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                                                ประวัติการแกไข 
แกไขครั้งท่ี วันท่ีประกาศใช รายละเอียดการแกไข 

1 17 กุมภาพันธ 2557 แกไขกระบวนงานเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
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1. ขอบขาย 

 เอกสารนี้ กําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาตมีไว ในครอบครอง                    
หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์  ท่ีจะดําเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยเอกสารนี้กําหนด
โดยยอ ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ของการตรวจประเมิน                   
เพ่ือการอนุญาต การตรวจติดตามเฝาระวัง การตรวจตออายุใบอนุญาต   

  
2. นิยาม 
 ความหมายของคําท่ีใชในเอกสารนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตผลิต แบงบรรจุ นําเขา นําหรือสั่งเขา ครอบครอง 
จําหนาย ขาย สงออก โฆษณา ใชฉลาก รวมถึง สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ และออกเอกสาร
การอนุญาตใหแกผู ยื่ น คําขอรับบริการ ท่ีผ านการประเ มินความสอดคลอง              
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด  

2.2 ผู ยื่ น คํ าขอ หมาย ถึง  ผู ประกอบการ ซ่ึ ง เปนบุคคลหรือนิติบุ คคล ท่ีประสงค                    
จะขอใบอนุญาตใหมีไวครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 

2.3 ผูรับอนุญาต หมายถึง  ผูไดรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ ์              
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
2.5 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพักใชใบอนุญาต

หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
2.6 ใบอนุญาต หมายถึง  ใบอนุญาตใหมีไวครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 
2.7 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน  หมายถึง  ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูนําในการตรวจประเมิน

สถานท่ีผลิต สถานท่ีครอบครองหรือสถานท่ีจัดเก็บ 
2.8 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดําเนินการตรวจประเมิน

เพ่ือออกใบอนุญาต รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน และการตออายุ
ใบอนุญาต 

2.9 คณะผูตรวจประเมิน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการตรวจประเมิน  
2.10 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง  กระบวนการท่ีเปนระบบ เปนอิสระและจัดทําเปน

เอกสาร  เ พ่ือให ไดหลั กฐานการตรวจประ เ มินและ เ พ่ือประเ มินว า เปน ไป                           
ท่ีพระราชบัญญัติ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
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2.11  ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่ ง ท่ี ไม เปนไปตาม  พระราชบัญญัติ                      
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.12 การตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต (Initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินผูยื่น 
คําขอวาสามารถปฏิบัติไดตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท                
พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือ
คําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.13 การตรวจฝาระวัง (Surveillance) หมายถึง การตรวจติดตามผูรับอนุญาตทุกรายเพ่ือให
ม่ันใจวาผูรับอนุญาตยังคงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ               
หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ อยางสมํ่าเสมอ  

2.14 การตรวจตออายุใบอนุญาต (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลัง
การอนุญาตท่ีดําเนินการเม่ือครบรอบอายุใบอนุญาต เพ่ือทบทวนความสามารถของผูรับ
อนุญาตวาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.15  การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจประเมินโดยอาจไมแจง               
ใหทราบลวงหนา  

2.16 พนักงานเจาหนาท่ี หมายถึง ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติ                   
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 
3. ข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต  

3.1 ท่ัวไป 
3.1.1 การตรวจประเมินจะดําเนินการสําหรับผูยื่นคําขอตามขอบขาย และพ้ืนท่ีในการให

การอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
3.1.2 ข้ันตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 (1)  การคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
 (2)  การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพ่ือการอนุญาต 

3.2 การคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
3.2.1 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะคัดเลือกผูตรวจประเมิน  เพ่ือตรวจประเมินให

เปนไปตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือ
คําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
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3.2.2 การคัดเลือกผูตรวจประเมินตองยึดหลักดังนี้ 
3.2.2.1 ผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในเอกสารหลักเกณฑและเง่ือนไขวา

ดวยคุณสมบัติและประสบการณสําหรับผูตรวจประเมิน และ
ผูเชี่ยวชาญสําหรับการอนุญาต 

3.2.2.2 มีความเขาใจในพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือ
ประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิ บั ติ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  และ ข้ั นตอนกา รต รวจประ เ มิน เ พ่ื อ                      
ออกใบอนุญาต 

3.2.2.3 มีความรูอยางแจมแจงในวิธีการตรวจประเมินท่ี เ ก่ียวของ                    
และในเอกสารการตรวจประเมิน 

3.2.2.4 มีความรูความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรับการรับรอง
ตามทะเบียนรายชื่อผูตรวจประเมิน 

3.2.2.5 ปราศจากผลประโยชนท่ีอาจทําใหผูตรวจประเมินปฏิบัติตนอยาง
ไมเปนกลาง ไมนาเชื่อถือ หรืออยางไมเสมอภาค รวมท้ัง 

  (1) ผูตรวจประเมินตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากร
ภายใน (In-house Training) หรือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
ใหแกผูยื่นคําขอภายในระยะเวลา 2 ป ท่ีผานมา ซ่ึงอาจ            
มีผลตอกระบวนการและการตัดสินใหการรับรอง 

  (2) ผูตรวจประเมินตองไมเปนผูถือหุนในหนวยงานของผูยื่น             
คําขอ 

  (3) ผูตรวจประเมินตองไมมีแรงกดดันทางการคาและ/หรือ
การเงินใดๆ 

3.2.3 กอนทําการตรวจประเมิน หากยังไมไดมีการลงนามในสัญญาวาดวยการ
รักษาความลับและหนังสือแสดงความไม มีสวนไดสวนเสียไวกอน                    
ใหคณะผูตรวจประเมิน ลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับและ
หนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

3.2.4 โดยแจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมิน ใหผูยื่นคําขอทราบ 
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3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ เพ่ือการผลิต และใชในสถานพยาบาล  

3.3.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอเทียบกับพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของ จากนั้นบันทึกผลการตรวจประเมินใบรายการตรวจสอบ
เอกสารประกอบคําขอ  

3.3.2 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
• กรณีพบขอบกพรอง กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแจงใหผูยื่นคําขอ

จัดสงเอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือยื่นคําขอใหม 
หากผูยื่นคําขอไมสามารถสงเอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมตามกําหนดเวลา กองควบคุมวัตถุเสพติดจะคืนคําขอ           
โดยแจงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ
ราชการ ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได  

• กรณีท่ีไมพบขอบกพรอง ใหนําเสนอเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต
ตอไป 

3.4 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล 
3.4.1 หลังจากผูยื่นคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว ตอง

จัดทํารายงาน บจ. 9 และ บ.จ. 10  
3.4.2 ผูไดรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ   

3.4.3 กองควบคุมวัตถุเสพติด จะดําเนินการตรวจเฝาระวังอยางนอย 1 ครั้งตอป 
กรณีการครอบครองเพ่ือการผลิต และดําเนินการพิจารณาบัญชีรับจายวัตถุ
ออกฤทธิ์ตามแบบ บจ. 8, 9 ,10 

3.4.4  กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการเฝาระวังสถานท่ีครอบครองวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 2 ,3, 4 ท่ีนอกเหนือจากการครอบครองเพ่ือการผลิต โดย
พิจารณาขอมูลจาก นโยบาย ขาวสาร ขอรองเรียน ปริมาณการใช ฯลฯ 
โดยอาจดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีครอบครองโดยมิแจงใหทราบลวงหนา  

3.4.5 การตรวจเฝาระวังท่ีกําหนดแผนไวนี้ ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจติดตาม
เฝาระวังโดยอนุโลม  
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• กรณีท่ีผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรอง ใหจัดทําสรุป
ภาพการตรวจสถานท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาคงไวซ่ึงการอนุญาตตอไป 

• กรณีท่ีพบขอบกพรองใหแจงใหผูรับอนุญาตดําเนินการ
แกไข และวิเคราะหหาสาเหตุ และสงแนวทางการแกไขกลับมาใหกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด เพ่ือพิจารณา จากนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจะเสนอ
เพ่ือพิจารณาคงไวซ่ึงการอนุญาตตอไป 

• ก ร ณี พ บ ก า ร ก ร ะ ทํ า ท่ี ฝ า ฝ น ห รื อ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงท่ีออกตาม พระ
ราชบัญญตินี้ คณะผูตรวจประเมิน จัดทําบันทึกคําใหการโดยระบุ
รายละเอียด ของความไมถูกตองลงในบันทึกคําใหการ และสรุปประเด็น
จากการตรวจสอบ จากนั้นนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพ่ือพิจารณาดําเนินคดี หรือสงคณะอนุกรรมการพิจารณาพักใช หรือ
เพิกถอน แลวแตกรณี 

• กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงาน
ประจําเดือน และประจําปผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากนั้น
ผูรับอนุญาตตองจัดทําหลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพ
ติดพิจารณา  

 
3.5 การตรวจตออายุใบอนุญาต 

ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ กองควบคุม
วัตถุเสพติดจะตรวจสอบเอกสารเพ่ือตออายุใบอนุญาต เทียบกับพระราชบัญญัติวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือ
ประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
จากนั้นบันทึกผลการตรวจประเมินใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ โดยให
กําหนดวันท่ีมีผลบังคับใชตอเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม 

 ผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นคําขอตออายุหลังจากท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุลง ซ่ึงการมีไว
ครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 โดยไมไดรับอนุญาต จะมี
ความผิดตามกฎหมาย 
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4. การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาตใหมีไวใน
ครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ กรณีใชในทางวิทยาศาสตร หรือสถานท่ี
จัดเก็บ 
4.1 ผูตรวจประเมินดําเนินการศึกษาขอมูลของผูยื่นคําขอ   
4.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอเทียบกับพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือ
ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ จากนั้นบันทึกผล
การตรวจประเมินใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ 
4.2.1 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

• กรณีพบขอบกพรอง กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแจงใหผูยื่นคําขอ
จัดสงเอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือยื่นคําขอใหม 
หากผูยื่นคําขอไมสามารถสงเอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมตามกําหนดเวลา กองควบคุมวัตถุเสพติดจะคืนคําขอ           
โดยแจงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ
ราชการ ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได  

• กรณีท่ีไมพบขอบกพรอง ใหนําเสนอเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต
ตอไป 

4.3 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล 
4.3.1 ผูไดรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ   

4.3.2 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการเฝาระวังสถานท่ีครอบครองวัตถุออก
ฤทธิ์ ท่ีนอกเหนือจากการครอบครองเพ่ือการผลิต โดยพิจารณาขอมูลจาก 
นโยบาย ขาวสาร ขอรองเรียน ปริมาณการใช ฯลฯ โดยอาจดําเนินการ
ตรวจสอบสถานท่ีครอบครองโดยมิแจงใหทราบลวงหนา  

4.3.3 การตรวจตออายุใบอนุญาต 
 ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

กองควบคุมวัตถุเสพติดจะตรวจสอบเอกสารเพ่ือตออายุใบอนุญาต เทียบ
กับพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ จากนั้นบันทึกผลการตรวจ
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ประเมินใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ โดยใหกําหนดวันท่ีมี
ผลบังคับใชตอเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม 

   ผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นขอตออายุหลังจากท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุลง                  
ซ่ึงการมีไวครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ โดยไมไดรับ
อนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมาย 

 
4.4 การตรวจติดตามกรณีพิเศษ 

 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึง 
 วัตถุออกฤทธิ์  โดยอาจมิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีขอรองเรียน  
(2) นโยบาย  
(3) ขอมูลขาวสารหรือเหตุอันสงสัย หรือพบการกระทําผิด 
(4) มติคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการใหดําเนินการตรวจสอบ 
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