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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่ าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
สารกาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนและแก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ า
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน
หรื อเกลือของสารกาเฟอีน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนและแก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ า
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดให้สารกาเฟอีนเป็ นโภคภัณฑ์ควบคุมและแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที ่ควบคุมโภค
ภัณฑ์ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื ่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิ ธีการการยืน่ คาขออนุญาตนา ขนย้าย จาหน่าย มี ไว้ใน
ครอบครอง ใช้ หรื อเปลีย่ นแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลื อของสารกาเฟอีน ลงวันที ่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2546

3)

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื ่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิ ธีการการยืน่ คาขออนุญาตนา ขนย้าย จาหน่าย มี ไว้ใน
ครอบครอง ใช้ หรื อเปลีย่ นแปลงสภาพสารกาเฟอีน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที ่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546

4)

พ.ร.ฎ. ควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที ่ 12) พ.ศ. 2545

5)

พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 6

0 วันทาการ
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จานวนคาขอที่มากที่สุด 10
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 3
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน หรื อเกลือของสารกาเฟอีน 09/07/2558 09:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์รับเรื ่องร้องเรี ยนและแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้า ชัน้ 3 กรมการค้าภายใน เลขที ่ 563 ถ.
นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมื อง จ.นนทบุรี โทร 02 -5075517 , 02-5075520/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี ผขู้ อมี สานักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
2) สถานที่ให้ บริการ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด 76 จังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี ผขู้ อมี สานักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ในเขตท้องที จ่ งั หวัดอื น่ ให้ยืน่ ณ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
แห่งท้องทีน่ นั้ ๆ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กาหนดให้ สารกาเฟอีน (Caffeine) ชื่อทางเคมี 3, 7-Dihydro-1, 3, 7-trimethyl-1H-purine-2, 6-dione; 1, 3, 7trimethylxanthine; 1, 3, 7 -trimethyl-2, 6-di-oxopurine, caffeine;thein;guaranine;methyltheobromine; สูตรทาง
เคมี C8 H10 N4 O2 และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกดั อัตราอากรขาเข้ าประเภทที่ 2939.30 และ 3003.40 ยกเว้ น
อนุพนั ธ์สารกาเฟอีนและยาสาเร็จรูปที่มีสารกาเฟอีนผสมอยู่ ซึง่ มีใบอนุญาตนาเข้ าและขึ ้นทะเบียนตารับยาจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็ นโภคภัณฑ์ควบคุม ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดนา ขนย้ าย จาหน่าย มี
ไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ เว้ นแต่จะได้ รับหนังสืออนุญาต จากอธิบดีกรมการค้ าภายในหรื อผู้วา่
ราชการจังหวัดแล้ วแต่กรณี
2. บุคคลซึง่ มีสิทธิขออนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 ได้ แก่
2.1 ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ นาเข้ า หรื อส่งออกสารกาเฟอีนจากกรมการค้ าต่างประเทศ
2.2 ผู้ได้ รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั ที่ได้ รับอนุญาตให้ ผลิตยาที่มีสารกาเฟอีนเป็ นส่วนประกอบ
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2.3 ผู้ได้ รับใบอนุญาตผลิตอาหารหรื อผู้ได้ รับอนุญาตเลขสถานที่ผลิตที่ไม่เข้ าข่ายโรงงานของผู้ผลิตเครื่ องดื่มผสมสาร
กาเฟอีน
2.4 ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมผลิตกระดาษพิมพ์เขียวที่ใช้ สารกาเฟอีนเป็ นวัตถุดิบ
2.5 ผู้ที่จาเป็ นต้ องใช้ สารกาเฟอีนในการทดลอง โดยมีหนังสือรับรองจากสานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
3. วิธีการในการขออนุญาตฯ เป็ นไปตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขออนุญาต นา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสารกาเฟอีน (รายละเอียดตามประกาศ)
โดยให้ ระบุรายละเอียดในคาขอให้ ชดั เจน ดังนี ้
1) ระบุชนิดของสารกาเฟอีน เช่น ไฮเตรส
2) ระบุชนิดของเกลือ
3) ระบุสว่ นประกอบอื่นและปริมาณสารกาเฟอีนที่ผสมอยู่
4) ระบุชื่อทางหลวงหรื อชื่อถนน กรณีขออนุญาตนา หรื อขนย้ าย
4. หนังสืออนุญาตให้ จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่ 31 ของปี ที่ออกหนังสือ
อนุญาต ถ้ าผู้ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ ยื่นคาขอก่อนหนังสืออนุญาตสิ ้นอายุ
5. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ สารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสาร
กาเฟอีน ให้ จดั ทารายงานปริ มาณการจาหน่ายมีไว้ ในครอบครอง ใช้ เปลี่ยนแปลงสภาพ สถานที่เก็บ ชื่อและที่อยูข่ องผู้
ซื ้อและแหล่งที่มาของสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสารกาเฟอีน
6. การนา หรื อขนย้ ายโภคภัณฑ์ตามที่กาหนดนี ้ ต้ องได้ รับหนังสืออนุญาตทุกครัง้ และผู้นาหรื อขนย้ ายต้ องนาหนังสือ
อนุญาตกากับการนาหรื อขนย้ ายไปด้ วยทุกครัง้
หมายเหตุ :ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
&ldquo;ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ&rdquo;

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการจัดทา 3 ชัว่ โมง
หนังสืออนุญาต ตรวจ
พิจารณา และเสนอหนังสือ
อนุญาตให้ อธิบดีกรมการ
ค้ าภายใน/ ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดหรื อผู้รับมอบหมาย
พิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีกรมการค้ าภายใน/
ผู้วา่ ราชการจังหวัดลงนาม
หนังสืออนุญาต

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและ
แก้ ไขปั ญหา
ราคาสินค้ า
ศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและ
แก้ ไขปั ญหา
ราคาสินค้ า

ศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและ
แก้ ไขปั ญหา
ราคาสินค้ า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 1 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

หมายเหตุ

-

-

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า
1)

2)

3)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีนิติบคุ คล ผู้
มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนา
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา เจ้ าของ
สารกาเฟอีนฯลง
นามรับรองสาเนา)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา เจ้ าของ
สารกาเฟอีนฯลง
นามรับรองสาเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขออนุญาตนา กรมการค้ าภายใน 1
ขนย้ ายสาร
กาเฟอีน
(Caffeine) หรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีน (แบบ
ภค 01)
คาขออนุญาต
กรมการค้ าภายใน 1
จาหน่าย มีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย ผู้มี
อานาจลงนาม
แบบคาขอ พร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

ฉบับ

(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ผู้มีอานาจลง
นามแบบคาขอ
พร้ อมประทับตรา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สภาพสาร
กาเฟอีน
(Caffeine) หรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีน (แบบ
ภ.ค.02)
หนังสือมอบ
อานาจ

-

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

สาเนาใบ
กรมพัฒนาธุรกิจ
ทะเบียนพาณิชย์ การค้ า

0

1

ฉบับ

สาเนา
ใบอนุญาตให้
นาเข้ าสาร
กาเฟอีนหรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีน
สาเนาต้ นฉบับใบ
ขนสินค้ าขาเข้ า
ซึง่ ได้ รับการตรวจ
ปล่อยจาก
อารักขา ศุลกากร
แล้ ว
สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

0

1

ฉบับ

กรมศุลกากร

0

1

ฉบับ

(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย หรื อกรณี
ขอจาหน่ายฯ ที่ผ้ ู
ขอเป็ นผู้ขอ
นาเข้ า)

กรมการค้ าภายใน 0

1

ฉบับ

(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย ที่ผ้ ขู อเป็ น

3)

4)

5)

6)

7)

หมายเหตุ

(กรณีนิติบคุ คล ผู้
มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนา
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดาเจ้ าของ
สารกาเฟอีนฯ ลง
นามรับรองสาเนา)
(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย หรื อกรณี
ขอจาหน่ายฯ ที่ผ้ ู
ขอเป็ นผู้ขอ
นาเข้ า)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จาหน่าย มีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลง
สภาพ สาร
กาเฟอีนหรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีน ที่ออก
ให้ แก่ผ้ ขู อหรื อ
ผู้รับสารกาเฟอีน
ฯ
สาเนา
ใบอนุญาตให้
ส่งออกสาร
8)
กาเฟอีนหรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีน
สาเนา
ใบอนุญาตผลิต
ยาแผนปั จจุบนั
ที่ได้ รับอนุญาต
9) ให้ ผลิตยาที่มีสาร
กาเฟอีนหรื อ
เกลือของสาร
กาเฟอีนเป็ น
ส่วนประกอบ
สาเนาใบสาคัญ
10) การขึ ้นทะเบียน
ตารับยา
11) สาเนา

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้ขอนาเข้ า หรื อผู้
ขอเป็ นผู้ผลิตหรื อ
ทดลอง)

กรมการค้ า
ต่างประเทศ

0

1

ฉบับ

(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย หรื อกรณี
ขอจาหน่ายฯ ที่ผ้ ู
ขอเป็ นผู้ขอ
ส่งออก)

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

0

1

ฉบับ

(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
ยา)

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สานักงาน

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
ยา)
(กรณีขอจาหน่าย
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบอนุญาตผลิต
อาหาร หรื อผู้
ได้ รับอนุญาตเลข
สถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้ า
ข่ายโรงงานของ
ผู้ผลิต (ที่ผลิต
เครื่ องดื่มผสม
สารกาเฟอีน)
หรื อเกลือของ
สารกาเฟอีน
สาเนาใบสาคัญ
12) การขึ ้นทะเบียน
ตารับอาหาร
หนังสือรับรอง
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
13)
อาหารและยา
กระทรวง
สาธารณสุข
สาเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานที่
14) ประกอบกิจการ
ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียวที่ใช้ สาร
กาเฟอีนหรื อ

คณะกรรมการ
อาหารและยา

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
อาหาร)

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
อาหาร)
(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
ยา หรื อผู้ขอเป็ น
ผู้ใช้ ทดลอง หรื อผู้
ขอเป็ นผู้ผลิต
อาหาร)
(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียว)

9/11

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

เกลือของสาร
กาเฟอีนเป็ น
วัตถุดบิ
หนังสือรับรอง
จากกรมโรงงาน
15)
อุตสาหกรรม

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิครอบครอง
สถานที่เก็บสาร
กาเฟอีน หรื อ
16)
เกลือของสาร
กาเฟอีน พร้ อม
แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่เก็บ
สารกาเฟอีนฯ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน ฯ กรมการค้ าภายใน ชัน3
้ ห้ อง 20301
หมายเหตุ (โทรศัพท์ โทร. 02-5075517 , 02-5075520 )
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพาณิชย์จงั หวัดแห่งท้ องที่นนๆ
ั้
หมายเหตุ -

หมายเหตุ

(กรณีขอจาหน่าย
ฯ ที่ผ้ ขู อเป็ นผู้ผลิต
กระดาษพิมพ์
เขียว)
(เฉพาะกรณีขอ
จาหน่ายฯ ทุก
ประเภทผู้ขอ)
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3)
4)

5)

6)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกรมการค้ าภายใน 1569
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ กรมการค้ าภายใน เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่่ องร้ องเรี ยน ตามพ.ร.บ.อานวยความสะดวกฯ www.dit.go.th อีเมล์
compro@dit.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตนา ขนย้ ายสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสารกาเฟอีนตามประกาศ
กรมการค้ า
ภายใน เรื่ อง แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคาขออนุญาตนาขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสารกาเฟอีน ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (แบบ
ภค.01)
2)

คาขออนุญาตจาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของ
สารกาเฟอีนตามประกาศกรมการค้ าภายใน เรื่ อง แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคาขออนุญาตนา ขนย้ าย
จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรื อเกลือของสารกาเฟอีน ลง
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (แบบ ภค.02)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

10/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
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จัดทาโดย
น.ส.วลัยพรรณ กันบัว
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

