เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กาหนดแบบแจ้ง ใบรับแจ้ง บัญชี และรายงานตามกฎกระทรวงการผลิตและการนาหรือสั่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึง่ ยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ปอ้ งกันหรือบาบัดโรค
สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. 2564
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 19 ของกฎกระทรวงการผลิ ต และการน าหรื อ สั่ ง เข้ า มา
ในราชอาณาจั ก รซึ่ ง ยาแผนปั จ จุ บั น โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้ า ที่ ป้ อ งกั น หรื อ บ าบั ด โรค
สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งออกตามความในมาตรา 13 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่ ว ยงาน” หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม ในหน้ า ที่ ป้ อ งกั น หรื อ บ าบั ด โรค
สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
“ยา” หมายความว่า ยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ หรือยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานที่ประสงค์
(๑) ผลิตยา ให้ยื่นแบบแจ้งการผลิตยาตามแบบ ย.ร. ๑ ท้ายประกาศนี้
(๒) น าเข้ า ยาเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ จั ย วิ เ คราะห์ จั ด นิ ท รรศการ หรื อ บริ จ าค ให้ ยื่ น แบบ
แจ้งการนาเข้าโดยใช้แบบ น.ย.ม. 1 หรือ น.ย.ม. 2 หรือ น.ย.ม. 3 หรือ น.ย.ม. 4 ตามท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตารับ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
(3) น าเข้ า ยาเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น นอกเหนื อ จาก (2) ให้ ยื่ น แบบแจ้ ง การน าเข้ า ยา
ตามแบบ ย.ร. 7 ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ใบรับแจ้งแต่ละประเภท ให้ใช้แบบตามท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับแจ้งการผลิตยา ให้ใช้ตามแบบ ย.ร. 2
(๒) ใบรับแจ้งการนาเข้ายาเพื่อใช้ในการวิจัย 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) ใบรับแจ้งการนาเข้ายาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก (2) ให้ใช้ตามแบบ ย.ร. 2
ข้อ ๕ บัญชีและรายงานแต่ละประเภท ให้ใช้แบบตามท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ให้ใช้แบบ ย.ร. 3 หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

(๒) บัญชีการผลิตยา ให้ใช้แบบ ย.ร. 4 หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานกาหนด
(๓) รายงานการผลิ ต เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ์ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป และเภสั ช ชี ว วั ต ถุ
ประจาปี ให้ใช้แบบ ย.ร. 5
(๔) รายงานการผลิตยาสาเร็จรูปประจาปี ให้ใช้แบบ ย.ร. 6
(๕) บั ญ ชี แ สด ง ปริ มา ณกา ร น าเ ข้ าย า ก า ร ใช้ ห รื อ กร ะ จ าย ย า ก า ร รั บคื น ยา
และปริมาณคงเหลือของยา ให้ใช้แบบ ย.ร. 8 หรือใช้ตามแบบที่หน่วยงานกาหนด
(๖) รายงานการนาเข้ายาประจาปี ให้ใช้แบบ ย.ร. 9
ข้อ ๖ หน่วยงานที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งตามข้อ ๔ ให้ใช้แบบ ย.ร. 10
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 การยื่นแบบแจ้ง การออกใบรับแจ้ง และการรายงานตามประกาศนี้ ให้ดาเนินการ
โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การโดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นแบบแจ้งและรายงานโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ยื่น
ณ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ สถานทื่ อื่ น ตามที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
อาหารและยากาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ไพศาล ดัน่ คุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

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

แบบแจ้งการผลิตยาแผนปัจจุบัน
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
เขียนที.่ .....................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม)

ตาแหน่ง............................................................................................................................................................................
มีสถานที่ผลิตยาชื่อ...........................................................................................................................................................
(ชื่อหน่วยงาน)

ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันเลขที่ (ถ้ามี).........................และดาเนินการผลิตยาตามกฎกระทรวงนี้ในสถานที่เดียวกัน
ตัง้ อยู่เลขที่.......................................ตรอก/ซอย....................................................ถนน...................................................
หมู่ที่................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..........................................................โทรสาร...................................................
มีสถานที่เก็บยา ตั้งอยู่เลขที่......................... ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................
หมู่ที่................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต......................................จั งหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์..............................................................โทรสาร...............................................
(กรณีมีสถานที่เก็บยามากกว่า 1 แห่ง โปรดแนบรายละเอียดท้ายแบบแจ้งนี้)
สาหรับผลิตยาแผนปัจจุบัน
□ ยามนุษย์

□ ยาสัตว์

□ ยาเพื่อการวิจัยทางคลินิก

ในหมวดยาตามเอกสารแนบ 1 โดยมีรายละเอียดรายการยาตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งมี ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเป็นผู้ควบคุมการดาเนินการผลิตยา ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตยาและสถานที่เก็บยา
มาพร้อมคาขอฉบับนี้
(ลายมือชื่อ).....................................................
(……………………………………...…….)
ตาแหน่ง ..............................................

แบบ ย.ร. 1 หน้า 2
ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่อง
................................................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ......................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
โดยขอให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลา....................วัน
(ลายมือชื่อ)...........................................................
(...................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
วัน/เดือน/ปี ......................................................

[ ] รับแบบแจ้งฯ คืน
ลงชื่อตัวบรรจง.............................................ผู้ยื่นแบบแจ้ง
วันที่..........................................

แบบ ย.ร. 1 - เอกสารแนบ 1
รายละเอียดหมวดยาที่ขอแจ้งผลิต
ลาดับ
1

หมวดยา
ยาปราศจากเชื้อ (Sterile products)
1.1 ผลิตโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ
รูปแบบของเหลวปริมาตรมาก
รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย
รูปแบบไลโอฟิไลซ์
รูปแบบกึ่งแข็ง
รูปแบบของแข็ง และแบบฝัง
รูปแบบอื่นๆ

1.2 ผลิตโดยวิธีทาให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย
รูปแบบของเหลวปริมาตรมาก
รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย
รูปแบบไลโอฟิไลซ์
รูปแบบกึ่งแข็ง
รูปแบบของแข็ง และแบบฝัง
รูปแบบอื่นๆ

2

ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ (Non-sterile products)
รูปแบบแคปซูลแข็ง
รูปแบบแคปซูลอ่อน
รูปแบบหมากฝรั่ง
รูปแบบของเหลวสาหรับใช้ภายนอก
รูปแบบของเหลวสาหรับใช้ภายใน
รูปแบบของแข็งชนิดอื่น
รูปแบบยาพ่น
รูปแบบกึ่งแข็ง
รูปแบบเหน็บ
รูปแบบเม็ด
รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง
รูปแบบพรีมิกซ์สาหรับสัตว์
รูปแบบอื่นๆ

3

แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์*
รูปแบบแคปซูลแข็ง
รูปแบบแคปซูลอ่อน
รูปแบบหมากฝรั่ง

ให้ทาเครื่องหมาย (✓)
ในหมวดยาที่ผลิต

แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
รูปแบบของเหลวสาหรับใช้ภายนอก
รูปแบบของเหลวสาหรับใช้ภายใน
รูปแบบของแข็งชนิดอื่น
รูปแบบยาพ่น
รูปแบบกึ่งแข็ง
รูปแบบเหน็บ
รูปแบบเม็ด
รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง
รูปแบบพรีมิกซ์สาหรับสัตว์
รูปแบบอื่นๆ

4

5
6
7
8
9
10

ยาชีววัตถุ
4.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดของมนุษย์
4.2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
วัคซีน
เซรุ่ม
แอนติเจน
อิมมูโนโกลบูลิน
แอนติบอดีที่ได้จากกลุ่มของเซลล์ที่เกิดจากเซลล์เดียว
อื่นๆ
4.3 ผลิตภัณฑ์เซลล์บาบัด
4.4 ผลิตภัณฑ์ยีนบาบัด
4.5 สารสกัดจากมนุษย์หรือสัตว์
4.6 อื่นๆ
เภสัชเคมีภัณฑ์
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป
เภสัชชีววัตถุ
เภสัชภัณฑ์รังสี
ยาเตรียมแอโรโซลสาหรับสูดดมแบบกาหนดขนาดใช้
ยาเพื่อการวิจัยทางคลินิก

หมายเหตุ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ * หมายถึง การแบ่งบรรจุที่ไม่รวมถึงการแบ่งบรรจุยาตามใบสั่งยาสาหรับคนไข้
เฉพาะรายตามมาตรา 13 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522

แบบ ย.ร. 1 - เอกสารแนบ 2
รายละเอียดรายการยาที่ผลิต
ลาดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ตัวยาสาคัญ

ความแรงต่อหน่วย

รูปแบบยา*
ขนาดบรรจุ
(dosage form) (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. 2

ใบรับแจ้งการผลิต/นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
เลขรับแจ้งที.่ .........................
ใบรับแจ้งฉบับนี้แสดงว่า
สถานที่

ผลิต

นาหรือสั่งยาฯ ชื่อ.................................................................................................................................

ตั้งอยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.........................................................
หมู่ที่...................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์..............................................................โทรสำร......................................................
มีสถำนที่เก็บยำ ตั้งอยู่เลขที่........................ ตรอก/ซอย..................................................ถนน.....................................................
หมู่ที่...................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์..............................................................โทรสำร......................................................

ได้รับแจ้งการผลิต/นาหรือสั่งยาฯ ไว้แล้ว
เมื่อวันที.่ ...........เดือน................................พ.ศ......................

(ลำยมือชื่อ)...........................................................
(...................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย

แบบ ย.ร. 2 หน้า 2
เลขรับแจ้งที่.....................................
รายละเอียดแนบท้าย/รายการสลักหลัง
ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์ที่รับแจ้ง มีดังนี้

แบบ ย.ร. 3
บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา
.........................................................................
(ชื่อสถานที่ผลิตยา)

ลาดับ

ชื่อวัตถุดิบ

หมายเลข
รุ่นผลิต
(Lot number)

เลขจดแจ้ง
วัตถุดิบ

จานวน/
ปริมาณ

วัน เดือน
ปี ที่ได้มา

ชื่อผู้ผลิตและ
ประเทศผู้ผลิต

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ปี

ชื่อผู้นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร/
ผู้แทนจาหน่าย

หมายเลข
ใบรับรองผลการ ลายมือชื่อของ
วิเคราะห์
ผู้ประกอบวิชาชีพ
(Number of
เภสัชกรรม
Certificate of
ผู้ควบคุม
analysis) (ถ้ามี)

หมายเหตุ

แบบ ย.ร. 4
บัญชีการผลิตยา
................................................................................
(ชื่อสถานที่ผลิตยา)
ลาดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เลขอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์*

หมายเลขรุ่นผลิต
วัน เดือน ปี ที่ผลิต
(Lot number)

จานวน/ปริมาณ

ลายมือชื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1. เลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์* หมายถึง หมายเลขที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต ซึ่งจะระบุไว้ในแบบ ย.ร. 2
หน้า 2
2. กรณีผลิตยาโดยการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ระบุเลขทะเบียนตารับยา ชื่อผลิตภัณฑ์ และหมายเลขรุ่นผลิต (Lot. No.) ของผลิตภัณฑ์ยาที่นามาแบ่งบรรจุ
ลงในช่องหมายเหตุ
3. บัญชีการผลิตยา เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ปี

แบบ ย.ร. 5
รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป และเภสัชชีววัตถุ ประจาปี พ.ศ. .................
สถานที่ผลิตยาชื่อ...............................................................................อยู่เลขที่................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................
หมู่ที่................แขวง/ตาบล................................................เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด...............................โทรศัพท์.......................................................
ชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์/เภสัชเคมีภัณฑ์
ลาดับ
กึ่งสาเร็จรูป และเภสัชชีววัตถุ

ชื่อทางเคมี

ประเภท
ตัวยาสาคัญ ตัวยาไม่สาคัญ

จานวน/ปริมาณ
ที่ผลิต

ต้นทุนการผลิต
(บาท/หน่วย)

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ)...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน*
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม
หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงาน* หมายถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับมอบอานาจ

แบบ ย.ร. 6

รายงานการผลิตยาประจาปี พ.ศ. .................
สถานที่ผลิตยาชื่อ...................................................................................................................................เลขที่ใบรับแจ้งการผลิต........................................................................
ตัง้ อยู่เลขที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................หมู่ที่................ถนน...............................................แขวง/ตาบล................................................
เขต/อาเภอ................................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์................................................................
ลาดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เลขอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์*

หมายเลขรุ่นผลิต
(Lot number)

ขนาดบรรจุ
ปริมาณยาที่ผลิต
(ปริมาณ/หน่วย)

ต้นทุนการผลิต
(บาท/หน่วย)

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ)...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน*
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม
หมายเหตุ 1. เลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์* หมายถึง หมายเลขที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต ซึ่งจะระบุไว้ ในแบบ ย.ร. 2
หน้า 2
2. หัวหน้าหน่วยงาน* หมายถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับมอบอานาจ

แบบ ย.ร. 7
เลขรับที่......................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..............................ผู้รับแบบแจ้ง

แบบแจ้งการนาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ...............
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ เลขที่.........................................................................................
ออกให้ ณ..................................................................................................................เป็นผู้มอี านาจ/ผู้รับมอบอานาจ
ในนามของ.................................................................................................................................................................
สถานทีน่ าหรือสั่งยาตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................................ถนน..........................................
หมู่ที่...............ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร..................................................
สถานทีเ่ ก็บยาตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย.................................................ถนน...............................................
หมู่ที่...............ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...........................................................โทรสาร..................................................
(กรณีมีสถานที่เก็บยามากกว่า 1 แห่ง โปรดแนบรายละเอียดท้ายแบบแจ้งนี้)
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาที่ขอนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามเอกสารแนบ 1
3. ได้แนบหลักฐานมาพร้อมกับแบบแจ้งการนาหรือสั่งยาฉบับนี้ คือ
(1) หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนาเข้า พร้อมข้อความรับรองว่าจะใช้ยาที่นาเข้าอย่างระมัดระวังและจะ
ดูแลป้องกันมิให้เกิดอันตราย หรืออาการข้างเคียงร้ายแรงใดๆ ต่อผู้ป่วยที่ได้รับยาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและ
เข้มงวดและมีการลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
(2) สาเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
(3) ฉลากยาทุกขนาดบรรจุ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)
(4) เอกสารกากับยา (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)
(5) Certificate of Analysis (ถ้ามี)
(6) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ หรือ
สาเนาหนังสือมอบอานาจที่เจ้าหน้าที่กองด่านอาหารและยาลงรับรอง (กรณีกระทาการแทน)
(7) หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
(ลายมือชื่อ).................................................... ผู้ยื่นแบบแจ้ง
(..................................................)

แบบ ย.ร. 7 หน้า 2
ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่อง
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
โดยขอให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลา....................วัน
(ลายมือชื่อ)...........................................................
(...................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
วัน/เดือน/ปี ......................................................

[ ] รับแบบแจ้งฯ คืน
ลงชื่อตัวบรรจง.............................................ผู้ยื่นแบบแจ้ง
วันที่..........................................

แบบ ย.ร. 7 - เอกสารแนบ 1

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชื่อตัวยำสำคัญ
(ภำษำอังกฤษ)

ควำมแรง
ขนำดบรรจุ
ต่อหน่วย (ปริมำณ/หน่วย)

หมำยเลข
รุ่นผลิต
(Lot
number)

(กรณีที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีจานวน.....หน้า)

วันที่
ผลิต

วันสิ้นอำยุ

INVOICE เลขที่

ชื่อผู้ผลิตต่ำงประเทศ
และประเทศผู้ผลิต

จำนวนที่ขอนำ
หรือสั่ง
(ระบุหน่วย)

แบบ ย.ร. 8
บัญชีแสดงปริมาณการนาหรือสั่งยา การใช้หรือกระจายยา การรับคืนยา และปริมาณคงเหลือของยา
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม
ชื่อยา............................................................................................. เลขทีใ่ บรับแจ้งการนาหรือสั่งยา............................................................วัน เดือน ปี ทีร่ ับแจ้ง................................................
๑. ชื่อผู้นาหรือสั่งยา ............................................................................................................................................................... .......................................................................................................
(ชื่อส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม)
๒. ชื่อหน่วยงานที่นาหรือสั่งยาภายใต้ชื่อผู้นาหรือสั่งยา......................................................................................ตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.............................................หมู่ที่..............
ถนน ..................................................... แขวง/ตาบล ....................................................เขต/อาเภอ ...........................................................จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์ ..........................................................................................................โทรสาร............................................................................................
ปริมาณการนาหรือสั่งยา
หมายเลขรุ่นผลิต
(Lot number)

วัน เดือน ปี
ที่เกิดรายการ

ชื่อผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต

ปริมาณ
(โปรดระบุ
หน่วย)

ปริมาณการใช้หรือกระจายยา

ชื่อหน่วยงานที่
นาไปใช้

ปริมาณ
(โปรดระบุ
หน่วย)

หมายเหตุ 1. ให้ใช้บัญชีนี้ไปจนกว่ายาที่นาหรือสั่งเข้าจะหมดหรือครบวันสิ้นอายุ
2. บัญชีแสดงปริมาณการนาหรือสั่งยาฯ เก็บไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ตรวจสอบเป็นเวลา ๕ ปี

ปริมาณการรับคืน (ถ้ามี)

ชื่อผู้ส่งคืน
(ถ้ามี)

ปริมาณ
(โปรดระบุ
หน่วย)

ปริมาณ
คงเหลือ
(โปรดระบุ
หน่วย)

ลายมือชื่อของ
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
เภสัชกรรม
ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

แบบ ย.ร. 9
รายงานการนำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งยำแผนปัจจุบัน
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม ประจาปี พ.ศ. ..........
๑. ชื่อผู้นำหรือสั่งยำ...................................................................................................................................................................................................................................................................
(ชื่อส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม)
ตั้งอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย......................................................หมู่ที่......................ถนน .......................................................... แขวง/ตำบล...................................................
เขต/อำเภอ............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...............................................................................................
๒. ชื่อหน่วยงำนที่นำหรือสั่งยำภำยใต้ชื่อผู้นำหรือสั่งยำ.............................................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย......................................................หมู่ที่......................ถนน .......................................................... แขวง/ตำบล...................................................
เขต/อำเภอ............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...............................................................................................

ลาดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

เลขอ้างอิง เลขที่ใบรับแจ้ง หมายเลขรุ่นผลิต
ผลิตภัณฑ์* การนาหรือสั่งยา (Lot number)

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

ชื่อผู้ผลิต
และประเทศ
ผู้ผลิต

ยอดยกมาจาก
ปีก่อนหน้า
(โปรดระบุ
หน่วย)

ปริมาณยาที่
นาเข้า
(โปรดระบุหน่วย)

การใช้และกระจายยา
ชื่อหน่วยงานที่
นาไปใช้

ปริมาณ
(โปรดระบุ
หน่วย)

หมายเหตุ

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

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

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

ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมผู้ควบคุม

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำย/หัวหน้ำหน่วยงำนทีน่ ำหรือสั่งยำภำยใต้ชื่อผูน้ ำหรือสั่งยำ

หมำยเหตุ 1. เลขอ้ำงอิงผลิตภัณฑ์* หมำยถึง หมำยเลขทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนดขึน้ เพื่อใช้อ้ำงอิงผลิตภัณฑ์ยำที่นำเข้ำ ซึ่งจะระบุไว้ในแบบ ย.ร. 2 หน้ำ 2
2. รำยงำนประจำปีเกี่ยวกับกำรนำเข้ำยำตัง้ แต่วันที่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี ส่งให้กับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผ่ำนระบบสำรสนเทศโดยวิธีกำรทำง อิเล็กทรอนิกส์
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจัดทำขึ้น ภำยในวันที่ 31 มีนำคมของปีถัดไป

แบบ ย.ร. 10
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เขียนที…่ …………………………………………...
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................
(ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม)

มีสถานที่

ผลิต

นาหรือสั่งยาฯ ชื่อ....................................................................................................................
(ชื่อหน่วยงาน)

ใบรับแจ้งเลขที่......................................................................ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการจากทีเ่ คยแจ้งไว้ใน
แบบแจ้งการผลิต/นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
□ สถานที่
□ ผลิตยา

□ เก็บยา

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งจากเดิม เป็น............................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
□ หมวดยา หรือรายการยาทีผ่ ลิต

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เป็น.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงมาพร้อมนี้ และขอรับรองว่า
ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคาขอฉบับนี้เหมือนเดิมทุกประการ
(ลายมือชื่อ)......................................................
(………………………………………….)
ตาแหน่ง ..............................................
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

