คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอจดทะเบียนเป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำนเพิม่ เติม (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
กรณี ผทู ้ ำกำรค้ำขำออกซึ่งสิ นค้ำมำตรฐำนประสงค์จะขอเพิ่มเติมชนิดสิ นค้ำมำตรฐำนชนิดอื่น ให้ยนื่ คำร้องขอเพิ่มเติมสิ นค้ำ
(แบบ มส. 1/1) พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำร้องขอ โดยสแกน (Scan) ผ่ำนระบบที่เว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th
เงื่อนไขยื่นคาขอ
1. สำเนำเอกสำรทุกแผ่นต้องรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั /ห้ำงหุ ้นส่วนจำกัด/ส่วนรำชกำร/สหกรณ์/
องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐ พร้อมประทับตรำสำคัญ
2. กรมกำรค้ำ ต่ ำ งประเทศจะแจ้ง ผลกำรพิ จ ำรณำภำยใน 7 วัน นับ แต่ ว นั ที่ พิ จ ำรณำแล้ว เสร็ จ ทั้ง นี้ ผูท้ ำกำรค้ำ ขำออก
ซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำนหรื อผูร้ ับมอบอำนำจต้องมำชำระค่ำธรรมเนี ยมและรับใบทะเบี ยนที่ สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ หรื อ
ช่องทำงอื่นที่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศกำหนดไว้
หมายเหตุ:
1. ผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำนเพิ่มเติมสำมำรถยื่นคำร้องขอผ่ำนระบบบริ กำรมำตรฐำนสิ นค้ำ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบคำร้องขอในวันและเวลำรำชกำรเท่ำนั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสำรที่ ผูย้ ื่นคำขอได้บนั ทึ กในระบบมีควำมบกพร่ อง ไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
ผูย้ นื่ คำขอต้องทำกำรแก้ไขภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกกรมกำรค้ำต่ำงประเทศผ่ำนระบบบริ กำรมำตรฐำนสิ นค้ำ
ทำงอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อ ตำมแบบ วิธีกำร และช่องทำงที่ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศกำหนด ทั้งนี้ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
จะแจ้งกลับในวันทำกำรถัดไป หำกผูย้ ื่นคำขอไม่สำมำรถดำเนิ นกำรแก้ไขภำยในกำหนดได้ คำขอจะถูกยกเลิกและต้อง
ดำเนินกำรยืน่ คำขอใหม่
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ http://ocs.dft.go.th /
เว็บไซท์ และช่ องทางออนไลน์
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 22 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคาร้องขอ แบบ มส. 1/1 และเอกสารประกอบ
การพิจารณาที่ผขู ้ อจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐาน
เพิ่ ม เติ ม ยื่ น ผ่ า นระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้า ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอ
(หมายเหตุ: นับจากวันที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้ าได้ รับใบทะเบียน
ฉบับจริ ง จากผู้ทาการค้ าขาออกซึ่ งสิ นค้ ามาตรฐาน)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้าพิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

20 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
ใบทะเบียนผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำนปี ปัจจุบัน (แบบ มส.5)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรับรองบริษัท/ห้ ำงหุ้นส่ วนจำกัด และวัตถุประสงค์ (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เป็ นนิติบุคล)
หนังสื อรับรองรำยงำนกำรประชุม/สหกรณ์ /องค์ กำรหรื อหน่ วยงำนของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เป็ น สหกรณ์/องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ)
หนังสื อรับรองกำรเป็ นสมำชิกสมำคมกำรค้ ำสินค้ ำมำตรฐำนชนิดทีข่ อจดทะเบียนเป็ น
ผู้ทำกำรค้ ำขำออก (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

กองทะเบียนธุรกิจ

-

-

ลำดับ
5)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
ใบคำร้ องขอ แบบ มส. 1/1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ ื่น ขอจดทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้า ขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐานเพิ่ม เติ ม
ของบริ ษทั /ห้างหุ้นส่ วนจากัด/ส่ วนราชการ/สหกรณ์ /องค์การหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่น ในวัน ชาระค่าธรรมเนี ยมและรั บ ใบทะเบี ย นผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)

3)
4)
5)
6)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
คำร้ องขอ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
กำรจดทะเบียนเป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่ งสิ นค้ ำมำตรฐำนต่ อสิ นค้ ำมำตรฐำนประเภท
หรื 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 นค้ามาตรฐานเพิ่มเติม (มส. 1/1)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
1. ในส่วนของงานบริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้ามาตรฐาน จะใช้ชื่อหน่วยงานสานักงานมาตรฐานสิ นค้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
2. ในกรณี ที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั หน่วยงานอื่น เพื่อการตรวจสอบข้อมูล หรื อกรณี มีฐานข้อมูลตาม
รายการเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด กรมการค้าต่างประเทศอาจยกเว้นรายการเอกสารดังกล่าวได้
ข้ อมูลสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ชื่ อกระบวนงำน: การขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐานเพิ่มเติม (N)
หน่ วยงำนกลำงเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 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 า
การค้าขาออกซึ่งสิ 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 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 4
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐานเพิม่ เติม (N)
16/08/2562 10:05

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่ คู่มือ: -

