
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสินค้า  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   

เข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๑๐๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  การนําสารอัลบิวเตอรอล  (Albuterol)  หรือ  ซัลบิวตามอล  (Salbutamol)  
เข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  การนํายาเภสัชเคมีภัณฑ์  
เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป  เข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๕  (๒)  มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ   
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้กําหนดให้การนําเข้า 
ต้องมีหนังสือ รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ยกเว้น   ยา  เภสัชเคมีภัณฑ์   
เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูปในกลุ่มคลอโรฟอร์ม  (Chloroform)  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วย 
การออกหนังสือรับรองการนําหรือสั่งสินค้า  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เข้ามาในราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ว่าด้วยการออกหนังสือ  
รับรองการนําหรือสั่งสินค้า  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตนําสาร  เคลนบิวเตอรอล  

(Clenbutarol)  อัลบิวเตอรอล  (Albuterol)  ซัลบิวตามอล  (Salbutamol)  หรือ  ยา  เภสัชเคมีภัณฑ์  
เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป  ที่มิใช่กลุ่มคลอโรฟอร์ม  (Chloroform)   
ให้ย่ืนคําขอต่อสํานักยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตามแบบดังนี้ 

(๑) คําขอหนังสือรับรอง  การนําหรือสั่ง  เภสัชเคมีภัณฑ์  หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป   
เข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ใช้แบบ  ช.ว.  ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) คําขอหนังสือรับรอง  การนําหรือสั่ง  ยาสําเร็จรูปสําหรับมนุษย์  ให้ใช้แบบ  ช .ม .   
ท้ายระเบียบนี้ 

(๓) คําขอหนังสือรับรอง  การนําหรือสั่ง  ยาสําเร็จรูปสําหรับสัตว์  ให้ใช้แบบ  ช.ส.  ท้ายระเบียบนี้ 
(๔) หนังสือรับรอง  ให้ใช้โดยมีเง่ือนไข  ตามที่กําหนดในแบบ  ช.ย.  ท้ายระเบียบนี้   
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ข้อ ๕ ให้ผู้ย่ืนคําขอแนบหลักฐานเอกสารประกอบคําขอในแต่ละกรณี  ดังนี้ 
  (๕.๑) นําหรือสั่งเภสัชเคมีภัณฑ์  หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสําเร็จรูป   
   (๑) สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร   
   (๒) ถ้าไม่มีใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน  ให้แจ้งความจําเป็น  ในการ  

นําเข้าพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  เช่น  เพื่อทําการวิจัย  วิเคราะห์  หรือเพื่อเป็นสารมาตรฐาน   
โดยแนบโครงการวิจัยหรือวิธีวิเคราะห์ที่ระบุปริมาณเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ใช้อย่างชัดเจน   

  (๕.๒) นําหรือสั่งยาสําเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร 
   (๕.๒.๑) กรณีเป็นยาสําหรับมนุษย์ 
     (๑) สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน  เข้ามาในราชอาณาจกัร 
     (๒) สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้นําหรือสั่งยาตัวอย่างเพื่อขอข้ึน  

ทะเบียนตํารับยา  เพื่อตรวจวิเคราะห์  หรือศึกษาวิจัย  หรือสําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
ที่มีสารควบคุม  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  ดังกล่าวในข้อ  ๔  เป็นส่วนประกอบ 

   (๕.๒.๒) กรณีเป็นยาสําหรับสัตว์ 
     (๑) สําเนาใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร 
     (๒) สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้นําหรือสั่งยาตัวอย่างเพื่อขอข้ึน  

ทะเบียนตํารับยา  เพื่อตรวจวิเคราะห์  หรือศึกษาวิจัย  หรือสําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 
ที่มีสารควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  ดังกล่าวในข้อ  ๔  เป็นส่วนประกอบ 

     (๓) บัญชีแสดงปริมาณการนําเข้าที่ผ่านมา  ปริมาณการจําหน่าย  
และปริมาณคงเหลือในคลังสินค้าของผู้นําหรือสั่ง  ตามแบบ  บ/ช  ย  ๔  กรณีเป็นยาที่ขึ้นทะเบียน 
ตํารับยาแล้ว 

ข้อ ๖ ผู้ย่ืนคําขอ  ต้องระบุด่านนาํเข้า  ตามที่กําหนดไว้ในแบบ  ดังนี้ 
  (ก) ท่าเรือกรุงเทพ  (คลองเตย) 
  (ข) ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  (ค) ท่าเรือแหลมฉบัง 
  (ง) ท่าเรือเอกชน  ปท.  ๑๐   
  (จ) รพท.การรถไฟแห่งประเทศไทย  (ลาดกระบัง) 
  (ฉ) ไปรษณีย์กรุงเทพฯ 
  (ช) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (คลังสินค้า)   
  (ซ) พระสมุทรเจดีย์   
  (ฌ) สมุทรปราการ   
  (ญ) ท่าเรือเอกชน  บริษัทแอคทู - ลั่ม  จํากัด   
  (ฎ) ท่าเรือเอกชน  บริษัท  สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์  จํากัด  (มหาชน) 
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  (ฏ) ท่าเรือเอกชน  บริษัท  ทีเอสขนส่งและโลจิสติกส์  จํากัด   
  (ฐ) ท่าเรือเอกชน  บริษัท  บางกอก  บาร์จ  เทอร์มินอล  จํากัด 
ข้อ ๗ ให้ผู้ รับอนุญาตนําเข้า  สารเคลนบิวเตอรอล   (Clenbutarol)  อัลบิวเตอรอล  

(Albuterol)  ซัลบิวตามอล  (Salbutamol)  คลอแรมเฟนิคอล  (Chloramphenicol)  สารในกลุ่มไนโตรฟูแรน  
(Nitrofurans)  และเกลือของสารดังกล่าว  เพื่อส่งให้โรงงานผลิตยาที่ตนว่าจ้างให้ผลิตยา  หรือนําเข้ามา
เพื่อจําหน่ายให้ผู้รับอนุญาตรายอื่น  แจ้งข้อมูลการนําเข้าต่อสํานักยา  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ภายใน  ๕  วันทําการ  นับตั้งแต่มีการนําเข้า  หรือได้ส่งเภสัชเคมีภัณฑ์ให้โรงงานที่ว่าจ้างให้ผลิตยา 
หรือมีการจําหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์  ให้ผู้รับอนุญาตรายอื่น 

ผู้รับอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง  ให้แจ้งระงับการออกหนังสือรับรองแก่ผู้ขอ  
หนังสือและทําหนังสือแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ได้ทราบ   

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



แบบ ช.ว. 
 

 
 
 
 

ค ำขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งเภสัชเคมีภัณฑ์เข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก 

และกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
………………………………………………………. 

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

  ๑.  ข้ำพเจ้ำ ………………………………………...…………………………………………………ผู้ยื่นค ำขอ  
                     (ช่ือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร) 

เลขที่ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำ      แผนปัจจุบัน        แผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร………………….……........  
ตั้งอยู่เลขที่………….. ตรอก/ซอย……..…..…………… หมู่ที…่.…ถนน………….………..…ต ำบล/แขวง………….……….… 
อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................................โทรศัพท์..................................... 
มีผู้ด ำเนินกิจกำรชื่อ..............................................................................อำยุ...............ปี สัญชำติ............................ 
อยู่เลขที…่…….. ตรอก/ซอย…………..…....………….หมู่ที…่……. ถนน…………….……… ต ำบล/แขวง…………..…….….. 
อ ำเภอ/เขต………………………....…..……จังหวัด………………..…..…….…….…..…โทรศัพท์ …………………..……...……..…  

๒.  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งสำร……………………………………. 
 ………………………………..ชื่อผู้ผลิต ………….…………….………….….ประเทศท่ีผลิต…………………………………..………… 
จ ำนวน …………………... กิโลกรัม เข้ำมำในรำชอำณำจักร  โดยเข้ำสู่ประเทศไทยทำงด่ำนอำหำรและยำ ดังนี้ 
 ท่ำเรือกรุงเทพ  (คลองเตย)  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 ท่ำเรือแหลมฉบัง 
 รพท.กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ลำดกระบัง) 
 ไปรษณีย์กรุงเทพฯ 
 สมุทรปรำกำร 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัทสยำมแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท บำงกอก บำร์จ 

เทอร์มินอล จ ำกัด 

 ท่ำเรือเอกชน ปท. ๑๐ 
 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ำ)  
 พระสมุทรเจดีย์  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัทแอคทู-ลั่ม จ ำกัด  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท ทีเอสขนส่งและ 

โลจิสติกส์ จ ำกัด 

  
 
 
 
 
 

เลขรับที่ …………………………. 
วันที่ ……………………………… 
ลงชื่อ …………………..ผู้รับค ำขอ 



-๒- 
 

ส ถ ำน ที่ เก็ บ ส ำ รตั้ ง อ ยู่ เล ข ที่ ………….ต ร อ ก /ซ อ ย ……..………..…………ห มู่ ที่ ……. 
ถนน………..……………ต ำบล/แขวง……….….……….. อ ำเภอ/เขต………..……………………..จังหวัด…………....…..……….  
 

๓.  ข้ำพเจ้ำได้ส่งหลักฐำนมำด้วย คือ 
๓.๑   ส ำเนำใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๓.๒  โครงกำรวิจัย 
๓.๓  วิธีวิเครำะห์ 

 
 

(ลำยมือช่ือ) …………………………….……..………..ผู้ยื่นค ำขอ 
     (…………………………..………………….) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ช.ม. 
 

 
 
 

 
ค ำขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งยำส ำเร็จรูปส ำหรับมนุษย์เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก 
และกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

………………………………………………………. 
เขียนที่ ………………………..………………. 

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

  ๑.  ข้ำพเจ้ำ …………………...……………………………...…………......................................ผู้ยื่นค ำขอ  
                        (ช่ือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร) 

เลขที่ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำ        แผนปัจจุบัน        แผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร…………………..………. 
ตั้งอยู่เลขที่………….….. ตรอก/ซอย……..……….………… หมู่ที…่……. ถนน……….…...........................................……. 
ต ำบล/แขวง……….………..… อ ำเภอ/เขต……….…..…….. จังหวัด………….…….…………. โทรศพัท์ ………….……………  
มีผู้ด ำเนินกิจกำรชื่อ…………………………………………………… อำยุ …….…… ปี สัญชำติ………………อยู่เลขท่ี……….…. 
ตรอก/ซอย………………..………….หมู่ที…่…….ถนน…………………..……………..………ต ำบล/แขวง………………………….. 
อ ำเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………..โทรศพัท์ ……………………  

๒ . ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งยำดังต่อไปนี้ เข้ำมำใน        
รำชอำณำจักร (ถ้ำไม่พอให้ระบุในเอกสำรมำแนบท้ำย) 

ล ำดับ
ที ่ ช่ือต ำรับยำ เลขทะเบยีน 

ช่ือผู้ผลติ  
เมืองและประเทศผู้ผลิต 

ปริมำณและ 
ขนำดบรรจุที่น ำเข้ำ 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

เลขรับที่ …………………………. 
วันที่ ……………………………… 
ลงชื่อ …………………..ผู้รับค ำขอ 



-๒- 
ยำเข้ำสู่ประเทศไทยที่ด่ำนอำหำรและยำ ดังนี้  
 ท่ำเรือกรุงเทพ  (คลองเตย)  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 ท่ำเรือแหลมฉบัง 
 รพท.กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ลำดกระบัง) 
 ไปรษณีย์กรุงเทพฯ 
 สมุทรปรำกำร 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท สยำมแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท บำงกอก บำร์จ 

เทอร์มินอล จ ำกัด 

 ท่ำเรือเอกชน ปท. ๑๐ 
 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ำ)  
 พระสมุทรเจดีย์  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัทแอคทู-ลั่ม จ ำกัด  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท ทีเอสขนส่งและ 

โลจิสติกส์ จ ำกัด 

  
สถำนที่เก็บยำตั้งอยู่เลขท่ี……….…… ตรอก/ซอย……………….…….……หมู่ที…่….…..ถนน…………………...…….….…… 
ต ำบล/แขวง………………..….….…….…อ ำเภอ/เขต………..………….…………………….จังหวัด……………………..…..……….    
 

๓.  ข้ำพเจ้ำได้ส่งหลักฐำนมำด้วย คือ 
๓.๑ ส ำเนำใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๓.๒ ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
๓.๓ ส ำเนำใบสั่งให้ส่งตัวอย่ำงยำเพ่ือตรวจวิเครำะห์ 
๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้น ำหรือสั่งยำตัวอย่ำงเพ่ือขอขึ้น 
 ทะเบียนต ำรับยำ 
๓.๕ หนังสืออนุญำตให้น ำยำเข้ำมำเพ่ือศึกษำวิจัย 

 
 
 

(ลำยมือช่ือ) …………………………….……..………..ผู้ยื่นค ำขอ 
     (…………………………..………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ช.ส. 
 

 
 
 

 
ค ำขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งยำส ำเร็จรูปส ำหรับสัตว์เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก 
และกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

………………………………………………………. 
เขียนที่ ……………….…..………………. 

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

  ๑. ข้ำพเจ้ำ …………………...…………………………….......................................…………ผู้ยื่นค ำขอ  
                        (ช่ือผู้รับอนุญำตน ำหรือสั่งยำเข้ำมำในรำชอำณำจักร) 

เลขที่ใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำ        แผนปัจจุบัน        แผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร………………………… 
ตั้งอยู่เลขท่ี………….……….... ตรอก/ซอย……..……………….…….………. หมู่ที…่………...ถนน……….…………...……..… 
ต ำบล/แขวง……….….……..…อ ำเภอ/เขต……………………….… จังหวัด………………...….…โทรศัพท์.......................... 
มีผู้ด ำเนินกิจกำรชื่อ………………………….…………………อำยุ …….…ปี  สัญชำติ………..…….… อยู่เลขท่ี........……..…. 
ตรอก/ซอย…………..…………………….หมู่ที…่…….ถนน……………………...………ต ำบล/แขวง……………………....…….... 
อ ำเภอ/เขต……………………..…………………..……จังหวัด……………………...…………..…โทรศัพท์ …………………...….….  

๒. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองกำรน ำหรือสั่งยำดังต่อไปนี้ เข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(ถ้ำไม่พอให้ระบุในเอกสำรมำแนบท้ำย) 

ล ำดับ
ที ่ ช่ือต ำรับยำ เลขทะเบยีน 

ชนิดของสัตว์ 
ตำมข้อบ่งใช้ 

ช่ือผู้ผลติ 
เมืองและประเทศผู้ผลิต 

ปริมำณและ 
ขนำดบรรจุที่น ำเข้ำ 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 

เลขรับที่ …………………………. 
วันที่ ……………………………… 
ลงชื่อ …………………..ผู้รับค ำขอ 



 
-๒- 

ยำเข้ำสู่ประเทศไทยที่ด่ำนอำหำรและยำ ดังนี้  
 ท่ำเรือกรุงเทพ  (คลองเตย)  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 ท่ำเรือแหลมฉบัง 
 รพท.กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ลำดกระบัง) 
 ไปรษณีย์กรุงเทพฯ 
 สมุทรปรำกำร 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท สยำมแก๊สแอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท บำงกอก บำร์จ 

เทอร์มินอล จ ำกัด 

 ท่ำเรือเอกชน ปท. ๑๐ 
 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (คลังสินค้ำ)  
 พระสมุทรเจดีย์  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัทแอคทู-ลั่ม จ ำกัด  
 ท่ำเรือเอกชน บริษัท ทีเอสขนส่งและ 

โลจิสติกส์ จ ำกัด 

 
สถำนที่เก็บยำตั้งอยู่เลขท่ี………….. ตรอก/ซอย……….…………..…………….หมู่ที…่…….… ถนน………..…….….…… 
ต ำบล/แขวง………….….………..…….. อ ำเภอ/เขต…………………..…………………..จังหวัด………….………..…..……….    
 

๓.  ข้ำพเจ้ำได้ส่งหลักฐำนมำด้วย คือ 
๓.๑  ส ำเนำใบอนุญำตน ำหรือสั่งยำแผนปัจจุบันเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
๓.๒  ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
๓.๓  ส ำเนำใบสั่งให้ส่งตัวอย่ำงยำเพ่ือตรวจวิเครำะห์ 
๓.๔ ส ำเนำหลักฐำนกำรอนุญำตให้น ำหรือสั่งยำตัวอย่ำงเพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 
๓.๕  หนังสืออนุญำตให้น ำยำเข้ำมำเพ่ือศึกษำวิจัย 
๓.๖  ส ำเนำเอกสำรก ำกับยำตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับยำไว้กับส ำนักงำนคณะ   

กรรมกำรอำหำรและยำ 
๓.๗  บัญชีแสดงปริมำณกำรน ำเข้ำยำที่ผ่ำนมำ  ปริมำณกำรจ ำหน่ำย  และปริมำณ

คงเหลือในคลังสินค้ำของผู้น ำหรือสั่ง ตำมแบบ บ/ช ย ๔   
 
 

(ลำยมือชื่อ) …………………………….……..……ผู้ยื่นค ำขอ 
      (…………………………..……………) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ช.ย. 
 

 
ที่ สธ 1003.8/                                        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ                  

กระทรวงสำธำรณสุข                                
ถนนติวำนนท์ อ ำเภอเมือง นนทบุรี 11000                                                                                          

          
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ …………….…………………………………………………….………..………. 

(ช่ือผู้ขอหนังสือ) 
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้น ำหรือสั่งสินค้ำ ตำมค ำขอลงวันที่.................. 
ดังรำยกำรต่อไปนี้  

 
ช่ือยำ(เลขทะเบียน) 

/เภสัชเคมภีัณฑ ์
ช่ือผู้ผลติและประเทศผูผ้ลติ ปริมำณและขนำดบรรจุที่

น ำเข้ำ 
หมำยเหต ุ

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

 
 
เข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ ด่ำน ………………….……………………………. เฉพำะครั้งที่ยื่นค ำขอนี้เท่ำนั้น   

 
หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้ภำยในก ำหนด ๓ เดือน นับจำกวันที่ออกหนังสือ 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ………..……….…… พ.ศ. ………… 
     ลงชื่อ……………………………….…………..………… 

(  พิมพ์ชื่อเต็ม  ) 
 (   ต ำแหน่ง   ) 

 
 



แบบ บ/ช ย  

(สาํหรับผูน้าํหรือสงัยาสาํเร็จรูปสาํหรับสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร) 

บญัชีแสดงปริมาณการนาํเขา้ การจาํหน่าย ปริมาณคงเหลือในคลงัสินคา้ของยา ........................................................................................................ 

เลขทะเบียนที.....................................................ชือผูผ้ลิต...............................................................ประเทศ................................................................ 

บริษทั/ห้างผูน้าํหรือสงั .................................................................................................เลขทีใบอนุญาต....................................................................... 

ทีอยู ่............................................................................................................................................................................................................................. 

ทีตงัสถานทีเก็บยา .......................................................................................................................................................................................................... 

ครังที/ปี 
วนั เดือน ปี 

ทีนาํหรือสงัยา 

เลขทีหรืออกัษร 

ของครังทีผลิต 
ชือผูซื้อ ทีอยูผู่ซื้อ 

ปริมาณการนาํเขา้* 

(หน่วย) 

ปริมาณทีขาย 

(หน่วย) 

ปริมาณคงเหลือ 

(หน่วย) 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

* ใหแ้จง้ขอ้มูลยอ้นหลงั  เดือน หรือ ขอ้มูลล่าสุดกรณีนาํเขา้ครังสุดทา้ยเกิน  เดือน 

 

(ลายมือชือ) ..................................................................ผูรั้บอนุญาต 

(ลายมือชือ) ..................................................................ผูมี้หน้าทีปฎิบติัการ 

วนัที ............. เดือน .........................................พ.ศ. ......................... 




