
  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๑/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 

๑. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานการออกหนังสือแจงขอมูลการขอสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ

การออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine) ของเจาหนาที่ใหถูกตอง

เปนธรรม โปรงใส และรวดเร็ว เปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ เง่ือนไข

การออกหนังสือแจงขอมูลการขอสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งเขามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ.๒๕๔๕  

๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการรับคําขอหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร 

(แบบ กรอ.1) คําขอหนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กรอ.2) 

การพิจารณาตรวจความครบถวน ถูกตองของขอมูล/เอกสาร การตรวจสถานที่เก็บและใช การพิจารณาเอกสาร

หลักฐานใหมีความสอดคลองกับขอกฎหมาย ความปลอดภัยการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่อนุญาต และปริมาณที่ขอ 

รวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติงานเม่ือตองขอเอกสารเพ่ิมและการจําหนายเรื่อง 

๓. คํานิยาม 

๓.๑  หนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร หมายถึง 

หนังสือรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนําสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักรเฉพาะท่ีใชใน

กิจการอุตสาหกรรม 

๓.๒ หนังสือการแจงขอมูลการขอสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร หมายถึง 

หนังสือรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร 

๔. ความรับผิดชอบ 

  ๔.๑  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายเปนผูลงนามในหนังสือรับรอง การนําหรือสั่งสาร

กาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร หนังสือการแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอก

ราชอาณาจักร   

๔.๒  ผูอํานวยการกลุม พิจารณากลั่นกรองความครบถวน ถูกตอง นําเรียนผูอํานวยการกองบริหาร

จัดการวัตถุอันตราย 

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

สํานัก/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๒/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๔.๓  เจาหนาท่ีประจํากลุม ตรวจเอกสาร ตรวจสถานประกอบกิจการโรงงาน และพิจารณาออก

หนังสือฯ 

  ๔.๓  ฝายบริหารงานท่ัวไป รับเรื่อง พิมพ-จายหนังสือฯ เขาสวนและรับหนังสือออกจากสวน และ

เก็บเอกสาร 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการออกหนังสือแจงขอมูลการ

ขอสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสารกาเฟอีน 

(Caffeine) พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๓/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ข้ันตอนแสดงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคําขอหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสารกาเฟอีน 

(Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร (แบบ กรอ.1) หรือ

คําขอหนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน 

(Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กรอ.2) 

ตรวจสอบความครบถวน           

ของเอกสาร 

บันทึกแจงสิ่งท่ีไมครบ 

กําหนดระยะเวลาการนํามาใหให 

ครบ 
ไมครบ 

ใชการอุตสาหกรรม หรือ 

เพ่ือทดลอง วิจัย  

ไมมีการนําไปใชในการอุตสาหกรรม 

หรือเพ่ือทดลอง วิจัย 

ออกหนังสือหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสาร

กาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร หรือ 

หนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) 

ออกไปนอกราชอาณาจักร 

จําหนายเรื่อง 

อนุญาต 

ไมอนุญาต 

๑๗  วัน  เจาหนาท่ีกลุมพิจารณา 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๔/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ รับเรื่อง  

  ๖.๑.๑  ผูยื่นคําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร 

คําขอหนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร และแนบรายละเอียดตางๆ ตอ

ฝายบริหารท่ัวไป 

  ๖.๑.๒  เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่นคําขอ 

  ๖.๑.๓  กรณีเอกสารครบถวนใหออกเอกสารหลักฐานการรับเรื่องแกผูยื่นคําขอ 

  ๖.๑.๔  กรณีเอกสารไมครบถวน พนักงานเจาหนาท่ีจะแจงผูยื่นคําขอทราบทันที ในกรณีท่ีไม

สามารถแกไขไดในขณะนั้น จะทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ๖.๑.๕ ฝายบริหารท่ัวไปสงคําขอใหสวนผูรับผิดชอบ 

  ๖.๑.๖ ผูอํานวยการกลุมผูรับผิดชอบ สงเรื่องใหเจาหนาท่ีกลุมฯ พิจารณา 

                ๖.๒  ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

 ๖.๒.๑ ตรวจหลักฐานและเอกสารในการยื่นคําขอใหตรงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการออกหนังสือแจงขอมูลการขอสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการออกหนังสือ

รับรองการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสารกาเฟอีน (Caffeine)  พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้   

  ๖.๒.๑.๑  การนําหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร ผูพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร เง่ือนไข ความสอดคลอง และความถูกตอง ดังนี้ 

กรณีเพ่ือใชในกิจการตนเอง ใหแนบเอกสารดังนี้ 

• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

• เอกสารแสดงกระบวนการผลิตโดยระบุข้ันตอนการใชสารกาเฟอีนพรอมปริมาณ

การใชตอเดือนหรือตอป 

• สําเนาเอกสารผลวิเคราะห หรือเอกสารสวนผสม หรือขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

ท่ีปรากฏชื่อทางการคา ชื่อสารกาเฟอีน ชื่อผูผลิต แหลงผลิตหรือประเทศผูผลิต (ท่ีตรงในคําขอ) และผลิตภัณฑท่ีได 

 

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๕/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

• หนังสือมอบอํานาจ ท่ีมีรายละเอียดตามตัวอยางท่ีแนบ หรือดาวนโหลดไดท่ี

เว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf) (กรณีกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ไมไดลงนามในแบบ กรอ.1)  

• สําเนาหนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน 

6 เดือน พรอมระบุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

• แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเก็บกาเฟอีนและบริเวณขางเคียง จะตองระบุรายละเอียด

ใหชัดเจน ดังนี้ ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง  ตรอก/ ซอย และจุดสังเกตบริเวณใกลเคียง  

• แผนผังการจัดเก็บกาเฟอีน โดยจะตองระบุ 

(๑) แผนผังรวมของสถานประกอบการ ท่ีแสดงอาคารท้ังหมด และจุดท่ีเปน

หองเก็บ จุดใชงาน อาคารผลิต 

(๒) แผนผังหองเก็บท่ีระบุขนาดตามมาตราสวน พรอมกําหนดจุดเก็บภายในหอง 

และแผนผังอาคารผลิต พรอมระบุจุดติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย 

กรณีเพ่ือจําหนาย ใหแนบเอกสารดังนี ้

• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ของผูซ้ือ) 

• สําเนาใบสั่งซ้ือ หรือสัญญาซ้ือขายของผูซ้ือไปจากตน 

• เอกสารแสดงกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการใชงานโดยละเอียดของผูซื้อ

สารกาเฟอีนพรอมปริมาณการใชตอครั้งหรือตอเดือนหรือตอปของผูซ้ือ 

• สําเนาเอกสารผลวิเคราะห หรือเอกสารสวนผสม หรือขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

ท่ีปรากฏชื่อทางการคา ชื่อสารกาเฟอีน ชื่อผูผลิต แหลงผลิตหรือประเทศผูผลิต (ท่ีตรงในคําขอ) 

• หนังสือมอบอํานาจ ที่มีรายละเอียดตามตัวอยางท่ีแนบ หรือดาวนโหลดไดท่ี

เว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf) (กรณี

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ไมไดลงนามในแบบ กรอ.1)  

• สําเนาหนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน 

6 เดือน พรอมระบุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวของกับการอุตสาหกรรม 

• แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเก็บกาเฟอีนและบริเวณขางเคียง จะตองระบุรายละเอียด

ใหชัดเจน ดังนี้ ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง  ตรอก/ซอย และจุดสังเกตบริเวณใกลเคียง  

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๖/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

• แผนผังการจัดเก็บกาเฟอีนของผูซ้ือไปจากตน โดยจะตองระบุ 

(๑) แผนผังรวมของสถานประกอบการ ท่ีแสดงอาคารท้ังหมด และจุดท่ีเปน

หองเก็บ จุดใชงาน และอาคารผลิต (ถามีผลิต) 

(๒) แผนผังหองเก็บท่ีระบุขนาดตามมาตราสวน พรอมกําหนดจุดเก็บภายใน

หอง และแผนผังอาคารผลิต (ถามีผลิต) พรอมระบุจุดติตั้งอุปกรณดานความปลอดภัย 

  หมายเหตุ ในแผนผังสถานท่ีเก็บกาเฟอีน ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง และ

ประทับตราสําคัญบริษัท (เปนไปตามหนังสือรับรอง) 

 ๖.๒.๑.๒ การแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร 

(แบบ กรอ.2) ผูพิจารณาตรวจสอบเอกสาร เง่ือนไข ความสอดคลอง และความถูกตอง ใหแนบเอกสาร ดังนี้ 

• สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของผูยื่นขอ หรือของผูจางวาน  

• สําเนาใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารทางการคาอยางอื่นที่ที่แสดง

รายละเอียดการซ้ือสินคา 

• เอกสารแสดงกระบวนการผลิตโดยระบุข้ันตอนการใชสารกาเฟอีนโดยละเอียด

พรอมปริมาณการใชตอครั้งตอตอเดือนหรือตอป 

• เอกสารแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณคงเหลือ และมีจําหนายจายแจกของ

ผูสงออก 

• สําเนาเอกสารผลวิเคราะห หรือเอกสารสวนผสม หรือขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

ท่ีปรากฏชื่อทางการคา ชื่อสารกาเฟอีน ชื่อผูผลิต แหลงผลิตหรือประเทศผูผลิต(ท่ีตรงในคําขอ) 

• หนังสือมอบอํานาจ ที่มีรายละเอียดตามตัวอยางท่ีแนบ หรือดาวนโหลดไดท่ี

เว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf) (กรณีกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ไมไดลงนามในแบบ กรอ.2)  

• สําเนาหนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน 

6 เดือน พรอมระบุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

• แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเก็บกาเฟอีนและบริเวณขางเคียง จะตองระบุรายละเอียด

ใหชัดเจน ดังนี้ ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง  ตรอก/ ซอย และจุดสังเกตบริเวณใกลเคียง  

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๗/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

• แผนผังการจัดเก็บกาเฟอีน โดยจะตองระบุ 

 (๑) แผนผังรวมของสถานประกอบการ ท่ีแสดงอาคารท้ังหมด และจุดท่ีเปน

หองเก็บ จุดใชงาน 

 (๒) แผนผังหองเก็บท่ีระบุขนาดตามมาตราสวน พรอมกําหนดจุดเก็บภายใน

หอง  

 * เอกสารทุกรายการใหผูขอลงนามพรอมประทับตรานิติบุคคล 

 ๖.๒.๒  ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในรับคําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่งสารกาเฟอีน 

(Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร คําขอหนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร 

ใหครบถวนและถูกตอง และลงชื่อกํากับทุกจุดท่ีมีการแกไข 

 ๖.๒.๓ การพิจารณา เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสารตาม ๖.๒.๑ – ๖.๒.๒ แลว 

 ๖.๒.๓.๑  กรณีเจาหนาที่ตรวจสอบพบเอกสารการนําเขามาในราชอาณาจักร หรือ

สงออกไปนอกราชอาณาจักร มีวัตถุประสงคนําไปใชหรือจําหนายเก่ียวกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 

ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๖.๓ จําหนายเรื่อง 

 ๖.๒.๓.๒  กรณีท่ีเอกสารครบถวนถูกตองใหติดตอผูขอฯ เพ่ือนัดตรวจสถานท่ี

ประกอบกิจการโรงงาน สถานท่ีเก็บรักษา และจัดทํารายงานการตรวจสอบรวมท้ังจัดทําหนังสือรับรองฯ  

 ๖.๒.๓.๓  การตรวจสถานที่ประกอบการใหใชแบบฟอรมรายงานการตรวจ สว.๖   

และดําเนินการดังนี้ 

 ๖.๒.๓.๑  ตรวจสอบสถานท่ีประกอบการใหถูกตองตรงตามท่ีระบุในคําขอ 

และแผนท่ีสังเขปโดยพิจารณารายละเอียดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ขอ ๙    

 ๖.๒.๓.๒  ตรวจสอบอาคารท่ีใชเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหถูกตองตรงตามแผนผัง

อาคารเก็บรักษาโดยพิจารณารายละเอียดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๐ และประกาศ อก. เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงาน-

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๖.๒.๓.๓  ตรวจสอบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตใหถูกตองตรงกับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ 

 



 ๖.๒.๓.๔  ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีจัดเก็บและระบบปองกันสิ่งแวดลอม

ตางๆ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๘ 

และขอ ๑๙ และประกาศ อก. เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๘/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครัง้ท่ี : ๑ 

๖.๒.๓.๕  ใหพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบฯ ใหเหมาะสมกับการประกอบ

กิจการโรงงาน พ้ืนท่ีของสถานท่ีจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ เปนไปตามประกาศ อก. เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖.๒.๓.๖  เม่ือพิจารณาแลวเห็นควรอนุญาตใหรางหนังสือและสั่งพิมพ 

๖.๒.๓.๗  เรียนผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณาความถูกตองครบถวน แลวนํา

เรียนผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายลงนามในหนังสือรับรองฯ  

๖.๒.๓.๘  กรณีไมเห็นชอบใหเหตุผลและสงฝายบริหารพิมพหนังสือไมเห็นชอบ 

นําเสนอผูอํานวยการกลุมฯ เพื่อเสนอผูอํานวยการกองฯ เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจงผูประกอบการถึง

การไมเห็นชอบฯ 

๖.๓  จําหนายเรื่อง 

  ๖.๓.๑  ใหเจาหนาท่ีกลุมฯ ผูพิจารณารางหนังสือจําหนายเรื่อง และสงฝายบริหารท่ัวไป

พิมพหนังสือ 

 ๖.๓.๒  เสนอผูอํานวยการกลุม ลงนามในหนังสือแจงผูขอ 

 ๖.๓.๓   ฝายบริหารงานท่ัวไปเก็บเรื่อง 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๗.๑  แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการผลิตท่ีตองใชสารกาเฟอีน 

 ๗.๒  เอกสารแสดงผลิตภัณฑท่ีตองใชปริมาณกาเฟอีนในการผลิต   

๘.   แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

 ๘.๑  รับคําขอหนังสือรับรอง การนําหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เขามาในราชอาณาจักร 

(แบบ กรอ.๑) 

 ๘.๒  คําขอหนังสือแจงขอมูลการสงสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร 

(แบบ กรอ.๒)  

 

 



 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําเขาหรือสงออกสารกาเฟอีน (Caffeine) 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-08[01] หนา : ๙/๙ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๙. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

๑. รับคําขอหนังสือรับรอง 

การนําหรือสั่งสารกาเฟอีน 

(Caffeine) เขามาใน

ราชอาณาจักร (แบบ กรอ.๑) 

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมกํากับและ

ตรวจสอบฯ  

กวอ. ๑๐ ป แยกแตละบริษัทเรียง

ตามตัวอักษร 

สําเนาเก็บเรียงตามเลข

ทะเบียน 

๒. คําขอหนังสือแจงขอมูล

การสงสารกาเฟอีน 

(Caffeine)  ออกไปนอก

ราชอาณาจักร (แบบ กรอ.๒)

  

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมกํากับและ

ตรวจสอบฯ  

กวอ.      ๑๐ ป แยกแตละบริษัทเรียง

ตามตัวอักษร 

สําเนาเก็บเรียงตามเลข

ทะเบียน 

 

 

 


