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การใช้งานระบบ TAS-License  

1.วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าระบบ TAS-License 

* ควรเข้ำระบบ TAS-License ด้วยโปรแกรม Firefox หรือ Google chrome เทำ่นัน้ 

1.1 เข้ำไปท่ีเว็ปไซด์ http://tas.acfs.go.th/nsw/ หรือ ค้นหำใน google พิมพ์ มกอช. เพ่ือเข้ำหน้ำเว็ปไซต์ 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.)  แล้วคลิกท่ีไอคอน TAS-License               

เพ่ือเข้ำสูร่ะบบ 
 

 

 

1.2 เลือก ลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ตัวแทน 

 

 

 

 

http://tas.acfs.go.th/nsw/%20หรือ
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1.3 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและแนบไฟล์ ดงันี ้

*สำมำรถกรอกหมำยเลขโทรศพัท์ได้มำกกวำ่ 1 หมำยเลข และกรุณำตรวจสอบควำมถกูต้องของหมำยเลข

โทรศพัท์และอีเมล์ของทำ่นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีตดิตอ่ได้โดยสะดวก 

1.4 กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ : ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ให้กรอกเลขท่ีบตัรประชำชน 13 หลกั และ

แนบไฟล์ส ำเนำบตัรประชำชน 

1.5 กรณีเป็นนิติบุคคล (บริษัท ห้ำงหุ้ นส่วน สหกรณ์ อ่ืนๆ) : ในช่องเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ให้กรอกเลข

ทะเบียนนิตบิคุคล โดยช่ือผู้สมคัรต้องเป็นหนึ่งในกรรมกำรของบริษัทและแนบส ำเนำหนงัสือรับรองกำร

จดทะเบียนนิตบิคุคลจำกกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 

 
 

1.6 เลือก ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และเลือก ฉันไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัต ิ
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1.7 เลือกรูปภำพตำมค ำสัง่ท่ีได้รับ เชน่ ให้เลือกรูปภำพทัง้หมดท่ีมีหน้ำร้ำน เลือกรูปภำพ แล้วคลิก ยืนยัน 

 

 
 

 

1.8  คลิกเลือก สมัครสมาชิก  

 

 

เม่ือกดเลือก “สมคัรสมำชิก” แล้ว ให้รอผลกำรอนมุตัริหสัผู้ ใช้งำน (Username และ Password) 

ทำงอีเมล์ท่ีได้ท ำกำรสมคัรไว้ จงึสำมำรถเร่ิมกำรใช้งำนในระบบได้ 
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2. วิธีการเข้าใช้งานระบบ TAS-License  

 กรอกช่ือสมำชิก (เลขจดทะเบียนนิตบุิคคล หรือ เลขประจ าตัวประชาชน)  

กรอกรหสัผำ่น (ที่ตัง้ไว้ในขัน้ตอนของการลงเบียน) 

 

  3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 หำกต้องกำรแก้ไขข้อมลูสว่นตวั เชน่ ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ ให้เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 ท ำกำรแก้ไขข้อมลูให้เรียบร้อย และกด บันทกึการแก้ไข 
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หมายเหตุ: ข้อมลูท่ีไมส่ำมำรถท ำกำรแก้ไขได้ คือ เลขประจ ำตวัประชำชน และเลขจดทะเบียนนิตบิคุคล 

เน่ืองจำกเป็นข้อมลูเฉพำะท่ีแสดงถึงตวัตนของผู้สมคัรใช้งำนระบบ หำกมีข้อผิดพลำด หรือต้องกำรแก้ไข

ให้ติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ดแูลระบบ 
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4. การจัดการตัวแทน 

หำกต้องกำรเลือกบริษัทตวัแทน (Shipping) เป็นผู้แทนในกำรย่ืนค ำขออนุญำต แจ้งส่งออก/ น ำเข้ำ ให้เข้ำไปท่ี 

เมนูหลัก เลือกไอคอน จัดการตัวแทน  

 หมายเหตุ : บริษัทตัวแทน (Shipping) ท่ีจะท ำกำรเลือก ต้องเป็นบริษัทท่ีลงทะเบียนในระบบแล้ว          

หำกบริษัทใดยงัไมไ่ด้มำลงทะเบียน จะต้องมำลงทะเบียนในระบบก่อน จงึจะสำมำรถเลือกบริษัทนัน้ๆ ได้  

 

 

 เลือกบริษัทท่ีจะเป็นผู้แทนในกำรแจ้งสง่ออกและน ำเข้ำ โดย คลิก กรอกแบบฟอร์ม 
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เลือกช่ือ บริษัทตวัแทนท่ีจะด ำเนินกำรแทนโดยคลิกท่ี รูปแว่นขยาย และแนบไฟล์หนงัสือมอบอ ำนำจ  

แล้วกด บันทกึ 

 

 

หำกต้องกำร ยกเลิกบริษัทตัวแทน ให้คลิกท่ี สถานะการใช้งาน ให้เป็นสีแดง เพ่ือปิดสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ระบบของบริษัทตวัแทนนัน้ๆ ไมใ่ห้สำมำรถกระท ำกำรใดๆ กบับริษัทของผู้ประกอบกำรได้ ดงัรูป 
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5. การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น าเข้า 
    5.1 กรณีเป็นผู้ผลิต 

1) คลิก “ขออนญุำตเป็นผู้ผลิต มกษ. 1”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้

- ส่วนที่ 1 : ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 
- ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดของสินค้ำท่ีจะขออนญุำตผลิต (กรอกตำมแบบฟอร์ม) 

o เลือกช่ือสินค้ำ โดยกดท่ีปุ่ ม   และเลือก ช่ือสินค้ำท่ีต้องกำรขออนญุำตผลิต  
 ตำมมำตรฐำนบงัคบั (ดบัเบลิคลิกท่ีช่ือสินค้ำ) 
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o กรอกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ (ถ้ำมี) 
o กรอกน ำ้หนกัสทุธิ/ปริมำณสทุธิ/ขนำด (ตอ่หนว่ยบรรจ)ุ เชน่ 10 กิโลกรัม เป็นต้น 
o กรอกปริมำณสินค้ำเกษตรท่ีสำมำรถผลิตได้ตอ่ปี  เชน่ 50,000 กิโลกรัม  

- ส่วนท่ี 3 : กรอกรำยละเอียดของสถำนท่ีผลิต 
- ส่วนที่ 4 : แนบไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
o แผนท่ีและแผนผงัส ำนกังำนและสถำนท่ีผลิต 
o แผนผงัแสดงกรรมวิธีกำรผลิต กำรควบคมุและกำรตรวจสอบคณุภำพ 
o ภำพหรือค ำชีแ้จงลกัษณะของสินค้ำเกษตร 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคล 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เชน่ ส ำเนำใบรับรองมำตรฐำน หนงัสือมอบอ ำนำจ เป็นต้น 

 

4) จำกนัน้คลิกปุ่ มบนัทกึ    เพ่ือบนัทกึข้อมลู (อยูด้่ำนมมุบนขวำมือของระบบ) 
 

5) เม่ือท ำกำรบนัทึกค ำขอแล้ว ระบบจะส่งค ำขอดงักล่ำวมำยงัเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน ของค ำขอ และเอกสำรตำ่งๆ ท่ีผู้ ย่ืนขอค ำขอแนบมำในระบบ ผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถ
ตรวจสอบ สถานะการด าเนินการ ได้ผ่านการเปิดเข้ำระบบของตวัเอง (ดงัรูป) 
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6) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และกดบันทึก เพ่ือส่งให้

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน  มีขัน้ตอนกำรพิจำรณำเพ่ือออกใบอนญุำต ดงันี ้

o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำคณุสมบตัิ ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงอำจมีกำรนดัหมำย

ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบสถำนประกอบกำร (หำกจ ำเป็น)  

o เม่ือเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง เจ้ำหน้ำท่ีจะส่งตอ่ค ำขอดงักล่ำวให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมพิจำรณำ

อนมุตัคิ ำขอนัน้ 

o แจ้งผลกำรอนมุตัิ พร้อมกบัใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม รวมถึงช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียม

ผำ่นทำงอีเมลล์ หรือผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในหน้ำระบบของตวัเองได้ 

ดังรูป ซึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมประเภทบุคคลธรรมดำ 100 บำท และนิติบุคคล 1,000 บำท         

โดยใบอนญุำตมีอำย ุ3 ปี 
 

 
 

o เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะพิมพ์ใบอนุญำตเสนอมีผู้อ ำนำจลงนำม และจดัส่ง

ใบอนุญำตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ย่ืนค ำขอทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ หรือ    

มำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ และสำมำรถตรวจสอบเลขท่ีอนญุำตของ

ตนเองได้ท่ีชอ่ง เลขที่อ้างอิง ในหน้ำระบบของตนเองได้  

o เม่ือได้ รับใบอนุญำตแล้ว ให้ แสดงใบอนุญำตไว้ใน ท่ีเปิดเผยและสังเกตเห็นได้ง่ำย                 

ณ สถำนประกอบกำร  
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  5.2 กรณีเป็นผู้ส่งออก 

1) คลิก “ขออนญุำตเป็นผู้สง่ออก มกษ. 3”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 5 สว่น ดงันี ้

- ส่วนที่ 1 : ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 
- ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดของสินค้ำท่ีจะขออนญุำตสง่ออก (กรอกตำมแบบฟอร์ม) 

o เลือกช่ือสินค้ำ โดยกดท่ีปุ่ ม   และเลือก ช่ือสินค้ำท่ีต้องกำรขออนญุำตสง่ออก 
 ตำมมำตรฐำนบงัคบั (ดบัเบลิคลิกท่ีช่ือสินค้ำ) 
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o กรอกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ (ถ้ำมี) 
o กรอกน ำ้หนกัสทุธิ/ปริมำณสทุธิ/ขนำด (ตอ่หนว่ยบรรจ)ุ เชน่ 10 กิโลกรัม เป็นต้น 
o กรอกปริมำณสินค้ำเกษตรท่ีสำมำรถสง่ออกได้ตอ่ปี  เชน่ 50,000 กิโลกรัม  

- ส่วนที่ 3 กรอกรำยละเอียดข้อมลูผู้ผลิตสินค้ำสง่ออก แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
o ผลิตโดยผู้ขออนญุำตสง่ออก (เป็นผู้ผลิตและสง่ออกเอง)  
o รวบรวมสินค้ำจำกผู้ผลิตรำยอ่ืน (ระบุข้อมูลผู้ ผลิตท่ีได้รวบรวมสินค้ำมำท ำกำรส่งออก  

โดยสำมำรถระบไุด้มำกกวำ่ 1 รำย) 
- ส่วนที่ 4 กรอกรำยละเอียดของสถำนท่ีเก็บสินค้ำสง่ออก 
- ส่วนที่ 5 แนบไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง  
o แผนท่ีและแผนผงัส ำนกังำนและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
o แผนผงัภำยในอำคำรสถำนท่ีเก็บสินค้ำสง่ออก พร้อมข้อมลูวิธีกำรในกำรเก็บรักษำสินค้ำ  
o ภำพหรือค ำชีแ้จงลกัษณะของสินค้ำเกษตร 
o ส ำเนำใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ (ของผู้ผลิตทกุรำย) 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคล 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เชน่ หนงัสือมอบอ ำนำจ เป็นต้น 

4) จำกนัน้คลิกปุ่ มบนัทกึ    เพ่ือบนัทกึข้อมลู (อยูด้่ำนมมุบนขวำมือของระบบ) 
5) เม่ือท ำกำรบนัทึกค ำขอแล้ว ระบบจะส่งค ำขอดงักล่ำวมำยงัเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบควำม

ถกูต้อง ครบถ้วน ของค ำขอ และเอกสำรตำ่งๆ ท่ีผู้ ย่ืนขอค ำขอแนบมำในระบบ ผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถ
ตรวจสอบ สถานะการด าเนินการ ได้ผ่านการเปิดเข้ำระบบของตวัเอง ดงัรูป 
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6) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะ ต้องเข้ำระบบเพ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และ กดบันทึก เพ่ือสง่ให้

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน  มีขัน้ตอนกำรพิจำรณำเพ่ือออกใบอนญุำต ดงันี ้

o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำคณุสมบตัิ ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงอำจมีกำรนดัหมำย

ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบสถำนประกอบกำร (หำกจ ำเป็น)  

o เม่ือเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง เจ้ำหน้ำท่ีจะส่งตอ่ค ำขอดงักล่ำวให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมพิจำรณำ

อนมุตัคิ ำขอนัน้ 

o แจ้งผลกำรอนมุตัิ พร้อมกบัใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม รวมถึงช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียม

ผำ่นทำงอีเมลล์ หรือผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในหน้ำระบบของตวัเองได้ 

ดังรูป ซึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมประเภทบุคคลธรรมดำ 100 บำท และนิติบุคคล 1,000 บำท         

โดยใบอนญุำตมีอำย ุ3 ปี 
 

 
 

o เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะพิมพ์ใบอนุญำตเสนอมีผู้อ ำนำจลงนำม และจดัส่ง

ใบอนุญำตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ย่ืนค ำขอทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ หรือ    

มำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ และสำมำรถตรวจสอบเลขท่ีอนญุำตของ

ตนเองได้ท่ีชอ่ง เลขที่อ้างอิง ในหน้ำระบบของตนเองได้  

o เม่ือได้ รับใบอนุญำตแล้ว ให้แสดงใบอนุญำตไว้ใน ท่ีเปิดเผยและสังเกตเห็นได้ง่ำย                 

ณ สถำนประกอบกำร  
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  5.3 กรณีเป็นผู้น าเข้า 

1) คลิก “ขออนญุำตเป็นผู้น ำเข้ำ มกษ. 5”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 6 สว่น ดงันี ้

- ส่วนที่ 1 : ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 
- ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดของสินค้ำท่ีจะขออนญุำตน ำเข้ำ (กรอกตำมแบบฟอร์ม) 

o เลือกช่ือสินค้ำ โดยกดท่ีปุ่ ม   และเลือก ช่ือสินค้ำท่ีต้องกำรขออนญุำตน ำเข้ำ 
 ตำมมำตรฐำนบงัคบั (ดบัเบลิคลิกท่ีช่ือสินค้ำ) 
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o กรอกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ (ถ้ำมี) 
o กรอกน ำ้หนกัสทุธิ/ปริมำณสทุธิ/ขนำด (ตอ่หนว่ยบรรจ)ุ เชน่ 10 กิโลกรัม เป็นต้น 
o กรอกปริมำณสินค้ำเกษตรท่ีสำมำรถน ำเข้ำได้ตอ่ปี  เชน่ 50,000 กิโลกรัม  

- ส่วนที่ 3 กรอกรำยละเอียดข้อมลูผู้ผลิตสินค้ำในตำ่งประเทศ  
- ส่วนที่ 4 กรอกรำยละเอียดข้อมลูคูส่ญัญำผู้สง่ออกในตำ่งประเทศ  
- ส่วนที่ 5 กรอกรำยละเอียดของสถำนท่ีเก็บสินค้ำน ำเข้ำ 
- ส่วนที่ 6 แนบไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง  
o แผนท่ีและแผนผงัส ำนกังำนและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
o แผนผงัภำยในอำคำรสถำนท่ีเก็บสินค้ำน ำเข้ำ พร้อมข้อมลูวิธีกำรในกำรเก็บรักษำสินค้ำ  
o ภำพหรือค ำชีแ้จงลกัษณะของสินค้ำเกษตร 
o ส ำเนำใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ (ของผู้ผลิตทกุรำย) 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคล 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เชน่ หนงัสือมอบอ ำนำจ เป็นต้น 

 

4) จำกนัน้คลิกปุ่ มบนัทกึ    เพ่ือบนัทกึข้อมลู (อยูด้่ำนมมุบนขวำมือของระบบ) 
5) เม่ือท ำกำรบนัทึกค ำขอแล้ว ระบบจะส่งค ำขอดงักล่ำวมำยงัเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบควำม

ถกูต้อง ครบถ้วน ของค ำขอ และเอกสำรตำ่งๆ ท่ีผู้ ย่ืนขอค ำขอแนบมำในระบบ ผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถ
ตรวจสอบ สถานะการด าเนินการ ได้ผ่านการเปิดเข้ำระบบของตวัเอง ดงัรูป 
 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และการแจ้งการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรฯ 

16 

 

6) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเ พ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และ กดบันทึก เพ่ือสง่ให้

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน  มีขัน้ตอนกำรพิจำรณำเพ่ือออกใบอนญุำต ดงันี ้

o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำคณุสมบตัิ ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงอำจมีกำรนดัหมำย

ลงพืน้ท่ีเพ่ือตรวจสอบสถำนประกอบกำร (หำกจ ำเป็น)  

o เม่ือเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง เจ้ำหน้ำท่ีจะส่งตอ่ค ำขอดงักล่ำวให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมพิจำรณำ

อนมุตัคิ ำขอนัน้ 

o แจ้งผลกำรอนมุตัิ พร้อมกบัใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม รวมถึงช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียม

ผำ่นทำงอีเมลล์ หรือผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในหน้ำระบบของตวัเองได้ 

ดังรูป ซึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมประเภทบุคคลธรรมดำ 100 บำท และนิติบุคคล 1,000 บำท         

โดยใบอนญุำตมีอำย ุ3 ปี 

 
 

o เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะพิมพ์ใบอนุญำตเสนอมีผู้อ ำนำจลงนำม และจดัส่ง

ใบอนุญำตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ย่ืนค ำขอทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ หรือ    

มำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ และสำมำรถตรวจสอบเลขท่ีอนญุำตของ

ตนเองได้ท่ีชอ่ง เลขที่อ้างอิง ในหน้ำระบบของตนเองได้  

o เม่ือได้ รับใบอนุญำตแล้ว ให้ แสดงใบอนุญำตไว้ใน ท่ีเปิดเผยและสังเกตเห็นได้ง่ำย                 

ณ สถำนประกอบกำร  
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  6. การแจ้งส่งออกสินค้าเกษตร  

1) คลิก “แจ้งกำรสง่ออกสินค้ำ มกษ. 7”  

 

 

 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

- ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
o ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 

o เลือกเลขท่ีใบอนญุำตเป็นผู้สง่ออกสินค้ำเกษตร (มกษ.4) โดยกดท่ีปุ่ ม   
และเลือก เลขที่อนุญาต 

- ส่วนที่ 2  กำรแจ้งรำยกำรสง่ออกสินค้ำเกษตร (กรอกตำมแบบฟอร์ม) โดยชอ่งสีฟ้ำเป็นข้อมลู

ท่ีจ ำเป็นต้องกรอก หำกมีมำกวำ่ 1 รำยกำรสำมำรถเพิ่มรำยกำรได้ โดยกดท่ีปุ่ ม  
o ใบก ำกบัสินค้ำสง่ออกเลขท่ี (คือเลข Invoice ของบริษัทผู้สง่ออก) และวนัท่ีออกใบกบัสินค้ำ 
o ล ำดบัท่ีใน Invoice (ล ำดบัของสินค้ำท่ีจะสง่ออกใน Invoice นัน้) 

o ช่ือสินค้ำสง่ออก ให้คลิกเลือกท่ีแวน่ขยำย  
o ปริมำณสินค้ำสง่ออก ให้ระบเุป็นน ำ้หนกัสทุธิ (Net Weigh) หนว่ยเป็นกิโลกรัม 
o แนบรำยงำนผลกำรทดสอบสินค้ำเกษตร (Certificate Of Analysis: COA)  

ตำมท่ีมำตรฐำนบงัคบัแตล่ะเร่ืองก ำหนดไว้ 
o กรอกข้อมลูใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ท่ีออกให้โดยหนว่ยตรวจรับรอง 

พร้อมทัง้แนบส ำเนำใบรับรองมำตรฐำนดงักลำ่ว 
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o กรอกรำยละเอียดของกำรสง่ออกสินค้ำ 
 วนัท่ีสง่ออกสินค้ำ 
 วิธีขนสง่สินค้ำ 
 ประเทศปลำยทำง 
 ทำ่ท่ีสง่ออก 
 วนัท่ีคำดวำ่จะถึง 
 ทำ่น ำเข้ำสินค้ำปลำยทำง 

o เลือกสถำนท่ีเก็บสินค้ำก่อนกำรสง่ออก 
- ถ้ำเลือก ตามที่แจ้งในใบอนุญาตส่งออก ระบบจะดงึข้อมลูมำแสดงอตัโนมตัิ 
- กรณี ถ้ำสินค้ำส่งออกในครัง้นัน้ ไม่ได้เก็บในสถำนท่ีเก็บตำมท่ีแจ้งในใบอนุญำต                        
ให้เลือก เก็บในสถานที่อ่ืน และระบรุำยละเอียดของสถำนท่ีเก็บนัน้ 
- แนบเอกสำรอ่ืนๆ ตำมท่ีมำตรฐำนบงัคบัแตล่ะเร่ืองก ำหนด 

o เม่ือกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิกเลือก บันทกึข้อมูล  (มมุขวำบน)  
 ระบบจะสง่ค ำขอแจ้งกำรสง่ออกดงักลำ่ว ไปยงัเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบค ำขอ 

4) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเอกสำรไม่ครบถ้วน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำนอีเมลล์ของ  

ผู้ ย่ืนค ำขอ โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถูกต้อง

ตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ในค ำขอดงักลำ่ว และ กดบันทกึ เพ่ือสง่ให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 
 

 
 

คลกิเลอืกเพื่อแก้ไขค ำขอ 
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- กรณีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน   
o เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถกูต้องของค ำขอ และแจ้งผลกำรตรวจสอบค ำขอนัน้ทำงอีเมลล์ของ

ผู้ ย่ืนค ำขอ โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือตรวจสอบสถำนะ และท ำกำรพิมพ์ใบรับแจ้ง 

(มกษ.7-1) เพ่ือด ำเนินกำร ดงันี ้

- กรณีที่ มีการเปิดตรวจหรือเก็บตัวอย่างของสินค้า  ให้น ำใบรับแจ้ง มกษ.7-1 ไปติดต่อ

เจ้ำหน้ำท่ีด่ำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีด่ำนด ำเนินกำร และแจ้งตรวจปล่อยผลกำร

ตรวจสอบก่อนกำรท ำใบขนสินค้ำ 

- กรณีที่ไม่เปิดตรวจหรือเก็บตัวอย่าง ให้น ำเลขรับแจ้งในใบรับแจ้ง มกษ.7-1 (มมุบนขวำมือ) 

ไปท ำใบขนสินค้ำสง่ออก 

5) กำรยกเลิกค ำขอแจ้งกำรสง่ออกสินค้ำ ผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถยกเลิกค ำขอได้ในหน้ำระบบของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเลอืกเพื่อพิมพ์ มกษ.7-1 ไปท ำใบขนฯ 

 หรือยกเลกิค ำขอ 
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ตัวอย่างใบรับแจ้งส่งออก มกษ.7-1 

 

 

เลขรับแจ้งส ำหรับกำรท ำใบขนฯ 
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  7. การแจ้งน าเข้าสินค้าเกษตร  

1) คลิก “แจ้งกำรน ำเข้ำสินค้ำ มกษ. 8”  

 

 

 

 

 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

- ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 
o ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 

o เลือกเลขท่ีใบอนญุำตเป็นผู้น ำสินค้ำเกษตร (มกษ.6) โดยกดท่ีปุ่ ม   
และเลือก เลขที่อนุญาต 

- ส่วนที่ 2  กำรแจ้งรำยกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตร (กรอกตำมแบบฟอร์ม) โดยช่องสีฟ้ำเป็นข้อมลู

ท่ีจ ำเป็นต้องกรอก หำกมีมำกวำ่ 1 รำยกำรสำมำรถเพิ่มรำยกำรได้ โดยกดท่ีปุ่ ม  
o ใบก ำกบัสินค้ำน ำเข้ำเลขท่ี (คือเลข Invoice ของบริษัทผู้สง่ออก) และวนัท่ีออกใบกบัสินค้ำ 
o ล ำดบัท่ีใน Invoice (ล ำดบัของสินค้ำท่ีจะน ำเข้ำใน Invoice นัน้) 

o ช่ือสินค้ำน ำเข้ำ ให้คลิกเลือกท่ีแวน่ขยำย  
o ปริมำณสินค้ำน ำเข้ำ ให้ระบเุป็นน ำ้หนกัสทุธิ (Net Weigh) หนว่ยเป็นกิโลกรัม 
o แนบรำยงำนผลกำรทดสอบสินค้ำเกษตร (Certificate Of Analysis: COA)  

ตำมท่ีมำตรฐำนบงัคบัแตล่ะเร่ืองก ำหนดไว้ 
o กรอกข้อมลูใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ท่ีออกให้โดยหนว่ยตรวจรับรอง 

พร้อมทัง้แนบส ำเนำใบรับรองมำตรฐำนดงักลำ่ว 
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o กรอกรำยละเอียดของกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
 วนัท่ีน ำเข้ำสินค้ำ 
 วิธีขนสง่สินค้ำ 
 ประเทศต้นทำง 
 ทำ่ท่ีน ำเข้ำ 
 วนัท่ีคำดวำ่จะถึง 
 ทำ่สง่ออกสินค้ำต้นทำง 

o เลือกสถำนท่ีเก็บสินค้ำน ำเข้ำ 
- ถ้ำเลือก ตามที่แจ้งในใบอนุญาตน าเข้า ระบบจะดงึข้อมลูมำแสดงอตัโนมตัิ 
- กรณี ถ้ำสินค้ำน ำเข้ำในครัง้นัน้ ไม่ได้เก็บในสถำนท่ีเก็บตำมท่ีแจ้งในใบอนุญำต                        
ให้เลือก เก็บในสถานที่อ่ืน และระบรุำยละเอียดของสถำนท่ีเก็บนัน้ 
- แนบเอกสำรอ่ืนๆ ตำมท่ีมำตรฐำนบงัคบัแตล่ะเร่ืองก ำหนด 

o เม่ือกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว ให้คลิกเลือก บันทกึข้อมูล  (มมุขวำบน)  
 ระบบจะสง่ค ำขอแจ้งกำรน ำเข้ำดงักลำ่ว ไปยงัเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำกำรตรวจสอบค ำขอ 

4) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเอกสำรไม่ครบถ้วน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำนอีเมลล์ของ  

ผู้ ย่ืนค ำขอ โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถูกต้อง

ตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ในค ำขอดงักลำ่ว และ กดบันทกึ เพ่ือสง่ให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 
 

 
 

 

คลกิเลอืกเพื่อแก้ไขค ำขอ 
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- กรณีข้อมูลถูกต้องและเอกสารครบถ้วน   
o เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถกูต้องของค ำขอ และแจ้งผลกำรตรวจสอบค ำขอนัน้ทำงอีเมลล์ของ

ผู้ ย่ืนค ำขอ โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือตรวจสอบสถำนะ และท ำกำรพิมพ์ใบรับแจ้ง 

(มกษ.8-1) เพ่ือด ำเนินกำร ดงันี ้

- กรณีที่ มีการเปิดตรวจหรือเก็บตัวอย่างของสินค้า  ให้น ำใบรับแจ้ง มกษ.8-1 ไปติดต่อ

เจ้ำหน้ำท่ีด่ำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีด่ำนด ำเนินกำร และแจ้งตรวจปล่อยผลกำร

ตรวจสอบก่อนกำรท ำใบขนสินค้ำ 

- กรณีที่ไม่เปิดตรวจหรือเก็บตัวอย่าง ให้น ำเลขรับแจ้งในใบรับแจ้ง มกษ.8-1 (มมุบนขวำมือ) 

ไปท ำใบขนสินค้ำน ำเข้ำ 

6) กำรยกเลิกค ำขอแจ้งกำรน ำเข้ำสินค้ำ ผู้ ย่ืนค ำขอสำมำรถยกเลิกค ำขอได้ในหน้ำระบบของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเลอืกเพื่อพิมพ์ มกษ.8-1 ไปท ำใบขนฯ 

 หรือยกเลกิค ำขอ 
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ตัวอย่างใบรับแจ้งน าเข้า (มกษ.8-1) 

 

 
   

เลขรับแจ้งส ำหรับกำรท ำใบขนฯ 
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  8. การต่ออายุใบอนุญาต 

ใบอนุญำตท่ีได้รับจะมีอำยุ 3 ปี ทัง้นีก้่อนท่ีใบอนุญำตจะหมดอำยุ 45 วนั ผู้ประกอบกำรจะต้อง

ด ำเนินกำรขอตอ่อำยใุบอนญุำต ดงันี ้

1) คลิก “ตอ่อำยใุบอนญุำต มกษ. 9”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้
- ส่วนที่ 1 ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 

- ส่วนที่ 2  เลือกใบอนญุำตท่ีต้องกำรตอ่อำย ุโดยกดท่ีปุ่ ม   
- ส่วนที่ 3 แนบไฟล์เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

o แผนท่ีและแผนผงัส ำนกังำน หรือสถำนท่ีผลิต/เก็บสินค้ำ 
o แผนผงัแสดงกรรมวิธีกำรผลิต กำรควบคมุและกำรตรวจสอบคณุภำพ 
o แผนผงัแสดงกระบวนกำรผลิต ภำยในอำคำรสถำนท่ีเก็บสินค้ำ หรือ 

 ข้อมลูวิธีกำรในกำรเก็บรักษำสินค้ำ  
o ภำพหรือค ำชีแ้จงลกัษณะของสินค้ำเกษตร 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคล 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) เชน่ หนงัสือมอบอ ำนำจ เป็นต้น 

o จำกนัน้คลิกปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 
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4) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และ กดบันทึก เพ่ือสง่ให้

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน   
o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ และแจ้งผลกำรอนุมตัิ พร้อมกับใบแจ้ง

ช ำระค่ำธรรมเนียม รวมถึงช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงอีเมลล์ หรือผู้ ย่ืนค ำขอ
สำมำรถพิมพ์ ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียมในหน้ำระบบของตัวเองได้  ดังรูป โดยอัตรำ
คำ่ธรรมเนียมในกำรตอ่อำยใุบอนญุำตเทำ่กบัก่ึงหนึง่ของคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตนัน้  

o เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะพิมพ์ใบอนุญำตเสนอมีผู้ อ ำนำจลงนำม และจัดส่ง

ใบอนุญำตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ย่ืนค ำขอทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ หรือ    

มำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ  

o เม่ือได้รับใบอนญุำตแล้ว ให้แสดงใบอนญุำตไว้ในท่ีเปิดเผยและสงัเกตเห็นได้ง่ำย  

ณ สถำนประกอบกำร  
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  9. การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า สินค้าเกษตรฯ 
กรณีท่ีใบอนุญำตสูญหำยหรือช ำรุดเสียหำยในสำระส ำคญั  ให้ผู้ประกอบกำรขอรับใบแทน

ใบอนญุำตฯ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีทรำบกำรสญูหำยหรือช ำรุดเสียหำย ดงันี ้

1) คลิก “ขอใบแทนใบอนญุำต มกษ. 10”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้
- ส่วนที่ 1 ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 

- ส่วนที่ 2  เลือกใบอนญุำตท่ีต้องกำรขอใบแทน โดยกดท่ีปุ่ ม   
- ส่วนที่ 3 แนบไฟล์เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

o ส ำเนำใบอนญุำตฉบบัปัจจบุนั 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคล 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ เช่น กรณีสญูหำยให้แนบใบแจ้งควำม กรณีช ำรุดให้แนบใบอนญุำต

ฉบบัเดมิ เป็นต้น 

o จำกนัน้คลิกปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 
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4) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และ กดบันทึก เพ่ือสง่ให้

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน   
o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ และแจ้งผลกำรอนุมตัิ พร้อมกับใบแจ้ง

ช ำระค่ำธรรมเนียม รวมถึงช่องทำงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงอีเมลล์ หรือผู้ ย่ืนค ำขอ
สำมำรถพิมพ์ ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียมในหน้ำระบบของตัวเองได้  ดังรูป โดยอัตรำ
คำ่ธรรมเนียมในกำรตอ่อำยใุบอนญุำตเทำ่กบัก่ึงหนึง่ของคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตนัน้  

o เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะพิมพ์ใบอนุญำตเสนอมีผู้ อ ำนำจลงนำม และจัดส่ง

ใบอนุญำตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ ย่ืนค ำขอทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ หรือ    

มำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ  

o เม่ือได้รับใบอนญุำตแล้ว ให้แสดงใบอนญุำตไว้ในท่ีเปิดเผยและสงัเกตเห็นได้ง่ำย  

ณ สถำนประกอบกำร  

หมายเหตุ: ใบแทนใบอนญุำต มีวนัเร่ิมต้น และวนัสิน้สดุ ตำมใบอนญุำตฉบบัเดมิ 
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10. การแจ้งย้ายสถานท่ีท าการ  

1) คลิก “ขอใบแทนใบอนญุำต มกษ. 11”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2) จำกนัน้ คลิกปุ่ ม      
3) กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์มแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้
- ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

o ข้อมลูผู้ประกอบกำร (ระบบดงึข้อมลูมำแสดงให้อตัโนมตั ิไมต้่องกรอก) 

o เลือกเลขท่ีใบอนญุำตท่ีต้องกำรเปล่ียนสถำนท่ีท ำกกำร โดยกดท่ีปุ่ ม  
- ส่วนที่ 2  รำยละเอียดของกำรขอย้ำยสถำนท่ีท ำกำร 
- ส่วนที่ 3 แนบไฟล์เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

o ส ำเนำใบอนญุำตฉบบัปัจจบุนั 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (เฉพำะกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล) 
o ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคล 
o แผนท่ีและแผนผงัส ำนกังำนและสถำนท่ีผลิต 
o แผนผงัแสดงกรรมวิธีกำรผลิต กำรควบคมุและกำรตรวจสอบคณุภำพ 
o แผนผงัภำยในอำคำรสถำนท่ีเก็บสินค้ำเกษตรพร้อมข้อมลูวิธีกำรในกำรเก็บรักษำสินค้ำ  

  (สถำนท่ีท ำกำรแหง่ใหม)่ 
o เอกสำรหลกัฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

o จำกนัน้คลิกปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 
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4) ขัน้ตอนกำรตรวจสอบค ำขอของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสำรไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งกลบัค ำขอนัน้ผ่ำน

อีเมลล์ท่ีผู้ ย่ืนค ำขอได้ให้ไว้ในขัน้ตอนของกำรลงทะเบียน โดยผุ้ ย่ืนค ำขอจะต้องเข้ำระบบเพ่ือ

ตรวจสอบสถำนะ ดงัรูป และแก้ไขค ำขอนัน้ให้ถกูต้องตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีระบไุว้ และ กดบันทึก เพ่ือ

สง่ให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบอีกครัง้ 

- กรณีเอกสารครบถ้วน   
o เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอ และแจ้งผลกำรอนุมัติผ่ำนทำงอีเมลล์  

ของผู้ ย่ืนค ำขอ   
o เม่ือได้รับกำรอนุมตัิค ำขอแล้ว ให้ผู้ ย่ืนค ำขอจัดส่งใบอนุญำตฉบบัเดิมมำให้ มกอช. เพ่ือเพิ่ม

รำยละเอียดของสถำนท่ีท ำกำรท่ีได้แจ้งย้ำย และ มกอช. จะจดัส่งใบอนุญำตกลบัไปให้ผู้ ย่ืนค ำขอ

ทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยูท่ี่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือมำรับเองได้ท่ี มกอช. โดยตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ีก่อนมำรับ 

o เม่ือได้รับใบอนุญำตแล้ว ให้แสดงใบอนุญำตไว้ ณ สถำนประกอบกำร ในท่ีเปิดเผยและ

สงัเกตเห็นได้ง่ำย  
 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบการยืน่ค าขอรบัใบอนญุาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และการแจ้งการน าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรฯ 

31 

 

11. การออกจากระบบ (Logout) 

ผู้ ใช้งำนจะต้องท ำกำร ออกจำกระบบทุกครัง้ท่ีเสร็จสิน้กำรใช้งำน เพ่ือเป็นกำรป้องกันผู้ อ่ืนมำ    

ใช้งำน และเป็นกำรป้องกันข้อมูลของท่ำน กำรออกจำกระบบท ำได้โดยกดปุ่ ม ออกจากระบบ ซึ่งอยู่

ทำงด้ำนขวำมือ (บน) ของหน้ำจอ 

ในกรณีท่ีท่ำนเข้ำสู่ระบบและค้ำงหน้ำจอกำรใช้งำนไว้เกินเวลำท่ีระบบก ำหนด ระบบจะตดักำร

เช่ือมตอ่โดยอตัโนมตั ิเพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัผู้ใช้งำนท่ีอำจลืมออกจำกระบบหลงัจำกใช้งำน และเป็นกำรเพิ่ม

ควำมปลอดภยัในกำรใช้งำนมำกขึน้ 
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ตัวอย่างใบอนุญาตแบบต่างๆ 

1. ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต (มกษ. 2) 
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2. ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออก (มกษ. 4) 
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3. ใบอนุญาตเป็นผู้น าเข้า (มกษ. 6) 

 

 

 


