คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับอนุญำตเป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ (รำยใหม่ ขำดต่ ออำยุ และไม่ มผี ลงำน) (N)
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรยื่นคำขอ
สาหรับผูท้ ี่ ยงั ไม่มีใบอนุ ญาตจะต้องเข้าทดสอบความรู ้ตามที่ สานักงานมาตรฐานสิ นค้ากาหนด โดยผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าประเภท ก. เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าทางวิชาการที่ตอ้ งอาศัยหลักวิชา เครื่ องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งมีคุณสมบัติตอ้ งเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร เที ยบได้ไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรื อทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
2. ผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าประเภท ข. เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าแต่ละชนิ ดสิ น ค้ามาตรฐานที่ ขอรับ อนุ ญ าต ซึ่ งมี
คุณสมบัติตอ้ งเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรมัธยมศึ กษาตอนปลายตามหลักสู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การหรื อมี ความรู ้ซ่ ึ ง
กระทรวงศึกษาธิ การรับรองว่าเทียบได้ไม่ต่ากว่านั้น ทั้งนี้ ผูซ้ ่ ึ งได้รับอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าประเภท ข. อยูแ่ ล้ว
ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 13 หรื อผูซ้ ่ ึ งเคยได้รับ อนุ ญ าตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ น ค้าประเภท ข. อยู่แล้ว ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 บังคับใช้ ให้ถือเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ
1. อายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
2. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
3. ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
4. ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรม
5. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษเพราะประพฤติชวั่ ถึงต้องออกจากงาน
7. ไม่เป็ นผูถ้ ูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้ามาแล้วรวมกันตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
8. ไม่เป็ นผูถ้ ูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
หมำยเหตุ :
1. ในกรณี ที่ผูข้ อรั บอนุ ญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าขาดคุ ณสมบัติตามข้อ 5 หรื อ 6 สานักงานมาตรฐานสิ นค้าอาจ
พิจ ารณาสอบสวนว่า ผูน้ ้ ัน ได้ประพฤติ ต นเป็ นคนดี และกรณี ข าดคุ ณ สมบัติ ตามข้อ 5 ผูน้ ้ ัน ได้พ น้ โทษไปเกิ นกว่า สามปี
หรื อในกรณี ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 ผูน้ ้ นั ได้ออกจากงานไปเกินกว่า 3 ปี จะยกเว้นให้เป็ นรายบุคคล
2. ผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าต้องไม่เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หุน้ ส่วนหรื อผูจ้ ดั การในห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล กรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การในบริ ษทั จากัด ซึ่งทาการค้าสิ นค้าซึ่งตนได้รับอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐาน (มาตรา 31)

3. ห้ามมิให้ผตู ้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าทาการค้าสิ นค้าซึ่ งตนได้รับอนุ ญาตให้ทาการตรวจสอบมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นการค้าขาออก
หรื อไม่ (มาตรา 32)
เงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. กรณี ได้รับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าแล้วประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต แต่ไม่มีผลงานหลักฐานการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้าในระหว่างปี ที่ผ่านมา หรื อขาดต่ออายุใบอนุ ญาตไม่เกิ น 2 ปี ให้ยกเว้นไม่ตอ้ งทดสอบความรู ้
และยื่นคาร้อ งขอ แบบ มส.3 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร้องขอโดยสแกน (Scan) ผ่านระบบที่เว็บไซต์
http://ocs.dft.go.th
2. กรณี ผรู ้ ับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าแล้วขาดต่ออายุเกิน 2 ปี ต้องผ่านการทดสอบความรู ้สาหรับสิ นค้าที่จะต่ออายุ
นั้น ที่ สานักงานมาตรฐานสิ นค้า และยื่นคาร้อง แบบ มส.3 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร้ องขอโดยสแกน
(Scan) ผ่านระบบที่เว็บไซต์ http ://ocs.dft.go.th
3. กรณี ได้รับอนุ ญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าแล้วขาดต่ออายุเกิ น 5 ปี ต้องผ่านการทดสอบความรู ้สาหรับสิ นค้าที่ จะ
ต่ออายุน้ นั ที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้าและต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ สานักงานตารวจแห่ งชาติและยื่นคาร้องขอ
แบบ มส.3 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาร้องขอโดยสแกนผ่านระบบที่ เว็บไซต์ http ://ocs.dft.go.th
4. สาเนาเอกสารทุกแผ่นต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูข้ อรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า
5. กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ผตู ้ รวจสอบมาตรฐาน
สิ น ค้า หรื อผูร้ ับ มอบอ านาจต้องมาช าระค่าธรรมเนี ยมและรับ ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ น ค้าที่ สานัก งาน
มาตรฐานสิ นค้าหรื อช่องทางอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศกาหนดไว้
หมำยเหตุ:
1. ผู ้ข อรั บ อนุ ญ าตเป็ นผู ้ต รวจสอบมาตรฐานสิ น ค้า สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอผ่ า นระบบระบบบริ ก ารมาตรฐานสิ น ค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาร้องขอในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. กรณี ขอ้ มูลและเอกสารที่ผยู ้ นื่ คาขอได้บนั ทึกในระบบมีความบกพร่ อง ไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ผยู ้ นื่ คาขอ
ต้องทาการแก้ไขภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศผ่านทางระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้าทาง
อิเล็กทรอนิ กส์และ/หรื อตามแบบ วิธีการและช่องทางที่ กรมการค้าต่างประเทศกาหนด ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้ง
กลับในวันทาการถัดไปหากผูย้ ื่นคาขอรับอนุ ญาตไม่สามารถดาเนิ 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 : 21 วันทาการ
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบข้อ มู ล คาร้ อ งขอ แบบ มส. 3 และเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาที่ ผูข้ อรั บ อนุ ญ าตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐาน
สิ น ค้ า ยื่ น ผ่ า นระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้า ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
http://ocs.dft.go.th
(หมายเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาร้องขอ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐานสิ นค้าพิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

19 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

1 วันทาการ

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
ใบสำคัญกำรเปลีย่ นชื่ อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล)
ปริญญำบัตร/ประกำศนียบัตร/ใบสุ ทธิหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนไม่ เคยเป็ นผู้ถูกลงโทษ เพรำะประพฤติชั่วถึงต้ องออกจำกงำน เช่ น
หนังสื อรับรองของสำนักงำนทีเ่ คยทำงำนมำก่ อนหรื อทีก่ ำลังทำงำนอยู่เกีย่ วกับ
กำรทำงำนควำมประพฤติและเหตุทอี่ อกจำกงำนสำหรับผู้ทเี่ คยทำงำนมำก่ อน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ภำพถ่ ำยขนำด 3x4 ซม. แต่งกำยสำกลนิยม ไม่ สวมหมวก ซึ่งถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน
365 วัน
ฉบับจริง 3 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เขียนชื่อและนามสกุลไว้ดา้ นหลังรู ปทุกใบ)
หลักฐำนไม่ เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจำคุก เช่ น ใบประวัตอิ ำชญำกรรมจำก
สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาหรับกรณี ขอรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้ารายใหม่
และกรณี ขาดต่อขอรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าเกิน 5 ปี ขึ้นไป)
ใบคำร้ องขอ แบบ มส.3
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ผูย้ นื่ ขอรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าลงลายมือชื่อ
2. นาเอกสารมายืน่ ในวันชาระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจ
สอบมาตรฐานสิ นค้า)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กองบัญชาการตารวจนครบาล

กองมาตรฐานสิ นค้านาเข้าส่งออก

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
คำร้ องขอ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
ใบอนุญำตให้ เป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสิ นค้ ำทำงวิชำกำรที่ต้องอำศัยหลักวิชำ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ทำงวิทยำศำสตร์ (ประเภท ก.)
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
ใบอนุญำตให้ เป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสิ นค้ ำนอกจำกข้ อ 2. ต่ อสินค้ ำมำตรฐำน
ประเภทหรื อชนิดละ
(หมายเหตุ: -)
ใบแทนใบอนุญำตให้ เป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำตำม ข้ อ 2. และ ข้ อ 3.
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
บัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ ำ
(หมายเหตุ: ฉบับละ)
กำรทดสอบควำมรู้ ผู้ขอรับอนุญำตเป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสิ นค้ ำตำม ข้ อ 2
(หมายเหตุ: -)
กำรทดสอบควำมรู้ ผู้ขอรับอนุญำตเป็ นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสิ นค้ ำตำม ข้ อ 3
ต่ อสินค้ ำมำตรฐำนประเภทหรื อชนิดละ
(หมายเหตุ: -)

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 5 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท

ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท

ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 25 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
ค่ ำธรรมเนียม 25 บาท

ลำดับ
8)
9)
10)

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 ที่เว็บไซด์ 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
คู่มือการขอรับอนุญาตให้เป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (รายใหม่, ขาดต่ออายุ หรื อไม่มีผลงาน) มส.3
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
1. ในส่วนของงานบริ การที่เกี่ยวกับสิ นค้ามาตรฐาน จะใช้ชื่อหน่วยงานสานักงานมาตรฐานสิ นค้า ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ.2503
ข้ อมูลสำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ชื่ อกระบวนงำน: การขอรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ และไม่มีผลงาน) (N)
หน่ วยงำนกลำงเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2504 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผูต้ รวจสอบ
มาตรฐานสิ นค้า
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
3) พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ 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 50
จานวนคาขอที่มากที่สุด 130
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 30
ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้า (รายใหม่ ขาดต่ออายุ และ
ไม่มีผลงาน) (N) 26/08/2562 12:11

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่ คู่มือ: -

