
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำเขำ้หรอืสง่ออกสำรกำเฟอนี (Caffeine) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขการออกหนังสอืแจง้ขอ้มลูการขอสง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักร หรอืการออกหนังสอืรับรองการน าหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจักร ซึง่สารกาเฟอนี (Caffeine) พ.ศ. 2545 

 การยืน่ค าขอหนังสอืรับรองการน าหรอืสัง่สารกาเฟอนี (Caffeine) เขา้มาในราชอาณาจักร หรอืการสง่สารกาเฟอนี 

(Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหย้ืน่แบบค าขอไดท้ีห่อ้งสารพันทนัใจ (single window) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบกอ่นรับค าขอ ตามเงือ่นไขดังนี้ 

 

 

      2.1 กรณีค าขอและรายการเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะลงรับค าขอ หลงัจากนัน้ผูย้ืน่ค าขอ

จะสามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซตส์ านักควบคมุวตัถอุนัตราย (http:// 

eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวนัทีย่ืน่ 17 วนัท าการ 

 

      2.2 กรณีทีค่ าขอไมค่รบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไม่สามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่อง

ของค าขอหรอืรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนามในบนัทกึ

ดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

         **พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้น

ตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      - กรณีผูย้ืน่ค าขอไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักควบคมุวตัถอุันตราย จะคนืค าขอและเอกสาร

ประกอบการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอตอ่ไป 

 

      - เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้แลว้ หลงัจากนัน้ ผูย้ืน่

ค าขอจะสามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซต ์ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย (http:// 

eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวนัทีด่ าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ 17 วนัท า

การ 

 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถูกตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอฯ กรม

โรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีความไมถ่กูตอ้งของ

เอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่มอ่าจใหค้วามเห็นชอบได ้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่ออกหนังสอืรับรองให ้

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ณ ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1  กรมโรงงานอตุสาหกรรม ถนน
พระรามที ่6 เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ จนกวา่
ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้))  

1 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน/

ตรวจโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

12 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืหนังสอืรับรองการน าหรอืสัง่สารกาเฟอนี 

(Caffeine) เขา้มาในราชอาณาจักร หรอื หนังสอืแจง้ขอ้มูลการ

สง่สารกาเฟอนี (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร หรอื ไม่
ออกหนังสอืรับรอง/แจง้สทิธิอ์ทุธรณ์ 

(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้
เสร็จทางไปรษณีย)์)  

4 วนั ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. ลงนามรับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท 
3. มอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบวุตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัสารเคม ีหรอื

การประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 
- กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบส าเนาประจ าตวัประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

ค ำขอหนงัสอืรบัรองกำรน ำหรอืส ัง่สำรกำเฟอนี (Caffeine) เขำ้มำ
ในรำชอำณำจกัร (แบบ กรอ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. ลงนามโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และประทบัตราบรษัิท) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

4) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ตนเอง/ผูซ้ือ้) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. น าเขา้เพือ่ใชใ้นกจิการตนเอง /เพือ่จ าหน่าย 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

5) 
 

เอกสำรแสดงกระบวนกำรผลติโดยระบุข ัน้ตอนกำรใชส้ำรกำเฟอนี
พรอ้มปรมิำณกำรใชต้อ่เดอืนหรอืตอ่ปี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 
2. เพือ่ใชใ้นกจิการตนเอง 

3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

6) 

 

เอกสำรผลวเิครำะห ์หรอืเอกสำรสว่นผสม หรอืขอ้มูลควำม

ปลอดภยั (MSDS) ทีป่รำกฏชือ่ทำงกำรคำ้    ชือ่สำรกำเฟอนี ชือ่
ผูผ้ลติ แหลง่ผลติหรอืประเทศผูผ้ลติ   (ทีต่รงในค ำขอ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. น าเขา้เพือ่ใชใ้นกจิการตนเอง / เพือ่จ าหน่าย 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

7) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บกำเฟอนีและบรเิวณขำ้งเคยีง 

จะตอ้งระบุรำยละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี ้ชือ่ถนนสำยหลกั/ สำยรอง  

ตรอก/ ซอย และจดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. น าเขา้เพือ่ใชใ้นกจิการตนเอง 

3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

- 

8) 
 

แผนผงักำรจดัเก็บกำเฟอนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 
2. ตอ้งระบ ุ

    2.1  แผนผังรวมของสถานประกอบการ ทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และ
จดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บ จดุใชง้าน 

    2.2  แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจดุเก็บ

ภายในหอ้ง 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

9) 
 

ใบส ัง่ซือ้ หรอืสญัญำซือ้ขำยของผูซ้ือ้ไปจำกตน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. เพือ่จ าหน่าย 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

10) 
 

เอกสำรแสดงกระบวนกำรผลติของผูซ้ือ้โดยระบุข ัน้ตอนกำรใช้

สำรกำเฟอนีพรอ้มปรมิำณกำรใชต้อ่เดอืนหรอืตอ่ปีของผูซ้ือ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีน าเขา้ 

2. เพือ่จ าหน่าย 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

11) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 
เรือ่ง หรอืตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่กำรด ำเนนิกำรมำกกวำ่ 1 

เรือ่งในครำวเดยีว 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี  

- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบ
อ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่ง

ไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ) 
3. ลงนามโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และประทบัตราบรษัิท) 

12) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. ลงนามรับรองส าเนา ) 

กรมการปกครอง 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. มอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบวุตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัสารเคม ีหรอื
การประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 

- กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบส าเนาประจ าตวัประชาชนของผูรั้บ
มอบอ านาจ 

3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

14) 

 

. ค ำขอหนงัสอืแจง้ขอ้มูลกำรสง่สำรกำเฟอนี (Caffeine) ออกไป

นอกรำชอำณำจกัร (แบบ กรอ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 
2. ตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และประทบัตราบรษัิท) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

15) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน ของผูย้ ืน่ขอ หรอืของผูจ้ำ้งวำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 
2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

16) 
 

ใบส ัง่ซือ้ หรอืสญัญำซือ้ขำย หรอืเอกสำรทำงกำรคำ้อยำ่งอืน่ที่
แสดงรำยละเอยีดกำรซือ้สนิคำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

- 

17) 

 

เอกสำรแสดงกระบวนกำรผลติโดยระบุข ัน้ตอนกำรใชส้ำรกำเฟอนี

พรอ้มปรมิำณกำรใชต้อ่เดอืนหรอืตอ่ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

- 

18) 

 

เอกสำรแสดงขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัปรมิำณคงเหลอื และมจี ำหนำ่ย

จำ่ยแจกหรอืผูน้ ำไปใช ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

19) 
 

เอกสำรผลวเิครำะห ์หรอืเอกสำรสว่นผสม หรอืขอ้มูลควำม
ปลอดภยั (MSDS) ทีป่รำกฏชือ่ทำงกำรคำ้ ชือ่สำรกำเฟอนี ชือ่

ผูผ้ลติ แหลง่ผลติหรอืประเทศผูผ้ลติ (ทีต่รงในค ำขอ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 
2. ) 

- 

20) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บกำเฟอนีและบรเิวณขำ้งเคยีง 

จะตอ้งระบุรำยละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี ้ชือ่ถนนสำยหลกั/ สำยรอง  
ตรอก/ ซอย และจดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 

2. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

- 

21) 

 

แผนผงักำรจดัเก็บกำเฟอนี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 
2. ตอ้งระบ ุ

    2.1 แผนผังรวมของสถานประกอบการ ทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และจดุ
ทีเ่ป็นหอ้งเก็บ จุดใชง้าน 

    2.2  แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจดุ

เก็บภายในหอ้ง 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

22) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 
เรือ่ง หรอืตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่กำรด ำเนนิกำรมำกกวำ่ 1 

เรือ่งในครำวเดยีว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีสง่ออก 
2.  ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี  

- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบ
อ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่ง

ไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ) 
3. ลงนามรับรองส าเนา โดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) โทรศพัท ์0 2202 4000 โทรสาร 0 2354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
3) อเีมล : pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล หมายเลข 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขอหนังสอืรับรองการน าหรอืสัง่สารกาเฟอนี (Caffeine) เขา้มาในราชอาณาจักร (แบบ กรอ.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบฟอรม์ค าขอหนังสอืแจง้ขอ้มลูการสง่สารกาเฟอนี (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กรอ.2) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

