ิ ค้า (รายใหม่, ขาดต่ออายุ
คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขอร ับอนุญาตเป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสน
ขอร ับอนุญาตใหม่ หรือกรณีไม่มผ
ี ลงาน)
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก กระทรวงพาณิชย์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารยืน
่ คาขอ
1. สาหรับผู ้ทีย
่ ังไม่มใี บอนุญาตจะต ้องเข ้าทดสอบความรู ้ตามทีส
่ านักงานมาตรฐานสินค ้ากาหนด โดยผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
แบ่งเป็ น 2 ประเภท และมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าประเภท ก. ได ้แก่ ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าทางวิชาการทีต
่ ้องอาศัยหลักวิชา เครือ
่ งมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์และต ้องเป็ นผู ้ได ้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร เทียบได ้ไม่ตา่ กว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือทางวิชาการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าประเภท ข. ได ้แก่ ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้านอกจากประเภท ก. และต ้องเป็ นผู ้ได ้รับ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู ้ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบ
ได ้ไม่ตา่ กว่านัน
้ ทัง้ นี้ไม่ใช ้บังคับแก่กรณี ทีผ
่ ู ้ซึง่ ได ้รับอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าประเภท ข. อยูแ
่ ล ้ว ในวันที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 13 ใช ้บังคับ หรือผู ้ซึง่ เคยได ้รับอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าประเภท ข. อยูแ
่ ล ้ว ก่อนทีว่ ันที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 บังคับขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าประเภท ข.
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
ิ ปี บริบรู ณ์
1) อายุไม่ตา่ กว่ายีส
่ บ
2) ไม่เป็ นผู ้มีกายทุพพลภาพ ไร ้ความสามารถ หรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
ิ ล ้นพ ้นตัว
3) ไม่เป็ นผู ้มีหนีส
้ น
4) ไม่เป็ นผู ้บกพร่องในศีลธรรม
5) ไม่เป็ นผู ้เคยต ้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จาคุก เว ้นแต่ความผิดทีเ่ ป็ นลหุโทษ หรือความผิดอัน ได ้กระทาโดย
ประมาท
6) ไม่เป็ นผู ้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชวั่ ถึงต ้องออกจากงาน
7) ไม่เป็ นผู ้ถูกสัง่ พักใช ้ใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้ามาแล ้วรวมกันตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน
้ ไป
8) ไม่เป็ นผู ้ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
2. ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าต ้องมาชาระเงินและรับใบอนุญาตด ้วยตนเอง หรือผู ้รับมอบอานาจ ทีส
่ านักงาน
มาตรฐานสินค ้าเท่านัน
้
หมายเหตุ :
1) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าขาดคุณสมบัตต
ิ ามข ้อ 5 หรือ 6 สานั กงานมาตรฐานสินค ้าอาจ
พิจารณาสอบสวนว่าผู ้นัน
้ ได ้ประพฤติตนเป็ นคนดี และกรณีขาดคุณสมบัตต
ิ ามข ้อ 5 ผู ้นัน
้ ได ้พ ้นโทษไปเกนกว่าสามปี หรือในกรณี
ขาดคุณสมบัตต
ิ ามข ้อ 6 ปี ผู ้นั น
้ ได ้ออกจากงานไปเกินกว่า 3 ปี จะยกเว ้นให ้เป็ นรายบุคคล
2) ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าต ้องไม่เป็ นหุ ้นส่วนในห ้างหุ ้นส่วนสามัญ หุ ้นส่วนหรือผู ้จัดการในห ้างหุ ้นส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คล กรรมการ
หรือผู ้จัดการในบริษัทจากัด ซึง่ ทาการค ้าสินค ้าซึง่ ตนได ้รับอนุญาตให ้เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐาน (มาตรา 31)
3) ห ้ามมิให ้ผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าทาการค ้าสินค ้าซึง่ ตนได ้รับอนุญาตให ้ทาการ ตรวจสอบมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็ นการค ้าขา
ออกหรือไม่ (มาตรา 32)
4) กรณีได ้รับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าแล ้วประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต แต่ไม่มผ
ี ลงานหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
การตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าในระหว่าง ปี ทีผ
่ า่ นมา หรือขาดต่ออายุใบอนุญาตไม่เกิน 2 ปี ให ้ยกเว ้นไม่ต ้องทดสอบความรู ้ และ
ยืน
่ คาร ้อง แบบ มส.3 พร ้อมแนบเอกสาร (สแกน) ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
5) กรณีผู ้รับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าแล ้วขาดต่ออายุเกิน 2 ปี ต ้องผ่านการทดสอบความรู ้สาหรับสินค ้าทีจ
่ ะต่ออายุ
นัน
้ ทีส
่ านักงานมาตรฐานสินค ้า และยืน
่ คาร ้อง แบบ มส.3พร ้อมแนบเอกสาร (สแกน) ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์

6) กรณีได ้รับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าแล ้วขาดต่ออายุเกิน 5 ปี ต ้องผ่านการทดสอบความรู ้สาหรับสินค ้าทีจ
่ ะต่อ
อายุนัน
้ ทีส
่ านั กงานมาตรฐานสินค ้า และต ้องตรวจสอบประวัตอ
ิ าชญากรรมทีส
่ านักงานตารวจแห่งชาติ และยืน
่ คาร ้อง แบบ มส.3
พร ้อมแนบเอกสาร (สแกน) ผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
7) ผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าสามารถยืน
่ คาร ้องผ่านระบบได ้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะตรวจสอบ
รับคาร ้องในวันและเวลาราชการเท่านัน
้

เงือ
่ นไขการยืน
่ คาขอ
1. ในการยืน
่ คาขอ สาเนาเอกสารทุกแผ่นต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
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: 1. สามารถยืน
่ คาร ้องผ่านระบบได ้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะตรวจสอบรับคาร ้องในวันและเวลาราชการ
เท่านัน
้
2. ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ เอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื บริการ
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว กรณีข ้อมูลและเอกสารทีผ
่ ู ้แจ ้งได ้บันทึกในระบบมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถ
พิจารณาได ้ ผู ้แจ ้งต ้องทาการแก ้ไขภายใน 10 วันนับจากวันทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากกรมการค ้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริการ
มาตรฐาน สินค ้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 : 24 วันทาการ
ลาด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าที่ (มส.) ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาและ
ข ้อมูลทีผ
่ ู ้ขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้ายืน
่ คาร ้อง
ขอแบบ มส. 3 โดยกรอกข ้อมูลผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาคาขอ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

22 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า
นาเข ้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสินค ้า

ลาด ับ

ขนตอน
ั้
หัวหน ้าสานักงานมาตรฐานสินค ้าพิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัต ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
ใบคาร้องขอแบบ มส.3
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
่ จริงด ้วยตนเอง
หมายเหตุ (1. ลงลายมือชือ
2. นาเอกสารมายืน
่ ในวันชาระค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต)
2)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาเอกสารต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้ขอรับอนุญาต
เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
3)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาเอกสารต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้ขอรับอนุญาต
เป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า)
่
4)
ใบสาค ัญการเปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
่ หรือนามสกุล)
หมายเหตุ (กรณีเปลีย
่ นชือ
5)
ปริญญาบ ัตร/ประกาศนียบ ัตร/ใบสุทธิหรือหน ังสือร ับรองคุณวุฒ ิ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. สาเนาเอกสารต ้องรับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้ขอรับ
อนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
่ สกุล ต ้องแนบสาเนาใบเปลีย
่ นามสกุล 1 ฉบับ)
2. กรณีเปลีย
่ นชือ
่ นชือ
6)
หล ักฐานไม่เคยเป็นผูถ
้ ูกลงโทษ เพราะประพฤติชว่ ั ถึงต้องออกจาก
งาน เช่น หน ังสือร ับรองของสาน ักงานทีเ่ คยทางานมาก่อนหรือที่
กาล ังทางานอยูเ่ กีย
่ วก ับการทางานความประพฤติและเหตุทอ
ี่ อก
จากงานสาหร ับผูท
้ เี่ คยทางานมาก่อน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7)
ภาพถ่ายขนาด 3x4 ซม. แต่งกายสากลนิยม ไม่สวมหมวก ซึง่ ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 365 ว ัน
ฉบ ับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
่ และนามสกุลไว ้ด ้านหลังรูปทุกใบ)
หมายเหตุ (เขียนชือ
8)
หล ักฐานผ่านการทดสอบการทบทวนความรูช
้ นิดสินค้าทีข
่ อร ับ
อนุญาต
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาหรับการรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าราย
ใหม่และสาหรับกรณีขาดต่ออายุเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้าเกินกว่า
2 ปี ขน
ึ้ ไป )
9)
หล ักฐานไม่เป็นผูเ้ คยต้องร ับโทษจาคุก เช่น ใบประว ัติ
อาชญากรรมจากสาน ักงานตารวจแห่งชาติ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
นาเข ้าส่งออก

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

กองมาตรฐานสินค ้านาเข ้าส่งออก

กองบัญชาการตารวจนครบาล

ลาด ับ

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (สาหรับกรณีขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
รายใหม่ และกรณีขาดต่อขอรับอนุญาตเป็ นผู ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า
เกิน 5 ปี ขน
ึ้ ไป)

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

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าแบบพิมพ์คาร้องขอต่างๆ
(หมายเหตุ: (ฉบับหรือชุดละ))

ค่าธรรมเนียม 5 บาท

3)

ใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นผู ต
้ รวจสอบมาตรฐานสิน ค้า ทางวิช าการทีต
่ อ
้ ง
ั
อาศยหล
ักวิชา เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ (ประเภท
ก
.)

ค่าธรรมเนียม 500 บาท

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

(หมายเหตุ: (ฉบับละ))
ใบอนุญาตให้เป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้านอกจากข้อ 3.
(หมายเหตุ: (ต่อสินค ้ามาตรฐานประเภทหรือชนิดละ))

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ใบแทนใบอนุญาตเป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้าตาม ข้อ 3. และ
ข้อ 4.
(หมายเหตุ: (ฉบับละ ))
บ ัตรประจาต ัวผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้า
(หมายเหตุ: ( ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

การทดสอบความรูผ
้ ูข
้ อร ับอนุญาตเป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้า
ตาม ข้อ 3
(หมายเหตุ: (ต่อ 1 ชนิดสินค ้า))
การทดสอบความรูผ
้ ูข
้ อร ับอนุญาตเป็นผูต
้ รวจสอบมาตรฐานสินค้า
ต
า
ม
ข้
อ
4.

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

(หมายเหตุ: (ต่อ 1 ชนิดสินค ้า))
ค ัดสาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ ))
ร ับรองเอกสารหรือสาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฉบับละ))

ค่าธรรมเนียม 25 บาท

ค่าธรรมเนียม 25 บาท

ค่าธรรมเนียม 5 บาท
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานมาตรฐานสินค ้า กรมการค ้าต่างประเทศ 563 ถนน นนทบุรี 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

ลาด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ิ 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 ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า (รายใหม่, ขาดต่ออายุขอรับอนุญาตใหม่ หรือกรณีไม่ม ี
ชือ
ผลงาน)
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 3 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด ้วยผู ้

ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า

2)กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าขาออก พ.ศ. 2503
3)กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2518) 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 ้ตรวจสอบมาตรฐานสินค ้า (รายใหม่, ขาดต่ออายุขอรับอนุญาตใหม่
หรือกรณีไม่มผ
ี ลงาน)
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื : 30/11/2558

