การขอจดทะเบียนเป็ นผู้ทาการค้ าขาออกซึ่งสิ นค้ ามาตรฐาน
ผูส้ ่ ง หรื อนำสิ นค้ำ มำตรฐำนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ออกนอกรำชอำณำจัก ร เพื่อทำกำรค้ำ ทำงด่ ำ นศุ ล กำกร
ที่ รัฐมนตรี ว่ำ กำรกระทรวงพำณิ ชย์กำหนด ต้องจดทะเบี ย นเป็ นผูท้ ำกำรค้ำ ขำออกซึ่ งสิ นค้ำ มำตรฐำนชนิ ด นั้น
กับสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ และแสดงใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำต่อเจ้ำพนักงำนศุลกำกร
สิ นค้ำมำตรฐำน 9 ชนิด
1. ข้ำวโพด
6. ปลำป่ น
2. ข้ำวฟ่ ำง
7. ปุยนุ่น
3. ข้ำวหอมมะลิไทย 8. แป้งมันสำปะหลัง
4. ถัว่ เขียว
9. ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลัง
5. ถัว่ เขียวผิวดำ
ผู้ขอจดทะเบียนเป็ นผู้ทาการค้ าขาออกซึ่งสิ นค้ ามาตรฐานต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ในกรณี เป็ น
- นิติบุคคลต้องมีวตั ถุประสงค์ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่ำทำกำรค้ำขำออก
- บุคคลธรรมดำต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพทำกำรค้ำขำออก
(2) เป็ นสมำชิกของสมำคมกำรค้ำที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับกำรส่ งเสริ มกำรค้ำสิ นค้ำมำตรฐำนชนิ ดที่ขอจดทะเบียน
เป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออก
สมำคมที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำสิ นค้ำมำตรฐำน
* ข้ำวโพด * ข้ำวฟ่ ำง * ปุยนุ่น * ถัว่ เขียว * ถัว่ เขียวผิวดำ
สมำคมพ่อค้ำข้ำวโพดและพืชพันธุ์ไทย
โทร. 0 2234 4387, 0 2237 6790
สมำคมพ่อค้ำพืชผลไทย
โทร. 0 2222 2325
สมำคมกำรค้ำเมล็ดพันธุ์ไทย
โทร. 0 2955 1710-1
สมำคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
โทร. 0 8493 8200-3
* ข้ำวหอมมะลิไทย
สมำคมผูส้ ่ งออกข้ำวไทย
โทร. 0 2287 2674-7
สมำคมโรงสี ขำ้ วไทย
โทร. 0 2234 7289, 0 2234 7295
* ปลำป่ น
สมำคมผูผ้ ลิตปลำป่ นไทย

โทร. 0 2673 1193-4

* ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลัง * แป้งมันสำปะหลัง
สมำคมกำรค้ำมันสำปะหลังไทย
โทร. 0 2234 4724, 0 2236 4375
สมำคมโรงงำนผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลังไทย
โทร. 038 272578 , 089 8330250
สมำคมโรงงำนผูผ้ ลิตมันสำปะหลัง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทร. 044 212370-1
สมำคมแป้งมันสำปะหลังไทย
โทร. 0 2285 4282-5
(3) มีเงินทุนที่ชำระแล้ว หรื อที่นำมำใช้ในกำรประกอบพำณิ ชยกิจตำมที่จดทะเบียนไว้ ณ หอทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
หรื อสำนักงำนทะเบียนพำณิ ชย์แล้วแต่กรณี ดังนี้
- สำหรับทำกำรค้ำสิ นค้ำข้ำว
ต้องมีเงินทุนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่ำ 1,000,000 บำท
- สำหรับทำกำรค้ำสิ นค้ำมำตรฐำนอื่น ต้องมีเงินทุนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่ำ 200,000 บำท

(4) มีสำนักงำนที่แน่นอนและเหมำะสมสำหรับใช้เป็ นสำนักงำนทำกำรค้ำขำออก
(5) มีพนักงำนและอุปกรณ์ที่จำเป็ นแก่กำรดำเนินธุ รกิจประจำสำนักงำน
(6) ไม่เคยกระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นผลเสี ยหำยแก่กำรค้ำขำออก
(7) ไม่เป็ นผูถ้ ูกสั่งพักใช้ใบทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำนมำแล้วรวมกันตั้งแต่สำมครั้งขึ้นไป
(8) ไม่เป็ นผูถ้ ูกสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำน

ควำมใน (1) (2) และ (3) มิ ให้ใช้บงั คับแก่ รัฐวิสำหกิ จตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและสหกรณ์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผูข้ อจดทะเบียน
• สำหรับผูข้ อจดทะเบียนสิ นค้ำข้ำวหอมมะลิไทย ต้องมี
1. หนังสื ออนุญำตให้ประกอบกำรค้ำข้ำว ประเภทค้ำข้ำวส่ งไปจำหน่ำยต่ำงประเทศ จำกกรมกำรค้ำภำยใน
(แบบ ค.ข. 6 / แบบ ค.ข. 7 )
2. หลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ ่ งข้ำวออกไปนอกรำชอำณำจักร (เลขที่ ข.) ที่กลุ่มกำกับและสถิติคำ้ ข้ำว
กองบริ หำรกำรค้ำข้ำว กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ โทร. 0 - 2547 – 4833
วิธีการขอจดทะเบียน
ผู ย้ ื่น คำขอจดทะเบี ย น (รำยใหม่ ) หรื อ กรณี ข ำดต่ อ อำยุ ต้อ งเข้ำ ระบบลงทะเบี ย นผู ป้ ระกอบกำร
(Registration Database) เพื่อขอ User Name กลำง จำกสำนักบริ กำรกำรค้ำต่ำงประเทศ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ที่เว็บไซต์
www.dft.go.th ก่ อน เมื่ อได้รับอนุ มตั ิ User Name กลำงแล้ว ให้ยื่นคำร้ องขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออก
ซึ่ ง สิ นค้ำ มำตรฐำน (แบบ มส. 1) ที่เว็บ ไซต์ (http://ocs.dft.go.th) โดยไปที่เมนู ระบบบริ ก ำรมำตรฐำนสิ นค้ำ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ → ผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำน → งำนที่เกี่ยวข้องกับใบทะเบียน → ขอจดทะเบียน
ครั้ งแรก (มส. 1)/ขำดต่ออำยุขอจดทะเบียนใหม่ (มส. 1) กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบ
คำร้องขอโดยสแกน (Scan) ผ่ำนระบบ ดังนี้
1. สำเนำหนังสื อรับรองบริ ษทั / ห้ำงหุ น้ ส่ วน และวัตถุประสงค์ (ซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน)
หรื อสำเนำหนังสื อรับรองรำยงำนกำรประชุมสหกรณ์ / องค์กำร หรื อ หน่วยงำนของรัฐ
2. สำเนำหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั (ซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนำบัญชี รำยชื่อผูถ้ ือหุ ้น (แบบ บอจ. 5) (ซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน)
4. หลักฐำนกำรเป็ นสมำชิกสมำคมกำรค้ำชนิ ดที่ขอจดทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออก (ซึ่ งมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของรอบระยะเวลำบัญชีครั้งหลังสุ ด
6. หลักฐำนกำรครอบครองสำนักงำน
- หนังสื อรับรองกำรครอบครองสำนักงำน (แบบมส. 9)
- สำเนำโฉนดที่ดิน (ด้ำนหน้ำ + ด้ำนหลัง) เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์
- หนังสื อสัญญำเช่ำ หรื อ หนังสื อสัญญำเช่ำช่วงสำนักงำนฯ หรื อ หนังสื อยินยอมให้อำศัยสำนักงำน
7. ตรำ แผ่นป้ ำย สลำก หรื อเครื่ องหมำยที่ใช้เกี่ยวกับกำรส่ งสิ นค้ำออก (รู ปไฟล์นำมสกุล JPG. GIF PNG
และมีขนำดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
8. PASSPORT, VISA, WORKPERMIT (กรณี บุคคลต่ำงด้ำว)

เงื่อนไขยื่นคาขอ
1. สำเนำเอกสำรทุกแผ่นต้องรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั /ห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด/
ส่ วนรำชกำร/สหกรณ์/องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐ พร้อมประทับตรำสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ
ได้ดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน กรณี มีกำรเชื่ อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แล้ว
2. กรมกำรค้ำต่ำงประเทศจะแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจำรณำแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ ผูข้ อจด
ทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำนหรื อผูร้ ับมอบอำนำจต้องมำชำระค่ำธรรมเนี ย ม
และรับใบทะเบียนที่สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ หรื อช่องทำงอื่นที่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศกำหนดให้
ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรขอจดทะเบียนได้ที่ เมนู ระบบบริ การมาตรฐานสิ นค้ าทางอิเล็กทรอนิกส์ >
ผู้ทาการค้ า ขาออกซึ่ งสิ นค้ า มาตรฐาน > คู่ มือ สาหรั บ การยื่นคาร้ อ งขอ มส.1 (ครั้ งแรก/ขาดต่ อ ) หรื อ QR code
ที่ปรากฏข้ างท้ าย
การดาเนินการ
เมื่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำได้พิจำรณำคำร้องขอจดทะเบียนแล้วเห็นว่ำ ผูข้ อจดทะเบียนได้แนบเอกสำร
คำร้องขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินกำรจัดส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสภำพสำนักงำน พนักงำนและอุปกรณ์ประจำ
สำนักงำนที่จำเป็ นแก่กำรดำเนินธุ รกิจ
ระยะเวลาดาเนินงาน
- กำรตรวจสอบเอกสำร
- กำรพิจำรณำ
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสภำพสำนักงำน
- กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ

1
5
10
1

อัตราค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
- ค่ำแบบพิมพ์คำร้องขอ ฉบับละ
- ค่ำคำร้องขอ ฉบับละ
- ค่ำจดทะเบียนสิ นค้ำมำตรฐำน ประเภทหรื อชนิดละ
- ค่ำต่ออำยุใบทะเบียนสิ นค้ำมำตรฐำน ประเภทหรื อชนิ ดละ

5
5
2,500
200

วันทำกำร
วันทำกำร
วันทำกำร
วันทำกำร
บำท
บำท
บำท
บำท

หำกมีขอ้ สงสัยประกำรใดเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรค้ำขำออกซึ่ งสิ นค้ำมำตรฐำน ติดต่อสอบถำม
ได้ที่ กลุ่ ม งำนทะเบี ย นและใบอนุ ญ ำตสิ น ค้ำ มำตรฐำน สำนัก งำนมำตรฐำนสิ น ค้ำ กรมกำรค้ำ ต่ ำ งประเทศ
กระทรวงพำณิ ชย์ อำคำรสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ (ชั้น 4 ) เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 - 2547 – 4749 , 0-2547-5149 หรื อ e-mail: ocs.license@gmail.com

คู่มือกำรยืน่ คำร้องขอ (แบบ มส.1)

คู่มือประชำชน

หนังสื อรับรองกำรครอบครองสำนักงำน (แบบมส. 9)

