
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  ก าหนดแบบแจ้ง  ใบรบัแจ้ง  บัญชี  และรายงานตามกฎกระทรวงการผลิตและการน าหรือสั่งเข้ามา 

ในราชอาณาจักรซึง่ยาแผนปัจจุบัน  โดยกระทรวง  ทบวง  กรม  ในหน้าที่ปอ้งกนัหรือบ าบัดโรค   
สภากาชาดไทย  และองค์การเภสัชกรรม 

พ.ศ.  2564 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  19  ของกฎกระทรวงการผลิตและการน าหรือสั่งเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง  ทบวง  กรม  ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค   
สภากาชาดไทย  และองค์การเภสัชกรรม  พ.ศ.  2564  ซึ่งออกตามความในมาตรา  13  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตยิา  พ.ศ.  2510  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตยิา  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2530   
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันท่ี  2  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“หน่วยงาน”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค  

สภากาชาดไทย  และองค์การเภสัชกรรม 
“ยา”  หมายความว่า  ยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์  หรือยาแผนปัจจุบันส าหรับสัตว์ 
“น าเข้า”  หมายความว่า  น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานที่ประสงค์ 
(๑) ผลิตยา  ให้ยื่นแบบแจ้งการผลิตยาตามแบบ  ย.ร.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
(๒) น าเข้ายาเพ่ือใช้ในการวิจัย  วิเคราะห์  จัดนิทรรศการ  หรือบริจาค  ให้ยื่นแบบ 

แจ้งการน าเข้าโดยใช้แบบ  น.ย.ม.  1  หรือ  น.ย.ม.  2  หรือ  น.ย.ม.  3  หรือ  น.ย.ม.  4  ตามท้ายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับ  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 

(3) น าเข้ายาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก  (2)  ให้ยื่นแบบแจ้งการน าเข้ายา 
ตามแบบ  ย.ร.  7  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ใบรับแจ้งแต่ละประเภท  ให้ใช้แบบตามท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับแจ้งการผลิตยา  ให้ใช้ตามแบบ  ย.ร.  2 
(๒) ใบรับแจ้งการน าเข้ายาเพ่ือใช้ในการวิจัย  วิเคราะห์  จัดนิทรรศการ  หรือบริจาค  ให้แสดง

การรับแจ้งไว้ท้ายแบบ  น.ย.ม.  1  หรือ  น.ย.ม.  2  หรือ  น.ย.ม.  3  หรือ  น.ย.ม.  4  แล้วแต่กรณี 
(3) ใบรับแจ้งการน าเข้ายาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก  (2)  ให้ใช้ตามแบบ  ย.ร.  2   
ข้อ ๕ บัญชีและรายงานแต่ละประเภท  ให้ใช้แบบตามท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  3  หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



(๒) บัญชีการผลิตยา  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  4  หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานก าหนด 
(๓) รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์  เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  และเภสัชชีววัตถุ    

ประจ าปี  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  5 
(๔) รายงานการผลิตยาส าเร็จรูปประจ าปี  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  6 
(๕) บัญชี แ สด งปริ ม าณกา รน า เ ข้ า ย า   ก า ร ใช้ ห รื อ ก ระจ ายย า   ก า ร รั บคื นยา   

และปริมาณคงเหลือของยา  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  8  หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานก าหนด 
(๖) รายงานการน าเข้ายาประจ าปี  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  9   
ข้อ ๖ หน่วยงานที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งตามข้อ  ๔  ให้ใช้แบบ  ย.ร.  10   

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 7 การยื่นแบบแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง  และการรายงานตามประกาศนี้  ให้ด าเนินการ 

โดยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก   ในระหว่างที่ยั ง ไม่สามารถด า เนินการโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นแบบแจ้งและรายงานโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือให้ยื่น   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   หรือสถานทื่อื่นตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการ 
อาหารและยาก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ไพศาล  ดัน่คุ้ม 
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



 
 
 

แบบแจ้งการผลิตยาแผนปัจจุบัน 
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม 

                                                                              เขียนที.่..................................................................... 
   วันที่............เดือน...............................พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................ 
                                                 (ช่ือหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม) 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... ...................................................... 

มีสถานที่ผลิตยาชื่อ....................................................... ............................................................................... ..................... 
                                                                   (ช่ือหน่วยงาน) 

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขท่ี (ถ้ามี).........................และด าเนินการผลิตยาตามกฎกระทรวงนี้ในสถานที่เดียวกัน 
ต้ังอยู่เลขที่.......................................ตรอก/ซอย....................................................ถนน................................................... 
หมู่ที่................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต........................... .....จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..........................................................โทรสาร................................................... 

มีสถานที่เก็บยา ตั้งอยู่เลขท่ี......................... ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................ 
หมู่ที่................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต......................................จั งหวัด............................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................................................โทรสาร.............................................. . 
(กรณมีีสถานที่เก็บยามากกว่า 1 แห่ง โปรดแนบรายละเอียดท้ายแบบแจ้งนี้) 

  ส าหรับผลิตยาแผนปัจจุบัน 
                 □ ยามนุษย์                       □ ยาสัตว์                   □ ยาเพื่อการวิจัยทางคลินิก 

 ในหมวดยาตามเอกสารแนบ 1 โดยมีรายละเอียดรายการยาตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพ    
เภสัชกรรมเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการผลิตยา ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา
มาพร้อมค าขอฉบับนี้         
 

(ลายมือชื่อ)..................................................... 

(……………………………………...…….) 

ต าแหน่ง .............................................. 
 
 
 

แบบ ย.ร. 1 
เลขรับที่............................................. 
วันที่................................................... 
ลงชื่อ....................................ผู้รับแบบแจ้ง 
 



 
ส่วนนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

บันทึกความบกพร่อง 
................................................................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................ 

................................................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................ .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................ 

........................................................................................................................................................... .............................. 

โดยขอให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในเวลา....................วัน 
 

                                                                    (ลายมือชื่อ)...........................................................  

                                              (...................................................) 

       เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

                                                                    วนั/เดือน/ปี ......................................................  

          
 
 

       [   ]  รับแบบแจ้งฯ คืน 

       ลงชื่อตัวบรรจง.............................................ผู้ยื่นแบบแจ้ง 

                    วันที่.......................................... 
                                                                                                                                           
  

แบบ ย.ร. 1 หน้า 2 



     รายละเอียดหมวดยาที่ขอแจ้งผลิต 

ล าดับ หมวดยา ให้ท าเครื่องหมาย (✓) 
ในหมวดยาที่ผลิต 

1 ยาปราศจากเชื้อ (Sterile products)  
 1.1 ผลิตโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ   
 รูปแบบของเหลวปริมาตรมาก   
 รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย   
 รูปแบบไลโอฟิไลซ์   
 รูปแบบกึ่งแข็ง   
 รูปแบบของแข็ง และแบบฝัง   
 รูปแบบอื่นๆ   
 1.2 ผลิตโดยวิธีท าให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดทา้ย  
 รูปแบบของเหลวปริมาตรมาก   
 รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย   
 รูปแบบไลโอฟิไลซ์   
 รูปแบบกึ่งแข็ง   
 รูปแบบของแข็ง และแบบฝัง   
 รูปแบบอื่นๆ   
2 ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ (Non-sterile products)  
 รูปแบบแคปซลูแข็ง   
 รูปแบบแคปซลูอ่อน   
 รูปแบบหมากฝรั่ง   
 รูปแบบของเหลวส าหรับใช้ภายนอก   
 รูปแบบของเหลวส าหรับใช้ภายใน   
 รูปแบบของแข็งชนิดอื่น   
 รูปแบบยาพ่น   
 รูปแบบกึ่งแข็ง   
 รูปแบบเหน็บ   
 รูปแบบเมด็   
 รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง   
 รูปแบบพรีมิกซส์ าหรับสตัว์   
 รูปแบบอื่นๆ  
3 แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์*  
 รูปแบบแคปซลูแข็ง   
 รูปแบบแคปซลูอ่อน   
 รูปแบบหมากฝรั่ง   

แบบ ย.ร. 1 - เอกสารแนบ 1 



 แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ (ต่อ)  
 รูปแบบของเหลวส าหรับใช้ภายนอก   
 รูปแบบของเหลวส าหรับใช้ภายใน   
 รูปแบบของแข็งชนิดอื่น   
 รูปแบบยาพ่น   
 รูปแบบกึ่งแข็ง   
 รูปแบบเหน็บ   
 รูปแบบเมด็   
 รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง   
 รูปแบบพรีมิกซส์ าหรับสตัว์   
 รูปแบบอื่นๆ  
4 ยาชีววัตถุ   
 4.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดของมนุษย์   
 4.2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภมูิคุ้มกัน   
 วัคซีน  
 เซรุ่ม  
 แอนติเจน  
 อิมมูโนโกลบลูิน  
 แอนติบอดีที่ได้จากกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากเซลล์เดียว  
 อ่ืนๆ  
 4.3 ผลิตภัณฑ์เซลลบ์ าบัด   
 4.4 ผลิตภัณฑ์ยีนบ าบัด   
 4.5 สารสกัดจากมนุษย์หรือสัตว์   
 4.6 อื่นๆ  
5 เภสัชเคมีภัณฑ์  
6 เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  
7 เภสัชชีววัตถุ  
8 เภสัชภัณฑ์รังส ี  
9 ยาเตรียมแอโรโซลส าหรับสูดดมแบบก าหนดขนาดใช้  

10 ยาเพ่ือการวิจัยทางคลินิก  

 
    หมายเหตุ    แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์* หมายถึง การแบ่งบรรจุที่ไม่รวมถึงการแบ่งบรรจุยาตามใบสั่งยาส าหรับคนไข้

เฉพาะรายตามมาตรา 13 (2 ) แห่ งพระราชบัญญั ติยา พ .ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 



รายละเอียดรายการยาที่ผลิต 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวยาส าคัญ ความแรงต่อหน่วย 
รูปแบบยา* 

(dosage form) 
ขนาดบรรจุ 

(ปริมาณ/หน่วย) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

หมายเหตุ  * การระบุรูปแบบยา (dosage form) ให้อ้างอิงตาม EDQM Standard Terms : Internal 
controlled vocabularies for pharmaceutical dose forms. Version 1.2.0 – 28 January 2019 

แบบ ย.ร. 1 - เอกสารแนบ 2 



 

 

 
 

 
 

 
ใบรับแจ้งการผลิต/น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน 

โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม 
 
เลขรับแจ้งที.่......................... 

 

ใบรับแจ้งฉบ ับนี้แสดงว่า 
 

สถานที ่    ผลิต       น าหรือสั่งยาฯ ชื่อ................................................................................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................... 
หมู่ที่...................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด ................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์..............................................................โทรสำร...................................................... 

มีสถำนที่เก็บยำ ตั้งอยู่เลขที่........................ ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................... 
หมู่ที่...................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด ................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์..............................................................โทรสำร...................................................... 
 

ได้รับแจ้งการผลิต/น าหรือสั่งยาฯ ไว้แล้ว 
 

เม ื่อว ันที.่...........เด ือน................................พ.ศ...................... 
 
 
 

                                                                         (ลำยมือชื่อ)...........................................................   

                                                    (...................................................) 

               เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 

        ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ ย.ร. 2 



 

 

 
เลขรับแจ้งที่..................................... 

รายละเอียดแนบท้าย/รายการสลักหลัง 

             ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์ที่รับแจ้ง มีดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ย.ร. 2  หน้า 2 



    บัญชรีายช่ือวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตยา  

   ......................................................................... 
(ชื่อสถานที่ผลิตยา) 

ล าดับ ชื่อวัตถุดิบ 
หมายเลข   
รุ่นผลิต 

 (Lot number) 

เลขจดแจ้ง
วัตถุดิบ 

จ านวน/
ปริมาณ 

วัน เดือน 
ปี ที่ได้มา 

ชื่อผู้ผลิตและ
ประเทศผู้ผลิต 

ชื่อผู้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร/
ผู้แทนจ าหน่าย 

หมายเลข
ใบรับรองผลการ

วิเคราะห์ 
(Number of 
Certificate of 
analysis) (ถ้าม)ี 

ลายมือชื่อของ   
ผู้ประกอบวชิาชีพ

เภสัชกรรม       
ผู้ควบคุม 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ปี 

แบบ ย.ร. 3 



บัญชีการผลิตยา 

................................................................................ 
(ชื่อสถานที่ผลิตยา) 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
เลขอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์* 

หมายเลขรุ่นผลิต  
(Lot number) 

วัน เดือน ปี ท่ีผลิต จ านวน/ปริมาณ 
ลายมือชื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม        

ผู้ควบคุม 

หมายเหตุ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

หมายเหตุ   1. เลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์* หมายถึง หมายเลขท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต ซึ่งจะระบุไว้ในแบบ ย.ร. 2 
หน้า 2  

2. กรณีผลิตยาโดยการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ระบุเลขทะเบียนต ารับยา ชื่อผลิตภัณฑ์ และหมายเลขรุ่นผลิต (Lot. No.) ของผลิตภัณฑ์ยาที่น ามาแบ่งบรรจุ  
ลงในช่องหมายเหตุ 

3. บัญชีการผลิตยา เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ป ี

แบบ ย.ร. 4 



     รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป และเภสัชชีววัตถุ ประจ าปี พ.ศ. ................. 

สถานที่ผลิตยาชื่อ...............................................................................อยู่เลขท่ี................... .............ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................  

หมู่ที่................แขวง/ต าบล................................................เขต/อ าเภอ.................................... ..........จังหวัด...............................โทรศัพท์....................................................... 

ล าดับ 
ชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์/เภสัชเคมีภัณฑ์

กึ่งส าเร็จรูป และเภสัชชีววัตถุ 
ชื่อทางเคมี 

ประเภท จ านวน/ปริมาณ   
ที่ผลิต 

ต้นทุนการผลิต  
(บาท/หน่วย) 

หมายเหตุ 
ตัวยาส าคัญ ตัวยาไม่ส าคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

     

(ลายมือชื่อ)...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน* 

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม 

หมายเหตุ   หัวหน้าหน่วยงาน* หมายถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับมอบอ านาจ 

แบบ ย.ร. 5 



รายงานการผลิตยาประจ าปี พ.ศ. ................. 

สถานที่ผลิตยาชื่อ......................................................................... ..........................................................เลขที่ใบรับแจ้งการผลิต........................................................................ 

ต้ังอยู่เลขที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................หมู่ที่................ถนน...............................................แขวง/ต าบล............................... ................. 

เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์................................................................ 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
เลขอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์* 

หมายเลขรุ่นผลิต 
(Lot number) 

ขนาดบรรจุ 
(ปริมาณ/หน่วย) 

ปริมาณยาที่ผลิต 
ต้นทุนการผลิต  
(บาท/หน่วย) 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

 

(ลายมือชื่อ)...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน* 

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม 
 

หมายเหตุ   1. เลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์* หมายถึง หมายเลขที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต ซึ่งจะระบุไว้ ในแบบ ย.ร. 2 
หน้า 2 

 2. หัวหน้าหน่วยงาน* หมายถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับมอบอ านาจ 

แบบ ย.ร. 6 



 

 

 
 
 

 
แบบแจ้งการน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่ป้องกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม 

                                                                                 เขียนที่.................................................................. 
                                                                                 วันที่............เดือน............................พ.ศ............... 

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................................  

บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ เลขที่.........................................................................................
ออกให้ ณ..................................................................................................................เป็นผู้มอี านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ 

 ในนามของ............................................................................................................. ....................................................   

สถานทีน่ าหรือสั่งยาตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................... 
หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวัด..............................  
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร................. ................................. 

สถานทีเ่ก็บยาตั้งอยู่เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................... ..........ถนน............................................... 
หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................. ...................จงัหวัด..............................  
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร................. ................................. 
     (กรณมีีสถานที่เก็บยามากกว่า 1 แห่ง โปรดแนบรายละเอียดท้ายแบบแจ้งนี้) 

2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามเอกสารแนบ 1 

3. ได้แนบหลักฐานมาพร้อมกับแบบแจ้งการน าหรือสั่งยาฉบับนี้ คือ   
(1) หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการน าเข้า พร้อมข้อความรับรองว่าจะใช้ยาที่น าเข้าอย่างระมดัระวังและจะ

ดูแลป้องกันมิให้เกิดอันตราย หรืออาการข้างเคียงร้ายแรงใดๆ ต่อผู้ป่วยที่ได้รับยาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและ
เข้มงวดและมีการลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน  

(2) ส าเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  
(3) ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 
(4) เอกสารก ากับยา (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 
(5) Certificate of Analysis (ถ้ามี) 
(6) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ หรือ

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่เจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยาลงรับรอง (กรณีกระท าการแทน) 
(7) หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

 
(ลายมือชื่อ).................................................... ผู้ยื่นแบบแจ้ง 

                                                                                       (..................................................) 

เลขรับท่ี...................................... 
วันท่ี........................................... 
ลงชื่อ..............................ผู้รับแบบแจ้ง 

แบบ ย.ร. 7 



 

 

   แบบ ย.ร. 7 หน้า 2 

ส่วนนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
บันทึกความบกพร่อง 

............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................... .......................................................... 

โดยขอให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในเวลา....................วัน 
 
                                                                    (ลายมือชื่อ)...........................................................  

                                              (...................................................) 

       เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ 
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย 

                                                                    วนั/เดือน/ปี ......................................................  
          
 

       [   ]  รับแบบแจ้งฯ คืน 

       ลงชื่อตัวบรรจง.............................................ผู้ยื่นแบบแจ้ง 

                    วันที่.......................................... 

   



 

 

 

ล ำดับ 
ช่ือผลิตภณัฑ์ 
(ภำษำอังกฤษ) 

ช่ือตัวยำส ำคัญ 
(ภำษำอังกฤษ) 

ควำมแรง
ต่อหน่วย 

ขนำดบรรจุ 
(ปริมำณ/หน่วย) 

หมำยเลข 
รุ่นผลิต  
(Lot 

number) 

วันท่ี
ผลิต 

วันสิ้นอำย ุ INVOICE เลขท่ี 
ช่ือผู้ผลติต่ำงประเทศ 
และประเทศผู้ผลิต 

จ ำนวนที่ขอน ำ
หรือสั่ง  

(ระบุหน่วย) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

(กรณีท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติมที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีจ านวน.....หน้า)                                                                                                              
  

แบบ ย.ร. 7 - เอกสารแนบ 1 



              แบบ ย.ร. 8 
 

บัญชีแสดงปริมาณการน าหรือสั่งยา การใช้หรือกระจายยา  การรับคืนยา และปริมาณคงเหลือของยา 
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม 

ชื่อยา......................................................... .................................... เลขทีใ่บรับแจ้งการน าหรือสั่งยา............................................................วัน เดือน ปี ทีร่ับแจ้ง................................................ 

๑. ชื่อผู้น าหรือสั่งยา ............................................................................................................................................................... .......................................................................................................  
                                                   (ชื่อส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม) 

๒. ชื่อหน่วยงานที่น าหรือสั่งยาภายใต้ชื่อผู้น าหรือสั่งยา......................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี....................ตรอก/ซอย.............................................หมู่ที่.............. 

ถนน ..................................................... แขวง/ต าบล ....................................................เขต/อ าเภอ ...........................................................จังหวัด .............................................................     

รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์ ..........................................................................................................โทรสาร............................................................................................  

หมายเลขรุ่นผลิต 
(Lot number) 

วัน เดือน ป ี
ที่เกิดรายการ 

ปริมาณการน าหรือสั่งยา ปริมาณการใช้หรือกระจายยา ปริมาณการรับคืน (ถ้ามี) 
ปริมาณ
คงเหลือ    

(โปรดระบุ
หน่วย)    

ลายมือชื่อของ   
ผู้ประกอบ
วิชาชพี       

เภสัชกรรม       
ผู้ควบคุม 

หมายเหตุ ชื่อผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต 
 

ปริมาณ 
(โปรดระบุ

หน่วย)       

ชื่อหน่วยงานที่
น าไปใช ้

ปริมาณ    
(โปรดระบุ

หน่วย)      

ชื่อผู้ส่งคืน 
(ถ้ามี) 

ปริมาณ    
(โปรดระบุ

หน่วย)       

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

   

 

 

หมายเหตุ 1. ให้ใช้บัญชีนี้ไปจนกว่ายาที่น าหรือสั่งเข้าจะหมดหรือครบวันสิ้นอายุ 

2. บัญชีแสดงปริมาณการน าหรือสั่งยาฯ เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ปี 



 
รายงานการน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบัน 

โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม  ประจ าปี พ.ศ. .......... 

๑. ชื่อผู้น ำหรือสั่งยำ........................................................................ ...........................................................................................................................................................................................   
                                                    (ชื่อส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม) 

ตั้งอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย......................................................หมู่ที่......................ถนน .......................................................... แขวง/ต ำบล................................................... 

เขต/อ ำเภอ............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศพัท์............................................................................................... 

๒. ชื่อหน่วยงำนที่น ำหรือสั่งยำภำยใต้ชื่อผู้น ำหรือสั่งยำ............................................................................... .............................................................................................................................. 

ตั้งอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย......................................................หมู่ที่............. .........ถนน .......................................................... แขวง/ต ำบล................................................... 

เขต/อ ำเภอ............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......... ..............................โทรศพัท์................................. .............................................................. 

ล าดับ ชื่อผลิตภัณฑ ์
เลขอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์*  

เลขที่ใบรับแจ้ง
การน าหรือสั่งยา 

หมายเลขรุ่นผลิต         
(Lot number) 

ชื่อผู้ผลิต 
และประเทศ

ผู้ผลิต 

ยอดยกมาจาก
ปีก่อนหน้า 
(โปรดระบุ
หน่วย)      

ปริมาณยาที่
น าเข้า 

(โปรดระบุหน่วย)      

การใช้และกระจายยา 

หมายเหตุ ชื่อหน่วยงานที่
น าไปใช ้

ปริมาณ 
(โปรดระบุ
หน่วย)      

  
 
 

         

        (ลำยมือชื่อ).........................................................                                                          (ลำยมือชื่อ)..................................................................... 

                     (..........................................................)                                                                     (...................................................................)   

                     ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม                            หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้ซึ่งหัวหนำ้ส่วนรำชกำรมอบหมำย/หัวหน้ำหน่วยงำนทีน่ ำหรือสั่งยำภำยใต้ชื่อผูน้ ำหรือสั่งยำ    

หมำยเหตุ   1. เลขอ้ำงอิงผลิตภัณฑ์* หมำยถึง หมำยเลขทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนดขึน้เพื่อใช้อ้ำงอิงผลติภัณฑ์ยำที่น ำเข้ำ ซึ่งจะระบุไว้ในแบบ ย.ร. 2 หน้ำ 2 
2. รำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำยำตัง้แต่วันที่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี สง่ให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผ่ำนระบบสำรสนเทศโดยวิธีกำรทำง อิเล็กทรอนิกส์

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจัดท ำขึ้น ภำยในวนัที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป 

แบบ ย.ร. 9  



 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

 

เขียนที…่…………………………………………... 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............  
  

ข้าพเจ้า.......................................................................... ......................................................................................  
                             (ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสชักรรม)  

มีสถานที่     ผลิต       น าหรือสั่งยาฯ ชื่อ.................................................................................................................... 
                                                                                        (ช่ือหน่วยงาน)  

ใบรับแจ้งเลขท่ี......................................................................ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการจากทีเ่คยแจ้งไว้ใน
แบบแจ้งการผลิต/น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
                    □ สถานที่                  
                          □  ผลิตยา              □  เก็บยา 

    ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งจากเดิม เป็น............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
                    □ หมวดยา หรือรายการยาทีผ่ลิต      

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก........................................................................................................ .. 
.............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
เป็น............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................... ..........................................................................................  

 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงมาพร้อมนี้ และขอรับรองว่า
ข้อความอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในค าขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประการ 

 

                                                    (ลายมือชื่อ)...................................................... 
                                                                   (………………………………………….) 
                                                          ต าแหน่ง ..............................................  

แบบ ย.ร. 10 

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
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