
ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มันเส้น/มันอัดเม็ด/มันป่น) *ไม่รวมกากมันส าปะหลัง 
 

 

ระยะเวลาตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
 

-กทม/ปริมณฑล ไม่เกิน 3 วันท าการ 
-ต่างจังหวัด 5 วันท าการ 

1. จดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้า 
ขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน  

(ยื่นผ่านระบบบริการมาตรฐานสนิค้า 
ทางอิเลก็ทรอนกิส)์ 

3. ยื่นขอใบอนุญาตส่งออก  
(ตามแบบ อ.2) 

4. ยื่นค าร้องขอให้ออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า 

(ตามแบบ มส.13) 
 

5. ติดต่อผู้ตรวจสอบ(Serveyor) 
เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

6. ขอใบรบัรองมาตรฐานสินค้า 
 (ตามแบบ มส. 24) 

9. รายงานการส่งออก (มส.25) 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งออก 

(ผ่านระบบบรกิารมาตรฐานสินคา้ทาง
อิเล็กทรอนิกส)์ 

ส านักมาตรฐาน 
สินค้าน าเข้าส่งออก 
กรมการค้าต่างประเทศ 
โทร. 02-547-4749 

http://.ocs.dft.go.th 

 

สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย  

โทร.02-622-1860-75 
ต่อ550-557 

 
02-622-1860ต่อ550-557 

 

- ส านักบริการการค้าต่างประเทศ 
     - ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง 

 

บริษัทตรวจสอบ (Surveyor)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้า

ต่างประเทศ 
http://.ocs.dft.go.th 

 

 

สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย 

โทร.02-622-1860-75 
ต่อ550-557 

 

 

ส านักบริการการค้า
ต่างประเทศ 

 

ส านักมาตรฐาน 
สินค้าน าเขา้ส่งออก 

กรมการค้าต่างประเทศ 
โทร. 02-547-4749  

(กลุ่มงานทะเบียนฯ) 

 
 

 

7. กรณีประเทศที่มีข้อตกลงทางการคา้ 
ยื่นขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 

เพื่อส่งออกภายใต้สิทธปิระโยชน์ที่ได้รบั  

- ส านักบริการการค้าต่างประเทศ 
     - ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง 

 

1. แบบค าขอรับการตรวจคุณสมบัตทิางด้านถิน่ก าเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร 

2. ส าเนาใบอนุญาตสง่ออก  
3. ส าเนาใบรับรองมาตรฐานสนิค้า  
4. ส าเนาใบขนสินค้าขาออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 

สลักหลัง (Status 04) 
5. Commercial Invoice  
6. ส าเนาใบตราส่งสินค้า (B/L) 
6. Letter of Credit (L/C) (ถ้าม)ี 

 

 8. ด าเนินการตามขั้นตอนศุลกากร 
กรมศุลกากร 

ศูนย์บริการศุลกากร  
สายด่วน 1164 

 

ตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

หลักฐานการซื้อขาย เช่น 
1. สัญญาการซื้อขาย (Contract) 
2. ส าเนาใบอนญุาตส่งออก* (อ.2)  
หมายเหตุ*: ย่ืนต่อสภาหอการค้าฯ 

 

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค าร้องขอ (แบบ มส. 1) ผ่านระบบบริการมาตรฐาน
สินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ (http://ocs.dft.go.th) พร้อมแนบเอกสารและ
หลักฐานประกอบค าร้องขอ โดยสแกน (Scan) ผ่านระบบ ดังน้ี 
 1.  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ (แบบ พค.0401) 

หรือส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ (กรณีเป็นสหกรณ์) 
 2.  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน และวัตถุประสงค์ หรือส าเนา

หนังสือรับรองรายงานการประชุมสหกรณ์ / องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
 3.  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  
 4.  ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) 
  5. หลักฐานการครอบครองส านักงาน 
     -  ส าเนาสัญญาซื้อขาย 
     -  ส าเนาโฉนดท่ีดิน (ด้านหน้า + ด้านหลัง) เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
     -  หนังสือสัญญาเช่า หรือ หนังสือสัญญาเช่าช่วงส านักงานฯ หรือ หนังสือ   

ยินยอมให้อาศัยส านักงาน 
 6.  หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าชนิดท่ีขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้า

ขาออก 
 7.  ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งหลังสุด 
  8. ตัวอย่างตรา แผ่นป้าย สลาก หรือเครื่องหมายท่ีใช้เกี่ยวกับการส่งสินค้าออก  
 9. ภาพถ่ายของกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 10. ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการ (ทุก

ท่าน) PASSPORT, VISA, WORKPERMIT (กรณีบุคคลต่างด้าว) 
 11. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) หรือ บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี

อากรของบริษัท 
  12. ส าเนาใบเสรจ็รับเงินส านักงานประกันสงัคม และแบบรายการแสดงการส่งเงิน

สมทบพนักงาน (สปส. 1-10) 

 

ข ัน้ตอน หนว่ยงานตดิตอ่ เอกสารหลกัฐาน 

 

ประมาณ 1 วันท าการ  
 

ประมาณ1 วันท าการ  
 

ระยะเวลาข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีตรวจ 
 

1 วนัท ำกำร  
 

ประมาณ 1 วันท าการ  
 

2. ยื่นแบบค าขอให้ตรวจสอบสต็อก 
(กรณีมีประกาศก าหนดให้ม ี

การตรวจสอบสตอ็ก) 

 

ประมาณ1 วันท าการ  
 

   หมายเหตุ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว ชลบุรี และสงขลา (สาขาหาดใหญ่) 

http://ocs.dft.go.th/

