เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่ อ ใช้ เ ฉพาะตั ว โดยมี ป ริ ม าณตามความจ าเป็ น ที่ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น ตามมาตรา ๑๘ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเพื่ อ ใช้ เ ฉพาะตั ว ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา
(๒) เป็ น การน าเข้ า โดยน าติ ด ตั ว เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร หรื อ เป็ น การน าหรื อ สั่ ง เข้ า มา
ในราชอาณาจักร เพื่อใช้เฉพาะตัวเอง
(๓) มีหลักฐานแสดง ดังต่อไปนี้
(๓.๑) กรณี น าเข้าโดยน าติด ตัวเข้า มาในราชอาณาจั กรต้อ งมีข้ อมูล หรือ รายละเอียด
เพื่อทวนสอบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นามาใช้เฉพาะตัวเอง และมีปริมาณตามความจาเป็นที่ใช้ได้
ไม่เกินเก้าสิบวัน
(๓.๒) กรณีนาเข้าโดยนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และมีปริมาณตามความจาเป็น
ที่ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ให้ยื่นแบบแจ้งการนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัวเอง (แบบ สมพ.๑๕)
พร้อมทั้งข้อมูลก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังต่อไปนี้
(ก) ระบุชื่อ จานวน หรือปริมาณ และรายละเอียดของผลิต ภัณฑ์สมุ น ไพร
รวมทั้งวิธีในการนาเข้า
(ข) ให้ แ นบใบสั่ งหรือส าเนาใบสั่ง หรื อหนังสือ รับรองของผู้ ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการบาบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งระบุชื่อ หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ขนาดที่ใช้ จานวนและปริมาณและเหตุผลความจาเป็น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๔) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๕๘ (๑) (๒) (๓)
และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ห้ามผลิต นาเข้า
หรือขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุที่ห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
(๕) ไม่นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปขายโดยเด็ดขาด
ข้อ ๔ เมื่อได้รับแบบแจ้งตามแบบ สมพ.๑๕ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง
การรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการนาเข้าตามความจาเป็น
หรือความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๕ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ตามแบบ สมพ.๑๕ และการรั บ แจ้ ง ให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิ กส์เป็น หลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้ดาเนินการ ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แบบ สมพ.๑๕
แบบแจ้งการนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว
วันที่ ......... เดือน.......................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ....................................................... อายุ ..................... ปี สัญชาติ.................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ........................................................................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ ..............................ตรอก/ซอย ....................................ถนน .....................................................................
หมู่ที่ …………………………………ตาบล/แขวง …………………………… อาเภอ/เขต …………...……………....….............………
จังหวัด ………………………………โทรศัพท์ ………………………………….
มีความประสงค์แจ้งรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจานวนที่นาเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวเอง ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
ปริมาณการใช้ต่อวัน
จานวนที่นาเข้า
เหตุผลที่นาเข้า
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
(หากมีหลายรายการ โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีจานวน ………. หน้า)
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า
๑. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า หากไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามาจะ
ไม่สามารถนาเข้าได้ และการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย และข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามกฎหมายทุ ก
ประการ
๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นาเข้าต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา ๕๘ (๑) (๒) (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ห้ามผลิต นาเข้าหรือขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน
มาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุที่ห้ามใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. การนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นการนาเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวเองเท่านั้น
๔. จะไม่นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดหรือบางส่วนไปขายโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนข้อ ๑ ถึง ๔ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยินดีรับโทษตามกฎหมายทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้แจ้ง
(……………………………………………………..)
( ) เห็นควรรับแจ้ง ( ) ไม่ควรรับแจ้ง ระบุเหตุผล................................ เงื่อนไข.............…………………
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้รับแจ้ง
(……………………………………………………..)
ตาแหน่ง

