(สำเนำ)
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532)
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
โดยไม่ต้องขึ ้นทะเบียนตำรับ

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 79 ทวิ (4) แห่งพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตยิ ำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรยำ ออกประกำศไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ในประกำศนี ้
“ยำ” หมำยควำมว่ำ ยำแผนปัจจุบนั หรื อยำแผนโบรำณ
“ผู้รับอนุญำตผลิตยำ” หมำยควำมว่ำ ผู้รับอนุญำตผลิตยำแผนปัจจุบนั หรื อผู้รับอนุญำตผลิตยำ
แผนโบรำณ
“ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร” หมำยควำมว่ำ ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำแผน
ปัจจุบนั เข้ ำมำในรำชอำณำจักรหรื อผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำแผนโบรำณเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ข้ อ 2 กำรนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรที่จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องขอขึ ้นทะเบียนตำรับยำ
ต้ องเป็ นกำรนำเข้ ำเพื่อกำรวิจยั กำรวิเครำะห์ กำรจัดนิทรรศกำร หรื อกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล
ข้ อ 3 กำรนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรวิจยั หรื อเพื่อกำรวิเครำะห์ให้ เป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้นำเข้ ำต้ องเป็ นผู้รับอนุญำตผลิตยำ
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ ำที่ปอ้ งกันบำบัดโรค สภำกำชำดไทย หรื อองค์กำรเภสัชกรรม
(2)
ผู้นำเข้ ำต้ องยื่นคำขอตำม แบบ น.ย.ม.1 หรื อ น.ย.ม.2 ท้ ำยประกำศนี ้ พร้ อม
หลักฐำนตำมที่ระบุไว้ ใน แบบ น.ย.ม.1 และ น.ย.ม.2 แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 4 กำรนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรจัดนิทรรศกำรให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด
ดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้นำเข้ ำต้ องเป็ นผู้รับอนุญำตผลิต
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ ำที่ปอ้ งกันบำบัดโรค สภำกำชำดไทย องค์กำรเภสัชกรรม
สมำคมหรื อมูลนิธิที่เป็ นนิติบคุ คล หรื อผู้แทนทำงกำรค้ ำของต่ำงประเทศ
(2)
ผู้นำเข้ ำต้ องยื่นคำขอตำมแบบ น.ย.ม.3 ท้ ำยประกำศนี ้ พร้ อมหลักฐำนตำมที่ระบุ
ไว้ ในแบบ น.ย.ม.3

(3)
ผู้นำเข้ ำต้ องนำหรื อส่งยำดังกล่ำวทังหมดกลั
้
บคืนไป พร้ อมกับส่งหนังสือแสดงกำร
นำหรื อส่งกลับคืนให้ กระทรวงสำธำรณสุขทรำบหรื อยกให้ กระทรวงสำธำรณสุข ทังนี
้ ้ภำยใน 1 เดือน นับแต่
วันที่กำรแสดงนิทรรศกำรสิ ้นสุดลง
ข้ อ 5 กำรนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร เพื่อบริ จำคเพื่อกำรกุศลให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด
ดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้นำเข้ ำต้ องเป็ นผู้รับอนุญำตผลิตยำ
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ ำที่ปอ้ งกันบำบัดโรค สภำกำชำดไทย องค์กำรเภสัชกรรม
สภำกำชำดของต่ำงประเทศหรื อสมำคมหรื อมูลนิธิที่เป็ นนิตบิ คุ คล
(2)
ผู้นำเข้ ำต้ องยื่นคำขอตำมแบบ น.ย.ม.4 ท้ ำยประกำศนี ้ พร้ อมหลักฐำนตำมที่ระบุ
ไว้ ในแบบ น.ย.ม.4
(3)
กำรบริจำคจะต้ องบริจำคให้ แก่กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ ำที่ปอ้ งกันบำบัดโรค
สภำกำชำดไทย หรื อสถำนพยำบำลเอกชนที่กระทรวงสำธำรณสุขให้ ควำมเห็นชอบ
(4)
ผู้นำเข้ ำต้ องส่งหลักฐำนกำรรับบริจำคยำดังกล่ำวให้ กระทรวงสำธำรณสุขทรำบ
ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั นำเข้ ำ
ข้ อ 6 ผู้รับอนุญำตผลิตยำหรื อผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรจะขออนุญำต
นำเข้ ำยำแผนปัจจุบนั หรื อยำแผนโบรำณเพื่อวัตถุประสงค์ตำม ข้ อ 2 ได้ เฉพำะยำแผนปัจจุบนั หรื อยำแผน
โบรำณที่ตนได้ รับใบอนุญำตแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 7 กำรยื่นคำขอตำมประกำศนี ้ให้ ยื่น ณ กองควบคุมยำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กระทรวงสำธำรณสุข
ข้ อ 8 กำรอนุญำต ผู้อนุญำตจะแสดงกำรอนุญำตไว้ ในคำขออนุญำตหรื อจะออกใบอนุญำตให้ ก็ได้
และจะอนุญำตโดยมีเงื่อนไข หรื อเงื่อนเวลำ หรื อมีทงเงื
ั ้ ่อนไขและเงื่อนเวลำก็ได้

ประกำศ ณ วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2532
(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย
(นำยชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงสำธำรณสุข
(คัดจำกรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 106 ตอนที่ 120 วันที่ 1 สิงหำคม 2532)

แบบ น.ย.ม.1

คำขออนุญำตนำหรือสั่งยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรวิจัย
----------------------------------------------ประเภท

เลขรับที่........................................
วันที่.............................................
ลงชื่อ.............................ผู้รับคำขอ

 ยำแผนปั จจุบนั
 ยำแผนโบรำณ

1. ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว)
ตำแหน่ง
ในนำมของ  กระทรวง
 สภำกำชำดไทย
 ผู้รับอนุญำตผลิตยำ ชื่อ

 ทบวง
 องค์กำรเภสัชกรรม

 กรม
ใบอนุญำตเลขที่

 ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำฯ ณ สถำนที่ชื่อ
ใบอนุญำตเลขที่
อยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสำร
มีควำมประสงค์จะขออนุญำตนำหรื อสัง่ ยำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรวิจยั
2. ชื่อโครงกำรวิจยั
(ภำษำอังกฤษ)
(ภำษำไทย) (ถ้ ำมี)
3. รหัสโครงกำรวิจยั (ถ้ ำมี)
4. สถำนที่ศกึ ษำวิจยั
5. ชื่อยำ
(1) ชื่อยำหรื อรหัสยำ
(2) ชื่อยำหรื อรหัสยำ
(3) ชื่อยำหรื อรหัสยำ
(4) ชื่อยำหรื อรหัสยำ

รูปแบบยำ
รูปแบบยำ
รูปแบบยำ
รูปแบบยำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

รำยละเอียดทุกขนำดบรรจุ
รำยละเอียดทุกขนำดบรรจุ
รำยละเอียดทุกขนำดบรรจุ
รำยละเอียดทุกขนำดบรรจุ

(กรณี ทีม่ ี รายละเอียดเพิ่ มเติ ม โปรดแนบเอกสารเพิ่ มเติ มที ม่ ี รูปแบบเดียวกัน ซึ่งมี จานวน.....หน้า)

แบบ น.ย.ม.1
6. ได้ แนบหลักฐำนมำด้ วย ดังนี ้
(1) ฉลำกยำทุกขนำดบรรจุ (ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ)
(2) เอกสำรกำกับยำ (สำหรับยำที่ขึ ้นทะเบียนตำรับยำแล้ ว)
(3) เอกสำรคูม่ ือผู้วิจยั (Investigator’s Brochure) (สำหรับยำที่ยงั ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน)
(4) เอกสำรแนะนำอำสำสมัคร (Patient Information Sheet) (ภำษำไทย)
(5) สรุ ปย่อโครงกำรวิจยั (ภำษำไทย)
(6) รายละเอียดโครงการวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ)
(7) เอกสารควบคุมคุณภาพและการผลิ ตยา
(8) เอกสารอนุมตั ิ ให้ทาการวิ จยั จากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จยั ในคน (Institutional
Review Board: IRB หรื อ Independent Ethics Committee: IEC) ที ส่ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ยอมรับ
7. รำยละเอียดของยำ
ลำดับที่
1
2
3
4

ชื่อยำหรื อรหัสยำ

ตัวยำสำคัญ (Active Ingredients)

ปริมำณต่ อหน่ วย

(กรณี ทีม่ ี รายละเอียดเพิ่ มเติ ม โปรดแนบเอกสารเพิ่ มเติ มที ม่ ี รูปแบบเดียวกัน ซึ่งมี จานวน.....หน้า)
(ลำยมือชื่อ)
(

ผู้ยื่นคำขอ
)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมำยเหตุ ใส่เครื่ องหมำย ✓ ลงในช่อง หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แบบ น.ย.ม.2
เลขรับที…
่ ……………………...
วันที่ ……………………………
ลงชื่อ ………………..ผู้รับคำขอ

แผนปั จจุบัน
คำขออนุญำตนำหรือสั่งยำ

เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรวิเครำะห์
แผนโบรำณ

เขียนที่ ………………………………..
วันที่ ………..เดือน ………………….. พ.ศ. ………….
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………ตำแหน่ง ……………………………
ชื่อผู้ขออนุญำต

ในนำมของ

กระทรวง ………………..

ทบวง ……………….

สภำกำชำดไทย

องค์กำรเภสัชกรรม

กรม ………………...

ผู้รับอนุญำตผลิตยำ
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำฯ ณ สถำนที่ชื่อ
…………………………………………………………………...ใบอนุญำตเลขที่…………………
อยูเ่ ลขที่ ………………………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………………
หมูท่ ี่………………………………ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต………………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………………………….
มีควำมประสงค์จะขออนุญำตนำหรื อสัง่ ยำชื่อ……………………………………………………….
จำนวน……………………เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรวิเครำะห์
รำยละเอียดของยำที่นำหรือสั่งเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ปริมำณของวัตถุส่วนประกอบของยำต้ องแจ้ งเป็ นมำตรำเมตริกหรื อเป็ นร้ อยละใน 1 หน่วย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขนำดบรรจุ
(รำยละเอียดของกำรบรรจุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบหลักฐำนมำด้ วย จำนวน 2 ชุด คือ
1. ฉลำกทุกขนำดบรรจุ
2. เอกสำรกำกับยำ
3. วิธีวิเครำะห์

(ลำยมือชื่อ) ………………………….ผู้ย่ ืนคำขอ
(……………………………)

หมำยเหตุ.- ใส่เครื่ องหมำย

ลงในช่อง

หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แบบ น.ย.ม.3
เลขรับที…
่ ……………………...
วันที่ ……………………………
ลงชื่อ …………………….ผู้รับคำขอ

คำขออนุญำตนำหรือสั่งยำ

แผนปั จจุบัน
เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรจัดนิทรรศกำร
แผนโบรำณ

เขียนที่ ………………………………..
วันที่ ………..เดือน ………………….. พ.ศ. ………….
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………ตำแหน่ง ……………………………
ชื่อผู้ขออนุญำต

ในนำมของ

กระทรวง ………………..

ทบวง ……………….

สภำกำชำดไทย

องค์กำรเภสัชกรรม

ผู้แทนทำงกำรค้ ำของประเทศ………

สมำคม……………..

กรม ………………..
มูลนิธิ………….…

ผู้รับอนุญำตผลิตยำ
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำฯ ณ สถำนที่ชื่อ
…………………………………………………………….…...ใบอนุญำตเลขที่…………………
อยูเ่ ลขที่ ………………………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………………………
หมูท่ ี่………………………………ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต………………………..
จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………………………….
มีควำมประสงค์จะขออนุญำตนำหรื อสัง่ ยำชื่อ……………………………………………………….
จำนวน… … … … … …เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อกำรจัดนิทรรศกำรและขอรับรองว่ำจะไม่นำยำทังหมด
้
หรื อแต่บำงส่วนออกจำหน่ำยโดยเด็ดขำด
พร้ อมกับจะส่งหนังสือแสดงกำรนำหรื อหรื อส่งกลับคืนให้
กระทรวงสำธำรณสุขทรำบหรื อยกให้ กระทรวงสำธำรณสุข ทังนี
้ ้ภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั แสดงนิทรรศกำร
สิ ้นสุดลง
รำยละเอียดของยำที่นำหรือสั่งเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ปริมำณของวัตถุส่วนประกอบของยำต้ องแจ้ งเป็ นมำตรำเมตริกหรื อเป็ นร้ อยละใน 1 หน่วย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ขนำดบรรจุ
(รำยละเอียดของกำรบรรจุ)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบหลักฐำนมำด้ วย จำนวน 2 ชุด คือ
1. ฉลำกทุกขนำดบรรจุ
2. เอกสำรกำกับยำ
3. หนังสือระบุหน่วยงำน สถำนที่ และเวลำที่จะจัดนิทรรศกำร
4. Certificate of Free Sale

(ลำยมือชื่อ) ………………………….ผู้ย่ นื คำขอ
(……………………………)

หมำยเหตุ.- ใส่เครื่ องหมำย

ลงในช่อง

หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

แบบ น.ย.ม.4
เลขรับที่………………………...
วันที่ ……………………………
ลงชื่อ ………………..ผู้รับคำขอ

คำขออนุญำตนำหรือสั่งยำ

แผนปั จจุบัน
เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อบริจำคเพื่อกำรกุศล
แผนโบรำณ

เขียนที่ ………………………………..
วันที่ ………..เดือน ………………….. พ.ศ. ………….
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………ตำแหน่ง ……………………………
ชื่อผู้ขออนุญำต

ในนำมของ

กระทรวง ………………..

ทบวง ……………….

สภำกำชำดไทย

องค์กำรเภสัชกรรม

สภำกำชำดไทยของประเทศ……..…

สมำคม…………..

กรม …………...
มูลนิธิ…………...

ผู้รับอนุญำตผลิตยำ
ผู้รับอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำฯ ณ สถำนที่ชื่อ
…………………………………………………………………...ใบอนุญำตเลขที่…………………
อยูเ่ ลขที่ ………………………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………………
หมูท่ ี่………………………………ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต………………………..
จังหวัด… … … … … … … … … … …โทรศัพท์… … … … … … … … … … … … .
มีควำมประสงค์จะขออนุญำตนำหรื อสัง่ ยำชื่อ……………………………………………………….
จำนวน… … … … … … … … . . … …เข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อบริจำคเพื่อกำรกุศล
ให้ แก่ …………………………………..(ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับบริจำค) และขอรับรองว่ำจะไม่นำยำทังหมด
้
หรื อแต่บำงส่วนออกจำหน่ำยโดยเด็ดขำด พร้ อมกับจะส่งหลักฐำนกำรรับบริจำคยำดังกล่ำวให้ กระทรวง
สำธำรณสุขทรำบภำยใน
1
เดือน
นับแต่วนั นำเข้ ำ
รำยละเอียดของยำที่นำหรือสั่งเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
ปริมำณของวัตถุส่วนประกอบของยำต้ องแจ้ งเป็ นมำตรำเมตริกหรื อเป็ นร้ อยละใน 1 หน่วย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขนำดบรรจุ
(รำยละเอียดของกำรบรรจุ)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบหลักฐำนมำด้ วย จำนวน 2 ชุด คือ
1. ฉลำกทุกขนำดบรรจุ
2. เอกสำรกำกับยำ
3. Certificate of Free Sale

(ลำยมือชื่อ) ………………………….ผู้ย่ นื คำขอ
(………………………………)

หมำยเหตุ.- ใส่เครื่ องหมำย

ลงในช่อง

หน้ ำข้ อควำมที่ต้องกำร

