
 

 

(สําเนา) 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

วาดวยการออกหนังสือรับรองการนําหรือส่ังสินคา  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย 

เขามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2547 

-------------------------------------------------------------- 
 

                   ตามประกาศกระทรวงพาณิชย  วาดวยการนาํสนิคาเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที ่  107)  

พ.ศ. 2538  ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  การนําสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol)  หรือ  ซลับิวตามอล  

(Salbutamol)  เขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2545  และประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การนํายา  เภสัช

เคมีภัณฑ  เกลือของเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสาํเร็จรูป เขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2545  ซึ่งออกตามความใน

มาตรา 5(2) มาตรา7 วรรคหนึง่ และ มาตรา 25  แหงพระราชบัญญตัิการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน

ราชอาณาจกัร  ซึ่งสนิคา  พ.ศ. 2522  ไดกําหนดใหการนาํเขา  ตองมหีนังสือรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ยกเวน ยา  เภสัชเคมีภัณฑ  เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑกึ่ง

สําเร็จรูปในกลุมคลอโรฟอรม  (Chloroform)  ตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จาก กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

                   อาศัยอํานาจ  ตามมาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  จงึวางระเบยีบไวดังตอไปนี ้

                    ขอ  1  ระเบยีบนี ้  เรียกวา  “ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการออก

หนงัสือรับรองการนาํหรือส่ังสินคา ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547” 

                    ขอ  2  ใหยกเลิก   

                               (1)  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารละยา  วาดวยการออกหนังสือรับรองเพื่อ

ประกอบการอนุญาตในการนําสาร  Clenbuterol เขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2538  

                               (2)  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  วาดวยหลกัเกณฑวิธีการ และ

เงื่อนไข  การขอหนงัสือและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตในการนาํหรือส่ังสารอัลบิวเตอ

รอล  (Albuterol)  หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 

                                

 

 

 



                                (3)  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  วาดวยหลักเกณฑ  วธิีการ  และ

เงื่อนไข  การขอหนังสือและการออกหนงัสือใหความเหน็ชอบในการนาํหรือส่ังยา  เภสัชเคมีภัณฑ  เกลือของ

เภสัชเคมีภัณฑและเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสาํเร็จรูปตามประกาศกระทรวงพาณิชยเขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. 

2545 

                    ขอ  3  ระเบยีบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                    ขอ  4  ผูที่ประสงคจะขอหนงัสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตนําสาร  เคลนบิวเตอรอล  

(Clenbuterol)  อัลบิวเตอรอล (Albuterol) ซัลบิวตามอล (Salbutamol) หรือ ยา เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของ

เภสัชเคมีภัณฑและเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสาํเร็จรูป ที่มิใชกลุมคลอโรฟอรม (Chloroform) ใหยื่นคําขอทีก่อง

ควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบดังนี ้

                               (1)  คําขอหนังสือรับรอง  การนาํหรอืส่ัง เภสัชเคมภัีณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึง่สําเร็จรูป

เขามาในราชอาณาจักร  ใหใชแบบ ช.ว. ทายระเบียบนี ้

                               (2)  คาํขอหนังสือรับรอง  การนําหรอืส่ังยาสาํเร็จรูปสําหรับมนุษย  ใหใชแบบ ช.ม. ทาย

ระเบียบนี ้

                               (3)  คาํขอหนงัสือรับรอง  การนําหรือส่ังยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว  ใหใชแบบ ช.ส. ทาย

ระเบียบนี ้

                               (4)  หนังสือรับรองใหใชโดยมีเงื่อนไข  ตามที่กาํหนดในแบบ ช.ย. ทายระเบยีบนี ้

                     ขอ  5  ใหผูยืน่คําขอแนบหลกัฐานเอกสารประกบคําขอในแตละกรณี  ดังนี ้

                                (5.1)  นําหรือส่ังเภสชัเคมีภัณฑ  หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสาํเร็จรูป 

                                          (1)  สําเนาใบอนุญาตนาํหรอืส่ัง  ยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจกัร 

                                          (2)  ถาไมมใีบอนุญาตนาํหรือส่ังยาแผนปจจุบัน  ใหแจงความจาํเปนในการ

นําเขา  พรอมแนบเอกสารทีเ่กี่ยวของ  เชน  เพื่อทาํการวิจัย  วิเคราะห  หรือเพื่อเปนสารมาตรฐาน  โดยแนบ

โครงการวิจยั หรือ วิเคราะหที่ระบุปริมาณเภสัชเคมีภัณฑที่ใชอยางชดัเจน 

                                 (5.2)  นาํหรือส่ังยาสําเร็จรูปเขามาในราชอาณาจักร 

                                           (5.2.1)  กรณเีปนยาสําหรับมนุษย 

                                                        (1)  สําเนาใบอนุญาตนาํหรือส่ังยาแผนปจจุบนัเขามาใน

ราชอาณาจกัร   

                                                        (2)  สําเนาหลักฐานการอนญุาตใหนาํหรอืส่ังยาตวัอยางเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยา  เพื่อตรวจวิเคราะห  หรือศึกษาวิจยั หรือสําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตาํรับยาทีม่ีสาร

ควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย  ดังกลาวในขอ  4  เปนสวนประกอบ 

 

 



                                           (5.2.2)  กรณเีปนยาสําหรับสัตว 

                                                         (1)  สําเนาใบอนุญาตนาํหรือส่ังยาแผนปจจุบันเขามาใน

ราชอาณาจกัร 

                                                        (2)  สําเนาหลักฐานการอนญุาตใหนาํหรอืส่ังยาตวัอยางเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนตํารับยา  เพื่อตรวจวิเคราะห  หรือศึกษาวิจยั  หรือสําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตาํรับยาที่มีสาร

ควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย  ดงักลาวในขอ  4  เปนสวนประกอบ 

                                                        (3)  บัญชีแสดงปริมาณการนําเขาที่ผานมา  ปริมาณการจาํหนายและ

ปริมาณคงเหลือในคลังสินคาของผูนาํหรอืส่ัง  ตามแบบ บ/ช  ย 4  กรณีเปนยาที่ข้ึนทะเบียนตํารับยาแลว 

                     ขอ  6  ผูยื่นคาํขอ  ตองระบดุานนาํเขา  ตามทีก่ําหนดไวในแบบ  ดังนี ้

                               (ก)  ทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 

                               (ข)  ทาอากาศยานกรงุเทพ 

                               (ค)  ทาเรือแหลมฉบัง 

                               (ง)  ทาเรือเอกชน  ปท. 10 

                               (จ)  รฟท.การรถไฟแหงประเทศไทย (ลาดกระบงั) 

                     ขอ 7  ใหผูรับอนุญาตนาํเขา  สารเคลนบวิเตอรอล  (Clenbuterol)  อัลบิวเตอรอล  (Albuterol)  

ซัลบิวตามอล  (Salbutamol)  คลอแรมเฟนิคอล  (Chloramphenicol)  สารในกลุมไนโตรฟูแรน  

(Nitrofurans)  และเกลือของสารดังกลาว เพื่อสงใหโรงงานผลิตยาทีต่นวาจางใหผลิตยา หรือ นาํเขามาเพื่อ

จําหนายใหผูรับอนุญาตรายอื่น  แจงขอมลูการนาํเขาตอกองควบคุมยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา  ภายใน  5  วันทาํการนับต้ังแตมีการนําเขา  หรือไดสงเคมีภัณฑใหโรงงานทีว่าจางใหผลิตยา หรือมกีาร

จําหนายเภสัชเคมีภัณฑ ใหผูรับอนุญาตรายอื่น 

                                 ผูรับอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในวรรคหนึง่  ใหแจงระงบัการออกหนงัสือรับรอง

แกผูขอหนงัสอื  และทําหนงัสอืแจงใหกระทรวงพาณิชยไดทราบ 

                       ขอ  8  ใหเลขาธิการคระกรรมการอาหารและยา  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

 
      ประกาศ ณ วนัที ่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

       ลงชื่อ   สุบุญญา  หตุังคบดี  

                                       (นางสุบุญญา หุตงัคบดี) 

                                                                                        รองเลขาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน 

       เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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