เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต
และการยายสถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตของผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๖) มาตรา ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติม าตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายคณะกรรมการมาตรฐานสิน คาเกษตร
เห็นสมควรประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนุญาตและการยายสถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตของผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอ
(๑) ตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ มกษ. ๑๔ ทายประกาศนี้ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว กอนที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ มกษ. ๑๕ ทายประกาศนี้ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว
(๓) ยายสถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบ มกษ. ๑๖ ทายประกาศนี้
พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว
ขอ ๒ การยื่นคําขอตามขอ ๑ ใหยื่น ณ สํานักงานมาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ
ขอ ๓ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม
ขอ ๔ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใ ชตามแบบใบอนุญาตเดิม แตใ หมีขอความวา
“ใบแทน” โดยผูมีอํานาจออกใบอนุญาตลงชื่อพรอมทั้งลงวันเดือนปที่ออกใบแทนกํากับไวดวย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

ขอ ๕ การอนุญาตใหยายสถานที่ทําการที่ระบุไวใ นใบอนุญาต ใหสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติบันทึกแกไขการยายสถานที่ทําการลงในใบอนุญาตนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร

แบบ มกษ. ๑๔

คําขอตออายุใบอนุญาต
เปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

วันที่
๑. ขาพเจา
อยูบานเลขที่

เดือน
อายุ

ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

ป สัญชาติ
ถนน

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

พ.ศ.

หมูที่
จังหวัด

โทรศัพท

โทรสาร

ชื่อผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
๒. มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ใบอนุญาตที่
๓. พรอมกับคําขอนี้ไดสงหลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ใบอนุญาตที่
(๒) หนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแสดงชื่อ
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(๓) แผนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับใบอนุญาตโดยสังเขป
(๔) สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ หรือเทียบเทา ( Quality Manual or Equivalent )
(๕) สําเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ( Procedure )
๔. หลักฐานอื่น ซึ่งผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะแสดงเพิ่มเติม ( ถามี )
สําเนาใบรับรองระบบงาน ( Accreditation Certificate ) จากหนวยงาน หรือองคกร
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
เอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธแนะนําองคกร / หนวยงาน
สําเนาเอกสารขอตกลงใชหองปฏิบัติการในการทดสอบหรือวิเคราะห
เอกสารหลักฐานอื่นๆ

(ลงชื่อ)

ผูยื่นคําขอ

แบบ มกษ. ๑๕
คําขอใบแทนใบอนุญาต
เปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

เดือน

วันที่
อายุ

๑. ขาพเจา
อยูบานเลขที่

ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

พ.ศ

ป สัญชาติ
ถนน

หมูที่
จังหวัด

โทรสาร

ชื่อผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ใบอนุญาตที่
จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื่องจาก
(เหตุผลที่ขอรับใบแทน)
๓. พรอมกับคําขอนีไ้ ดสงหลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) หนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแสดงชื่อ
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(๒) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี)

(ลงชื่อ)

ผูยื่นคําขอ

แบบ มกษ. ๑๖
คําขออนุญาตยายสถานที่ทาํ การของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ระบุไวในใบอนุญาต

วันที่

เดือน

พ.ศ.

อายุ
ป สัญชาติ
๑. ขาพเจา
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานใบอนุญาตที่................................................
๒. มีความประสงคจะขอยายสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตดังกลาวจากเลขที่
.ถนน
ที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
ไปอยูเลขที่
รหัสไปรษณีย
ถนน
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................
โทรศัพท
รหัสไปรษณีย
ตั้งแตวันที่
เนื่องจาก
๓. พรอมกับคําขอนี้ไดสงหลักฐานตาง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานใบอนุญาตที่
(๒) หนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแสดงชื่อ
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
(๓) แผนที่สถานที่ทําการแหงใหมของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
(๔) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี)

(ลงชื่อ)

ผูยื่นคําขอ

