ิ ค้า (ราย
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอร ับอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสน
ใหม่ ขาดต่ออายุ หรือกรณีไม่มผ
ี ลงาน) กรณีสาน ักงานตงอยู
ั้
ใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า ได ้แก่ สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย หรือบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัต ิ
และต ้องด ้วยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นสมาชิกสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย
2. มีเงินทุนชาระแล ้วตามทีจ
่ ดทะเบียนเป็ นห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีทเี่ ป็ นห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัททีต
่ ้องจดทะเบียน
่
้ในการประกอบการพาณิ
พาณิชย์ มีเงินซึงนามาใช
ชยกิจเป็ นประจาแล ้วแต่กรณี ดังนี้
2.1 ไม่ตา่ กว่าสองล ้านบาท สาหรับการประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าข ้าว ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง และข ้าวโพด
2.2 ไม่ตา่ กว่าหนึง่ ล ้านบาท สาหรับการประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าอืน
่
3. มีสานักงานทีแ
่ น่นอนและเหมาะสมสาหรับใช ้เป็ นสานักงานประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
4. มีห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทางวิทยาศาสตร์เป็ นสัดส่วนตามประเภทหรือชนิดของสินค ้า ซึง่ ต ้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ และมี
ิ ได ้
มาตรการทีส
่ ามารถป้ องกันอันตรายจากสารเคมีทอ
ี่ าจเกิดแก่บค
ุ คลหรือทรัพย์สน
5. มีเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทจ
ี่ าเป็ นแก่การประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า ของสินค ้ามาตรฐานทีข
่ อรับอนุญาตเป็ นผู ้
ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
6. มีผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าทางวิชาการทีต
่ ้องอาศัยหลักวิชา เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภท รับเงินเดือน
ประจาและอยู่ประจารับผิดชอบการวิเคราะห์ตวั อย่างสินค ้ามาตรฐานตลอดเวลาทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั งิ านไม่น ้อยกว่า 1 คน ซึง่ ต ้องไม่
เป็ นผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างถูกพักใช ้ใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
7. มีผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้านอกจาก (ข ้อ 6.) ประเภทรับเงินเดือนประจาสาหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
แต่ละชนิดทีข
่ อรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า ชนิดละไม่น ้อยกว่า 6 คน ซึง่ ต ้องไม่เป็ นผู ้ทีอ
่ ยูใ่ น
ระหว่างถูกพักใช ้ใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
8. นอกจากบุคคลดังกล่าวตามข ้อ 6. และ ข ้อ 7. แล ้ว จะต ้องมีพนักงานประเภทรับเงินเดือนประจาทางานอยูท
่ ส
ี่ านั กงานใน
เวลาทางานปกติเป็ นประจาไม่น ้อยกว่า 3 คน
9. ไม่เคยเป็ นผู ้ถูกพักใช ้ใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้ามาแล ้วตัง้ แต่สามครัง้ ขึน
้ ไป
10. ไม่เคยเป็ นผู ้ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า

หมายเหตุ:
1 . ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าสามารถยืน
่ คาร ้องผ่านระบบได ้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ เจ ้าหน ้าที่
จะตรวจสอบคาร ้องในวันและเวลาราชการเท่านัน
้
2. ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าต ้องมาชาระเงินและรับใบอนุญาตด ้วยตนเอง หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบ
อานาจ ทีส
่ านักงานมาตรฐานสินค ้าเท่านัน
้
ิ ธิ
3. ในกรณีทส
ี่ านักงานมาตรฐานสินค ้าไม่อนุญาตให ้บุคคลใดเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า บุคคลนัน
้ มีสท
อุทธรณ์โดยทาหนังสือยืน
่ ต่อรัฐมนตรีภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วน
ั ได ้รับแจ ้งไม่อนุญาต คาวินจ
ิ ฉั ยของรัฐมนตรีให ้เป็ นทีส
่ ด
ุ
4. กรณีสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ขอรับอนุญาต เป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าไม่ต ้องมีหลักฐานการ
จดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนเป็ นบริษัทหรือห ้างหุ ้นส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล หนังสือบริคณฑ์สนธิและข ้อบังคับของบริษัท และ
หลักฐานการครอบครองสานั กงาน
5. ในกรณีทใี่ บอนุญาตทีอ
่ อกให ้ระหว่างเดือนธันวาคม ให ้ยืน
่ คาร ้องต่ออายุในระหว่างเดือนธันวาคมของปี แรกที่ใบอนุญาตนั น
้ จะ
หมดอายุ
6. ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า ต ้องยืน
่ แบบคาร ้องขอ (มส.2) พร ้อมแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาร ้องขอโดยสแกน (Scan) ผ่านระบบให ้บริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ว็บไซท์ http://ocs.dft.go.th
เงือ
่ นไขการยืน
่ คาขอ
1. ในการยืน
่ คาขอ เอกสารหลักฐานหรือสาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/ห ้าง

หุ ้นส่วน จากัด/ สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย พร ้อมประทับตรา
2. ผู ้ยืน
่ คาขอต ้องมาชาระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตผู ้สอบมาตรฐานสินค ้า พร ้อมเก็บประวัต ิ ณ กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้า
้ 4 กรมการค ้าต่างประเทศ หลังจากได ้รับหนังสือแจ ้งผลการพิจารณาจากกรมการค ้าต่างประเทศ ทัง้ นี้ กรมการค ้า
ส่งออก ชัน
ต่างประเทศ จะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ
หมายเหตุ: ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
บริการประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว กรณีข ้อมูลและเอกสารทีผ
่ ู ้แจ ้งได ้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่
สามารถพิจารณาได ้ ผู ้แจ ้งต ้องทาการแก ้ไขภายใน 10 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากกรมการค ้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริการ
มาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเป็ นหนังสือผ่านทางไปรษณีย ์ ทัง้ นี้กรมการค ้าต่างประเทศจะแจ ้งกลับในวันทาการ
ถัดไป
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 : 27 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าที่ (มส.) ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและ
ข ้อมูลทีย
่ น
ื่ คาร ้องขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ
มาตรฐานสินค ้ายืน
่ คาร ้องขอแบบ มส. 2 โดยกรอกข ้อมูลผ่าน
ระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคาขอ และแจ ้งผลการพิจารณาเบือ
้ งต ้น
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบสภาพสานั กงาน
(หมายเหตุ: (นับระยะเวลาการดาเนินการตัง้ แต่วน
ั ทีผ
่ ู ้ขอรับ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

22 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

3 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้านัดให ้ไป
ตรวจสอบ))
4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
หัวหน ้าสานักงานมาตรฐานสินค ้า พิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการทุกท่าน
2. รับรองสาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
2)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. สาเนาทะเบียนบ ้านของกรรมการทุกท่าน
2. รับรองสาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
หน ังสือเดินทาง หรือ VISA หรือ WORKPERMIT
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีบค
ุ คลต่างด ้าว 2. สาเนาเอกสารทุกแผ่น ต ้องรับรอง
สาเนาถูกต ้องด ้วยตนเอง)
หล ักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ใบสาค ัญแสดงการจด
ทะเบียน (พค.0401) ของบริษ ัท/ห้างหุน
้ ส่วนจาก ัด
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ยกเว ้นสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ยืน
่ คาร ้องขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
หน ังสือร ับรองและว ัตถุประสงค์ของบริษ ัท/ห้างหุน
้ ส่วนจาก ัด
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ยกเว ้นสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ยืน
่ คาร ้องขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
หน ังสือบริคณห์สนธิ และข้อบ ังค ับของบริษ ัท/ห้างหุน
้ ส่วนจาก ัด
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หล ักฐานการมีเงินทุนทีช
่ าระแล้ว หรือทีน
่ ามาใชใ้ นการประกอบ
่ ผูถ
ธุรกิจ ตามทีจ
่ ดทะเบียน ได้แก่ บ ัญชีรายชือ
้ อ
ื หุน
้ (แบบ บอจ.
5)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ่ กรรมการผูม
รายชือ
้ อ
ี านาจลงนามผูกพ ันบริษ ัท พร้อมลงลายมือ
่
ชือ (ใบแนบคาร้องขอ 1)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
่ ตามบัญชีรายชือ
่ ในใบแนบคาร ้องขอ 1
หมายเหตุ (ลงลายมือชือ
)
่ ผูร้ ับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ และกรรมการหรือหุน
รายชือ
้ ส่วน
(ใบแนบคาร้องขอ 2)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ่ ของผูต
บ ัญชีรายชือ
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้าพร้อมพน ักงานประจา
บริษ ัทประเภทร ับเงินเดือนประจา และประเภทจ้างเป็นครงคราว
ั้
(ใบแนบคาร้องขอ 3)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
่ จริงตามบัญชีรายชือ
่ ในใบแนบคาร ้องขอ 3)
หมายเหตุ (ลงลายมือชือ
รายการเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทจ
ี่ าเป็นแก่การประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทีม
่ อ
ี ยูใ่ นความครอบครอง (ใบแนบคา
ร้องขอ 4)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

ลาด ับ
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
งบดุลและงบกาไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบ ัญชีครงหล
ั้
ังสุด
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หน ังสือร ับรองครอบครองสาน ักงาน (แบบ มส.9)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ยกเว ้นสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ยืน
่ คาร ้องขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
้ ขาย หรือ
ั
หล ักฐานการครอบครองสาน ักงาน เช่น สญญาซื
อ
ั
ั
สญญาเช่
าสาน ักงาน หรือสญญาเช่
าช่วงสาน ักงาน หรือสาเนา
ั าน ักงาน
ยินยอมให้อาศยส
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ยกเว ้นสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ยืน
่ คาร ้องขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
หน ังสือร ับรองการเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ยกเว ้นสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทยเป็ นผู ้ยืน
่ คาร ้องขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
)
เครือ
่ งหมายตรวจสอบของผูป
้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 3 ชุด
หมายเหตุ ใบคาร้องขอ แบบ มส.2
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
หล ักฐานแสดงเป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้า และพน ักงาน
ประเภททีร่ ับเงินเดือนประจา หล ักฐานแบบรายงานแสดงการส่ง
เงินสมทบพร้อมรายละเอียด และใบเสร็ จการนาส่งเงินสมทบของ
บุคลากรใน บริษท
ั /ห้างหุน
้ ส่วนจาก ัด/สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ั
ั
ไทย จากสาน ักงานประก ันสงคม
หรือสญญาจ้
างสาหร ับลูกจ้าง
อายุเกิน 60 ปี
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

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

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

-

-

-

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

สานั กงานประกันสังคม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าแบบพิมพ์คาร้องขอต่างๆ
(หมายเหตุ: (ฉบับหรือชุดละ ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

3)

ใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นผู ป
้ ระกอบธุ ร กิจ ตรวจสอบมาตรฐานสิน ค้า ต่อ

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ลาด ับ
สิ
4)

น

ค้

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
า
ม
า
ต
ร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ฐ

า

น

(หมายเหตุ: (ต่อ 1 ชนิดสินค ้า))
ใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
(หมายเหตุ: (ฉบับละ ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

5)

ค ัดสาเนา
(หมายเหตุ: (ฉบับละ ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

6)

ร ับรองเอกสารหรือสาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานมาตรฐานสินค ้า กรมการค ้างต่างประเทศ 563 ถนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร.0 2547 4749-50
(หมายเหตุ: -)
2)
เว็บบอร์ดสอบถาม ทีเ่ ว็บไซด์ 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: การขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ หรือกรณีไม่มผ
ชือ
ี ลงาน)
กรณีสานักงานตัง้ อยูใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กรมการค ้าต่างประเทศ กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้า
ส่งออก
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503
2)กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503

3)กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด ้วยผู ้ประกอบ

ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า

4)กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503
5)กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
้ 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: การขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ หรือ
กรณีไม่มผ
ี ลงาน) กรณีสานักงานตัง้ อยูใ่ นเขตกทม. และปริมณฑล
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 30/11/2558

