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ปรฬุห ์รจุนธํารงค์
ปรับปรงุลา่สดุ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558

        บญัชยีาเป็นกจิกรรมหนึ�งซึ�งถกูกําหนดใหม้ใีนสถานที�ขายยาแผนปัจจุบุนั ตามหลกั
การแลว้มไีวเ้พื�อประโยชนใ์นการควบคมุ ตดิตามตรวจสอบการกระจายยา ควบคมุการขายยา
แตล่ะประเภท แมว้า่ในทางปฏบิตัจิะไมเ่คยไดใ้ชง้านขอ้มลูในรายงานดา้นนี�อยา่งจรงิจัง แต่
การทําบญัชยีากลบัเป็นภาระยุง่ยากและเป็นปัญหาทางเทคนคิที�ทําใหร้า้นถกูปรับอยูบ่อ่ย
ครั �ง 
        พระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มาตรา 26 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญัตยิา
(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2522 กําหนดใหผู้รั้บอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั ทําบญัชยีาที�ซื�อและขาย
ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง   
        เดมิมกีฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.
2510 โดยในกฎกระทรวงนี�ขอ้ 7(5)(6)(7)(8) เคยไดกํ้าหนดวธิกีารทําบญัชขีายยาไว ้แต่
ปัจจบุนัม ีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
มผีลบงัคบัใชว้นัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 ซึ�งกําหนดใหแ้บบบญัชตีา่ง ๆ เป็นไปตามที�
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนด กลา่วคอื เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที�
16 พฤษภาคม พ.ศ.2557   (ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 5 กนัยายน พ.ศ.2557 ดรูาย
ละเอยีดไดท้ี� http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/172/9.PDF)

1. บญัชทีี�ตอ้งทาํมอีะไรบา้ง
        เมื�อพจิารณากฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั
พ.ศ. 2556  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและ
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ในขอ้ 3 กําหนดการทํา
บญัช ีดงันี� 

        1.1 บญัชกีารซื�อยา
        เดมิกฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.
2510 กําหนดใหบ้ญัชนีี�จะตอ้งทําบญัชกีารซื�อยาแตล่ะอยา่งทกุครั �งโดยแสดงเลขที�หรอื
อกัษรของครั�งที�ผลติ ชื�อผูข้าย ชื�อและปรมิาณยา ตลอดจนวนั เดอืน ปีที�ซื�อ ตามแบบ
ข.ย.10 (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)
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        ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.10 ไดท้ี�  (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557) 
        http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2013/07/khoryor10.doc  

        แตก่ฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ใหจั้ดทําบญัชกีารซื�อยาแตล่ะอยา่ง
ทกุครั �งโดยแสดงเลขที�หรอือกัษรของครั�งที� ผลติ ชื�อผูข้าย (ดใูหด้ ีกฎหมายใชคํ้าวา่ "ผู ้
ขาย" คอื คนที�ไปซื�อยากบัเขา ไมใ่ช ่"บรษัิทที�ผลติ" ยาที�ขาย) ชื�อ และปรมิาณยา ตลอด
จนวนั เดอืน ปีที�ซื�อ และลงรายชื�อผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิาร ตามแบบ ข.ย. 9 และใหเ้กบ็บญัชไีว ้
เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ สามปีนับแตว่นัซื�อ (ขอ้สงัเกต: เปลี�ยนชื�อบญัช ีจากเดมิ ชื�อ ข.ย.10
เป็น ข.ย.9) 

         ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.9 ไดท้ี�  (ใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)  
         http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor9-mr2556.pdf   

        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาม ี(รา่ง) ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไข ในการดําเนนิการขายยาตามที�เลขาธกิารคณะ
กรรมการอาหารและยากําหนด อยูร่ะหวา่งการรับฟังความเห็นโดยโปรดสง่ความคดิเห็นมา
ทาง e-mail : tirx18.rsu@hotmail.com ภายใน วนัที� 29 สงิหาคม 2557 รายละเอยีด
ดาวนโ์หลดไดท้ี� http://drug.fda.moph.go.th/zone_service/files/drug2.pdf  

รา่งประกาศฉบบันี� ไดจํ้ากดัการซื�อยา เมื�อรวมทกุสตูรตํารับจากทกุบรษัิทแลว้ ใหจํ้ากดัการ
ซื�อไดใ้นปรมิาณที�กําหนดตอ่แหง่ตอ่เดอืน ดงันี�  
(1) ยาสเตยีรอยดช์นดิเม็ดรับประทาน ไมเ่กนิ 1,000 เม็ด  
(2) ยาที�ใชใ้นโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ กลุม่ PDE-5 Inhibitors รปูแบบยาเม็ด ไมเ่กนิ
1,000 เม็ด 
(3) ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบ ชนดิเม็ดรับประทาน ไมเ่กนิ
1,000 เม็ด  
(4) ยาที�มสีว่นผสมของ มไีดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) หรอื โปรเมทาซนี
(Promethazine) หรอืไฮดรอกไซซนี (Hydroxyzine) ชนดินํ�าเชื�อม ไมเ่กนิ 300 ขวด  
(5) ยาที�มสีว่นผสมของเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) ชนดินํ�าเชื�อม ไมเ่กนิ
300 ขวด  
(6) ยาปฏชิวีนะในกลุม่ฟลอูอโรควโินโลน ไมเ่กนิ 1,000 เม็ด [มขีอ้สงัเกตวา่ รวมทกุตวัใน
กลุม่รวมกนั] 

ในขณะเดยีวกนักไ็ดกํ้าหนดในรา่งขอ้ 4 เภสชักรผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิาร ณ สถานที�ขายสง่ยา
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ใบแทนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
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ปัจจบุนั
ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์ปรับปรงุลา่สดุ 23
กรกฎาคม พ.ศ.255 8         บญัชยีา
เป็นกจิกรรมหนึ�งซึ�งถกูกําหนดใหม้ใีน
สถานที�ขายยาแผนปัจจุ.ุ..
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คอลเจน (Decolgen) หรอืทฟิฟี�  (...

สถานะทางกฎหมายของบารากู ่บารา
กูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรี�ไฟฟ้า
ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์          สถานะทาง
กฎหมายของบารากู ่(baraku) บารากู่
ไฟฟ้า หรอืบหุรี�ไฟฟ้าในประเทศไทย
ในขณะนี� คอื หา้มนําเขา้ประเทศ ห...

การศกึษาตอ่เนื�องสภาเภสชักรรม
ภก.ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์วนัที� 19
มถินุายน พ.ศ. 2558 มขีอ้บงัคบัสภา
เภสชักรรม วา่ดว้ยการจัดการศกึษา
ตอ่เนื�องแกผู่ป้ระกอบวชิาชพีเภสชั...

พระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510: 1.3
การจัดประเภทของยา
1.3 การจัดประเภทของยา ภก.ปรฬุห์
รจุนธํารงค ์การจัดแบง่ประเภทยา
ตามพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510
แมว้า่จะไมม่กีารกําหนดในตวัพระ

ราช...

เภสชักรประจํารา้นขายยาแผน
ปัจจบุนั ประเภท ขย.1
ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์เขยีนเมื�อ 1
พฤษภาคม 2554 ผูเ้กี�ยวขอ้งเมื�อเริ�ม
เปิดขออนุญาตเปิดรา้นขายยาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยยา      ในท...

ความรูภ้าษีเบื�องตน้สําหรับรา้นยา
ความรูภ้าษีเบื�องตน้สําหรับรา้นยา
ภก.ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์          
รัฐธรรมนูญแตล่ะฉบบับญัญัตใิห ้
บคุคลมหีนา้ที�เสยีภาษีอากรตามที�
กฎหม...

สถานะทางกฎหมายของยาทาฆา่เชื�อ
รา
สถานะทางกฎหมายของยาทาฆา่เชื�อ
รา ภก.ปรฬุห ์รจุนธํารงค ์ประเภทของ
ยาตามระดบัการควบคมุการขาย
          เมื�อปี พ.ศ. 2511 มปีระกาศ

กระ...

พยาบาลกบัการจา่ยยาในคลนิกิ
พยาบาล (บนัทกึสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา เรื�องเสร็จที�
520/2555 เรื�อง การรักษาโรคเบื�อง
ตน้และการใหภ้มูคิุม้กนัโรคในสถาน
พยาบาล)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา มบีนัทกึเรื�องเสร็จที�
520/2555 เรื�อง การรักษาโรคเบื�องตน้และการให ้
ภมูคิุม้กนัโรคในสถานพยาบาล ซึ�งเป็นประเด็นท.ี..

บทความที�ไดร้บัความนยิม
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กรณีที�เป็นการผลติยา นําหรอืสั�งยาแผนปัจจบุนัเขา้มาในราชอาณาจักร ซึ�งดําเนนิการขายยา
สง่ยาใหผู้รั้บอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั สถานพยาบาลที�ไมม่เีตยีงรับผูป่้วยไวค้า้งคนื ให ้
จํากดัการขายยาตามในปรมิาณที�กําหนดตอ่แหง่ตอ่เดอืน ดงันี� 
(1) ยาสเตยีรอยดช์นดิเม็ดรับประทาน ไมเ่กนิ 1,000 เม็ด 
(2) ยาที�ใชใ้นโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ กลุม่ PDE-5 Inhibitors รปูแบบยาเม็ด ไมเ่กนิ
1,000 เม็ด 
(3) ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบ ชนดิเม็ดรับประทาน ไมเ่กนิ
1,000 เม็ด 
(4) ยาที�มสีว่นผสมของ มไีดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) หรอื โปรเมทาซนี
(Promethazine) หรอืไฮดรอกไซซนี (Hydroxyzine) ชนดินํ�าเชื�อม ไมเ่กนิ 300 ขวด 
(5) ยาที�มสีว่นผสมของเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) ชนดินํ�าเชื�อม ไมเ่กนิ
300 ขวด  
(6) ยาปฏชิวีนะในกลุม่ฟลอูอโรควโินโลน ไมเ่กนิ 1,000 เม็ด         

  

        1.2 บญัชกีารขายยาอนัตราย
        เมื�อมกีารขายยาอนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื�อง ยาอนัตราย เดมิตาม
กฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ. 2510 จะ
ตอ้งมกีารจัดทําบญัชกีารขายยาอนัตรายแตล่ะอยา่งทกุครั �ง ตามแบบ ข.ย.7 รายละเอยีดใน
การทําบญัชจีะตอ้งแสดงชื�อและปรมิาณยา  เลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติวนั เดอืน ปี ที�
ขาย (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)

 
          ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.7 ไดท้ี�  (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)
          http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2013/07/khoryor7.doc  

        แตก่ฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กําหนดใหจั้ดทําบญัชกีารขายยา
อนัตรายเฉพาะรายการยาที�เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนดทกุครั �งโดยแสดง
เลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ ชื�อและปรมิาณยา ตลอดจนวนั เดอืน ปี ที�ขายตามแบบ ข.ย.
11 และใหเ้กบ็บญัชไีวเ้ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สามปีนับแตว่นัขาย  (ขอ้สงัเกต: อาจไมต่อ้งทํา
บญัชขีายยาอนัตรายทกุตวัอกีตอ่ไป ทําบญัชขีายยาอนัตรายเฉพาะรายการที�กําหนด และ
เปลี�ยนชื�อบญัชจีาก ข.ย.7 เป็น ข.ย.11 นอกจากนี�เดมิบญัชขีายยาอนัตรายนั�นในใบหนึ�ง
เขยีนยาหลายยี�หอ้หลายชื�อการ คา้หลายเลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ (Lot No., Batch
No.) ในใบเดยีวกนัได ้แตแ่บบฟอรม์ใหม ่ใบหนึ�งเขยีนไดเ้ฉพาะชื�อการคา้เดยีวและเลขที�
หรอือกัษรของครั�งที�ผลติเดยีวเทา่นั�น ที�สําคญั คอื แบบ ข.ย.11 นี� ใหร้ะบชุื�อผูซ้ ื�อดว้ย) 

          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง รายการยาอนัตรายที�ตอ้งทํา
บญัชกีารขายยา ลงวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ไดกํ้าหนดรายการยาอนัตรายที�ตอ้งทํา
บญัช ีตามแบบ ข.ย.11 ดงันี� 
           (1) ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบ ทั �งในตํารับยาเดี�ยว และ
ยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ 
           (2) ยาที�มตีวัยาเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) เป็นสว่นประกอบใน
ตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ 
           (3) ยาที�มตีวัยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ตามรายการที�แนบทา้ย
ประกาศ ที�เป็นสว่นประกอบทั �งในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม เฉพาะที�เป็นยารปูแบบยานํ�า
                    (3.1) บรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) 

ศกึหนักในศาลของบรษัิททาเคดา
กรณียา Actos
ปรับปรงุลา่สดุ 30 เมษายน
พ.ศ.2558           เมื�อวนัที� 8
เมษายน พ.ศ. 2557 มขีา่ว บรษัิท ทา
เคดา ฟารม์าซตูคิอล จํากดั ( Takeda

Pharmac...
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                    (3.2) คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) 
                    (3.3) คลอรเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) 
                    (3.4) ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) 
                    (3.5) เดกซค์ลอรเ์ฟนริามนี (Dexchlorpheniramine) 
                    (3.6) ไดเมนไฮดรเินต (Dimenhydrinate) 
                    (3.7) ไดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) 
                    (3.8) ด็อกซี�ลามนี (Doxylamine) 
                    (3.9) ไฮดรอกซซีนี (Hydroxyzine) 
                    (3.10) โปรเมทาซนี (Promethazine) 
                    (3.11) ไตรโพรลดินี (Triprolidine) 

                    ดงันั�น เซทริซินี ไซรัป (Cetirizine Syrup), ลอราทาดนี ไซรัป (Loratadine
Syrup) ไมต่อ้งทําบญัช ีข.ย.11 ในขณะนี�

         ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.11 ไดท้ี�  (ใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)  
         http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor11-mr2556.pdf

        1.3 บญัชกีารขายยาควบคมุพเิศษ
        เมื�อมกีารขายยาอนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื�อง ยาควบคมุพเิศษ เดมิ
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ. 2510
จะตอ้งมกีารจัดทําบญัชกีารขายยาอนัตรายแตล่ะอยา่งทกุครั �ง ตามแบบ ข.ย.7 รายละเอยีด
ในการทําบญัชจีะตอ้งแสดงชื�อและปรมิาณยา  เลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติวนั เดอืน ปี ที�
ขาย (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)

        แตก่ฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 กําหนดใหจั้ดทําบญัชกีารขายยา
ควบคมุพเิศษแตล่ะอยา่งทกุครั �งโดยแสดงเลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ ชื�อและปรมิาณยา
ตลอดจนวนั เดอืน ปี ที�ขายตามแบบ ข.ย. 10 และใหเ้กบ็บญัชไีวเ้ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ สามปี
นับแตว่นัขาย  (ขอ้สงัเกต: เดมิบญัชขีายยาควบคมุพเิศษ อยูใ่นบญัช ีข.ย.7 ถกูแยกออกมา
เป็น ข.ย.10 นอกจากนี�เดมิบญัชขีายยาอนัตรายนั�นในใบหนึ�งเขยีนยาหลายยี�หอ้หลายชื�อ
การคา้ หลายเลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ (Lot No., Batch No.) ในใบเดยีวกนัได ้แต่
แบบฟอรม์ใหม ่ใบหนึ�งเขยีนไดเ้ฉพาะชื�อการคา้เดยีวและเลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ
เดยีวเทา่นั�น ที�สําคญั คอื แบบ ข.ย.11 นี� ใหร้ะบชุื�อผูซ้ ื�อดว้ย) 
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         ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.10 ไดท้ี�  (ใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)  
         http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor10-mr2556.pdf

        1.4 บญัชกีารขายยาตามประเภทที�สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กาํหนด
       กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557  กําหนดใหจั้ดทํารายงานการขายยา
ตามประเภทที�เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนดตามแบบ ข.ย. 13 ทกุ 4 เดอืน
และใหเ้สนอตอ่เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 30 วนันับแตว่นัที�ครบ กําหนด
4 เดอืน ในกรณีมเีหตจํุาเป็นเพื�อประโยชนส์าธารณะหรอืการคุม้ครองผูบ้รโิภค เลขาธกิาร
คณะกรรมการอาหารและยาอาจขอใหจั้ดทํารายงานการขายยากอ่นครบกําหนด 4 เดอืนกไ็ด ้
(ขอ้สงัเกต: เดมิเป็นบญัช ีข.ย.8 เปลี�ยนชื�อเป็น ข.ย.13 และปรับเงื�อนไขการรายงาน
นอกจากนี�เดมิบญัชขีายยาอนัตรายนั�นในใบหนึ�งเขยีนยาหลายยี�หอ้หลายชื�อการคา้ หลาย
เลขที�หรอือกัษรของครั�งที�ผลติ (Lot No., Batch No.) ในใบเดยีวกนัได ้ตลอดจนไมไ่ดร้ะบุ
จํานวนที�เหลอื แตแ่บบฟอรม์ใหม ่ใบหนึ�งเขยีนไดเ้ฉพาะชื�อการคา้เดยีวและเลขที�หรอือกัษร
ของครั�งที�ผลติเดยีวเทา่นั�น และใหร้ะบจํุานวนที�เหลอืดว้ย)

           ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.8 ไดท้ี�  (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)
          http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2013/07/khoryor8.doc

         ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.13 ไดท้ี�  (ใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)  
         http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor13-mr2556.pdf  

        เดมิ ยาที�อยูใ่นขา่ยที�ตอ้งรายงาน  มดีงันี�  
        - ยาเดกซซ์าเมทาโซน (Dexamethasone) และยาเพร็ดนโิซโลน (Prednisolone)
ชนดิรับประทาน (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง   กําหนดใหย้า เดกซ์
ซาเมทาโซน (Dexamethasone) และยาเพร็ดนโิซโลน (prednisolone) ชนดิรับประทาน
ตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบบัที� 2), ราชกจิจานุเบกษา 13

มนีาคม พ.ศ.2552)   กรณีของผูรั้บอนุญาตขายยา (เฉพาะกรณีขายสง่)  
        - ยานํ�าที�มไีดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) หรอืโปรเมทาซนี (Promethazine)
เป็นสว่นประกอบ (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดใหย้านํ�าที�มี
ไดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) หรอื โปรเมทาซนี (Promethazine) เป็นสว่น

http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor10-mr2556.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-ev1n_3-vWJs/Uefba2vvgXI/AAAAAAAACrI/8YKSFsxf2B0/s1600/khoryor8.jpg
http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2013/07/khoryor8.doc
http://2.bp.blogspot.com/-BsmnpfvqIaA/U38BseSh0jI/AAAAAAAADEM/VxEOjhlut4A/s1600/khoryor13-MR2556.jpg
http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor13-mr2556.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/039/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/039/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/039/45.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/005/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/005/27.PDF
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ประกอบตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ราชกจิจานุเบกษา 14

มกราคม พ.ศ.2552) กรณีของผูรั้บอนุญาตขายยา (เฉพาะกรณีขายสง่)
        - nimesulide ชนดิรับประทาน (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง
กําหนดใหย้าไนมซิไุลด ์(Nimesulide) ชนดิรับประทานตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา, ราชกจิจานุเบกษา 26 มถินุายน พ.ศ.2552) กรณีของผูรั้บอนุญาต
ขายยา (เฉพาะกรณีขายสง่)
        - ซลิเดนาฟิล (Sildenafil) ทาดาลาฟิล (Tadalafil) และวาเดนาฟิล (Vardenafil)
(ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื�อง กําหนดใหย้าซลิเดนาฟิล (Sildenafil)

ทาดาลาฟิล (Tadalafil)และวาเดนาฟิล (Vardenafil) ตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา, ราชกจิจานุเบกษา 2 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2553)  กรณีของผูรั้บอนุญาต
ขายยา (เฉพาะกรณีขายสง่)
        - ทรามาดอล (Tramadol) (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง
กําหนดใหย้าทรามาดอล (tramadol) ตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
ประกาศ ณ วนัที� 6 กนัยายน 2556, ยงัไมป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา) กรณีของผูรั้บ
อนุญาตขายยา (เฉพาะกรณีขายสง่) 
          
          ลา่สดุประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง รายการยาที�ตอ้งรายงาน
ตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กําหนดใหผู้รั้บ
อนุญาตขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะที�เป็นขายสง่ และผูรั้บอนุญาตขายสง่ยาแผนปัจจบุนั
รายงานการขายยาตามแบบ ข.ย.13 ทกุ 4 เดอืน และสง่รายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาภายใน 30 วนันับแตว่นัครบกําหนด 4 เดอืน โดยมรีายการยาที�ตอ้งทําบญัชี
ข.ย.13 ดงันี�
          (1) ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบในตํารับยาเดี�ยวและยา
สตูรผสม ทกุรปูแบบ
          (2) ยาที�มตีวัยาเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) เป็นสว่นประกอบใน
ตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
          (3) ยาที�มตีวัยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ตามรายการที�แนบทา้ย
ประกาศฉบบันี�ที�เป็นสว่นประกอบทั �งในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม เฉพาะที�เป็นยารปูแบบ
ยานํ�า 

                    (3.1) บรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) 
                    (3.2) คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) 
                    (3.3) คลอรเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) 
                    (3.4) ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) 
                    (3.5) เดกซค์ลอรเ์ฟนริามนี (Dexchlorpheniramine) 
                    (3.6) ไดเมนไฮดรเินต (Dimenhydrinate) 
                    (3.7) ไดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) 
                    (3.8) ด็อกซี�ลามนี (Doxylamine) 
                    (3.9) ไฮดรอกซซีนี (Hydroxyzine) 
                    (3.10) โปรเมทาซนี (Promethazine) 
                    (3.11) ไตรโพรลดินี (Triprolidine)
          (4) ยาที�มตีวัยาซลิเดนาฟิล (Sildenafil) หรอืทาดาลาฟิล (Tadalafil) หรอืวาเดน
าฟิล (Vardenafil) ในตํารับยาเดี�ยว เฉพาะที�เป็นรปูแบบยาเม็ดและยาแคปซลู

          หากสงัเกตประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง รายการยาที�ตอ้ง
รายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 จะพบวา่
มรีายการยาที�ตอ้งทําบญัชกีารขายยาทกุ 4 เดอืนซึ�งแตกตา่งไปจากกอ่นหนา้นั�น คอื ยา
ทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
เพราะประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดใหย้าทรามาดอล
(Tramadol) ตอ้งรายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ประกาศ ณ วนัที� 6
กนัยายน 2556 ยงัไมเ่คยประกาศในราชกจิจานุเบกษา จงึยงัไมม่ผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย
และเพิ�มรายการยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ซึ�งเดมิมเีพยีงแคย่านํ�าที�มไีด
เฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) หรอืโปรเมทาซนี (Promethazine) เป็นสว่นประกอบ
โดยเพิ�มบรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) คลอ
รเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) เดกซค์ลอรเ์ฟนริา
มนี (Dexchlorpheniramine) ไดเมนไฮดรเินต (Dimenhydrinate) ด็อกซี�ลามนี
(Doxylamine) ไฮดรอกซซีนี (Hydroxyzine) และไตรโพรลดินี (Triprolidine) สว่นยาที�มี
ตวัยาซลิเดนาฟิล (Sildenafil) หรอืทาดาลาฟิล (Tadalafil) หรอืวาเดนาฟิล (Vardenafil)
เพิ�มรายละเอยีดประเด็นตํารับยาเดี�ยว เฉพาะที�เป็นรปูแบบยาเม็ดและยาแคปซลู สว่นยาเดก
ซซ์าเมทาโซน (Dexamethasone) และยาเพร็ดนโิซโลน (Prednisolone) ชนดิรับประทาน
ยาไนมซิไูลด ์(Nimesulide) ชนดิรับประทาน รอประกาศฉบบัใหมเ่ร็วๆนี�

        1.5 บญัชขีายยาตามใบส ั�งยา

� �

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/005/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/005/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/090/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/090/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/017/43.PDF
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        บญัชนีี�จะเกดิขึ�นเมื�อมกีารขายยาตามใบสั�งใบสั�งยาของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผู ้
ประกอบโรคศลิปะ หรอืผูป้ระกอบการบําบดัโรคสตัว ์ไมว่า่ยานั�นจะเป็นประเภทใดกต็าม 
        เดมิตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบญัญัตยิา
พ.ศ. 2510โดยทําบญัชยีาตามแบบ ข.ย.9 และใหเ้กบ็ใบสั�งยาไวเ้ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึ�งปี
นับแตว่นัขาย รายละเอยีดในการทําบญัชจีะตอ้ง(1) แสดงชื�อ อาย ุที�อยูข่องผูใ้ชย้า (2) ชื�อ
และที�อยูห่รอืที�ทํางานของผูส้ั�งยา (3) ชื�อและปรมิาณยาที�ขาย (4) วนั เดอืน ปี ที�ขาย
         แตก่ฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื�อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาต
ขายยาแผนปัจจบุนั ลงวนัที� 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ใหจั้ดทําบญัชกีารขายยาแตล่ะอยา่ง
ทกุครั �งที�ขายตามใบสั�งยาของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศลิปะ หรอืผู ้
ประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์โดยแสดงชื�อ อาย ุและที�อยูข่องผูใ้ชย้า ชื�อ และที�อยูห่รอืที�
ทํางานของผูส้ั�งยา ชื�อและปรมิาณยา ตลอดจนวนั เดอืน ปี ที�ขายตามแบบ ข.ย. 12 และให ้
เกบ็ใบสั�งยาไวเ้ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึ�งปีนับแตว่นัขาย และใหเ้กบ็บญัชไีวเ้ป็นเวลาไมน่อ้ย
กวา่สามปี นับแตว่นัขาย (ขอ้สงัเกต: เดมิเป็นบญัช ีข.ย.9 เปลี�ยนชื�อเป็น ข.ย.12)

          ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.9 ไดท้ี� (ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)
          http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2013/07/khoryor9.doc

         ดาวนโ์หลดแบบ ข.ย.12 ไดท้ี�  (ใชแ้บบฟอรม์นี� วนัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557)  
         http://healthlawdatabase.files.wordpress.com/2014/05/khoryor12-mr2556.pdf

           ดรูปูแบบการพัฒนาเนื�อหาของกฎหมาย (ตลอดจนความสบัสน) ของสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ไดต้ามตารางตอ่ไปนี�
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2. ใครตอ้งมบีทบาทเกี�ยวกบับญัชยีาในรา้นขายยา

        2.1 ผูร้บัอนญุาต ผูรั้บอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนัทําบญัชยีาที�ซื�อและขายตามที�
กําหนดในกฎกระทรวง การทําบญัชยีานี�จะใชบ้งัคบักบั “ผูรั้บอนุญาต” ตามพระราชบญัญัติ
เทา่นั�น จงึเป็นจดุออ่นของกฎหมายที�ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูท้ี�ไมอ่ยูใ่นขา่ยของผูรั้บอนุญาต แมว้า่
จะเกี�ยวขอ้งกบัยากต็าม เชน่ ไมนํ่าเรื�องบญัชยีานี�ไปใชก้บัผูรั้บอนุญาตสถานพยาบาล (เชน่
คลนิกิเวชกรรม คลนิกิพยาบาล คลนิกิทนัตกรรม โรงพยาบาลเอกชน) แมว้า่สถานที�เหลา่นั�น
จะตอ้งมกีารสั�งซื�อยาและมกีารจา่ยยาออกไปกต็าม

        2.2 ผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิาร
        (1) กรณีรา้นขายยาแผนปัจจบุนั (รา้นขายยา ประเภท ข.ย.1) เภสชักรตอ้งควบคมุการ
ทําบญัชยีาของผูรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งและลงชื�อกํากบัไวใ้นบญัชดีว้ย ตามพระ
ราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มาตรา 39(6) ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ. 2510 ขอ้ 9(6) หรอืตามกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ขอ้ 10(1) ตั �งแตว่นัที� 25 มถินุายน
พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป
        (2) กรณีที�รา้นขายยานั�นเป็นรา้นขายยาแผนปัจจบุนัซึ�งเป็นยาบรรจเุสร็จที�ไมใ่ชย่า
อนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษ (รา้นขายยา ประเภท ข.ย.2) ผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิารมหีนา้ที�
ควบคมุการทําบญัชยีาตามพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มาตรา 41(3) ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยพระราชบญัญัตยิา (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2522
                - ผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิารเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะ
แผนปัจจบุนัชั �นหนึ�งในสาขาทนัตกรรม การผดงุครรภห์รอืการพยาบาล จะตอ้งควบคมุบญัชี
การซื�อยา ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งและลงชื�อกํากบัไวใ้นบญัชดีว้ย ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 15
(พ.ศ. 2525)ฯ ขอ้ 11 หรอืตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยา
แผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ขอ้ 10(1) ตั �งแตว่นัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป หรอืตาม
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ขอ้ 13
ตั �งแตว่นัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป
                - เภสชักรชั �นหนึ�งเป็นผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิารในรา้นขายยาแผนปัจจบุนัซึ�งเป็นยา
บรรจเุสร็จที�ไมใ่ชย่าอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษได ้และมหีนา้ที�ควบคมุการทําบญัชยีาตาม
กฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525)ฯ ขอ้ 9(2) หรอืตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ขอ้ 13 ซึ�งทําเฉพาะบญัชซีื�อยา ตั �งแตว่นั
ที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป
        (3) กรณีรา้นขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะยาบรรจเุสร็จสําหรับสตัว ์รา้นขายยานี�อาจมทีั �ง
ยาที�เป็นยาอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษแตใ่ชเ้ฉพาะสํารับสตัวไ์ด ้ผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิารมหีนา้
ที�ควบคมุการทําบญัชยีาตามพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มาตรา 42(5) ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยพระราชบญัญัตยิา (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2522
                - ผูป้ระกอบการบําบดัโรคสตัวช์ั �นหนึ�ง ควบคมุการทําบญัชกีารขายยาอนัตราย
หรอืยาควบคมุพเิศษสําหรับสตัว ์และควบคมุการทําบญัชซีื�อยาสําหรับสตัว ์ใหเ้ป็นไปโดยถกู
ตอ้ง และลงชื�อกํากบัไวใ้นบญัชดีว้ย ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 15 (พ.ศ. 2525)ฯ ขอ้ 11 หรอื
ตามกฎ กระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556 ขอ้
14 ซึ�งทําบญัชซีื�อยา บญัชขีายยาควบคมุพเิศษ บญัชขีายยาอนัตรายเฉพาะตามที�
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนด บญัชกีารขายยาตามใบสั�งยาของสตัวแพทย์
ตั �งแตว่นัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป
                - เภสชักรชั �นหนึ�งเป็นผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิารในรา้นขายยาแผนปัจจบุนัเฉพาะยา
บรรจเุสร็จสําหรับสตัวไ์ด ้และมหีนา้ที�ควบคมุการทําบญัชยีาตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 15
(พ.ศ. 2525)ฯ ขอ้ 9(2)  
หรอืตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนั พ.ศ. 2556
ขอ้ 14 ซึ�งทําบญัชซีื�อยา บญัชขีายยาควบคมุพเิศษ บญัชขีายยาอนัตรายเฉพาะตามที�
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนด บญัชกีารขายยาตามใบสั�งยาของสตัวแพทย์
ตั �งแตว่นัที� 25 มถินุายน พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป

3. บทลงโทษเมื�อทาํบญัชยีาไมถ่กูตอ้ง
        ผูร้บัอนญุาต พระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มบีทลงโทษเฉพาะผูรั้บอนุญาตขายยา
แผนปัจจบุนัเทา่นั�น (รา้นขายยา ประเภท ข.ย.1) ผูฝ่้าฝืนระวางโทษตามพระราชบญัญัตยิา
พ.ศ.2510 มาตรา 105 คอื ตอ้งระวางโทษปรับตั �งแต ่2,000 – 10,000 บาท
        ผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิาร หากไมค่วบคมุผูรั้บอนุญาตใหทํ้าบญัชยีาใหถ้กูตอ้ง ตอ้งระวาง
โทษตามพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 มาตรา 109 คอื ตอ้งระวางโทษปรับตั �งแต ่1,000 –
5,000 บาท

        ตวัอยา่งลกัษณะของการบญัชยีาไมถ่กูตอ้ง เชน่ ไมไ่ดล้งบญัชซีื�อยาครบทกุตวั
ไมร่ะบเุลขที�การผลติของยา ไมร่ะบวุนัที�ขายยา ไมล่งลายมอืชื�อเภสชักรผูม้หีนา้ที�ปฏบิตักิาร
(รวมถงึการทําบญัชไีมถ่กูตอ้งตามแบบที�กําหนดในอนาคตดว้ย)
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ที�มาของภาพ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ผลการดําเนนิคดผีูฝ่้าฝืนพระราช
บญัญัตยิา ฉบบัที� 136 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2555. (กนัยายน 2555)
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/ผลการดําเนนิคดผีู ้
ฝ่าฝืนพระราชบญัญัตยิาฉบบัที�_136__ปีงบประมาณ_2555.pdf 

 สรปุการทาํบญัชยีา  
          เมื�ออา่นถงึตรงนี� อาจจะเริ�มสบัสนแลว้วา่ ยาตวัใดตอ้งทําบญัชอีะไรบา้ง กข็อสรปุวา่ 
          1. ยาที�ตอ้งทําบญัชทีกุตวั คอื 
                   1.1 ยาที�ซื�อโดยทําบญัชซีื�อยา ตามแบบ ข.ย.9 (แมว้า่จะเป็นยาสามญั
ประจําบา้นกต็าม) 
                    1.2 ยาควบคมุพเิศษที�ขายโดยทําบญัช ีข.ย.10 
                    1.3 ยาที�ขายตามใบสั�งตามบญัช ีข.ย.12 
          2. ยาที�ตอ้งทําบญัชบีางตวั คอื 
                    2.1 ยาอนัตรายที�ขายโดยทําบญัช ีตามแบบ ข.ย.11 มดีงันี�
                    2.1.1 ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบในตํารับยา
เดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
                    2.1.2 ยาที�มตีวัยาเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) เป็นสว่น
ประกอบในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
                    2.1.3 ยาที�มตีวัยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ตามรายการที�
แนบทา้ยประกาศฉบบันี�ที�เป็นสว่นประกอบทั �งในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม เฉพาะที�เป็น
ยารปูแบบยานํ�า
                    (1) บรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) 
                    (2) คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) 
                    (3) คลอรเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) 
                    (4) ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) 
                    (5) เดกซค์ลอรเ์ฟนริามนี (Dexchlorpheniramine) 
                    (6) ไดเมนไฮดรเินต (Dimenhydrinate) 
                    (7) ไดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) 
                    (8) ด็อกซี�ลามนี (Doxylamine) 
                    (9) ไฮดรอกซซีนี (Hydroxyzine) 
                    (10) โปรเมทาซนี (Promethazine) 
                    (11) ไตรโพรลดินี (Triprolidine)
 
                    2.2 รายการ ยาที�เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยากําหนด (มกัใช ้
บงัคบัผูผ้ลติ นําเขา้ ผูข้ายสง่ และมกัใหทํ้าบญัชทีกุ 4 เดอืน) โดยทําบญัชตีามแบบ
ข.ย.13

http://3.bp.blogspot.com/-zJi1I35uhVk/Uefc0hDLdbI/AAAAAAAACrk/RAxJFCArtJQ/s1600/case_list_01.jpg
http://www.fda.moph.go.th/www_fda/data_center/ifm_mod/nw/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_136__%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93_2555.pdf
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                    2.2.1 ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบในตํารับยา
เดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
                    2.2.2 ยาที�มตีวัยาเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) เป็นสว่น
ประกอบในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ
                    2.2.3 ยาที�มตีวัยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ตามรายการที�
แนบทา้ยประกาศฉบบันี�ที�เป็นสว่นประกอบทั �งในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม เฉพาะที�เป็น
ยารปูแบบยานํ�า
                    (1) บรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) 
                    (2) คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) 
                    (3) คลอรเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) 
                    (4) ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) 
                    (5) เดกซค์ลอรเ์ฟนริามนี (Dexchlorpheniramine) 
                    (6) ไดเมนไฮดรเินต (Dimenhydrinate) 
                    (7) ไดเฟนไฮดรามนี (Diphenhydramine) 
                    (8) ด็อกซี�ลามนี (Doxylamine) 
                    (9) ไฮดรอกซซีนี (Hydroxyzine) 
                    (10) โปรเมทาซนี (Promethazine) 
                    (11) ไตรโพรลดินี (Triprolidine)
                    2.2.4 ยาที�มตีวัยาซลิเดนาฟิล (Sildenafil) หรอืทาดาลาฟิล (Tadalafil)
หรอืวาเดนาฟิล (Vardenafil) ในตํารับยาเดี�ยว เฉพาะที�เป็นรปูแบบยาเม็ดและยาแคปซลู
 

                    2.2.5 ยาเดกซซ์าเมทาโซน (Dexamethasone) และยาเพร็ดนโิซโลน
(Prednisolone) ชนดิรับประทาน (รอประกาศฉบบัใหม)่
                    2.2.6 ยาไนมซิไูลด ์(Nimesulide) ชนดิรับประทาน (รอประกาศฉบบัใหม)่
 

          3. ถา้ขายยาอนัตรายที�ตอ้งทําบญัชขีายยาอนัตรายหรอืยาควบคมุพเิศษ อยา่ลมื
ถามชื�อผูซ้ ื�อ เชน่ ขายยาอมที�มสีว่นผสมของเด็กซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (อยูใ่นรายการยา
อนัตรายที�ตอ้งทําบญัชขีายยาอนัตราย) แตถ่า้รา้นขายยาใดใชร้ะบบสมาชกิเชื�อมตอ่กบั
ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรม ขายยาอาจจะลดขั �นตอนการถามชื�อได)้ 
          4. เมื�อใดกต็ามที�มกีารกําหนดใหย้าใดตอ้งทําบญัช ีข.ย.13 ตอ้งถามทั �งชื�อผูซ้ ื�อ
และที�อยูผู่ซ้ ื�อดว้ย (โดยปกตมิกัใชบ้งัคบัผูผ้ลติ นําเขา้ ผูข้ายสง่)  
         5. ทําบญัชยีาไมถ่กูตอ้ง มบีทลงโทษเฉพาะผูรั้บอนุญาตขายยาแผนปัจจบุนัเทา่นั�น
(รา้นขายยา ประเภท ข.ย.1) ผูฝ่้าฝืนระวางโทษปรับตั �งแต ่2,000 – 10,000 บาท ผูม้หีนา้
ที�ปฏบิตักิาร หากไมค่วบคมุผูรั้บอนุญาตใหทํ้าบญัชยีาใหถ้กูตอ้ง ตอ้งระวางโทษปรับตั �งแต่
1,000 – 5,000 บาท

4 Comments Sort by 

Parun Rutjanathamrong ·
Works at PHARMACIST

ขณะนี�ยงัไมม่คีวามคบืหนา้เพิ�มเตมิ (16 ม.ค.2558)

Like · Reply · 1 · 16 January 2015 17:11

Kitiyot Yotsombut ·
Co-Founder at Drug Terrace at CU Terrace

เกดิขอ้สงสยัครับวา่ถา้ในใบสั�งมรีายการยา 5 รายการเป็นควบคมุ
พเิศษ 1 ยาอนัตราย 4 (เป็น fluoroquinolone 1 ตวั) แปลวา่ตอ้ง
ลงบญัช ีขย. อะไรบา้งครับ

Like · Reply · 1 · 20 May 2015 12:51

Parun Rutjanathamrong ·
Works at PHARMACIST

Kitiyot Yotsombut  
- กอ่นอื�นยาในรายการใบสั�งยา ลงบญัช ีข.ย.12 กอ่น  

เนื�องจากไมม่ขีอ้ยกเวน้วา่ลงบญัช ีข.ย.12 แลว้บญัชอีื�นไมต่อ้งทํา
จงึตอ้งทําบญัชอีื�นดว้ย  

จากนั�นดวูา่รายการตามใบสั�งมยีาควบคมุพเิศษไหม ถา้มกีล็งบญัชี
ข.ย.10 (ในทางทฤษฎ ียาควบคมุพเิศษตอ้งลงบญัช ีข.ย.10
และข.ย.12) 

Oldest

Add a comment... 
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เขยีนโดย rparun ที� 19:17 

ตอ่มากด็วูา่มยีาอนัตรายในรายการที�ตอ้งทําบญัไหม ถา้มกีล็ง
บญัช ีข.ย.11 

ในอนาคตถา้กําหนดแน่นอนวา่ใหย้ากลุม่ Fluoroquinolones เป็น
ยาอนัตรายที�ตอ้งทําบญัช ีกต็อ้งลงบญัช ีข.ย.11 ดว้ย ถา้ไม่
กําหนด กไ็มต่อ้งลงบญัช ีข.ย.11

Like · Reply · 2 · 20 May 2015 13:01

Parun Rutjanathamrong ·
Works at PHARMACIST

มกีารคาดการณว์า่ ทศิทางรายการยาอนัตรายที�ตอ้งทําบญัช ีในอนาคตอนั
ใกลม้ดีงันี�  

(1) ยาที�มตีวัยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นสว่นประกอบ ทั �งในตํารับยา
เดี�ยว และยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ 
(2) ยาที�มตีวัยาเดกซโ์ตรเมธอรแ์ฟน (Dextromethorphan) เป็นสว่น
ประกอบในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม ทกุรปูแบบ 
(3) ยาที�มตีวัยาในกลุม่แอนตฮิสีตามนี (Antihistamine) ตามรายการที�แนบ
ทา้ยประกาศ ที�เป็นสว่นประกอบทั �งในตํารับยาเดี�ยวและยาสตูรผสม เฉพาะ
ที�เป็นยารปูแบบยานํ�า 
3.1 บรอมเฟนนริามนี (Brompheniramine) 
3.2 คารบ์น็ิอกซามนี (Carbinoxamine) 
3.3 คลอรเ์ฟนริามนี (Chlorpheniramine) 
3.4 ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) 
3.5 เดกซค์ลอรเ์ฟนริามนี (Dexchlorpheniramine)... See more

Like · Reply · 1 · 29 March 2015 22:57 · Edited

Suwat Lee ·
Sale Representative at Lerd Singh Pharmacutical Ltd., Part.

ยาเดกซซ์าเมทาโซน (Dexamethasone) และยาเพร็ดนโิซโลน
(Prednisolone) มนักค็อืยา กลุม่คอรต์โิค สเตยีรอยด ์ไมใ่ชเ่หรอ ถา้ใช ่ก็
ถอื ประกาศ อย.ลา่สดุ กค็รอบคลมุสเตยีรอยดเ์จา้ปัญหาแลว้

Like · Reply · 9 August 2015 15:04 · Edited

Noomamja Nim ·
กรงุเทพมหานคร

มขีอ้สงสยัคะ่วา่  
ปัจจบุนั(มค2560)ในกรณี ขย3 ขายยาแผนปัจบุนับรรจเุสร็จสําหรับสตัว ์ที�
ไมไ่ดม้ขีาย 
-ยาอนัตรายที�มตีวัยา Tramadal เป็นสว่นประกอบทั �งยาเดี�ยวและยาสตูร
ผสม 

-ยาพวก Corticosteroids ในตํารับยาเดี�ยวรปูแบบยาเม็ดและแคปซลู 

-ยาควบคมุพเิศษ ที�มตีวัยา Sidenafil Tadalafil Vadenafil ในตํารับยาเดี�ยว
เฉพาะที�เป้นรปูแบบยาเม็ดและแคปซลู 

-ยาอนัตรายกลุม่ Antihistamine 14ตวัตํารับยาเดี�ยวและ สตูรผสมในรปู
แบบยานํ�า... See more

Like · Reply · 1 · 17 January 2017 11:53
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31 ความคดิเห็น :

Admin 28 พฤศจกิายน 2557 13:24

ขอบคณุครับ

ตอบ ลบ

Unknown 17 ตลุาคม 2558 13:41

ตามประกาศ อ.ย. ยาที�ตอ้งทําบญัช ีข.ย. 11  
มนัจะสง่ผลกระทบตอ่การทํางานของเภสชัรในรา้นยามากไหมครับ และจะสง่ผลกระทบดา้นใดไดบ้า้ง
ไหมครับ ผมวงัเกตวา่รา้นยาสว่นใหญไ่มค่อ่ยอยากจะทํา ข.ย. 11 กนั 
ขอบคณุครับ
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ตอบ ลบ

jakkawarn wongwat 30 พฤศจกิายน 2558 11:01

ขอบคณุคบั สวดยอด

ตอบ ลบ

Haruthai Singto 5 มกราคม 2559 22:04

ขอขอบคณุสําหรับเนื�อหามากคะ่

ตอบ ลบ

Star Loan Firm 30 เมษายน 2559 18:03

มคีณุลงเงนิ หาเงนิเริ�มตน้ธรุกจิของคณุเอง หรอื ในการชาํระที�เราใหกู้ใ้นอตัราตํ�าที� 2% สมคัรงานผา่น
ทางอเีมล:์ starloanfunds@gmail.com 

สมคัรสนิเชื�อเรง่ดว่น

ตอบ ลบ

marycole loancompany 29 สงิหาคม 2559 12:09

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกูเ้งนิเรง่ดว่นเพื�อแกปั้ญหาความตอ้งการทางการเงนิของคณุหรอืไม ่เรามเีงนิใหส้นิเชื�อ
ตั �งแต ่ 5,000.00 เพื�อ 250,000,000.00 แม็กซเ์รามคีวามน่าเชื�อถอืที�มปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
แบบไดนามกิที�มกีารตรวจสอบเครดติไมม่แีละนําเสนอ 100% รับประกนัเงนิกูย้มืตา่งประเทศในชว่งระยะ
เวลาที�มทีั �งหมดที�นี� นอกจากนี�เรายงัจะออกเงนิกูใ้นยโูรปอนดแ์ละดอลลารอ์ตัราแลกเปลี�ยนของเงนิให ้
สนิเชื�อทั �งหมด 2% หากคณุสนใจที�จะไดรั้บกลบัมาใหเ้ราผา่น
marycoleloanscompany3@gmail.com กบัขอ้มลูตอ่ไปนี�: 
ขอ้กําหนดการใชง้าน 
ชื�อ: 
ประเทศ: 
เมอืง: 
ที�อยู:่ 
จํานวนที�รอ้งขอ: 
เวลา: 
อาย:ุ 
เพศ: 
อาชพี: 
ไมม่โีทรศพัท:์ 
ขอบคณุ 
นางแมรี�

ตอบ ลบ

peerapat 19 มกราคม 2560 21:45

ขอถามครับเพิ�งสงสยั 
เห็นเซเวน่ที�ขายไดเมนสี�เม็ด คลอเฟนริามนีแผงละ10 เม็ดถวึแมจ้ะเป็นยาสามญัประจําบา้นทําไมไม่
รายงาน

ตอบ ลบ

Anita Brison 22 กมุภาพันธ ์2560 13:08

สวสัด ี
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเงนิกูเ้รง่ดว่นใด ๆ ? เงนิใหกู้ย้มืเพื�อลา้งหนี�หรอืคณุตอ้งการที�จะกูเ้งนิของคณุ 
เพื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุไดรั้บการปฏเิสธโดย 
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงนิอื�น ๆ ? 
หนี�หรอืการจํานองของคณุหรอืไม ่
คน้หาไมม่ากเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ทกุปัญหาทางการเงนิของคณุ 
ที�ผา่นมาเรายมืออกไปคน 
ในความตอ้งการของความชว่ยเหลอืทางการเงนิที�มเีครดติไมด่หีรอือยูใ่นความตอ้งการของเงนิ 
จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการลงทนุในธรุกจิที�มอีตัราที�เหมาะสม 2% ผมอยากจะใชเ้วลานี� 
ขนาดกลางจะแจง้ใหท้ราบวา่เรามคีวามน่าเชื�อถอืและใหไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ละความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบั
เรา 
มคีวามตั �งใจที�จะใหย้มืเงนิคณุ ดงันั�นตดิตอ่เราวนันี�ผา่นทางอเีมล ์
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ:.................................. 
จํานวนเงนิที�ตอ้งใช:้............................. 
ระยะเวลา:....................... 
ประเทศ:............................ 
ที�อยู:่.................... 
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วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรารอคอยคําตอบของคณุ 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita

ตอบ ลบ

Anita Brison 1 มนีาคม 2560 15:52

สวสัด ี
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเงนิกูเ้รง่ดว่นใด ๆ ? เงนิใหกู้ย้มืเพื�อลา้งหนี�หรอืคณุตอ้งการที�จะกูเ้งนิของคณุ 
เพื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุไดรั้บการปฏเิสธโดย 
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงนิอื�น ๆ ? 
หนี�หรอืการจํานองของคณุหรอืไม ่
คน้หาไมม่ากเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ทกุปัญหาทางการเงนิของคณุ 
ที�ผา่นมาเรายมืออกไปคน 
ในความตอ้งการของความชว่ยเหลอืทางการเงนิที�มเีครดติไมด่หีรอือยูใ่นความตอ้งการของเงนิ 
จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการลงทนุในธรุกจิที�มอีตัราที�เหมาะสม 2% ผมอยากจะใชเ้วลานี� 
ขนาดกลางจะแจง้ใหท้ราบวา่เรามคีวามน่าเชื�อถอืและใหไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ละความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบั
เรา 
มคีวามตั �งใจที�จะใหย้มืเงนิคณุ ดงันั�นตดิตอ่เราวนันี�ผา่นทางอเีมล ์
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ:.................................. 
จํานวนเงนิที�ตอ้งใช:้............................. 
ระยะเวลา:....................... 
ประเทศ:............................ 
ที�อยู:่.................... 
วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรารอคอยคําตอบของคณุ 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita

ตอบ ลบ

Ryan Kenneth R 2 มนีาคม 2560 19:40

ชมเชยในวนันี�เพื�อคณุจากจดุสิ�นสดุของฉันคณุไมจํ่าเป็นตอ้งกูเ้งนิเพื�อธรุกจิการเงนิของคณุหรอืเพื�อ
วตัถปุระสงคส์ว่นตวัถา้ใชอ่เีมล :( ryanloaninvestment@outlook.com) สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ 1) อตัรา
ดอกเบี�ยคงที�ของเงนิกู ้3% ตํ�าสดุและสงูสดุจํานวนฉัน 
ใหอ้อกเป็นปกต ิ 50,000.00 และอยูข่า้งบนเรามทีกุชนดิของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่คุคลที�มใีจที�รา้ยแรง วธิกีาร
ที�จะไดรั้บเงนิกูเ้ร ิ�มตน้โปรดทราบวา่คณุจะตดิตอ่อเีมลนี�: ryanloaninvestment@outlook.com ในการ
ขอสนิเชื�อ 
ขอใหพ้ระเจา้คุม้ครอง .Regards 
โทรหรอืสง่ SMS หมายเลข: +27 (0603170517)

ตอบ ลบ

marycole loancompany 6 มนีาคม 2560 12:56

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกูเ้งนิเรง่ดว่นเพื�อแกปั้ญหาความตอ้งการทางการเงนิของคณุหรอืไม ่เรามเีงนิใหส้นิเชื�อ
ตั �งแต ่ 5,000.00 เพื�อ 250,000,000.00 แม็กซเ์รามคีวามน่าเชื�อถอืที�มปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
แบบไดนามกิที�มกีารตรวจสอบเครดติไมม่แีละนําเสนอ 100% รับประกนัเงนิกูย้มืตา่งประเทศในชว่งระยะ
เวลาที�มทีั �งหมดที�นี� นอกจากนี�เรายงัจะออกเงนิกูใ้นยโูรปอนดแ์ละดอลลารอ์ตัราแลกเปลี�ยนของเงนิให ้
สนิเชื�อทั �งหมด 2% หากคณุสนใจที�จะไดรั้บกลบัมาใหเ้ราผา่น
marycoleloanscompany3@gmail.com กบัขอ้มลูตอ่ไปนี�: 
ขอ้กําหนดการใชง้าน 
ชื�อ: 
ประเทศ: 
เมอืง: 
ที�อยู:่ 
จํานวนที�รอ้งขอ: 
เวลา: 
อาย:ุ 
เพศ: 
อาชพี: 
ไมม่โีทรศพัท:์ 
ขอบคณุ 
นางแมรี�

ตอบ ลบ
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marycole loancompany 7 เมษายน 2560 15:05

คณุจําเป็นตอ้งกูเ้รง่ดว่นเพื�อแกปั้ญหาความตอ้งการทางการเงนิของคณุ? เรามเีงนิใหส้นิเชื�อตั �งแต่
5000.00 ถงึ 250,000,000.00 สงูสดุเรามคีวามน่าเชื�อถอืมปีระสทิธภิาพรวดเร็วและมพีลวตัโดยไมม่กีาร
ตรวจสอบเครดติและเสนอเงนิกูต้า่งประเทศที�รับประกนั 100% ในชว่งเวลาทั �งหมดที�นี� เรายงันําออกเงนิ
กูใ้นสกลุเงนิยโูรสเตอรล์งิและอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิใหส้นิเชื�อทั �งหมดเป็น 2% หากคณุสนใจจะไดรั้บ
กลบัมาใหเ้ราผา่น marycoleloanscompany3@gmail.com พรอ้มดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี�: 
ขอ้กําหนดการใชง้าน 
ชื�อ: 
ประเทศ: 
เมอืง: 
ที�อยู:่ 
จํานวนเงนิที�ขอ: 
เวลา: 
อาย:ุ 
เพศ: 
อาชพี: 
ไมม่โีทรศพัท:์ 
ขอบคณุ 
คณุแมรี�

ตอบ ลบ

Anita Brison 14 เมษายน 2560 23:10

สวสัด ี
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเงนิกูเ้รง่ดว่นใด ๆ ? เงนิใหกู้ย้มืเพื�อลา้งหนี�หรอืคณุตอ้งการที�จะกูเ้งนิของคณุ 
เพื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุไดรั้บการปฏเิสธโดย 
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงนิอื�น ๆ ? 
หนี�หรอืการจํานองของคณุหรอืไม ่
คน้หาไมม่ากเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ทกุปัญหาทางการเงนิของคณุ 
ที�ผา่นมาเรายมืออกไปคน 
ในความตอ้งการของความชว่ยเหลอืทางการเงนิที�มเีครดติไมด่หีรอือยูใ่นความตอ้งการของเงนิ 
จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการลงทนุในธรุกจิที�มอีตัราที�เหมาะสม 2% ผมอยากจะใชเ้วลานี� 
ขนาดกลางจะแจง้ใหท้ราบวา่เรามคีวามน่าเชื�อถอืและใหไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ละความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบั
เรา 
มคีวามตั �งใจที�จะใหย้มืเงนิคณุ ดงันั�นตดิตอ่เราวนันี�ผา่นทางอเีมล ์
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ:.................................. 
จํานวนเงนิที�ตอ้งใช:้............................. 
ระยะเวลา:....................... 
ประเทศ:............................ 
ที�อยู:่.................... 
วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรารอคอยคําตอบของคณุ 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita

ตอบ ลบ

Piyamas Srisawat 10 พฤษภาคม 2560 11:37

สวสัด ี
ฉันเป็น Korejs Fillip ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด Global Trade Int. 
เราใหบ้รกิารสนิเชื�อทางการเงนิแกท่กุคนในอตัราดอกเบี�ยตํ�าสดุ 2% พรอ้มโอนเงนิทนัทภีายใน 1
ชั�วโมง 

E-mail: cashfirmarena@gmail.com 
ขอขอบคณุและขอแสดงความนับถอื, 
Korejs Fillip 

+601111850392 
ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดธรุกจิ

ตอบ ลบ

Anita Brison 1 มถินุายน 2560 12:34

สวสัด ี
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเงนิกูเ้รง่ดว่นใด ๆ ? เงนิใหกู้ย้มืเพื�อลา้งหนี�หรอืคณุตอ้งการที�จะกูเ้งนิของคณุ 
เพื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุไดรั้บการปฏเิสธโดย 
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงนิอื�น ๆ ? 
หนี�หรอืการจํานองของคณุหรอืไม ่
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คน้หาไมม่ากเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ทกุปัญหาทางการเงนิของคณุ 
ที�ผา่นมาเรายมืออกไปคน 
ในความตอ้งการของความชว่ยเหลอืทางการเงนิที�มเีครดติไมด่หีรอือยูใ่นความตอ้งการของเงนิ 
จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการลงทนุในธรุกจิที�มอีตัราที�เหมาะสม 2% ผมอยากจะใชเ้วลานี� 
ขนาดกลางจะแจง้ใหท้ราบวา่เรามคีวามน่าเชื�อถอืและใหไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ละความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบั
เรา 
มคีวามตั �งใจที�จะใหย้มืเงนิคณุ ดงันั�นตดิตอ่เราวนันี�ผา่นทางอเีมล ์
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ:.................................. 
จํานวนเงนิที�ตอ้งใช:้............................. 
ระยะเวลา:....................... 
ประเทศ:............................ 
ที�อยู:่.................... 
วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรารอคอยคําตอบของคณุ. 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita

ตอบ ลบ

Anita Brison 19 กรกฎาคม 2560 06:57

สวสัด ี
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเงนิกูเ้รง่ดว่นใด ๆ ? เงนิใหกู้ย้มืเพื�อลา้งหนี�หรอืคณุตอ้งการที�จะกูเ้งนิของคณุ 
เพื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุไดรั้บการปฏเิสธโดย 
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงนิอื�น ๆ ? 
หนี�หรอืการจํานองของคณุหรอืไม ่
คน้หาไมม่ากเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ทกุปัญหาทางการเงนิของคณุ 
ที�ผา่นมาเรายมืออกไปคน 
ในความตอ้งการของความชว่ยเหลอืทางการเงนิที�มเีครดติไมด่หีรอือยูใ่นความตอ้งการของเงนิ 
จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการลงทนุในธรุกจิที�มอีตัราที�เหมาะสม 2% ผมอยากจะใชเ้วลานี� 
ขนาดกลางจะแจง้ใหท้ราบวา่เรามคีวามน่าเชื�อถอืและใหไ้ดรั้บผลประโยชนแ์ละความชว่ยเหลอืเกี�ยวกบั
เรา 
มคีวามตั �งใจที�จะใหย้มืเงนิคณุ ดงันั�นตดิตอ่เราวนันี�ผา่นทางอเีมล ์
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ:.................................. 
จํานวนเงนิที�ตอ้งใช:้............................. 
ระยะเวลา:....................... 
ประเทศ:............................ 
ที�อยู:่.................... 
วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรารอคอยคําตอบของคณุ. 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita

ตอบ ลบ

Taylor Wilson 25 กรกฎาคม 2560 10:32

วนัดคีรับ / ทา่นผูห้ญงิคณุตอ้งการเงนิกูอ้ยา่งถกูตอ้งหรอืไม?่ และมคีวามปลอดภยั 
เงนิกู ้'เงนิกูเ้ป็นเร็วเทา่ที�เป็นไปไดใ้น 2 วนั บรษัิท ของเรา 
รับประกนั 100% คณุยนิดตีอ้นรับ Taylor Wilson Micro finance 
กองทนุรวม บรษัิท มดีงัตอ่ไปนี�: 
1. สนิเชื�อสว่นบคุคล 

2. สนิเชื�อธรุกจิ 

3. เงนิกูค้งที� 

4. สนิเชื�อเงนิผอ่น 

5. สนิเชื�อบา้น 

สนิเชื�อรถยนต ์6 

เราใหว้งเงนิกูท้ี�อตัราดอกเบี�ย 2% เพื�อนําไปใชเ้ราตอ้งการรายละเอยีดดงันี� 
ชื�อเต็ม:__________ 

ที�อยูต่ดิตอ่:__________ 

จํานวนเงนิกูย้มื: _________ 
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ประเทศ:__________ 

หมายเลขโทรศพัท:์__________ 

อาชพี:__________ 

อาย:ุ__________ 

เพศ:__________ 

รายไดต้อ่เดอืน: __________ 

ระยะเวลากูย้มื: ____________ บคุคลที�สนใจควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�สนิเชื�อผา่น 
อเีมลและตดิตอ่ บรษัิท อเีมล: Taylorwilsonloancompany@gmail.com ขอบคณุและพระเจา้ทรง
อวยพรดว้ยความนับถอื 

นายเทยเ์ลอรว์ลิสนั

ตอบ ลบ

umar shetty 15 สงิหาคม 2560 06:42

คณุตอ้งการซื�อไตหรอืตอ้งการขายของคณุ 
ไต? เป็นคณุนั�นเอง 
กําลงัมองหาโอกาสที�จะขายไตของคณุเพื�อเงนิ 
เนื�องจากการเสยีทางการเงนิและคณุไมท่ราบวา่จะทําอยา่งไร 
ทําแลว้ตดิตอ่เราวนันี�และเราจะใหค้ณุด ี
จํานวนเงนิสําหรับไตของคณุ ฉันชื�อ Doctor UMAR 
ฉันเป็น Nephrologist ที� UMAR Clinic คลนิกิของเราคอื 
เชี�ยวชาญในการผา่ตดัไตและเรายงัจัดการ 
การซื�อและปลกูถา่ยไตดว้ย 
ผูบ้รจิาคที�สอดคลอ้งกนั 
เราตั �งอยูใ่นประเทศอนิเดยีตรุกไีนจเีรยีสหรัฐอเมรกิามาเลเซยีดไูบคเูวต 
หากคณุสนใจในการขายหรอืซื�อไตกรณุาอยา่ 
โปรดตดิตอ่เราทางอเีมล 
อเีมล: doctorumarclinic@gmail.com 

อยา่งจรงิใจ 
DR UMAR

ตอบ ลบ

marycole loancompany 18 สงิหาคม 2560 01:40

ขอใหส้นัตสิขุของพระเจา้อยูก่บัคณุ 
คณุเป็นนักธรุกจิหรอืผูห้ญงิ? คณุอยูท่ี�ใดบา้ง 
ความเครยีดทางการเงนิหรอืคณุตอ้งการเงนิเพื�อเริ�มตน้ใชง้าน 
ธรุกจิของคณุเอง? 
ก) การขยายตวัของสนิเชื�อบคุคล 
B) การเริ�มตน้ธรุกจิและการศกึษา 
C) การรวมหนี�สนิ 
ชื�อ: .......................................... 
ประเทศ: ......................................... 
สถานที�: .......................................... 
สถานะ: ....................................... 
เพศ: ................................................ ... 
อาย ุ................................................. .... 
วงเงนิกูท้ี�ตอ้งการ: ......................... 
ระยะเวลาเงนิกู:้ ................................... 
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืสว่นบคุคล: ....................... 
รายไดต้อ่เดอืน: ..................................... 
ขอบคณุและพระเจา้อวยพร 
อเีมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

ตอบ ลบ

Mrs Farida Stephen 3 กนัยายน 2560 19:45

วนัดฉัีนเป็นผูใ้หกู้เ้งนิสว่นตวัที�ลงทะเบยีนแลว้ เราใหส้นิเชื�อเพื�อชว่ยเหลอืประชาชน บรษัิท ที�ตอ้ง
ปรับปรงุสถานะทางการเงนิของตนทั�วโลกโดยมอีตัราดอกเบี�ยตํ�าสดุเป็นอตัราตํ�าสดุ 2% ภายในหนึ�งปีถงึ
30 ปีระยะเวลาการชาํระคนืไปยงัสว่นใดสว่นหนึ�งของโลก เราใหกู้ย้มืเงนิอยูใ่นชว่ง 5,000 ยโูรถงึ
100,000,000 ยโูร สนิเชื�อของเราไดรั้บการประกนัเป็นอยา่งดเีพื�อความปลอดภยัสงูสดุคอืความสําคญั
ของเรา บคุคลที�สนใจควรตดิตอ่เราทางอเีมล: (24hourstloancompany1@gmail.com) 

คณุถกูปฏเิสธโดยธนาคารจํานวนมากหรอืไม ่
คณุตอ้งการเงนิทนุสําหรับการขยายตวัของธรุกจิคณุ, 
คณุตอ้งการสนิเชื�อสว่นบคุคลหรอืไม ่
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สมคัรขอสนิเชื�อสง่รายละเอยีดดา้นลา่ง: 
1. ชื�อเต็ม 
2. ที�อยู ่
3. จํานวนเงนิ 
4. ระยะเวลา 
5. หมายเลขโทรศพัท ์
6. อาชพี 

นางฟารดิาสตเีฟ่น

ตอบ ลบ

Finca International 7 กนัยายน 2560 05:04

FINCA! INTERNATIONAL! 

Finca is a catalyst for economic inclusion for the mass and the needy, with it's more than 30
year's of experience helping the poor, FINCA is empowering people to create their
businesses, and more people live healthier lives,giving out loans at 2% intrest rate. 

FINCA International is a 501(c)3 not-for-profit coporation registered in the state of New York.
for more details about FINCA, visit us on our website (www.finca.org) or contact our agent
for loans/enquiries(fincainternational101@gmail.com).

ตอบ ลบ

fast loan firm 9 กนัยายน 2560 00:23

คณุจําเป็นตอ้งมสีนิเชื�อทางการเงนิอยา่งเรง่ดว่น? 
* การโอนอยา่งรวดเร็วและทนัทไีปยงับญัชธีนาคารของคณุ 
* ชาํระคนืเริ�มแปดเดอืนหลงัจากที�คณุไดรั้บเงนิ 
บญัชธีนาคาร 
* อตัราดอกเบี�ยตํ�า 2% 
* การชาํระหนี�ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว 
* เงื�อนไขเงนิกูท้ี�มคีวามยดืหยุน่และการชาํระเงนิรายเดอืน 
* * * * มนัใชเ้วลานานเทา่ใดเพื�อเป็นเงนิทนุ? หลงัจากสง่สมคัรขอสนิเชื�อ 
คณุสามารถคาดหวงัคําตอบเบื�องตน้นอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมง 
การระดมทนุใน 72-96 ชั�วโมงหลงัจากไดรั้บขอ้มลูที�พวกเขาตอ้งการ 
จากคณุ. 

ตดิตอ่ บรษัิท ที�ถกูตอ้งและไดรั้บใบอนุญาตที�ไดรั้บอนุญาต 
ที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิใหก้บัทกุคน 
สําหรับขอ้มลูและการประยกุตใ์ชแ้บบฟอรม์การกูย้มืเงนิมากขึ�น 

อเีมล:์ fastloanfirm3@gmail.com 

BEST REGARD, 
Mr.Anthony Dave. 
Fast Loan Company  
Email fastloanfirm3@gmail.com

ตอบ ลบ

Anita Brison 10 กนัยายน 2560 14:23

คณุตอ้งการเงนิกูเ้พื�อชาํระหนี�ของคณุหรอืไม?่ หรอืตอ้งการเงนิกูเ้พื�อจา่ยคา่อพารท์เมน้ทข์องคณุเริ�มทํา
ธรุกจิหรอืขยายธรุกจิของฉัน ที�เกี�ยวขอ้งและถา้จําเป็นเราใหกู้ย้มืที� 2% กรณุาตดิตอ่เราโดยตรงที�
info@anitabrisonloanscompany.com หรอื 
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com 
ชื�อ: .... ..... วงเงนิกู:้ ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศพัท:์ ... .......... ระยะเวลาเงนิกู:้
................... อาย:ุ ................ .. 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com 
กลบัมาหาเราโดยเร็วที�สดุ 
Mrs.Anita Brison

ตอบ ลบ

fast loan firm 10 กนัยายน 2560 17:59

คณุจําเป็นตอ้งมสีนิเชื�อทางการเงนิอยา่งเรง่ดว่น? 
* การโอนอยา่งรวดเร็วและทนัทไีปยงับญัชธีนาคารของคณุ 
* ชาํระคนืเริ�มแปดเดอืนหลงัจากที�คณุไดรั้บเงนิ 
บญัชธีนาคาร 
* อตัราดอกเบี�ยตํ�า 2% 
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* การชาํระหนี�ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว 
* เงื�อนไขเงนิกูท้ี�มคีวามยดืหยุน่และการชาํระเงนิรายเดอืน 
* * * * มนัใชเ้วลานานเทา่ใดเพื�อเป็นเงนิทนุ? หลงัจากสง่สมคัรขอสนิเชื�อ 
คณุสามารถคาดหวงัคําตอบเบื�องตน้นอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมง 
การระดมทนุใน 72-96 ชั�วโมงหลงัจากไดรั้บขอ้มลูที�พวกเขาตอ้งการ 
จากคณุ. 

ตดิตอ่ บรษัิท ที�ถกูตอ้งและไดรั้บใบอนุญาตที�ไดรั้บอนุญาต 
ที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิใหก้บัทกุคน 
สําหรับขอ้มลูและการประยกุตใ์ชแ้บบฟอรม์การกูย้มืเงนิมากขึ�น 

อเีมล:์ fastloanfirm3@gmail.com 

BEST REGARD, 
Mr.Anthony Dave. 
Fast Loan Company  
Email fastloanfirm3@gmail.com

ตอบ ลบ

Anita Brison 15 กนัยายน 2560 21:44

สวสัด ี
คณุตอ้งการเงนิกูเ้รง่ดว่น? ชาํระเงนิหรอืตอ้งการสรา้งรายไดเ้พื�อปรับปรงุธรุกจิของคณุ 
คณุเคยปฏเิสธหรอืไม?่ 
ธนาคารและสถาบนัการเงนิอื�น ๆ ? 
สนิเชื�อที�อยูอ่าศยัหรอืหาสนิเชื�อจํานองของคณุมากที�สดุเทา่ที�เราอยูท่ี�นี�เพื�อทําสิ�งที�ผา่นมาปัญหา
ทางการเงนิที�เราใหก้บัประชาชน คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยเครดติหรอืเงนิที�ไมด่ ี จา่ย
เงนิลงทนุใน บรษัิท ในอตัราที�เหมาะสม 2% ฉันตอ้งการจะทํา 
สื�อจะบอกคณุวา่เราสามารถไวใ้จและชว่ยเหลอืและชว่ยเราได ้
ยนิดตีอ้นรับสูก่ารใหย้มืเงนิของคณุ ตดิตอ่เราวนันี�ทางอเีมล 
anitabrisonloanscompany@gmail.com 
หรอื 
info@anitabrisonloanscompany.com 
ชื�อ: .................................. 
จํานวนที�ชอบ: 
ระยะเวลา: ....................... 
คํานาม: .................... 
วตัถปุระสงค:์.............................. 
หมายเลขโทรศพัท:์............................ 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ: http://www.anitabrisonloanscompany.com 
เรากําลงัรอคําตอบของคณุ 
ขอบคณุ 
Mrs. Anita Brison

ตอบ ลบ

james mark 22 กนัยายน 2560 19:59

เรยีนคณุ / คณุนาย 

ยมืเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดภ้ายใน 2 วนั กองทนุเปิดเจมสไ์มโครพร็อพเพอรต์ี�คอมมวินเิคชนัและสนิ
เชื�อบคุคลอตัราดอกเบี�ย 2% บคุคลธรรมดาควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�สนิเชื�อผา่นทางอเีมลโ์ดยมรีายละเอยีด
ดงันี� 
FIRST NAME: ..... LAST NAME: ...... COUNTRY: ....... PHONE NUMBER: ..... ตําแหน่ง: ......
AGE: ...... ....... เพศ: ...... สถานภาพสมรส: ...... จํานวนเงนิกูย้มื: ...... รายไดต้อ่เดอืน ...... ระยะเวลา
การกูย้มื: ..... ชื�อผูใ้หส้นิเชื�อ: ขอ้เสนอในการลงทนุดา้นสนิเชื�ออเีมล:
jamesmarkloancompany@gmail.com และสําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเราสามารถเยี�ยมชมเว็บ
แอดเดรส www.dennisonloanscompany.com 
ขอบคณุและพระเจา้อวยพร 
ความนับถอื, 

นายเจมส์

ตอบ ลบ

james mark 22 กนัยายน 2560 20:27

เรยีนคณุ / คณุนาย 

ยมืเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดภ้ายใน 2 วนั กองทนุเปิดเจมสไ์มโครพร็อพเพอรต์ี�คอมมวินเิคชนัและสนิ
เชื�อบคุคลอตัราดอกเบี�ย 2% บคุคลธรรมดาควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�สนิเชื�อผา่นทางอเีมลโ์ดยมรีายละเอยีด
ดงันี� 
FIRST NAME: ..... LAST NAME: ...... COUNTRY: ....... PHONE NUMBER: ..... ตําแหน่ง: ......
AGE: ...... ....... เพศ: ...... สถานภาพสมรส: ...... จํานวนเงนิกูย้มื: ...... รายไดต้อ่เดอืน ...... ระยะเวลา
การกูย้มื: ..... ชื�อผูใ้หส้นิเชื�อ: ขอ้เสนอในการลงทนุดา้นสนิเชื�ออเีมล:

� � �
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jamesmarkloancompany@gmail.com และสําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเราสามารถเยี�ยมชมเว็บ
แอดเดรส www.dennisonloanscompany.com 
ขอบคณุและพระเจา้อวยพร 
ความนับถอื, 

นายเจมส์

ตอบ ลบ

james mark 23 กนัยายน 2560 17:34

เรยีนคณุ / คณุนาย 

ยมืเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดภ้ายใน 2 วนั กองทนุเปิดเจมสไ์มโครพร็อพเพอรต์ี�คอมมวินเิคชนัและสนิ
เชื�อบคุคลอตัราดอกเบี�ย 2% บคุคลธรรมดาควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�สนิเชื�อผา่นทางอเีมลโ์ดยมรีายละเอยีด
ดงันี� 
FIRST NAME: ..... LAST NAME: ...... COUNTRY: ....... PHONE NUMBER: ..... ตําแหน่ง: ......
AGE: ...... ....... เพศ: ...... สถานภาพสมรส: ...... จํานวนเงนิกูย้มื: ...... รายไดต้อ่เดอืน ...... ระยะเวลา
การกูย้มื: ..... ชื�อผูใ้หส้นิเชื�อ: ขอ้เสนอในการลงทนุดา้นสนิเชื�ออเีมล:
jamesmarkloancompany@gmail.com และสําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเราสามารถเยี�ยมชมเว็บ
แอดเดรส www.dennisonloanscompany.com 
ขอบคณุและพระเจา้อวยพร 
ความนับถอื, 

นายเจมส์

ตอบ ลบ

Gary Office 26 กนัยายน 2560 05:15

สวสัดทีกุคน, 

คณุตอ้งการสนิเชื�อหรอืไม?่ ใชสํ้าหรับขั �นตอนตอ่ไป เรามสีนิเชื�อทกุประเภท 

อตัราดอกเบี�ย 2% ตอ่ปีจากชว่ง 

* ตําแหน่งระหวา่ง 5000 ถงึ 50 ลา้น 
* เลอืกระหวา่ง 1 ถงึ 30 ปีในการชาํระคนื 
* เงื�อนไขการกูย้มืเงนิแบบยดืหยุน่ .. 

ตดิตอ่เราทางอเีมล: garyoffice7@gmail.com 
การจัดการ 
ตดิตอ่สนิเชื�อ Speedy ตอนนี� !!!

ตอบ ลบ

cashfirm loan 29 กนัยายน 2560 09:52

คณุตอ้งการสนิเชื�อเรง่ดว่นทางการเงนิหรอืไม?่ 
* โอนเงนิจากบญัชธีนาคารของคณุอยา่งรวดเร็วและรวดเร็ว 
* การชาํระคนืเริ�มตน้ 8 เดอืนหลงัจากที�คณุไดรั้บเงนิ 
บญัชธีนาคาร 
* อตัราดอกเบี�ยตํ�า 2% 
* ชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (1-30 ปี) 
* เงื�อนไขการกูย้มืเงนิแบบยดืหยุน่และการชาํระเงนิรายเดอืน 
* * * * ใชเ้งนินานแคไ่หน? หลงัจากยื�นใบสมคัรสนิเชื�อแลว้ 
คณุสามารถคาดหวงัคําตอบเบื�องตน้ไดภ้ายใน 24 ชั�วโมง 
เงนิทนุใน 72-96 ชั�วโมงหลงัจากไดรั้บขอ้มลูที�พวกเขาตอ้งการ 
จากคณุ. 

ตดิตอ่ บรษัิท ที�ถกูตอ้งตามกฎหมายและไดรั้บอนุญาตนี�ไดรั้บอนุญาต 
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกท่กุคน 
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิและแบบฟอรม์ขอสนิเชื�อ 

อเีมล: cashfirmarena@gmail.com 

ดว้ยความเคารพ 
เซอรโ์จเอลวลิเลยีมส ์
บรษัิท เงนิทนุหมนุเวยีน 
ผูบ้รหิารสงูสดุ 
โทรศพัท:์ +601111850392 
อเีมล: cashfirmarena@gmail.com 
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

ตอบ ลบ
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บทความใหมก่วา่ บทความที�เกา่กวา่หนา้แรก

สมคัรสมาชกิ: สง่ความคดิเห็น ( Atom )

ออกจากระบบ

 แจง้เตอืนฉัน

ป้อนความคดิเห็นของคณุ...  

แสดงความคดิเห็นในฐานะ: rparun (Google

เผยแพร่  แสดงตวัอยา่ง

สรา้งลงิก์

james mark 29 กนัยายน 2560 14:12

เรยีนคณุ / คณุนาย 

ยมืเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดภ้ายใน 2 วนั กองทนุเปิดเจมสไ์มโครพร็อพเพอรต์ี�คอมมวินเิคชนัและสนิ
เชื�อบคุคลอตัราดอกเบี�ย 2% บคุคลธรรมดาควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�สนิเชื�อผา่นทางอเีมลโ์ดยมรีายละเอยีด
ดงันี� 
FIRST NAME: ..... LAST NAME: ...... COUNTRY: ....... PHONE NUMBER: ..... ตําแหน่ง: ......
AGE: ...... ....... เพศ: ...... สถานภาพสมรส: ...... จํานวนเงนิกูย้มื: ...... รายไดต้อ่เดอืน ...... ระยะเวลา
การกูย้มื: ..... ชื�อผูใ้หส้นิเชื�อ: ขอ้เสนอในการลงทนุดา้นสนิเชื�ออเีมล:์
jamesmarkloancompany@gmail.com และสําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเราโปรดไปที�ที�อยูเ่ว็บของ
เราที� www.jamesmarkloancompany.com 
ขอบคณุและพระเจา้อวยพร 
ความนับถอื, 

นายเจมส์

ตอบ ลบ

ลงิกไ์ปยงับทความนี�

ความเห็นท ั�ง blog

31 Comments Sort by 

Parun Rutjanathamrong ·
Works at PHARMACIST

น่าสนใจทเีดยีว

Like · Reply · 6 · 21 December 2012 22:54

Bertha Patricia
สวสัด,ี 
คณุตอ้งการเงนิกูด้ว่น? กลอ่งจดหมายฉันวนันี�หรอืเยี�ยมชม
เว็บไซตผ์า่นทาง http://berthaloancompany.com หรอืทาง
อเีมล: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com 
กําลงัรอคณุอยู!่
Like · Reply · 16 July 2017 00:55

Oculus Meus Vidisti Sinceritatem ·
Works at Pharmaceutical Care

อนันี�บงัคบัใช ้ตั �งแต ่ภ 00001 เลยไหมครับ

Like · Reply · 1 · 20 June 2015 09:29

Parun Rutjanathamrong ·
Works at PHARMACIST
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เรอืงการเกบ็หน่วยการศกึษาตอ่เนอืงใชก้บัเภสชักรทกุคนครับ

Like · Reply · 2 · 20 June 2015 09:31

Weera Thiwong ·
โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม

ถา้ปีนี�หน่วยกติไมค่รบจะโดนพักใบมั �ยครับ แลว้เคา้จะนับยอ้นหลงักี�ไปครับ

Like · Reply · 13 July 2015 15:20

Shelly Steward
ใชสํ้าหรับเงนิกูข้องคณุวนันี�ออนไลนโ์ดยไมต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ยเริ�มตน้ของการ
ใด ๆ และไดรั้บการ 
เงนิกูข้องคณุในอตัรา 3% 
ตดิตอ่เราวนันี�ที� 
raphealjefferyfinance@gmail.com 
กรอกแบบฟอรม์การสมคัรขอสนิเชื�อ 

ชื�อ: 
ประเทศ: 
สถานะ: 
หมายเลขโทรศพัท:์... See more
Like · Reply · 7 December 2016 04:20

ศรชยั มานะพนัธ ์·
มคีวามเชี�ยวชาญใหคํ้าปรกึษา ภาษี ของนติบิคุคล รา้นยา 

ในระบบภาษีมากกวา่ 20 ปี  
หากทา่นเจอหมายเรยีก ยนิดใีหคํ้าปรกึษา วา่ควรทําอยา่งไร 
สนใจตดิตอ่ id line bestvat8 
ภาษีเป็นเรื�องยุง่ยาก หากรูไ้มจ่รงิทําผดิ โทษเบี�ยปรับสองเทา่ บวกเงนิเพิ�ม
และโดนตรวจสอบยอ้นหลงั

Like · Reply · 31 December 2016 18:17

วนัใหม ่ศขุพมิาย ·
หลานสาวสดุที�รักๆๆๆ at ยายจา้งมาเรยีน

ชว่ยแนะขอ้มลูวา่โลหะหนักควรมใีนเครื�องสําอางไมเ่กนิเทา่ไหร่

Like · Reply · 19 February 2017 11:07

Chatsiree Siemakhajorn ·
Chiang Mai University, Thailand

ขอบคณุนะคะ

Like · Reply · 8 April 2017 20:07

Pascal Frank
สวสัด,ี 
สวสัดฉัีนเป็นผูใ้หกู้เ้อกชนที�ลงทะเบยีนแลว้ เราใหเ้งนิกูเ้พื�อชว่ยผูท้ี�
ตอ้งการปรับปรงุฐานะการเงนิของตนทั�วโลกโดยมอีตัราดอกเบี�ยตํ�ามากตอ่
ปีเพยีง 2% ในหนึ�งปีถงึ 30 ปี ในสว่นใดของโลกที�เราใหกู้ย้มืเงนิอยูใ่นชว่ง
4,000 ถงึ 100 ลา้นยโูร? เราเป็นผูป้ระกนัตนเพื�อความปลอดภยัสงูสดุคอื
ความสําคญัของเรา บคุคลที�สนใจควรตดิตอ่เราทางอเีมล: 

Pascalfrankloans@gmail.com 

คณุถกูปฏเิสธโดยธนาคารหลายแหง่ 
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งจา่ยเพื�อขยายธรุกจิของคณุ 
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกูเ้งนิสว่นบคุคล 

สมคัรสนิเชื�อที�สง่มาจากรายละเอยีดดา้นลา่ง:... See more
Like · Reply · 5 May 2017 08:22

Mary Cole
คณุจําเป็นตอ้งกูเ้รง่ดว่นเพื�อแกปั้ญหาความตอ้งการทางการเงนิของคณุ?
เราเสนอสนิเชื�อตั �งแต ่5000.00 ถงึ 250,000,000.00 สงูสดุเรามคีวามน่า
เชื�อถอืมปีระสทิธภิาพรวดเร็วและมพีลวตัโดยไมม่กีารตรวจสอบเครดติและ
เสนอเงนิกูต้า่งประเทศที�รับประกนั 100% ในชว่งเวลาทั �งหมดที�นี� เรายงันํา
ออกเงนิกูใ้นสกลุเงนิยโูรสเตอรล์งิและอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิใหส้นิเชื�อ
ทั �งหมดเป็น 2% หากคณุสนใจไดรั้บกลบัมาใหเ้ราผา่น
marycoleloanscompany3@gmail.com พรอ้มดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี�: 
ขอ้กําหนดการใชง้าน 
ชื�อ: 
ประเทศ: 

Parun Rutjanathamrong 
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คําอธบิายพระราชบญัญัตยิา พ.ศ.2510 
( 28 ) 

โฆษณา ( 8 ) จรรยาบรรณวชิาชพี ( 6 ) 
ทะเบยีนตํารับยา ( 7 )

พระราชบญัญัตยิา ( 4 ) 
เภสชักร 

( 11 ) 
ยาควบคมุพเิศษ ( 11 ) 

ยาสามญัประจําบา้น ( 4 ) ยาอนัตราย 
( 13 ) รา้นขายยา ( 4 ) 

วชิาชพี
เภสชักรรม ( 13 ) 

pseudoephedrine ( 6 ) 

ป้ายกาํกบั

กกัศพ ( 1 ) กญัชง ( 3 ) กญัชา ( 2 ) กาแฟ ( 1 ) การทําลาย ( 1 ) การเรยีกคนื ( 1 ) การสง่เสรมิการขาย
( 2 ) ขอ้จํากดัและเงื�อนไข ( 1 ) ขายสง่ ( 1 ) คลนิกิ ( 1 ) คาเฟอนี ( 1 ) คําอธบิายพระราชบญัญัตเิครื�อง

สําอาง พ.ศ.2535 ( 1 ) 

คุม้ครองผูบ้รโิภค ( 1 ) เครื�องสําอาง ( 2 ) เครื�องสําอางควบคมุ ( 1 ) เครื�องหมาย อย. ( 1 ) โค

เดอนี ( 1 ) จา่ยยา ( 1 ) ฉลากยา ( 2 ) ฉลากยาและ

เอกสารกํากบัยา ( 1 ) ชา ( 1 ) แชมพ ู( 1 ) ซองยา ( 1 ) ตวัยอ่เภสชักรหญงิ ( 1 ) 

ทนัตแพทย ์ ( 1 ) นํ�ายาลา้งคอนแท็คเลนส ์ ( 1 ) บรจิาคยา ( 3 ) บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ ( 1 ) ใบประกอบ
วชิาชพี ( 2 ) ใบสั�งแพทย ์( 1 ) ใบอนุญาต ( 2 ) ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ( 1 ) ผูแ้ทนยา ( 1 ) พยาบาล ( 1 )

พระราชบญัญัตกิารขายยา ( 1 ) พาราเซตามอล ( 1 ) เพกิถอนทะเบยีนตํารับ

ยา ( 3 ) เพกิถอนใบอนุญาต ( 2 ) ภาษีเงนิได ้ ( 1 ) ภาษีป้าย ( 1 ) ภาษีมลูคา่เพิ�ม ( 1 ) 

เภสชักรรม ( 1 ) เภสชัศาสตร ์ ( 1 ) มตคิณะรัฐมนตร ี ( 1 ) ยกเลกิทะเบยีนตํารับยา ( 1 ) ยากําพรา้ 

( 1 ) ยาตา้นไวรัสรักษาโรคเอดส ์( 1 ) ยาบรรจเุสร็จ ( 1 ) ยาปลอม ( 1 ) ยา

แผนโบราณ ( 1 ) ยาสฟัีน ( 1 ) ยาเสพตดิใหโ้ทษ ( 2 ) 
รถเรข่ายยา ( 1 ) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี ( 1 ) แรใ่ยหนิ ( 1 ) ลวดดดัฟัน

แฟชั�น ( 1 ) ลองกานอยด ์( 1 ) เลขที�ใบรับแจง้ ( 1 ) วตัถทุี�ออกฤทธิ�ตอ่จติและประสาท ( 2 ) 
วชิาชพีเวชกรรม ( 2 ) วชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์ ( 1 ) วธิปีฏบิตัทิางเภสชักรรม

ชมุชน ( 1 ) เว็บไซต ์ ( 1 ) เวลาทําการ ( 2 ) สง่ยาทางไปรษณีย ์ ( 1 ) สถานประกอบการ ( 1 ) สมชัชา

เภสชักรรม ( 1 ) สารตอ้งหา้มทางการกฬีา ( 1 ) หน่วงเหนี�ยวศพ ( 1 ) หน่วยกติการศกึษาตอ่เนื�อง ( 1 ) หลกั

ประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ( 1 ) องคก์ารเภสชักรรม ( 1 ) อาเซยีน ( 1 ) อาหาร ( 2 ) เอกสารกํากบัยา ( 2 )
แอสไพรนิ ( 1 ) เฮมพ ์ ( 1 ) acetaminophen ( 1 ) acetylcysteine ( 1 ) acyclovir ( 1 ) Adoxy ( 1 )

alprazolam ( 1 ) ambroxol ( 1 ) antifungal drugs ( 1 ) antitussive ( 1 ) aspirin ( 1 ) Benzodiazepine 

( 1 ) Botulinum toxin ( 1 ) BPA ( 1 ) bromhexine ( 1 ) Butyrophenone ( 1 ) Caffeine ( 2 )
cannabis ( 2 ) carbosysteine ( 1 ) Chloramphenicol ( 1 ) chlorpheniramine ( 1 ) Chrysotile ( 1 )

codeine ( 1 ) Corticosteroids ( 1 ) Decolgen ( 1 ) dextromethorphan ( 1 ) domperidone ( 1 )

esomeprazole ( 1 ) ganciclovir ( 1 ) glicazide ( 1 ) glutathione ( 1 ) hemp ( 1 ) hydroquinone ( 1 )

lamivudine ( 1 ) lansoprazole ( 1 ) l-carnitine ( 1 ) Lenalidomide ( 1 ) mephedrone ( 1 ) meta-

Chlorophenylpiperazine ( 1 ) methamphetamine ( 1 ) Methylenedioxypyrovalerone ( 1 ) Methylone

( 1 ) nimesulide ( 2 ) off-label ( 1 ) omeprazole ( 1 ) oseltamivir ( 1 ) pantoprazole ( 1 )

paracetamol ( 1 ) Paramethoxymethamphetamine ( 1 ) Penicillamine ( 1 ) phenazepam ( 1 )

phenformin ( 1 ) Phenothiazine ( 1 ) phentermine ( 2 ) phenylephrine ( 2 )
phenylpropanolamine ( 1 ) phenyl salicylate ( 1 ) pioglitazone ( 3 ) Proton Pump Inhibitors 
( 2 ) rabeprazole ( 1 ) Ranitidine bismuth citrate ( 1 ) recall ( 1 )

reduce ( 1 ) reductil ( 1 ) rosiglitazone ( 1 ) salol ( 1 ) sibutramine ( 2 ) steroid ( 1 ) Tapentadol 

( 1 ) Tiffy ( 1 ) tramadol ( 1 ) tranexamic acid ( 1 ) tretinoin ( 1 ) troglitazone ( 1 ) valcyclovir ( 1 )

vitamin C ( 1 ) zanamivir ( 2 )

รปูภาพธมีโดย pixhook. ขบัเคลื�อนโดย Blogger.
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