คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอจดทะเบียนเป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำน (จดทะเบียนรำยใหม่ หรื อขำดต่ ออำยุ) (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
1. ผูป้ ระสงค์จ ะส่ ง หรื อ นาสิ น ค้ามาตรฐานชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ งออกนอกราชอาณาจัก รทางด่านศุล กากรที่รัฐ มนตรี ว า่ การ
กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดต้องจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐานชนิ ดนั้นกับสานักงานมาตรฐานสิ นค้า
และยื่นคาร้องขอให้อ อกใบรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้า และต้อ งจัด ให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้า เพื่อ ขอใบรั บรอง
มาตรฐานสิ นค้า นาไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
สิ นค้ามาตรฐาน 10 ชนิด คือ
1. ข้าวหอมมะลิไทย
2. ข้าวโพด
3. ข้าวฟ่ าง
4. ถัว่ เขียว
5. ถัว่ เขียวผิวดา
6. ปลาป่ น
7. ปุยนุ่น
8. แป้ งมันสาปะหลัง
9. ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
10. ไม้สกั แปรรู ป
2. ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบี ยน (รายใหม่) หรื อกรณี ขาดต่ออายุ ต้องเข้าระบบลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ (Registration Database) เพื่อขอ
User Name กลาง จากสานักบริ การการค้าต่างประเทศ กรมค้าต่างประเทศ ที่ เว็บ ไซต์ www.dft.go.th ก่อน เมื่อได้รับ
อนุ มตั ิ User Name กลางแล้ว ให้ยื่นคาร้องขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (แบบ มส. 1) ที่เว็บไซต์
http://ocs.dft.go.th โดยไปที่เมนูระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิ กส์ → ผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐาน
→ งานที่เกี่ยวข้องกับใบทะเบียน → ขอจดทะเบียนครั้งแรก (มส. 1)/ขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่ (มส. 1) กรอกข้อมูล
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร้องขอโดยสแกน (Scan)
คุณสมบัติ
(1) ในกรณี เป็ น
- นิติบุคคลต้องมีวตั ถุประสงค์ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าทาการค้าขาออก
- บุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพทาการค้าขาออก
(2) เป็ นสมาชิกของสมาคมการค้าที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริ มการค้าสิ นค้ามาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออก
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าสิ นค้ามาตรฐาน
ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ปุยนุ่น ถัว่ เขียว ถัว่ เขียวผิวดา
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย

โทร. 0 2234 4387, 0 2237 6790
โทร. 0 2222 2325

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
ข้าวหอมมะลิไทย
สมาคมผูส้ ่งออกข้าวไทย

โทร. 0 2955 1710 1
โทร. 0 2287 2674-7

สมาคมโรงสี ขา้ วไทย

โทร. 0 2234 7289, 0 2234 7295

สมาคมผูผ้ ลิตปลาป่ นไทย

โทร. 0 2673 1193-4

ปลาป่ น
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง แป้ งมันสาปะหลัง
สมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย

โทร. 0 2234 4724, 0 2236 4375

สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังไทย

โทร. 038 275575, 038 272578

สมาคมโรงงานผูผ้ ลิตมันสาปะหลัง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

โทร. 044 212370-1

สมาคมแป้ งมันสาปะหลังไทย

โทร. 0 2285 4282-5

ไม้สกั แปรรู ป
สมาคมพ่อค้าส่งไม้ออกและสัง่ เข้า

โทร. 0 2282 3989, 0 2629 1077

(3) มี เงิ นทุ นที่ ชาระแล้ว หรื อที่ น ามาใช้ในการประกอบพาณิ ชยกิ จตามที่ จดทะเบี ยนไว้ ณ หอทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษ ัท หรื อ
สานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แล้วแต่กรณี ดังนี้
-

ทาการค้าสิ นค้าข้าว

ต้องมีเงินทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท

-

ทาการค้าสิ นค้ามาตรฐานอื่น

ต้องมีเงินทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า

200,000 บาท

(4) มีสานักงานที่แน่นอนและเหมาะสมสาหรับใช้เป็ นสานักงานทาการค้าขาออก
(5) มีพนักงานและอุปกรณ์ที่จาเป็ นแก่การดาเนินธุรกิจประจาสานักงาน
(6) ไม่เคยกระทาการใดๆที่เป็ นผลเสียหายแก่การค้าขาออก
(7) ไม่เป็ นผูถ้ ูกสัง่ พักใช้ใบทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐานมาแล้วรวมกันตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป
(8) ไม่เป็ นผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน
ความใน (1) (2) และ (3) มิให้ใช้บังคับแก่ รัฐวิสาหกิ จตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและสหกรณ์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ซ่ ึงเป็ นผูข้ อจดทะเบียน
เงื่อนไขยื่นคำขอ
1. สาเนาเอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด/ส่วนราชการ/สหกรณ์/
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ พร้อมประทับตราสาคัญ
2. กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้า
ขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐานหรื อผูร้ ับมอบอานาจต้องมาชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบทะเบี ยนที่ สานักงานมาตรฐานสิ นค้า
หรื อช่องทางอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนดไว้

หมำยเหตุ
1. ผูข้ อจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐานสามารถยื่นคาร้ องขอผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาร้องขอในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสารที่ ผูย้ ื่นคาขอได้บนั ทึ กในระบบมีความบกพร่ อง ไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
ผูย้ ื่นคาขอต้องทาการแก้ไขภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้า
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อ ตามแบบ วิธีการ และช่ องทางที่ กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ
จะแจ้งกลับในวันทาการถัดไป หากผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขภายในกาหนดได้ คาขอจะถูกยกเลิกและต้อง
ดาเนินการยืน่ คาขอใหม่
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบบริ การมาตรฐานสิ น ค้ าทางอิ เล็กทรอนิ กส์ http://ocs.dft.go.th/
เว็บไซท์ และช่ องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 17 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบข้อ มู ล คาร้ อ งขอ แบบ มส. 1 และเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาที่ ผู ้ข อจดทะเบี ย นเป็ นผู ้ทาการค้า ขาออกซึ่ ง
สิ นค้ามาตรฐานยื่นผ่านระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิ กส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้ าที่ พิ จ ารณาค าร้ อ งขอ เพื่ อ ท าการนั ด หมายตรวจสอบสภาพ
สานักงาน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพสานักงาน
(หมายเหตุ : 1. ในกรณี สานั ก งานอยู่ ใ นเขตกทม. และปริ มณฑล
นั บ ระยะเวลาการดาเนิ น การตั้ ง แต่ วัน ที่ เ จ้ า หน้ า ที ่ ไ ปดาเนิ น การ
ตรวจสอบสภาพสานักงาน
2. ในกรณี สานั กงานอยู่ในต่ างจั งหวัด นั บระยะเวลาตั้งแต่ ที่สานั กงาน
พาณิ ชย์ จังหวัดไปดาเนินการตรวจสอบสภาพสานักงาน)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

5 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

10 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ลำดับ
4)

ขั้นตอน
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้าพิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หนังสื อเดินทำง หรื อ วีซ่ำ หรื อ ใบอนุญำตทำงำนของชำวต่ ำงชำติ (Work Permit)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรมส่งเสริ มสหกรณ์
ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กองทะเบียนธุรกิจ
หนังสื อรับรองบริษัท/ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด และวัตถุประสงค์ (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรับรองรำยงำนกำรประชุมสหกรณ์ /องค์ กำร หรื อหน่ วยงำนของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กองทะเบียนธุรกิจ
หนังสื อบริคณห์ สนธิและข้ อบังคับของบริษัท (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กองทะเบียนธุรกิจ
หลักฐำนกำรมีเงินทุน ที่ชำระแล้ ว หรื อที่นำมำใช้ ในกำรประกอบธุ รกิจ ตำมที่จด
ทะเบียน ได้ แก่ สำเนำบัญชีรำยชื่ อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.ทาการค้าสิ นค้าข้าว ต้องมีเงินทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท
2. ทาการค้าสิ นค้ามาตรฐานอื่น ต้องมีเงินทุนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 200,000 บาท)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
หนังสื อรับรองกำรครอบครองสำนักงำน (แบบ มส. 9)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ลำดับ
8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
หลักฐำนกำรครอบครองสำนักงำน อำทิ เช่ น โฉนดที่ดินเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์ หรื อ
สั ญ ญำซื้ อขำย หรื อสั ญ ญำเช่ ำสำนักงำน หรื อหนั งสื อสั ญ ญำเช่ ำช่ วงสำนักงำนฯ
หรื อหนังสื อยินยอมให้ อำศัยสำนักงำนแล้ วแต่ กรณี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรั บรองกำรเป็ นสมำชิ กสมำคมกำรค้ ำสิ นค้ ำมำตรฐำนชนิดที่ขอจดทะเบียน
เป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออก (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ งบดุลและงบกำไรขำดทุนของรอบระยะเวลำบัญชีครั้งหลังสุ ด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ตัวอย่ ำงตรำ แผ่นป้ำย สลำก หรื อเครื่ องหมำยทีใ่ ช้ เกีย่ วกับกำรส่ งสินค้ ำขำออก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ส่ งผ่านระบบบริ ก ารมาตรฐานสิ น ค้าทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป ไฟล์
นามสกุล JPG. GIF PNG และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบคำร้ องขอ แบบ มส.1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ ื่น ขอจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ น ค้ามาตรฐานของ
บริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจากัด/ส่ วนราชการ/สหกรณ์ /องค์การหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบทะเบียนผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบแนบคำร้ องขอ 1 (รำยชื่ อ กรรมกำรผู้ มี อำนำจลงนำมผู ก พั น บริ ษั ท พร้ อม
ลงลำยมือชื่ อ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจากัด/ส่ วนราชการ/
สหกรณ์ /องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ลงลายมื อ ชื่ อ และประทับ ตราส าคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบทะเบียนผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน)

ลำดับ
14)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบแนบคำร้ อ งขอ 2 (รำยชื่ อ ผู้ รับ ผิด ชอบในต ำแหน่ ง หน้ ำที่ และกรรมกำรหรื อ
หุ้นส่ วน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ ื่น ขอจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ น ค้ามาตรฐานของ
บริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ ว นจากัด/ส่ วนราชการ/สหกรณ์ /องค์ก ารหรื อหน่ วยงานของรัฐ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่นในวันชาระค่าธรรมเนี ยมและรับใบทะเบียนผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน)

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)

3)
4)
5)
6)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
คำร้ องขอ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
กำรจดทะเบี ย นเป็ นผู้ ท ำกำรค้ ำ ขำออกซึ่ ง สิ น ค้ ำ มำตรฐำนต่ อ สิ น ค้ ำมำตรฐำน
ประเภทหรื อชนิดละ
(หมายเหตุ: -)
ใบแทนใบทะเบียนผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำน
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
คัดสำเนำเอกสำร
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
รับรองเอกสำรหรื อสำเนำเอกสำร
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
ค่ ำแบบพิมพ์ คำร้ องขอต่ ำงๆ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 2,500 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)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
สานักงานมาตรฐานสิ นค้า กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์
02 547 4749 , 02 547 5149
(หมายเหตุ: -)
เว็บบอร์ดสอบถาม ที่เว็บไซต์ http://www.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
สายด่วน 1385
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
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 เขต
ดุสิต 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 คาร้องขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (มส. 1)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
1. ในส่ วนของงานบริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้ามาตรฐาน จะใช้ชื่อหน่ วยงานสานักงานมาตรฐานสิ นค้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
2. ในกรณี ที่ สามารถเชื่ อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ กับหน่ วยงานอื่ น เพื่ อการตรวจสอบข้อมูล หรื อกรณี มีฐานข้อมูลตาม
รายการเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด กรมการค้าต่างประเทศอาจยกเว้นรายการเอกสารดังกล่าวได้
ข้ อมูลสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ชื่ อกระบวนงำน: การขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (จดทะเบียนรายใหม่ หรื อขาดต่ออายุ) (N)
หน่ วยงำนกลำงเจ้ ำของกระบวนงำน: กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน
2) 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 10
จานวนคาขอที่มากที่สุด 30
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 1
ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐาน (จดทะเบียนราย
ใหม่ หรื อขาดต่ออายุ) (N) 22/08/2562 18:42
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่ คู่มือ: -

