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                                                ประวัติการแกไข 
แกไขครั้งท่ี วันท่ีประกาศใช รายละเอียดการแกไข 

2 17 กุมภาพันธ 2557 แกไขกระบวนงานเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
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1. ขอบขาย 

 เอกสารนี้กําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือการออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึง              
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ท่ีจะดําเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยเอกสารนี้กําหนดโดย
ยอถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ของการตรวจประเมินเพ่ือการ
อนุญาต การตรวจติดตามเฝาระวัง การตรวจตออายุใบอนุญาต   

  
2. นิยาม 
 ความหมายของคําท่ีใชในเอกสารนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตผลิต แบงบรรจุ นําเขา นําหรือสั่งเขา ครอบครอง 
จําหนาย ขาย สงออก โฆษณา ใชฉลาก รวมถึง สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ และออกเอกสาร
การอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับบริการ ท่ีผานการประเมินความสอดคลองตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด  

2.2 ผูยื่นคําขอ  หมายถึง  ผูประกอบการซ่ึงเปนบุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีประสงคจะขอ
ใบอนุญาตครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 

2.3 ผูรับอนุญาต หมายถึง  ผูไดรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ               
พ.ศ. 2522 

2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
2.5 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพักใชใบอนุญาต

หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
2.6 ใบอนุญาต หมายถึง  ใบอนุญาตครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2  
2.7 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดําเนินการตรวจประเมิน

เพ่ือออกใบอนุญาต รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน และการตออายุ
ใบอนุญาต 

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

เอกสาร เ พ่ือใหไดหลักฐานการตรวจประเมินและเพ่ือประเมินวาเปนไปตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.10 ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งท่ีไมเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ 
หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
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2.11 การตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต (Initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินผูยื่น
คําขอวาสามารถปฏิบัติไดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.12 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจติดตามผูไดรับ
อนุญาตทุกรายเพ่ือใหม่ันใจวาผูรับอนุญาตยังคงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติด             
ใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ 
หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ อยางสมํ่าเสมอ  

2.13 การตรวจตออายุใบอนุญาต (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลัง
การอนุญาตท่ีดําเนินการเม่ือครบรอบอายุใบอนุญาต เพ่ือทบทวนความสามารถของผูรับ
อนุญาตวาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไข
เพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

2.14  การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจประเมินโดยอาจไมแจง          
ใหทราบลวงหนา  

2.15 พนักงานเจาหนาท่ี หมายถึง ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติ              
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 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  เพ่ือตรวจประเมินความ

สอดคลองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไข
เพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3.2.2 การคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมินตองยึดหลักดังนี้ 
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3.2.2.1 ผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในเอกสารหลักเกณฑและเง่ือนไขวา
ดวยคุณสมบัติและประสบการณสําหรับผูตรวจประเมิน และ
ผูเชี่ยวชาญสําหรับการอนุญาต 

3.2.2.2 มีความเขาใจในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ 
หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และ
ข้ันตอนการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต 

3.2.2.3 มีความรูอยางแจมแจงในวิธีการตรวจประเมินท่ีเก่ียวของ และใน
เอกสารการตรวจประเมิน 

3.2.2.4 มีความรูความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมท่ีขอรับการอนุญาต
ตามทะเบียนรายชื่อผูตรวจประเมิน 

3.2.2.5 ปราศจากผลประโยชนท่ีอาจทําใหผูตรวจประเมินปฏิบัติตนอยาง
ไมเปนกลาง ไมนาเชื่อถือ หรืออยางไมเสมอภาค รวมท้ัง 

  (1) ผูตรวจประเมินตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากร
ภายใน (In-house Training) หรือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
ใหแกผูยื่นคําขอภายในระยะเวลา 2 ป ท่ีผานมา ซ่ึงอาจมี
ผลตอกระบวนการและการตัดสินใหการอนุญาต 

  (2) ผูตรวจประเมินตองไมเปนผูถือหุนในหนวยงานของผูยื่น              
คําขอ 

  (3) ผูตรวจประเมินตองไมมีแรงกดดันทางการคาและ/หรือ
การเงินใดๆ 

3.2.3 กอนทําการตรวจประเมิน หากยังไมไดมีการลงนามในสัญญาวาดวยการ
รักษาความลับและหนังสือแสดงความไม มีสวนไดสวนเสียไวกอน               
ใหคณะผูตรวจประเมิน ลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับ               
และหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

3.2.4 แจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมิน ใหผูยื่นคําขอทราบ 
  

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพ่ือการออกใบอนุญาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 หมวด ก, ข และ ค. 

3.3.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอเทียบกับพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือ
ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของจากนั้น
บันทึกผลการตรวจประเมินใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  
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3.3.2  การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
• กรณีพบขอบกพรอง กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแจงใหผูยื่นคําขอจัดสง
เอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือยื่นคําขอใหม หากผูยื่นคําขอไมสามารถสง
เอกสารแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามกําหนดเวลา กองควบคุม
วัตถุเสพติดจะคืนคําขอ โดยแจงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูยื่นคําขอทราบ
เปนหนังสือราชการ ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได  
• กรณีท่ีไมพบขอบกพรอง ใหนําเสนอเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

 
3.4 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล  

3.4.1 หลังจากผูยื่นคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว                
ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ รายเดือน และ
รายป ตามแบบ ย.ส. 6 และ ย.ส. 7 

3.4.2 ผูไดรับอนุญาตตองรักษาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือ
ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ   

3.4.3 กองควบคุมวัตถุเสพติด จะดําเนินการตรวจติดตามเฝาระวังสถานท่ี
ครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เพ่ือใชในการผลิตยาเสพติดให
โทษในประเภท 3 อยางนอย 1 ครั้งตอป  และดําเนินการพิจารณาปริมาณ
ครอบครองจากบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ รายเดือน และรายป ตาม
แบบ ย.ส. 6 และ ย.ส. 7 โดยแผนการตรวจติดตามเฝาระวังอาจปรับใหมี
การตรวจเยี่ยมบอยครั้งข้ึนหรือตรวจกรณีพิเศษ โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญท่ีมีผลตอกิจกรรม  
(3) มีขอรองเรียน  
(4) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการหรือมติคณะกรรมการ 
(5) ผลการตรวจประเมินท่ีผานมา 

• กรณีท่ีผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรอง ใหจัดทําสรุปภาพการตรวจสถานท่ีเสนอ
ผูอํานวยการกอง ตอไป 

• กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงานประจําเดือน และประจําป
ผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากนั้นผูรับอนุญาตตองจัดทําหลักฐานการแกไข 
และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา  
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ในการตรวจประเมินเพ่ือการอนุญาตมีไว 
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท 2 และการตออายุ 
 

 

• กรณีท่ีพบขอบกพรองใหแจงใหผูรับอนุญาตดําเนินการแกไข และวิเคราะหหาสาเหตุ 
และสงแนวทางการแกไขกลับมาใหกองควบคุมวัตถุเสพติด เพ่ือพิจารณา จากนั้น
เสนอผูอํานวยการกอง ตอไป 

• กรณีพบการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือ
คําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  คณะผูตรวจประเมิน จัดทํา
บันทึกคําใหการโดยระบุรายละเอียด ของความไมถูกตองลงในบันทึกคําใหการ และ
สรุปประเด็นจากการตรวจสอบ จากนั้นนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพ่ือพิจารณาดําเนินคดี หรือสงคณะอนุกรรมการพิจารณาพักใช หรือเพิกถอน 
แลวแตกรณี 

 
3.5 การตรวจตออายุใบอนุญาต 

ผูรับอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ กองควบคุม
วัตถุเสพติดจะตรวจสอบเอกสารเพ่ือตออายุใบอนุญาต เทียบกับพระราชบัญญัติยาเสพติด            
ใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือ
คําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของจากนั้นบันทึกผลการตรวจประเมินใบ
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ โดยใหกําหนดวันท่ีมีผลบังคับใชตอเนื่องจาก
ใบอนุญาตฉบับเดิม 

  ผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นขอตออายุหลังจากท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุลง ซ่ึงการมีไว
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดโทษในประเภท 2 โดยไมไดรับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมาย 

 
3.6 การตรวจติดตามกรณีพิเศษ 

 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีครอบครองยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 หมวด ก ข และ ค โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีขอรองเรียน  
(2) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ หรือมติคณะกรรมการ 
(3) มีเหตุสงสัยเก่ียวกับการครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 
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