เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดบิ ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ กระทบต่ อ ความปลอดภั ย จากการใช้ ผ ลิ ต ภัณฑ์
เห็นสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (6) ประกอบกับมาตรา ๒๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิต ภัณฑ์สมุน ไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการผลิต ภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นาเข้า
และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจัดทาบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ตามแบบบัญชี บผ. 1 ท้ายประกาศ
ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจัดทาบัญชีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ผลิตแต่ละครั้ง เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ตามแบบบัญชี บผ. 2 ท้ายประกาศ
ข้อ 5 ให้ ผู้รับอนุ ญาตน าเข้าผลิต ภัณฑ์สมุนไพร จัด ทาบัญชีการนาเข้าและขายผลิต ภัณฑ์
สมุนไพรที่นาเข้าแต่ละครั้ง เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ตามแบบบัญชี บผ. 3 ท้ายประกาศ
ข้อ 6 ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร จั ด ท าบั ญ ชี ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ตามแบบบัญชี บผ. 4 ท้ายประกาศ
ข้อ 7 ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร จั ด ท าบั ญ ชี ก ารซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
เฉพาะรายการที่เลขาธิการประกาศกาหนด ตามแบบบัญชี บผ. 5 ท้ายประกาศ
ข้อ ๘ บัญชีตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เก็บรักษา ณ สถานที่ผลิต
นาเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ผลิต นาเข้า ขาย หรือซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบ บผ. 1

บัญชีรายชื่อวัตถุดบิ ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ลาดับ
ที่

ชื่อวัตถุดิบ

วัน เดือน ปี
ที่ได้มา

ปริมาณที่ได้มา

ชื่อผู้ผลิต
(กรณีผลิตในประเทศ)

ชื่อผู้นาเข้า
และประเทศผู้ผลิต (กรณีนาเข้า)

วัน เดือน ปี
ที่ผลิต

ปริมาณที่ใช้ผลิต

หมายเหตุ

(ลายมือชื่อ) ................................................................................ผู้รับอนุญาต
(ลายมือชื่อ) ................................................................................ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ บผ. 2

บัญชีการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร.........................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร……………..............................................................................................................…………..……….......………………………………………….......…..
ลาดับ
ที่

เลขที่หรือ
อักษรของครั้ง
ที่ผลิต

วัน เดือน ปี
ที่ผลิต

จานวน/ ปริมาณ
ที่ผลิต

วัน เดือน ปี
ที่ขาย

จานวน/ ปริมาณ
ที่ขาย

ชื่อผู้ซื้อ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

แบบ บผ. 3

บัญชีการนาเข้าและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร......................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร………………………..……….......…………………………...........................................................................................................……………….......…..
ลาดับ
ที่

เลขที่หรือ
อักษร
ของครั้งที่
ผลิต

ชื่อผู้ผลิต
และประเทศผู้ผลิต

หลักฐานการ
วิเคราะห์

วัน เดือน ปี
ที่นาเข้า

จานวน/
ปริมาณ
ที่นาเข้า

วัน เดือน ปี
ที่ขาย

จานวน/
ปริมาณ
ที่ขาย

ผู้ซื้อ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

แบบ บผ. 4

บัญชีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร……………..............................................................................................................................................................………………………………………
เลขทีใ่ บสาคัญขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร……………………………........................................................................
ชื่อผู้ผลิต.......................................................................................... เลขทีห่ รืออักษรของครั้งที่ผลิต........................................... ขนาดบรรจุ..................................
ได้มาจาก......................................................................................... จานวนรับ............................................................................ วันทีร่ บั ........................................

ลาดับที่

วัน เดือน ปี
ที่ขาย

จานวน/ ปริมาณที่ขาย

ชื่อ – สกุล ผู้ซื้อ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ บผ. 5

บัญชีการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
……………………………………………………………………………………..
(ชื่อสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ลาดับ
ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เลขที่ใบสาคัญขึ้น
ทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้ง
รายละเอียด
ใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วัน เดือน ปี
ที่ซื้อ

ชื่อผู้ขาย

เลขที่หรือ
อักษร
ของครั้งที่
ผลิต

จานวน/ ปริมาณ

ลายมือชื่อ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

