ิ ค้ามาตรฐาน (จดทะเบียน
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอจดทะเบียนเป็นผูท
้ าการค้าขาออกซงึ่ สน
รายใหม่ หรือขาดต่ออายุ) กรณีสาน ักงานอยูใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์การดาเนินการ
1. ผู ้ยืน
่ คาขอจดทะเบียน (รายใหม่) หรือกรณีขาดต่ออายุ จะต ้องขอจดทะเบียนใหม่ โดยต ้องเข ้าระบบลงทะเบียนผู ้ประกอบการ
(Registration Database) เพือ
่ ขอ User Name กลางจากสานักบริการการค ้าต่างประเทศกรมการค ้าต่างประเทศก่อนทีเ่ ว็บไซท์
www.dft.go.th เมือ
่ ได ้รับอนุมัต ิ User Name กลางแล ้วให ้ยืน
่ คาร ้องขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน
(แบบมส. 1) ทีเ่ ว็บไซท์ http://ocs.dft.go.th โดยไปทีเ่ มนูระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็คทรอนิกส์ผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่
สินค ้ามาตรฐาน, งานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับใบทะเบียน,ขอจดทะเบียนครัง้ แรก, ขาดต่ออายุขอจดทะเบียนใหม่ (มส. 1) พร ้อมแนบ
เอกสารและหลักฐานประกอบคาร ้องขอโดยสแกน (Scan) ผ่านเว็บไซท์ http://ocs.dft.go.th
2. ผู ้ประสงค์จะส่งหรือนาสินค ้ามาตรฐานชนิดใดชนิดหนึง่ ออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรทีร่ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์กาหนดต ้องจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐานชนิดนัน
้ กับสานั กงานมาตรฐานสินค ้าและต ้องจัดให ้มี
การตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าขอใบรับรองมาตรฐานสินค ้าเพือ
่ แสดงใบรับรองมาตรฐานสินค ้านัน
้ ต่อเจ ้าพนั กงานศุลกากรสินค ้า
มาตรฐานได ้แก่
1. ข ้าวหอมมะลิไทย
2. ข ้าวขาว
3. ข ้าวโพด
4. ข ้าวฟ่ าง
5. ถั่วเขียว
6. ถั่วเขียวผิวดา
7. ปลาป่ น
8. ปุยนุ่น
9. แป้ งมันสาปะหลัง
10. ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
11. ไม ้สักแปรรูป
คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์
(1) ในกรณีเป็ น - นิตบ
ิ ค
ุ คลต ้องมีวต
ั ถุประสงค์ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งว่าทาการค ้าขาออก
- บุคคลธรรมดาต ้องเป็ นผู ้มีอาชีพทาการค ้าขาออก
(2) เป็ นสมาชิกของสมาคมการค ้าทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เกีย
่ วกับการส่งเสริมการค ้าสินค ้ามาตรฐานชนิดทีข
่ อจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้า
ขาออก
สมาคมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการค ้าสินค ้ามาตรฐาน
ข ้าวโพดข ้าวฟ่ างปุยนุ่นถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดา
- สมาคมพ่อค ้าข ้าวโพดและพืชพันธุไ์ ทยโทร. 0 2234 4387, 0 2237 6790
- สมาคมพ่อค ้าพืชผลไทยโทร. 0 2222 2325
- สมาคมการค ้าเมล็ดพันธุไ์ ทยโทร. 0 2955 1710 1
ข ้าวหอมมะลิไทยข ้าวขาว
- สมาคมผู ้ส่งออกข ้าวไทยโทร. 0 2287 2674-7
- สมาคมโรงสีข ้าวไทยโทร. 0 2234 7289, 0 2234 7295
ปลาป่ น
- สมาคมผู ้ผลิตปลาป่ นไทยโทร. 0 2673 1193-4

ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแป้ งมันสาปะหลัง
- สมาคมการค ้ามันสาปะหลังไทยโทร. 0 2234 4724, 0 2236 4375
- สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังไทยโทร. 038 275575, 038 272578
- สมาคมโรงงานผู ้ผลิตมันสาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโทร. 044 212370-1
- สมาคมแป้ งมันสาปะหลังไทยโทร. 0 2285 4282-5
ไม ้สักแปรรูป
- สมาคมพ่อค ้าส่งไม ้ออกและสัง่ เข ้าโทร. 0 2282 3989, 0 2629 1077
(3) มีเงินทุนทีช
่ าระแล ้วหรือทีน
่ ามาใช ้ในการประกอบพาณิชยกิจตามทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ณหอทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทหรือสานั กงาน
ทะเบียนพาณิชย์แล ้วแต่กรณีดังนี้
- สาหรับทาการค ้าข ้าวไม่ตา่ กว่าหนึง่ ล ้านบาท
- สาหรับทาการค ้าสินค ้าอืน
่ ไม่ตา่ กว่าสองแสนบาท
(4) มีสานั กงานทีแ
่ น่นอนและเหมาะสมสาหรับใช ้เป็ นสานักงานทาการค ้าขาออก
(5) มีพนักงานและอุปกรณ์ทจ
ี่ าเป็ นแก่การดาเนินธุรกิจประจาสานักงาน
(6) ไม่เคยกระทาการใดๆทีเ่ ป็ นผลเสียหายแก่การค ้าขาออก
(7) ไม่เป็ นผู ้ถูกสัง่ พักใช ้ใบทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐานมาแล ้วรวมกันตัง้ แต่สามครัง้ ขึน
้ ไป
(8) ไม่เป็ นผู ้ถูกสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน
หมายเหตุ: ความใน (1) (2) และ (3) มิให ้ใช ้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธก
ี ารงบประมาณและสหกรณ์ตาม
กฎหมายว่าด ้วยสหกรณ์ซงึ่ เป็ นผู ้ขอจดทะเบียน
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 ้องผ่านระบบได ้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 ้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือเป็ นหนังสือผ่านทางไปรษณีย ์ ทัง้ นี้กรมการค ้าต่างประเทศจะแจ ้งกลับในวันทาการถัดไป
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
http://ocs.dft.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการตลอด 24
ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 17 วันทาการ
ลาด ับ
1)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสินค ้า

ลาด ับ

2)

3)

ขนตอน
ั้
เจ ้าหน ้าที่ (มส.) ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา และ
ข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้า
มาตรฐานยืน
่ คาร ้องขอแบบ มส. 1 โดยกรอกข ้อมูลผ่านระบบ
บริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคาขอ เพือ
่ ทาการนัดหมายตรวจสอบสภาพ
สานั กงาน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบสภาพสานั กงาน
(หมายเหตุ: (นับระยะเวลาการดาเนินการตัง้ แต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ขอจด

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
นาเข ้าส่งออก

5 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

10 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

ทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐานนัดให ้ไป
ตรวจสอบ
4)

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

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชนของกรรมการทุกท่าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
2)
สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกท่าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
่ หรือ ใบอนุญาตทางานของชาวต่างชาติ
3)
หน ังสือเดินทาง หรือ วีซา
(Work Permit)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว
2.สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
4)
ใบสาค ัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุน
้ ส่วนบริษ ัท (แบบ
พค.0401)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
5)
ใบสาค ัญร ับจดทะเบียนสหกรณ์
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีสหกรณ์)
6)
หน ังสือร ับรองบริษ ัท /ห้างหุน
้ ส่วน และว ัตถุประสงค์
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
)
7)
หน ังสือร ับรองรายงานการประชุมสหกรณ์/องค์การ หรือ
หน่วยงานของร ัฐ
ฉบ ับจริง 0 ชุด

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

ลาด ับ

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีสหกรณ์/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
)
หน ังสือบริคณห์สนธิและข้อบ ังค ับของบริษ ัท
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หล ักฐานการมีเงินทุนทีช
่ าระแล้ว หรือทีน
่ ามาใชใ้ นการประกอบ
่ ผูถ
ธุรกิจ ตามทีจ
่ ดทะเบียน ได้แก่ สาเนาบ ัญชีรายชือ
้ อ
ื หุน
้ (แบบ
บอจ. 5)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. สาหรับทาการค ้าข ้าว ไม่ตา่ กว่าหนึง่ ล ้านบาท
2. สาหรับทาการค ้าสินค ้าอืน
่ ไม่ตา่ กว่าสองแสนบาท )
หน ังสือร ับรองการครอบครองสาน ักงาน (แบบ มส. 9)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ้ ขาย หรือ
ั
หล ักฐานการครอบครองสาน ักงาน อาทิ เช่น สญญาซื
อ
ั
ั
สญญาเช่
าสาน ักงาน หรือหน ังสือสญญาเช่
าช่วงสาน ักงานฯ หรือ
ั าน ักงานแล้วแต่กรณี
หน ังสือยินยอมให้อาศยส
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หน ังสือร ับรองการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าสินค้ามาตรฐานชนิดที่
ขอจดทะเบียน เป็นผูท
้ าการค้าขาออกซึง่ สินค้ามาตรฐาน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ งบดุลและงบกาไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบ ัญชีครงหล
ั้
ังสุด
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้างหุ ้นส่วน จากัด พร ้อมประทับตรา ยกเว ้น
สหกรณ์/องค์กร/หรือหน่วยงานของรัฐ)
ต ัวอย่างตรา แผ่นป้าย สลาก หรือเครือ
่ งหมายทีใ่ ชเ้ กีย
่ วก ับการส่ง
สินค้าขาออก
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารส่งผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์)
หล ักฐานแสดงมีพน ักงานทีจ
่ าเป็นแก่การดาเนินธุรกิจประจา
ั
สาน ักงาน เช่น หล ักฐานใบเสร็ จร ับเงินสาน ักงานประก ันสงคม
และ
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบพน ักงาน (สปส. 1-10) เป็นต้น
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หน ังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประเภทค้าข้าวส่งไป
จาหน่ายต่างประเทศ (แบบ คข. 6 หรือแบบ คข. 7 แล้วแต่กรณี)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาหรับผู ้ขอจดทะเบียนสินค ้ามาตรฐานข ้าวหอมมะลิไทย

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

-

-

-

-

สานั กงานประกันสังคม

กรมการค ้าภายใน

ลาด ับ
17)

18)

19)

20)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
และข ้าวขาว )
่ ข้าวไปออกนอก
้ ทะเบียนเป็นผูส
หน ังสือการขอการขึน
้ ง
ราชอาณาจ ักร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาหรับผู ้ขอจดทะเบียนสินค ้ามาตรฐานข ้าวหอมมะลิไทย
และข ้าวขาว)
ใบคาร้องขอ มส.1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียน
ผู ้ทาการค ้าขาออกสินค ้ามาตรฐาน )
่ กรรมการผูม
รายชือ
้ อ
ี านาจลงนามผูกพ ันบริษ ัท พร้อมลงลายมือ
่ (ใบแนบคาร้องขอ 1)
ชือ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
่ จริงโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้าง
หมายเหตุ (ลงลายมือชือ
หุ ้นส่วนจากัด/ส่วนราชการ/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อม
ประทับตรา)
่ ผูร้ ับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ และกรรมการหรือหุน
รายชือ
้ ส่วน
(ใบแนบคาร้องขอ 2)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
่ จริงโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้าง
หมายเหตุ (ลงลายมือชือ
หุ ้นส่วนจากัด/ส่วนราชการ/องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พร ้อม
ประทับตรา)

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

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กองบริหารการค ้าข ้าว

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าแบบพิมพ์คาร้องขอต่างๆ
(หมายเหตุ: (ฉบับละ หรือชุดละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

3)

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

ค่าธรรมเนียม 2,500 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

ลาด ับ

2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
0 2547 4749-50
(หมายเหตุ: -)
เว็บบอร์ดสอบถาม ทีเ่ ว็บไซท์ http://www.dft.go.th
(หมายเหตุ: (ออนไลน์))
สายด่วน 1385
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์))
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: การขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน (จดทะเบียนรายใหม่ หรือขาดต่ออายุ) กรณี
ชือ
สานั กงานอยูใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
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: บริการทีม
่ ค
ี วามสาคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา : ระยะเวลาทีก
่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: การขอจดทะเบียนเป็ นผู ้ทาการค ้าขาออกซึง่ สินค ้ามาตรฐาน (จดทะเบียนรายใหม่ หรือขาดต่อ
อายุ) กรณีสานักงานอยูใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 27/12/2558

