
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

 

งำนที่ให้บริกำร 
กำรขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรอนุญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีนส ำหรับกำร
ผลิตเครื่องดื่มผสมกำเฟอีน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กลุม่ก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด ส ำนักอำหำร 
ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ 88/24 กระทรวงสำธำรณสุข ถ. ติวำนนท์  
ต. ตลำดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 

 วันท ำกำรจันทร์ถึงวันท ำกำรศุกร์ (ยกเว้นวันท ำกำร
หยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 16.30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

หลักเกณฑ์ 
 

1. กำเฟอีน (Caffeine) หมำยถึง สำรประกอบที่มีชื่อทำงเคมีว่ำ 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; สูตรทำงเคมี C8H10N4O2 และเกลือของสำรดังกล่ำวตำมพิกัดอัตรำอำกรขำเข้ำประเภทที่ 
2939.30 และ 3003.40 

2. ผลิตภัณฑ์ที่เติมสำรกำเฟอีน 
2.1 ต้องจัดเป็นอำหำรประเภทเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย

เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
2.2 ต้องได้รับอนุญำตสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำประเภทอำหำรก่อน และใบอนุญำตที่ได้รับยังมีผลบังคับใช้ 

ทั้งนี้สถำนที่ผลิตอำหำรต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขเรื่องที่เก่ียวข้อง 

.3 ต้องได้รับเลขสำรบบอำหำรแล้ว และมีรำยละเอียดชื่ออำหำร สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีกำรผลิต และมี
คุณภำพมำตรฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ยกเว้นเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทส ำหรับกำรผลิตเพ่ือส่งออกเท่ำนั้น 

 
  

18 พฤศจิกำยน 2564 
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วิธีกำร 
 

1. กำรขอหนังสือรับรอง 
1.1 ค ำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรขออนุญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีนตำมประกำศกรมกำรค้ำภำยใน พ.ศ. 2546 

(แบบ รภ.01) พร้อมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 

เงื่อนไข 
 

1. ผู้ยื่นขออนุญำตต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำตตำมใบทะเบียนพำณิชย์หรือผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำมผูกพันนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ ำนำจที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำมำรถให้ข้อมูลรำยละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ และมีอ ำนำจตัดสินใจลงนำมรับทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนด้วย) 

2. ผู้ยื่นค ำขอฯ ต้องเป็นผู้มีอ ำนำจหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำร
อนญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีน รับทรำบข้อบกพร่อง และส่งค ำชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำ
ขอได้ (สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรมอบอ ำนำจ และศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนและเงื่อนไขต่ำง ๆ ได้ที่
เว็บไซต์ส ำนักอำหำร โดยสำมำรถยื่นได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 
2.1 กองอำหำร ห้อง 325 ชั้น 3 อำคำร 5 ตึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
2.2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ 

3. กรณีดังต่อไปนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะคืนค ำขอทันทีและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
3.1 ใบอนุญำตสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำขำดต่ออำยุหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต 
3.2 ผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขสำรบบอำหำร ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น หรือถูกยกเลิกเลขสำรบบ

อำหำร หรือตรวจพบภำยหลังว่ำไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดและไม่สำมำรถท ำกำรแก้ไขได้ทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

4. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะขอค ำชี้แจง โดยผู้ยื่นค ำขอฯ จะต้องตอบค ำชี้แจงหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยใน
ระยะเวลำและจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอฯ ละทิ้งค ำขอฯ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำจะคืนค ำขอฯ ดังกล่ำวและไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
5.1 ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 20 วันท ำกำร  
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ 
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ 
1. ประเภท  -   

ผู้ยื่นค ำขอดำวน์ โหลดแบบฟอร์ม รภ. 01 กรอกรำยละเอียดให้
ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสำรประกอบค ำขอตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเกี่ยวกับกำรขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรอนุญำต
เกี่ยวกับสำรกำเฟอีนส ำหรับกำรผลิตเครื่องดื่มที่ผสมกำเฟอีน และน ำมำยื่น
ต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ กลุ่มก ำกับดูแลก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ห้อง 325 
อำคำร 5 ชั้น 3 ตึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รภ. 01ได้ที่เว็บไซต์ส านักอาหาร) 

0 นำที - 

2. ประเภท กำรตรวจสอบเอกสำร   
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำขอและหลักฐำนประกอบกำร

พิจำรณำ และออกใบสั่งช ำระเงิน  
(กรณีพบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ ให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพ่ิมเติมภายใน 10 วันท าการ) 

15 ถึง 35 
นำท ี

กองอำหำร 

3. ประเภท -   
ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงิน ณ จุดให้บริกำรช ำระเงิน และน ำส ำเนำหลักฐำน

กำรช ำระเงินมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประกอบค ำขอ ณ กลุ่มก ำกับดูแล
ก่อนออกสู่ตลำด กองอำหำร ห้อง 325 อำคำร 5 ชั้น 3 ตึกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
(จุดให้บริการช าระเงิน ได้แก่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center: OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด) 

0 นำที 
 

- 

4. ประเภท กำรพิจำรณำ   
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกต้องของค ำขอและหลักฐำนประกอบกำร

พิจำรณำ  
(กรณีพบข้อบกพร่อง หรือขอค าชี้แจงเพ่ิมเติม จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ 

ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือชี้แจงเพ่ิมเติมภายในวันท าการท่ีก าหนด) 

15  
วันท ำกำร 

กองอำหำร 

5. ประเภท กำรลงนำมอนุญำต/ไม่อนุญำต   
ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำต  5 วันท ำกำร กองอำหำร 

6. ประเภท กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ   
เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทำงโทรศัพท์หรือ 1 นำที - 
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จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

7. หมำยเหตุ : ระยะเวลำด ำเนินกำรรวมที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ ไม่ได้นับระยะเวลำที่ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมี
เหตุให้ต้องชี้แจงเพ่ิมเติม ผู้อนุญำตจะแจ้งเรื่องที่ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ โดยผู้ยื่นค ำขอต้องด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร หำกครบระยะเวลำแล้ว ผู้ยื่นค ำขอยังไม่ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม อย. จะพิจำรณำค ำขอ
อนุญำตตำมข้อมูลที่ยื่นไว้แล้ว 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 

1. ค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรขออนุญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีนตำมประกำศกรมกำรค้ำภำยใน พ.ศ. 2546 
(แบบ รภ. 01)จ ำนวน 1 ฉบับ 
2. ส ำเนำหนังสือรับรองของส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์ รำยชื่อกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจนิติบุคคล / 
ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1 ฉบับ (อำยุไม่เกินหกเดือนนับจำกวันที่ออกหนังสือ) 
3. ส ำเนำ แบบ สบ.5, สบ.6, สบ.5/1, อ.17, อ.18, อ.19 (แล้วแต่กรณี) จ ำนวน 2 ฉบับ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม จ ำนวน 1 ฉบับ 
5. ใบสั่งสินค้ำประเภทเครื่องดื่มผสมกำเฟอีนจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ฉบับ (เฉพำะกรณีผลิตเพ่ือส่งออกเท่ำนั้น)  

ค่ำธรรมเนียม 
 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
1 ค่ำพิจำรณำค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรอนุญำตเกี่ยวกับสำร

กำเฟอีน 
1,000 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 

 
 
 

 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรณีสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพ ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีศ่นูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการ
กระท าผดิกฎหมายเกีย่วกับผลติภัณฑส์ขุภาพ )ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร 1 ถนนติ

วานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 หมายเลขโทรศพัท ์0 2590 7354-55   โทรสาร 0 

2590 1556   E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

)หมายเหต:ุ -)  

2) กรณีสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ในตา่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ีส่ านักงานสาธารณสขุจังหวดัทีส่ถาน
ประกอบการตัง้อยู่ 

)หมายเหต:ุ -)  

3) สายดว่น 1556 

)หมายเหต:ุ -)  

4) ส านักอาหาร โทร. 02-590-7195 

)หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

)หมายเหต:ุ )ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ )ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ)The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

 

 

1. ค ำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรขออนุญำตเก่ียวกับสำรกำเฟอีนตำมประกำศกรมกำรค้ำภำยใน พ.ศ. 2546 
(แบบ รภ. 01) 

หมำยเหตุ: ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองอำหำร 


