
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตนําขนยา้ยจาํหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลง
สภาพสารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนี 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. กําหนดใหส้ารกาเฟอนี (Caffeine) ชือ่ทางเคม ี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; สตูรทางเคม ี
C8 H10 N4 O2 และเกลอืของสารดังกลา่วตามพกิดัอตัราอากรขาเขา้ประเภทที ่2939.30 และ 3003.40 ยกเวน้อนุพันธส์าร
กาเฟอนีและยาสําเร็จรปูทีม่สีารกาเฟอนีผสมอยูซ่ ึง่มใีบอนุญาตนําเขา้และขึน้ทะเบยีนตํารับยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสขุเป็นโภคภัณฑค์วบคมุหา้มมใิหผู้ใ้ดนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพ
เวน้แตจ่ะไดรั้บหนังสอือนุญาตจากอธบิดกีรมการคา้ภายในหรอืผูว้า่ราชการจังหวดัแลว้แตก่รณี 
 
2. บคุคลซึง่มสีทิธขิออนุญาตตามพระราชกฤษฎกีาควบคมุโภคภัณฑ ์(ฉบับที ่12) พ.ศ. 2545 ไดแ้ก ่
 
 2.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหนํ้าเขา้หรอืสง่ออกสารกาเฟอนีจากกรมการคา้ตา่งประเทศ 
 
 2.2 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลติยาแผนปัจจบัุนทีไ่ดรั้บอนุญาตใหผ้ลติยาทีม่สีารกาเฟอนีเป็นสว่นประกอบ 
 
 2.3 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลติอาหารหรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตเลขสถานทีผ่ลติทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงงานของผูผ้ลติเครือ่งดืม่ผสมสารกาเฟอนี 
 
 2.4 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบอตุสาหกรรมผลติกระดาษพมิพเ์ขยีวทีใ่ชส้ารกาเฟอนีเป็นวตัถดุบิ 
 
   2.5 ผูท้ีจํ่าเป็นตอ้งใชส้ารกาเฟอนีในการทดลองโดยมหีนังสอืรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสขุ 
 
3. วธิกีารในการขออนุญาตฯเป็นไปตามแบบหลักเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่คําขออนุญาตนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอื
เปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนี (รายละเอยีดตามประกาศ) โดยใหร้ะบรุายละเอยีดในคํา
ขอใหช้ดัเจนดงันี ้
 
1) ระบชุนดิของสารกาเฟอนีเชน่ไฮเตรส 
2) ระบชุนดิของเกลอื 
3) ระบสุว่นประกอบอืน่และปรมิาณสารกาเฟอนีทีผ่สมอยู ่
 
4) ระบชุือ่ทางหลวงหรอืชือ่ถนนกรณีขออนุญาตนําหรอืขนยา้ย 
 
4. หนังสอือนุญาตใหจํ้าหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ของปีทีอ่อกหนังสอือนุญาตถา้
ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหย้ืน่คําขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ
 
5. ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหจํ้าหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนีให ้
จัดทํารายงานปรมิาณการจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชเ้ปลีย่นแปลงสภาพสถานทีเ่กบ็ชือ่และทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้และแหลง่ทีม่าของ
สารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนี 
 
6. การนําหรอืขนยา้ยโภคภัณฑต์ามทีกํ่าหนดนีต้อ้งไดรั้บหนังสอือนุญาตทกุครัง้และผูนํ้าหรอืขนยา้ยตอ้งนําหนังสอือนุญาตกํากบั
การนําหรอืขนยา้ยไปดว้ยทกุครัง้ 
หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้น้ีในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความพรอ่ง



ดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
&ldquo;ทัง้น้ีจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ&rdquo; 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูข้อมสํีานักงานแหง่ใหญตั่ง้อยูใ่นเขต
กรงุเทพมหานคร)) 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนและแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้ชัน้ 3 กรมการคา้
ภายในเลขที ่563 ถ.นนทบรุตี.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุโีทร 
02 -5075517 , 02-5075520/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูข้อมสํีานักงานแหง่ใหญตั่ง้อยูใ่นเขตทอ้งที่
จังหวัดอืน่ใหย้ืน่ณสาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดแหง่ทอ้งทีนั่น้ๆ)) 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ 1/1 ถนนมนตร ีตําบลตลาดใหญ ่
อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต โทรศพัท:์ 076-212017 โทรสาร: 
076-221065 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :1 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําหนังสอือนุญาตตรวจพจิารณาและ
เสนอหนังสอือนุญาตใหอ้ธบิดกีรมการคา้ภายใน/ ผูว้า่ราชการ
จังหวัดหรอืผูรั้บมอบหมายพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

3 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมการคา้ภายใน/ผูว้า่ราชการจังหวัดลงนามหนังสอื
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

4 ชัว่โมง ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาราคา

สนิคา้ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของสารกาเฟอนีฯลงนามรับรอง
สําเนา) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของสารกาเฟอนีฯลงนามรับรอง
สําเนา) 

4) 
 

คาํขออนญุาตนําขนยา้ยสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของ
สารกาเฟอนี (แบบภค 01) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ยผูม้อํีานาจลงนามแบบคําขอพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

5) 
 

คาํขออนญุาตจําหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลง
สภาพสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนี 
(แบบภ.ค.02) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯผูม้อํีานาจลงนามแบบคําขอพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

- 

7) 
 

สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของสารกาเฟอนีฯลงนามรับรอง
สําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

สาํเนาใบอนุญาตใหนํ้าเขา้สารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนี
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ยหรอืกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูข้อ
นําเขา้) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ

9) 
 

สาํเนาตน้ฉบบัใบขนสนิคา้ขาเขา้ซึง่ไดร้บัการตรวจปลอ่ยจาก
อารกัขาศลุกากรแลว้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ยหรอืกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูข้อ
นําเขา้) 

กรมศลุกากร 

10) 
 

สาํเนาหนงัสอือนญุาตใหจํ้าหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใชห้รอื
เปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนีทีอ่อก
ใหแ้กผู่ข้อหรอืผูร้บัสารกาเฟอนีฯ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ยทีผู่ข้อเป็นผูข้อนําเขา้หรอืผูข้อเป็น
ผูผ้ลติหรอืทดลอง) 

กรมการคา้ภายใน 

11) 
 

สาํเนาใบอนุญาตใหส้ง่ออกสารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนี 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ยหรอืกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูข้อ
สง่ออก) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

12) 
 

สาํเนาใบอนุญาตผลติยาแผนปจัจบุนัทีไ่ดร้บัอนญุาตใหผ้ลติยาทีม่ ี
สารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนีเป็นสว่นประกอบ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติยา)

13) 
 

สาํเนาใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรบัยา 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติยา) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

14) 
 

สาํเนาใบอนุญาตผลติอาหารหรอืผูไ้ดร้บัอนญุาตเลขสถานทีผ่ลติ
อาหารทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงงานของผูผ้ลติ (ทีผ่ลติเครือ่งดืม่ผสมสาร
กาเฟอนี) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนี 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติอาหาร) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15) 
 

สาํเนาใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนตาํรบัอาหาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติอาหาร) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

16) 
 

หนงัสอืรบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสขุ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติยาหรอืผูข้อเป็นผูใ้ช ้
ทดลองหรอืผูข้อเป็นผูผ้ลติอาหาร) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

17) 
 

สาํเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานทีป่ระกอบกจิการผลติ
กระดาษพมิพเ์ขยีวทีใ่ชส้ารกาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนีเป็น
วตัถดุบิ 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติกระดาษพมิพเ์ขยีว) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

18) 
 

หนงัสอืรบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอจําหน่ายฯทีผู่ข้อเป็นผูผ้ลติกระดาษพมิพเ์ขยีว) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

19) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองสถานทีเ่ก็บสาร
กาเฟอนีหรอืเกลอืของสารกาเฟอนีพรอ้มแผนทีโ่ดยสงัเขปแสดง
สถานทีเ่ก็บสารกาเฟอนีฯ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเฉพาะกรณีขอจําหน่ายฯทกุประเภทผูข้อ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนฯกรมการคา้ภายในชัน้3 หอ้ง 20301

(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์ โทร. 02-5075517 , 02-5075520  )) 
2) สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดแหง่ทอ้งทีนั่น้ๆ

(หมายเหต:ุ -) 
3) สายดว่นกรมการคา้ภายใน 1569 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
(หมายเหต:ุ -) 

4) ไปรษณีย ์ กรมการคา้ภายในเลขที ่ 563 ถ.นนทบรุ ี1 ต.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ www.dit.go.th อเีมล์ compro@dit.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) คําขออนุญาตนําขนยา้ยสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนีตามประกาศกรมการคา้ภายในเรือ่ง

แบบหลักเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่คําขออนุญาตนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพสาร
กาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนีลงวันที ่8 มกราคมพ.ศ. 2546 (แบบภค.01) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) คําขออนุญาตจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอนี    (Caffeine) หรอืเกลอืของสาร
กาเฟอนีตามประกาศกรมการคา้ภายในเรือ่งแบบหลักเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่คําขออนุญาตนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้น
ครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพสารกาเฟอนี (Caffeine) หรอืเกลอืของสารกาเฟอนีลงวันที ่8 มกราคมพ.ศ. 
2546 (แบบภค.02) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


