ั
สาน ักงาน หรือสาเนาหน ังสือสญญาเช่าช่วงสาน ักงาน (กรณี
ั
สญญาเช่
าฉบ ับเดิมหมดอายุ)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้างหุ ้นส่วน จากัด/ส่วนราชการ/สหกรณ์/
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อมประทับตรา)
7)
ใบคาร้องขอ มส.10
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
่ จริงโดยผู ้อานาจลงนามและเป็ นผู ้ขอจด
หมายเหตุ (1. ลงลายมือชือ
ทะเบียนผู ้ทาการค ้าขาออกสินค ้ามาตรฐานของบริษัท/ห ้างหุ ้นส่วนจากัด/
ส่วนราชการ/สหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อมประทับตรา
2. นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนผู ้ทาการค ้า
ขาออกสินค ้ามาตรฐาน)
่ กรรมการผูม
8)
รายชือ
้ อ
ี านาจลงนามผูกพ ันบริษ ัท พร้อมลงลายมือ
่ (ใบแนบคาร้องขอ 1)
ชือ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
่ จริงโดยผู ้อานาจลงนามและเป็ นผู ้ขอจด
หมายเหตุ (1. ลงลายมือชือ
ทะเบียนผู ้ทาการค ้าขาออกสินค ้ามาตรฐานของบริษัท/ห ้างหุ ้นส่วนจากัด/
ส่วนราชการ/สหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อมประทับตรา 2.

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

-

-

-

-

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

ลาด ับ

9)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนผู ้ทาการค ้าขา
ออกสินค ้ามาตรฐาน)
่ ผูร้ ับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ และกรรมการหรือหุน
รายชือ
้ ส่วน
(ใบแนบคาร้องขอ 2)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียน
ผู ้ทาการค ้าขาออกสินค ้ามาตรฐาน)

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
คาร้องขอ
(หมายเหตุ: (ฉบับละ ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าแบบพิมพ์คาร้องขอต่างๆ
(หมายเหตุ: (ฉบับละ หรือชุดละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

3)

การต่ออายุใบทะเบียนเป็นผูท
้ าการค้าขาออกซึง่ สินค้ามาตรฐาน
(หมายเหตุ: (ต่อ 1 ชนิดสินค ้า))

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

4)

ใบแทนใบทะเบียนเป็นผูท
้ าการค้าขาออกซึง่ สินค้ามาตรฐาน
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

5)

ค ัดสาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

6)

ร ับรองเอกสารหรือสาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานมาตรฐานสินค ้า กรมการค ้าต่างประเทศ 563 ถนน นนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
0 2547 4749-50
(หมายเหตุ: -)
2)
เว็บบอร์ดสอบถาม ทีเ่ ว็บไซท์ http://www.dft.go.th
(หมายเหตุ: (ออนไลน์))
3)
สายด่วน 1385
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์))
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลาด ับ

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
่ หน่วยงาน &ldquo;สานักงานมาตรฐานสินค ้า&rdquo; ตาม
1. ในส่วนของงานบริการทีเ่ กีย
่ วกับสินค ้ามาตรฐาน จะใช ้ชือ
พระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงาน: การขอต่อใบทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน
ชือ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กรมการค ้าต่างประเทศ กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้า
ส่งออก
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด ้วยผู ้ทา

การค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน

2)กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 ว่าด ้วยผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้า
มาตรฐาน, กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2518
ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: การขอต่ออายุใบทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 24/01/2559

