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ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางวิทยาศาสตร 
 
แกไขครั้งที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 

2 1 มกราคม 2557 เพิ่มการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกบัประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรือ่ง การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในหัวขอ 3.4.1 และ 3.6.1 

3 1 ตุลาคม 2557 แกไขข้ันตอนการตรวจประเมินทีเ่กี่ยวของกับกลุมกํากับดูแลกอนออกสู
ตลาดใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจบุัน 
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1. ขอบขาย 

 เอกสารน้ีกําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อการออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร ที่จะดําเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยเอกสารน้ีกําหนดโดยยอ ถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต การตรวจ
ติดตามเฝาระวัง  

 
2. นิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในเอกสารน้ี มีดังตอไปน้ี 

2.1  การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ใหแกผูย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาต ที่ผานการประเมินความสอดคลองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด  

2.2  ผูย่ืนคําขอ  หมายถึง  ผูประกอบการซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงคจะขอใบอนุญาตมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

2.3 ผูรับอนุญาต หมายถึง  ผูไดรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522 
2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
2.5 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไวในครอบครอง ตรวจสอบ  
       การเก็บรักษา การใช และการจัดทําบัญชีรับ จาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
2.6 ใบอนุญาต หมายถึง  ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  
2.7 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เปนผูนําในการตรวจประเมินสถานที่ผลิต   
       ครอบครองหรือสถานที่จัดเก็บ 
2.8 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อออก

ใบอนุญาต รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน 
2.9 คณะผูตรวจประเมิน หมายถึง กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการตรวจประเมิน  
2.10  พนักงานเจาหนาที่  หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให  
       โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
2.11  การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง  กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระและจัดทําเปนเอกสาร  
       เพื่อใหไดหลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินวาเปนไปที่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ  
       พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ  
       หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   
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2.12  ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.   
       2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ  
       หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   
2.13  การตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต (Initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินผูย่ืนคําขอวาสามารถ 
       ปฏิบัติไดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง  
       หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   
2.14  การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจติดตามผูไดรับอนุญาตทุกราย  
       เพื่อใหมั่นใจวาสถานที่ที่ไดรับอนุญาตยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือ 
       ฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทาง 
       ปฏิบัติที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  
2.15 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจประเมินโดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา 
2.16 พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.  
       2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 
3. ขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต  
 3.1 ทั่วไป 
  3.1.1 การตรวจประเมินจะดําเนินการสําหรับผูย่ืนคําขอที่อยูในเขตราชอาณาจักร  

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินข้ึนอยูกับขนาดพื้นที่ ความซับซอนของกิจกรรม 
3.1.3 ข้ันตอนการตรวจประเมิน  ประกอบดวย  3  ข้ันตอน  ดังน้ี 
 (1)  การคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
 (2)  การเตรียมการตรวจประเมิน  
 (3)  การตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต 

3.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
3.2.1 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมินเพื่อตรวจ

ประเมินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม 
หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

3.2.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินจะทําอยางเปนทางการ โดยประกอบดวย หัวหนาผูตรวจ
ประเมิน และผูตรวจประเมินอีกจํานวนหน่ึงตามความเหมาะสม  ซึ่งตองกําหนดอํานาจ
หนาที่ใหชัดเจน เมื่อคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมินแลวจะแจงใหผูย่ืน
คําขอทราบ 
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3.2.3 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินตองยึดหลักดังน้ี 

                   3.2.3.1 ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวยคุณสมบัติและ 
                            ประสบการณสําหรับผูตรวจประเมิน และผูเช่ียวชาญ 
                   3.2.3.2 มีความเขาใจในหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง และข้ันตอนการตรวจประเมิน

เพื่อการอนุญาต 
                   3.2.3.3 มีความรูอยางแจมแจงในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวของ และในเอกสารการตรวจ                       

ประเมิน 
                   3.2.3.4 มีความรูความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายช่ือ

ผูตรวจประเมิน 
                   3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ 

3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชนที่อาจทําใหสมาชิกในคณะผูตรวจประเมินปฏิบัติตนอยางไม
เปนกลาง ไมนาเช่ือถือ หรืออยางไมเสมอภาค รวมทั้ง 

  (1) ผูตรวจประเมินตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากรภายใน (In-
house Training) หรือทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกผูย่ืนคําขอภายใน
ระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา ซึ่งอาจมีผลตอกระบวนการและการตัดสิน
ใหการอนุญาต 

  (2) ผูตรวจประเมินตองไมเปนผูถือหุนในหนวยงานของผูย่ืนคําขอ 
  (3) ผูตรวจประเมินตองไมมีแรงกดดันทางการคาและ/หรือการเงินใดๆ 

3.2.4  กอนทําการตรวจประเมิน หากยังไมไดมีการลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับและ
หนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียไวกอน ใหคณะผูตรวจประเมิน ลงนามในสัญญาวา
ดวยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

3.2.5  ตองแจงช่ือผูไดรับการแตงต้ังเปนผูตรวจประเมิน ใหผูย่ืนคําขอทราบ 
3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน  

คณะผูตรวจประเมินดําเนินการศึกษาขอมูลของผูย่ืนคําขอ และจัดเตรียมบันทึกที่ใชในการตรวจ
ประเมิน  

3.4 ข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
(กรณีรายใหม) 

3.4.1 การประเมินเอกสารประกอบการออกใบอนุญาต (กรณีรายใหม) 
  ผูตรวจประเมินพิจารณาเอกสารประกอบคําขอ และพิจารณาปริมาณการใชยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 4 หรือสงเอกสารใหผูเช่ียวชาญพิจารณาปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 4 และแจงใหกลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาดตรวจสอบสถานที่ครอบครองและประวัติการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
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             กรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอพบขอบกพรอง หรือปริมาณการใชไม
เหมาะสม กองควบคุมวัตถุเสพติดดําเนินการแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขหรือทบทวน หรือ
จัดสงเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

3.4.2 การตรวจประเมินสถานที่เพื่อการออกใบอนุญาต (กรณีรายใหม) 

 โดยมีข้ันตอนการตรวจประเมิน  ประกอบดวย 6 ข้ันตอน     
3.4.2.1 การประชุมเปดการตรวจประเมิน (Opening meeting) 
- ประชุมเปดการตรวจประเมินเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการมาตรวจประเมินให

ผูรับการตรวจประเมินหรือผูแทนทราบ แนะนําคณะผูตรวจประเมินทบทวน
ขอบขายและวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 

- ช้ีแจงรูปแบบและวิธีการที่ใชในการตรวจประเมิน 
- สรางความสัมพันธในการสื่อสารระหวางผูตรวจประเมินและผูรับการตรวจประเมิน 
- ยืนยันความพรอมของทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปนสําหรับ

คณะผูตรวจประเมิน และความเปนปจจุบันของเอกสารที่ไดรับ 
- ยืนยันวันและเวลาในการปดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting) 
- ทําความเขาใจและแกไขขอของใจในจุดที่ยังไมชัดเจนในกําหนดการตรวจประเมิน 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
3.4.2.2 การตรวจประเมิน 

             การตรวจประเมินประกอบดวยการสัมภาษณ การตรวจเอกสารและบันทึก การ
สังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจ ใหบันทึกสิ่งที่ตรวจพบในบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะตองยืนยันจากแหลงขอมูลอิสระ
อื่นๆ เชน การสังเกต การวัด และการบันทึก  

   ในระหวางการตรวจประเมิน หัวหนาคณะผูตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ตรวจประเมินไดตามความเหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบจากผูรับการตรวจประเมิน 
เพื่อใหการตรวจประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจ
ประเมิน  
3.4.2.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน และการรายงานผลการตรวจประเมิน 

         สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทัง้หมดตองบันทึกไว และหลงัจากเสรจ็สิ้นการ 
                          ตรวจประเมิน คณะผูตรวจประเมินตองประชุมรวมกันเพือ่สรุปวาสิง่ที่ตรวจพบรายการ  
                       ใดถือเปนขอบกพรอง จากน้ันบันทึกผลการตรวจประเมินในบันทึกตรวจสอบสถานที่ และ

สรุปขอบกพรองที่พบไวในเอกสารแนบทายบันทึกการตรวจสอบสถานที่ (ถาม)ี 
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3.4.2.4 การประชุมปดการตรวจประเมิน (Closing meeting) 

            หลังจากการตรวจประเมินแลวเสร็จ คณะผูตรวจประเมินดําเนินการประชุมปด
การตรวจประเมิน เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจ
ประเมินหรือขอบกพรองที่พบจากการตรวจประเมิน(ถาม)ี เพื่อทําความเขาใจผลของการ
ตรวจประเมินใหถูกตองตรงกัน และลงช่ือรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือขอบกพรอง (ถามี) 
และสําเนาบันทึกผลการตรวจสอบสถานที่ใหผูรับการตรวจประเมิน หรือผูแทนทราบ  

   ในกรณีที่พบขอบกพรอง คณะผูตรวจประเมินจะแจงผูรับการตรวจประเมินทราบ และ
ใหผูรับการตรวจประเมินเสนอแนวทางการแกไขและปองกันขอบกพรองใหคณะผูตรวจ
ประเมินทราบ   
(1) กรณีที่ไมพบขอบกพรอง ใหคณะผูตรวจประเมินสรุปรายงานจัดสงใหกลุมกํากับ

ดูแลกอนออกสูตลาด เพื่อรวบรวมผลเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
ตามลําดับ 

(2) กรณีที่พบขอบกพรอง คณะผูตรวจประเมินยังไมสรุปรายงานเสนอกลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด  

   ซึ่งจะมีการดําเนินการใหผูย่ืนคําขอจัดสงผลการแกไขพรอมแนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณา จากน้ันกลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด พิจารณาความเหมาะสมของผลการ
แกไขและหลักฐานประกอบการพิจาณา และจัดสงสรุปรายงานใหกลุมกํากับดูแลกอน
ออกสูตลาด เพื่อรวบรวมผลเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการตอไป 
3.4.2.5 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด รวบรวมผลการตรวจประเมินเอกสาร และผลการ
ตรวจสอบความจําเปน ความเหมาะสมของปริมาณการใช และการตรวจประเมินสถานที่ 
เสนอคณะอนุอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
อนุญาตตอไป 
 

3.5 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล  
3.5.1 หลังจากผูย่ืนคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตตอง

จัดทํารายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และบัญชีรับจาย  
3.5.2 ผูไดรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 

2522 หรือกฎกระทรวง หรือประกาศหรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือ
เงื่อนไขอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 
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3.5.3 กองควบคุมวัตถุเสพติด จะตรวจสอบการมีไวในครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 

4 โดยตรวจสอบรายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) ตลอดจน
การจัดเก็บรายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และบัญชีรับจาย 
โดยจะตรวจติดตามเฝาระวังอยางสม่ําเสมอ  

3.5.4 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล จะดําเนินการ  ดังน้ี 
 ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร ตอง

ไดรับการพิจารณาจากขอมูลความเสี่ยงในการกระทําฝาฝนกฎหมายของผูรับอนุญาต 
ไดแก ขอมูลจากรายงานการใช การจัดสงรายงาน ประวัติการกระทําความผิด มติของ
คณะอนุกรรมการเปนตน เพื่อกําหนดความถ่ีและสถานที่ที่ถูกตรวจเฝาระวัง หรือ
ดําเนินการตรวจกรณีพิเศษซึ่งอาจปรับใหมีการตรวจเย่ียมบอยครั้งข้ึนและโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม เชน ปรับปรุงสถานที่            
          ครอบครอง 
(3) ขอรองเรียน  
(4) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ หรือมติคณะกรรมการ 

3.5.5 การตรวจติดตามผลที่กําหนดแผนไวน้ี ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจติดตามเฝาระวัง
โดยอนุโลม   

 กรณีที่ผลการตรวจประเมินไมพบขอบกพรองใหเสนอเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการ
อนุญาตตอไป 

 กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหคณะผูตรวจประเมิน แจง
เตือน และใหผูรับอนุญาตดําเนินการแกไข และจัดสงผลการแกไขพรอมแนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณามายังกองควบคุมวัตถุเสพติด 

 กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงานประจําเดือน และ
ประจําปผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากน้ันผูรับอนุญาตตองจัดทํา
หลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา  

 กรณีที่พบการกระทําที่ผิดตามกฎหมาย ใหจัดทําบันทึกคําใหการ และรวบรวม
หลักฐาน เสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาดําเนินคดี 
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3.6. ข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4    

(กรณีรายเดิมขอตอเน่ือง) 
3.6.1 การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพื่อการออกใบอนุญาต 

       ผูตรวจประเมินพิจารณาเอกสารประกอบคําขอ และแจงใหกลุมกํากับดูแลหลังออกสูตลาด 
ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
       กรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอพบขอบกพรอง หรือปริมาณการใชไม
เหมาะสม กองควบคุมวัตถุเสพติดดําเนินการแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขหรือทบทวน หรือ
จัดสงเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

      3.6.2 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
3.6.2.1 กรณีที่ไมพบขอบกพรอง ใหผูตรวจประเมินสรุปขอมูลเสนอคณะอนุกรรมการและ       
         คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลําดับ 

                3.6.2.2 กรณีที่พบขอบกพรอง จะดําเนินการตอไปน้ี  
ใหผู ย่ืนคําขอจัดสงเอกสารการแกไข หรือเพิ่มเติม จากน้ันกองควบคุมวัตถุเสพติด 
พิจารณาความเหมาะสมของเอกสารที่แกไข หรือเพิ่มเติม และสรุปขอมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลําดับ 

3.6.2.3 กรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไขเอกสารประกอบคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด   
         และใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และผลการตรวจสอบหลักฐานพบวาผูย่ืนคําขอมีการ 
         ครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการตาม 
         กฎหมายตอไป 

3.7  การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล  
3.7.1 หลังจากผูย่ืนคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว กองควบคุมวัตถุเสพติด จะ

ตรวจสอบสถานที่และการมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และตรวจสอบ
สําเนารายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และจัดเก็บสําเนารายงาน
ประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และทะเบียนรับจาย โดยจะตรวจติดตามผล
อยางสม่ําเสมอ  
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3.7.2 ผูไดรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพรบ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศหรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  

3.7.3 ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ในทางวิทยาศาสตร ตองไดรับการ
พิจารณาจากขอมูลความเสี่ยงในการกระทําฝาฝนกฎหมายของผูรับอนุญาต ไดแก ขอมูลจาก
รายงานการใช การจัดสงรายงาน ประวัติการกระทําความผิด มติของคณะอนุกรรมการเปนตน 
เพื่อกําหนดความถ่ีและสถานที่ที่ถูกตรวจเฝาระวัง หรือดําเนินการตรวจกรณีพิเศษซึ่งอาจปรับให
มีการตรวจเย่ียมบอยครั้งข้ึนและโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม เชน ปรับปรุง  
(3) สถานที่ครอบครอง 
(4) ขอรองเรียน  
(5) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ หรือมติคณะกรรมการ 

3.7.4 การตรวจติดตามผลที่กําหนดแผนไวน้ี ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจติดตามเฝาระวังโดยอนุโลม  

 กรณีที่ผลการตรวจประเมินไมพบขอบกพรองใหเสนอเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการ
อนุญาตตอไป 

 กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหคณะผูตรวจประเมิน แจง
เตือน และใหผูรับอนุญาตดําเนินการแกไข และจัดสงผลการแกไขพรอมแนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณามายังกองควบคุมวัตถุเสพติด 

 กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงานประจําเดือน และ
รายงานประจําปผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากน้ันผูรับอนุญาตตอง
จัดทําหลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา  

  กรณีที่พบการกระทําที่ผิดตามกฎหมาย ใหจัดทําบันทึกคําใหการ และรวบรวม
หลักฐาน เสนอคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาดําเนินคดี หรือสง
คณะอนุกรรมการพิจารณา แลวแตกรณี 
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