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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตน า ขนย้าย จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพ
สารกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้า 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตน า ขนย้าย จ าหนา่ย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน 

หรือเกลือของสารกาเฟอีน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้า 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดใหส้ารกาเฟอีนเป็นโภคภณัฑ์ควบคมุและแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ที่ควบคมุโภค
ภณัฑ์ พ.ศ. 2545 
 

2) ประกาศกรมการค้าภายใน เร่ือง แบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการการยืน่ค าขออนญุาตน า ขนยา้ย จ าหน่าย มีไวใ้น
ครอบครอง ใช้ หรือเปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวนัที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2546 
 

3) ประกาศกรมการค้าภายใน เร่ือง แบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการการยืน่ค าขออนญุาตน า ขนยา้ย จ าหน่าย มีไวใ้น
ครอบครอง ใช้ หรือเปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอีน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
 

4) พ.ร.ฎ. ควบคมุโภคภณัฑ์ (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2545 
 

5) พ.ร.บ. ควบคมุโภคภณัฑ์ พ.ศ.  2495 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 6  
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 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 10  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 3  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตน า ขนย้าย จ าหนา่ย มีไว้ในครอบครอง ใช้ 
หรือเปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน 09/07/2558 09:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ชัน้ 3 กรมการคา้ภายใน เลขที ่563 ถ.

นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ โทร 02 -5075517 , 02-5075520/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรณีผูข้อมีส านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั 76 จงัหวดั/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรณีผูข้อมีส านกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในเขตท้องทีจ่งัหวดัอืน่ ใหยื้น่ ณ ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั
แห่งทอ้งทีน่ัน้ ๆ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ก าหนดให้สารกาเฟอีน (Caffeine) ช่ือทางเคมี 3, 7-Dihydro-1, 3, 7-trimethyl-1H-purine-2, 6-dione; 1, 3, 7-
trimethylxanthine; 1, 3, 7 -trimethyl-2, 6-di-oxopurine, caffeine;thein;guaranine;methyltheobromine; สตูรทาง
เคมี C8 H10 N4 O2 และเกลือของสารดงักลา่วตามพิกดัอตัราอากรขาเข้าประเภทท่ี 2939.30 และ 3003.40 ยกเว้น
อนพุนัธ์สารกาเฟอีนและยาส าเร็จรูปท่ีมีสารกาเฟอีนผสมอยู ่ซึง่มีใบอนญุาตน าเข้าและขึน้ทะเบียนต ารับยาจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ เป็นโภคภณัฑ์ควบคมุ ห้ามมิให้ผู้ใดน า ขนย้าย จ าหนา่ย มี
ไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพ เว้นแตจ่ะได้รับหนงัสืออนญุาต จากอธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้วา่
ราชการจงัหวดัแล้วแตก่รณี 
 
2. บคุคลซึง่มีสิทธิขออนญุาตตามพระราชกฤษฎีกาควบคมุโภคภณัฑ์ (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2545 ได้แก่ 
 
 2.1 ผู้ได้รับใบอนญุาตให้น าเข้า หรือสง่ออกสารกาเฟอีนจากกรมการค้าตา่งประเทศ 
 
 2.2 ผู้ได้รับใบอนญุาตผลิตยาแผนปัจจบุนัท่ีได้รับอนญุาตให้ผลิตยาท่ีมีสารกาเฟอีนเป็นสว่นประกอบ 
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 2.3 ผู้ได้รับใบอนญุาตผลิตอาหารหรือผู้ได้รับอนญุาตเลขสถานท่ีผลิตท่ีไมเ่ข้าขา่ยโรงงานของผู้ผลิตเคร่ืองดื่มผสมสาร
กาเฟอีน 
 
 2.4 ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบอตุสาหกรรมผลิตกระดาษพิมพ์เขียวท่ีใช้สารกาเฟอีนเป็นวตัถดุิบ 
 
   2.5 ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องใช้สารกาเฟอีนในการทดลอง โดยมีหนงัสือรับรองจากส านกังาน คณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสขุ 
 
3. วิธีการในการขออนญุาตฯ เป็นไปตามแบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการย่ืนค าขออนญุาต น า ขนย้าย จ าหนา่ย มีไว้ใน
ครอบครอง ใช้หรือเปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน (รายละเอียดตามประกาศ) 
โดยให้ระบรุายละเอียดในค าขอให้ชดัเจน ดงันี ้
 
1) ระบชุนิดของสารกาเฟอีน เชน่ ไฮเตรส 
2) ระบชุนิดของเกลือ 
3) ระบสุว่นประกอบอ่ืนและปริมาณสารกาเฟอีนท่ีผสมอยู่ 
 
4) ระบช่ืุอทางหลวงหรือช่ือถนน กรณีขออนญุาตน า หรือขนย้าย 
 
4. หนงัสืออนญุาตให้จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้หรือเปล่ียนแปลงสภาพ ให้ใช้ได้จนถึงวนัท่ี 31 ของปีท่ีออกหนงัสือ
อนญุาต ถ้าผู้ ท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายหุนงัสืออนญุาตให้ย่ืนค าขอก่อนหนงัสืออนญุาตสิน้อายุ 
 
5. ผู้ได้รับอนญุาตให้จ าหนา่ย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพ สารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสาร
กาเฟอีน ให้จดัท ารายงานปริมาณการจ าหนา่ยมีไว้ในครอบครอง ใช้ เปล่ียนแปลงสภาพ สถานท่ีเก็บ ช่ือและท่ีอยูข่องผู้
ซือ้และแหลง่ท่ีมาของสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน 
 
6. การน า หรือขนย้ายโภคภณัฑ์ตามท่ีก าหนดนี ้ต้องได้รับหนงัสืออนญุาตทกุครัง้ และผู้น าหรือขนย้ายต้องน าหนงัสือ
อนญุาตก ากบัการน าหรือขนย้ายไปด้วยทกุครัง้ 
หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบรูณ์ เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
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ในบนัทกึดงักลา่ว มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความพร่องดงักล่าวให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
&ldquo;ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ&rdquo; 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน 
 

1 ชัว่โมง ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัท า
หนงัสืออนญุาต ตรวจ
พิจารณา และเสนอหนงัสือ
อนญุาตให้อธิบดีกรมการ
ค้าภายใน/ ผู้วา่ราชการ
จงัหวดัหรือผู้ รับมอบหมาย
พิจารณา 
 

3 ชัว่โมง ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

อธิบดีกรมการค้าภายใน/
ผู้วา่ราชการจงัหวดัลงนาม
หนงัสืออนญุาต 
 

4 ชัว่โมง ศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   1 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 1 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล ผู้
มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนา 
พร้อมประทบัตรา
นิตบิคุคล) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา เจ้าของ
สารกาเฟอีนฯลง
นามรับรองส าเนา) 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา เจ้าของ
สารกาเฟอีนฯลง
นามรับรองส าเนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขออนญุาตน า 
ขนย้ายสาร
กาเฟอีน 
(Caffeine) หรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน (แบบ 
ภค 01) 

กรมการค้าภายใน 1 0 ฉบบั (กรณีขอน า หรือ
ขนย้าย   ผู้ มี
อ านาจลงนาม
แบบค าขอ พร้อม
ประทบัตรานิติ
บคุคล) 

2) 

ค าขออนญุาต
จ าหนา่ย มีไว้ใน
ครอบครอง ใช้ 
หรือเปล่ียนแปลง

กรมการค้าภายใน 1 0 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ  ผู้ มีอ านาจลง
นามแบบค าขอ 
พร้อมประทบัตรา
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สภาพสาร
กาเฟอีน 
(Caffeine) หรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน (แบบ 
ภ.ค.02) 

นิตบิคุคล) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล ผู้
มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนา 
พร้อมประทบัตรา
นิตบิคุคล) 

4) 

ส าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดาเจ้าของ
สารกาเฟอีนฯ ลง
นามรับรองส าเนา) 

5) 

ส าเนา
ใบอนญุาตให้
น าเข้าสาร
กาเฟอีนหรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน 

กรมการค้า
ตา่งประเทศ 

0 1 ฉบบั (กรณีขอน า หรือ
ขนย้าย หรือกรณี
ขอจ าหน่ายฯ ท่ีผู้
ขอเป็นผู้ขอ
น าเข้า) 

6) 

ส าเนาต้นฉบบัใบ
ขนสินค้าขาเข้า
ซึง่ได้รับการตรวจ
ปลอ่ยจาก
อารักขา ศลุกากร
แล้ว 

กรมศลุกากร 0 1 ฉบบั (กรณีขอน า หรือ
ขนย้าย หรือกรณี
ขอจ าหน่ายฯ ท่ีผู้
ขอเป็นผู้ขอ
น าเข้า) 

7) 
ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตให้

กรมการค้าภายใน 0 1 ฉบบั (กรณีขอน า หรือ
ขนย้าย ท่ีผู้ขอเป็น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จ าหนา่ย มีไว้ใน
ครอบครอง ใช้ 
หรือเปล่ียนแปลง
สภาพ สาร
กาเฟอีนหรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน ท่ีออก
ให้แก่ผู้ขอหรือ
ผู้ รับสารกาเฟอีน
ฯ 

ผู้ขอน าเข้า หรือผู้
ขอเป็นผู้ผลิตหรือ
ทดลอง) 

8) 

ส าเนา
ใบอนญุาตให้
สง่ออกสาร
กาเฟอีนหรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน 

กรมการค้า
ตา่งประเทศ 

0 1 ฉบบั (กรณีขอน า หรือ
ขนย้าย หรือกรณี
ขอจ าหน่ายฯ ท่ีผู้
ขอเป็นผู้ขอ
สง่ออก) 

9) 

ส าเนา
ใบอนญุาตผลิต
ยาแผนปัจจบุนั 
ท่ีได้รับอนญุาต
ให้ผลิตยาท่ีมีสาร
กาเฟอีนหรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีนเป็น
สว่นประกอบ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
ยา) 

10) 
ส าเนาใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับยา 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
ยา) 

11) ส าเนา ส านกังาน 0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาตผลิต
อาหาร หรือผู้
ได้รับอนญุาตเลข
สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไมเ่ข้า
ขา่ยโรงงานของ
ผู้ผลิต (ท่ีผลิต
เคร่ืองด่ืมผสม
สารกาเฟอีน) 
หรือเกลือของ
สารกาเฟอีน 

คณะกรรมการ
อาหารและยา 

ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
อาหาร) 

12) 
ส าเนาใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
ต ารับอาหาร 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
อาหาร) 

13) 

หนงัสือรับรอง
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กระทรวง
สาธารณสขุ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
ยา  หรือผู้ขอเป็น
ผู้ใช้ทดลอง  หรือผู้
ขอเป็นผู้ผลิต
อาหาร) 

14) 

ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงานท่ี
ประกอบกิจการ
ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียวท่ีใช้สาร
กาเฟอีนหรือ

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

0 1 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียว) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เกลือของสาร
กาเฟอีนเป็น
วตัถดุบิ 

15) 

หนงัสือรับรอง
จากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

1 0 ฉบบั (กรณีขอจ าหนา่ย
ฯ ท่ีผู้ขอเป็นผู้ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียว) 

16) 

หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครอง
สถานท่ีเก็บสาร
กาเฟอีน หรือ
เกลือของสาร
กาเฟอีน พร้อม   
แผนท่ีโดยสงัเขป 
แสดงสถานท่ีเก็บ
สารกาเฟอีนฯ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีขอ
จ าหนา่ยฯ ทกุ
ประเภทผู้ขอ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ฯ กรมการค้าภายใน ชัน้3 ห้อง 20301 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ โทร. 02-5075517 , 02-5075520  ) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัแหง่ท้องท่ีนัน้ๆ 

หมายเหตุ - 
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3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกรมการค้าภายใน 1569 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ กรมการค้าภายใน  เลขท่ี  563 ถ.นนทบรีุ 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 
11000 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับเร่่ืองร้องเรียน ตามพ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ www.dit.go.th อีเมล์
 compro@dit.go.th 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ค าขออนญุาตน า ขนย้ายสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีนตามประกาศ          กรมการค้า

ภายใน เร่ือง แบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการย่ืนค าขออนญุาตน าขนย้าย จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือ       
เปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (แบบ 
ภค.01) 
- 
 

2) ค าขออนญุาตจ าหนา่ย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน    (Caffeine) หรือเกลือของ
สารกาเฟอีนตามประกาศกรมการค้าภายใน เร่ือง แบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการย่ืนค าขออนญุาตน า ขนย้าย 
จ าหนา่ย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปล่ียนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลง
วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (แบบ ภค.02) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
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จัดท าโดย น.ส.วลยัพรรณ กนับวั 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


