คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบทะเบียนเป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำน (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ใบทะเบี ยนจะมี อายุใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่ รับจดทะเบี ยน และต่ออายุได้ครั้งละหนึ่ งปี ผูท้ าการค้าขาออกซึ่ ง
สิ นค้ามาตรฐานจะต้องยื่นคาร้องขอต่ออายุใบทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐาน (แบบ มส.10) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ของปี ที่ใบทะเบี ยนนั้นจะหมดอายุ (ในกรณี ที่เป็ นใบทะเบียนที่ออกให้ในระหว่างเดื อนธันวาคม ให้ยื่นคาร้องขอต่ออายุในระหว่าง
เดื อ นธัน วาคมของปี แรกที่ ใบทะเบี ยนนั้นจะหมดอายุ) พร้ อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร้ อ งขอโดยสแกน (Scan)
ผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th
เงื่อนไขยื่นคำขอ
1. สาเนาเอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่วนจากัด/ส่วนราชการ/สหกรณ์/
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ พร้อมประทับตราสาคัญ
2. กรมการค้า ต่ า งประเทศจะแจ้ง ผลการพิ จ ารณาภายใน 7 วัน นับ แต่ ว นั ที่ พิ จ ารณาแล้ว เสร็ จ ทั้ง นี้ ผูท้ าการค้า ขาออก
ซึ่ ง สิ น ค้า มาตรฐานหรื อ ผูร้ ั บ มอบอานาจต้อ งมาชาระค่ า ธรรมเนี ย มและรั บ ใบทะเบี ย นที่ สานัก งานมาตรฐานสิ น ค้า
หรื อช่องทางอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนดไว้
หมำยเหตุ
1. ผูข้ อต่ออายุใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ นค้ามาตรฐาน สามารถยืน่ คาร้องขอผ่านระบบบริ การ
มาตรฐานสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาร้องขอในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสารที่ผยู ้ นื่ คาขอได้บนั ทึกในระบบมีความบกพร่ อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผูย้ นื่ คาขอ
ต้อ งทาการแก้ไขภายใน 10 วัน นับ จากวันที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบบริ ก ารมาตรฐานสิ น ค้า
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อ ตามแบบ วิธีการ และช่องทางที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ
จะแจ้งกลับในวันทาการถัดไป หากผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขภายในกาหนดได้ คาขอจะถูกยกเลิกและต้อง
ดาเนินการยืน่ คาขอใหม่
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 : 29 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบข้อ มู ล คาร้ อ งขอ แบบ มส. 10 และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่ผขู ้ อต่ออายุใบทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่ งสิ น ค้า มาตรฐานยื่ น ผ่ า นระบบบริ ก ารมาตรฐานสิ น ค้า ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาร้องขอ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้าพิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

27 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หนังสื อรั บรองกำรเป็ นสมำชิ กสมำคมกำรค้ ำสิ นค้ ำมำตรฐำนชนิดที่ขอจดทะเบียนเป็ น
ผู้ทำกำรค้ ำขำออก (ซึ่งมีอำยุไม่ เกิน 6 เดือน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนเกี่ยวกับกำรทำกำรค้ ำขำออกซึ่ งสิ นค้ ำมำตรฐำนที่ได้ จดทะเบียนแต่ ละชนิดสิ นค้ ำ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ระหว่ ำงปี ทีผ่ ่ำนมำจนถึงวันทีย่ ื่นคำร้ องขอต่ ออำยุใบทะเบียน เช่ น มส.25 เป็ นต้ น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ งบดุลและงบกำไรขำดทุนของรอบระยะเวลำบัญชีครั้งหลังสุด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
หนังสื อรับรองกำรครอบครองสำนักงำน (แบบ มส.9)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ลำดับ
5)

6)

7)

8)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนกำรครอบครองสำนักงำน อำทิ เช่ น โฉนดที่ดินเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์ หรื อสั ญญำซื้ อขำย
หรื อสั ญญำเช่ ำสำนักงำน หรื อหนังสื อสั ญญำเช่ ำช่ วงสำนักงำนฯ หรื อหนังสื อยินยอมให้
อำศัยสำนักงำนแล้ วแต่ กรณี (กรณีสัญญำเช่ ำฉบับเดิมหมดอำยุ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบคำร้ องขอ แบบ มส.10
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ ื่น ขอต่อ อายุใบทะเบี ยนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่ งสิ น ค้ามาตรฐานของ
บริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจากัด/ส่ วนราชการ/สหกรณ์ /องค์การหรื อหน่ วยงานของรัฐ ลงลายมือชื่ อ
และประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่น ในวัน ชาระค่า ธรรมเนี ย มและรั บ ใบทะเบี ย นผู ท้ าการค้า ขาออกซึ่ ง
สิ นค้ามาตรฐาน)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบแนบคำร้ องขอ 1 (รำยชื่ อกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั พร้ อมลงลำยมือชื่ อ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั /ห้างหุ ้นส่ วนจากัด/ส่ วนราชการ/สหกรณ์/
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
2. นาเอกสารมายื่น ในวัน ชาระค่ า ธรรมเนี ย มและรั บ ใบทะเบี ย นผูท้ าการค้า ขาออกซึ่ ง
สิ นค้ามาตรฐาน)
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก
ใบแนบคำร้ องขอ 2 (รำยชื่ อผู้รับผิดชอบในตำแหน่ งหน้ ำที่ และกรรมกำรหรื อหุ้นส่ วน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (นาเอกสารมายืน่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนผูท้ าการค้าขาออก
ซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน)

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)

3)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท

คำร้ องขอ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
กำรต่ อ อำยุ ใบทะเบี ย นเป็ นผู้ ท ำกำรค้ ำ ขำออกซึ่ ง สิ น ค้ ำมำตรฐำน ส ำหรั บ สิ น ค้ ำ ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
มำตรฐำนประเภทหรื อชนิดละ
(หมายเหตุ: -)
ใบแทนใบทะเบียนเป็ นผู้ทำกำรค้ ำขำออกซึ่งสินค้ ำมำตรฐำน
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
(หมายเหตุ: ฉบับละ)

ลำดับ
4)
5)
6)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
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 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)
3)
4)

5)

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: -)
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
เขตดุสิต 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 คาร้องขอต่ออายุใบทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (มส.10)
(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: การขอต่ออายุใบทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (N)
หน่ วยงำนกลำงเจ้ ำของกระบวนงำน: กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
2) พ.ร.บ. มาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ 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 120
จานวนคาขอที่มากที่สุด 200
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 100
ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบทะเบียนเป็ นผูท้ าการค้าขาออกซึ่งสิ นค้ามาตรฐาน (N)
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