การจัดทาเอกสารขอผ่ อนผันนาเข้ าพัสดุจากต่ างประเทศ
ผู้นาเสนอ คุณภัสร์ ณวรา นุชถิ่น
คุณสุธาสินี น้ อยรักษา
สรุ ป หน่วยวิชาการและฝึ กอบรม
งานพัฒนาระบบพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การนาเข้ า หมายถึง การนาเข้ าสินค้ าเข้ ามาจากต่างประเทศ โดยสินค้ าที่นาเข้ ามักเป็ นสินค้ าที่ไม่มีหรื อ
ผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เครื่ องจักรต่างๆที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิต สินค้ าเกษตรบางชนิด เป็ นต้ น
การนาเข้ าสินค้ าจาเป็ นต้ องมีความเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนาเข้ าคือ กรมศุลกากร
นอกจากนีก้ ารนาเข้ าสินค้ ายังมีการจากัดปริ มาณการนาเข้ าสินค้ า รวมถึงภาษี นาเข้ าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายอีก
ด้ วย ที่สาคัญผู้นาเข้ าควรศึกษาด้ วยว่าสินค้ าประเภทใดสามารถนาเข้ าได้ เพราะสินค้ าบางประเภทเป็ นสินค้ า
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ยา หมายถึง วัตถุที่รับรองไว้ ในตารายาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุที่ม่งุ หมาย
สาหรับใช้ ในการวินิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษา หรื อป้องกันโรคหรื อความเจ็บป่ วยของมนุษย์หรื อสัตว์ , วัตถุที่เป็ น
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กงึ่ สาเร็ จรู ป หรื อวัตถุที่มงุ่ หมายสาหรับให้ เกิดผลแก่สขุ ภาพ โครงสร้ างหรื อการ
กระทาหน้ าที่ใด ๆ ของร่ างกายของมนุษย์หรื อสัตว์
เวชภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเครื่ องมือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับการแพทย์
เครื่ องมือแพทย์ หมายถึง เครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อวัตถุสาหรับใช้ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะหรื อการบาบัดโรคสัตว์ หรื อเครื่ องใช้ ให้ เกิดผล
แก่สขุ ภาพ โครงสร้ างของร่ างกายมนุษย์หรื อสัตว์ รวมทังส่
้ วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรื อชิ ้นส่วนของเครื่ องใช้
ผลิตภัณฑ์ หรื อวัตถุดงั กล่าว นอกจากนันยั
้ งรวมถึงเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อวัตถุอื่น ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาว่าเป็ นเครื่ องมือแพทย์
วั ต ถุ ออกฤทธิ์ ประเภท 4 หมายถึ ง สารเคมี ห รื อ วัตถุ ใ ดๆที่ มีอัน ตรายน้ อ ย มี ป ระโยชน์ ม ากด้ า น
การแพทย์ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดผลิต ขาย นาเข้ า ส่งออก หรื อนาผ่าน เว้ นแต่ได้ รับใบอนุญาต การนาเข้ า ส่งออก ต้ องมีใบ
แจ้ ง ยาประเภทที่ 4 นีม้ ีโอกาสเสพติดน้ อยกว่าประเภท 3 ได้ แก่ กลุ่มใช้ ทายาสงบประสาท เช่น ไดอาซีแพม
(Diazepam), อัลปราโซแลม (Alprazolam), คลอร์ ไดอาซีพอกไซด์ (Chlordiazepo xide)

กัมมันตภาพรั งสี (Radioactivity) หมายถึง ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจาก นิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร
เป็ นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 82
เหตุผลที่ต้องขอผ่ อนผันนาเข้ าพัสดุจากต่ างประเทศ
หน่วยงานใดประสงค์จะนาหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร ต้ องผ่านการได้ รับอนุญาตและผ่านการขึ ้น
ทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
กรณีจะนาหรื อสัง่ ยาที่ยงั ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน ต้ องยื่นคาขออนุญาตนาหรื อสัง่ ยาต่อสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และต้ องได้ รับหนังสืออนุญาตนาหรื อสัง่ ยาเข้ ามาในราชอาณาจักร จึงจะดาเนินการต่อไปได้
การจัดทาเอกสารผ่ อนผันนาเข้ าพัสดุจากต่ างประเทศ ส่ วนใหญ่ มี 4 กรณี
1.ยาที่ขึ ้นทะเบียนแล้ วแต่การนาเข้ าในครัง้ นัน้ ๆ มีปริ มาณหรื อความแรงของสารออกฤทธิ์เกินจากเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในตารับยาที่ขึ ้นทะเบียน
2. นามาใช้ ในการวิจยั
3.หนังสืออนุญาตนาหรื อสัง่ เข้ ามาในราชอาณาจักรหมดอายุ แต่อยู่ระหว่างการดาเนินการต่ออายุ
4. อยู่ระหว่างการดาเนินการขอขึ ้นทะเบียนยา

