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หนา                2/10           
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     01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางอตุสาหกรรม 
 
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 

 เอกสารน้ีกําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อการออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม ที่จะดําเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยเอกสารน้ีกําหนดโดยยอ 
ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต การตรวจ
ติดตามเฝาระวัง  

 
2. นิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในเอกสารน้ี มีดังตอไปน้ี 

2.1 การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ใหแกผูย่ืนคํา  
ขอรับใบอนุญาต ที่ผานการประเมินความสอดคลองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด  

2.2 ผูย่ืนคําขอ  หมายถึง  ผูประกอบการ ซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงคจะขอใบอนุญาตมีไวใน  
   ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

2.3 ผูรับอนุญาต หมายถึง  ผูไดรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
2.5 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไวในครอบครอง ตรวจสอบการ

เก็บรักษา 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 คณะอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไวในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บ

รักษา การใช และการจัดทําบัญชีรับ จาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่
ในการตรวจประเมิน  

2.10 พนักงานเจาหนาที่  หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2.11 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง  กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระและจัดทําเปนเอกสาร 
เพื่อใหไดหลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินวาเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   
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2.12 ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.  

2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ   

2.13 การตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต (Initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินผูย่ืนคําขอวาสามารถ
ปฏิบัติไดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ   

2.14 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจติดตามผูไดรับอนุญาตทุก
รายเพื่อใหมั่นใจวาสถานที่ที่ไดรับอนุญาตยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  

2.15  การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจประเมินโดยอาจไมแจงใหทราบลวงหนา  
 
3. ขั้นตอนการตรวจประเมินเพ่ือออกใบอนุญาต  
 3.1 ทั่วไป 
  3.1.1 การตรวจประเมินจะดําเนินการสําหรับย่ืนคําขอที่อยูในเขตราชอาณาจักร  

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

 3.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน 
3.2.1 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน  เพื่อตรวจประเมินใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

3.2.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินจะทําอยางเปนทางการ โดยประกอบดวย หัวหนาผูตรวจ
ประเมิน และผูตรวจประเมินอีกจํานวนหน่ึงตามความเหมาะสมซึ่งตองกําหนดอํานาจ
หนาที่ใหชัดเจน และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

3.2.3 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินตองยึดหลักดังน้ี 
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3.2.3.1 ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวย

คุณสมบัติและประสบการณสําหรับผูตรวจประเมิน และผูเช่ียวชาญ 
 3.2.3.2 มีความเขาใจในหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง และข้ันตอนการตรวจ

ประเมินเพื่อการอนุญาต 
 3.2.3.3 มีความรูอยางแจมแจงในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวของ และในเอกสาร

การตรวจประเมิน 
 3.2.3.4 มีความรูความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตาม

ทะเบียนรายช่ือผูตรวจประเมิน 
 3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ 

3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชนที่อาจทําใหสมาชิกในคณะผูตรวจประเมินปฏิบัติตน
อยางไมเปนกลาง 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 หากยังไมไดมีการลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับ

และหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียไวกอน ใหคณะผูตรวจประเมิน ลงนามใน
สัญญาวาดวยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย 

3.2.5 ตองแจงช่ือผูไดรับการแตงต้ังเปนผูตรวจประเมิน ใหผูย่ืนคําขอทราบ 
 3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน  

คณะผูตรวจประเมินดําเนินการศึกษาขอมูลของผูย่ืนคําขอ และจัดเตรียมบันทึกที่ใชในการตรวจ
ประเมิน  
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3.4 ข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 4                          

(กรณีรายใหม) 
3.4.1 การตรวจประเมินเอกสารประกอบการออกใบอนุญาต (กรณีรายใหม) 

ผูตรวจประเมินพิจารณาเอกสารประกอบคําขอ  สงเอกสารใหผู เช่ียวชาญเพื่อ
พิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมของปริมาณการใชยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 4      และจัดทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดเพื่อตรวจสอบประวัติการถูกดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ของผูขอรับอนุญาต   
       กรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอพบขอบกพรอง หรือปริมาณการ
ใชไมเหมาะสม กองควบคุมวัตถุเสพติดดําเนินการแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข
หรือทบทวน หรือจัดสงเอกสารเพิ่มเ ติม ซึ่ง เปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ   
        หากไมพบขอบกพรองผูตรวจประเมินเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ
สถานที่ครอบครองและพิจารณา   และเมื่อคณะอนุกรรมการใหความเห็นชอบแลวจึง
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป  

   3.5 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล  
3.5.1 หลังจากผูย่ืนคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว กองควบคุม         

วัตถุเสพติด จะตรวจสอบสถานที่และการมีไวในครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 
4 โดยตรวจสอบรายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และ
จัดเก็บรายงานประจําเดือน (ย.ส. 23) รายงานประจําป (ย.ส. 24) และบัญชีรับจาย 
ตลอดจนบันทึกการควบคุมการผลิต (ตย. 9) โดยจะตรวจติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  

3.5.2 ผูไดรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ           
พ.ศ 2522 หรือกฎกระทรวง หรือประกาศหรือระเบียบหรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ  หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือ
เงื่อนไขอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

3.5.3 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล จะดําเนินการ  ดังน้ี 
การอนุญาตมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม ตอง  
ไดรับการตรวจเฝาระวังทุกครั้งที่มีการใชสําหรับรายใหม หากไดรับอนุญาตใหมีการ 
Online ขอมูล กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการตรวจเฝาระวัง 3 เดือน/ 1 ครั้ง  
ทั้งน้ีแผนการตรวจติดตามเฝาระวังอาจปรับใหมีการตรวจเย่ียมบอยครั้งข้ึน  
 



 

หลักเกณฑและเง่ือนไข  รหัส            RL-N2-8 

หนา                7/10          

แกไขครั้งที่        3 

ประกาศใชวันที่    

     01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางอตุสาหกรรม 
3.5.4 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผลที่กําหนดแผนไวน้ี ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจ

ติดตามเฝาระวังโดยอนุโลม   
 กรณีที่ผลการตรวจประเมินไมพบขอบกพรองใหเสนอเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการ

อนุญาตตอไป 
                                   กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด หากพบขอบกพรองเลก็นอย ให 
                                     คณะผูตรวจประเมิน แจงผูประกอบการจัดสงแนวทางการแกไขและกําหนด  
                                     ระยะเวลาแลวเสร็จ จัดสงมาให กองควบคุมวัตถุเสพติด จากน้ันคณะผูตรวจ  
                                     ประเมิน จะดําเนินการตรวจติดตามการแกไข ณ สถานที่  

 กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หากพบขอบกพรองสําคัญให
คณะผูตรวจประเมิน จัดทําบันทึกคําใหการ และรวบรวมหลักฐาน  เพื่อ
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ตามลําดับ เพื่อพิจารณาพักใช หรือเพิกถอนตอไป  

 กรณีพบความผิดจากการจัดทําบันทึกการควบคุมการผลิต (ตย. 9) รายงาน
ประจําเดือน และประจําป ผิดพลาด ใหเขียนความผิดพลาดจากการตรวจสอบ
ที่แนบทายบันทึกการตรวจสอบสถานที่ ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากน้ันผูรับ
อนุญาตตองจัดทําหลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา 

 กรณีที่พบการกระทําที่ผิดกฎหมาย ใหจัดทําบันทึกคําใหการ และรวบรวม
หลักฐาน เสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป 

 กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงานประจําเดือน และ
ประจําปผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากน้ันผูรับอนุญาตตองจัดทํา
หลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา  

3.5.5 การตรวจกรณีพิเศษ  
  กองควบคุมวัตถุเสพติดอาจดําเนินการตรวจสถานที่ครอบครองยาเสพติดใหโทษโดย

อาจมิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม เชน ปรับปรุงสถานที่

ครอบครอง 
(3) ขอรองเรียน  
(4) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ มติคณะกรรมการ 
 
 



 

หลักเกณฑและเง่ือนไข  รหัส            RL-N2-8 

หนา                8/10           

แกไขครั้งที่        3 

ประกาศใชวันที่    

     01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางอตุสาหกรรม 
      3.6. ข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4     
           (กรณีรายเดิมขอตอเน่ือง) 

           3.6.1 การเตรียมการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินเพื่อการออกใบอนุญาต 
                 ผูตรวจประเมินพิจารณาเอกสารประกอบคําขอ และแจงใหกลุมกํากับดูแลหลังออกสู
ตลาด ตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
                 กรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอพบขอบกพรอง หรือปริมาณการใชไม
เหมาะสม กองควบคุมวัตถุเสพติดดําเนินการแจงใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขหรือทบทวน หรือ
จัดสงเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ 

  3.6.2 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน 
          3.6.2.1 กรณีที่ไมพบขอบกพรอง ใหผูตรวจประเมินสรุปขอมูลเสนอ     
                   คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลําดับ 

                        3.6.2.2 กรณีที่พบขอบกพรอง จะดําเนินการตอไปน้ี  
ใหผูย่ืนคําขอจัดสงเอกสารการแกไข หรือเพิ่มเติม จากน้ันกองควบคุมวัตถุเสพ
ติด พิจารณาความเหมาะสมของเอกสารที่แกไข หรือเพิ่มเติม และสรุปขอมูล
เสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลําดับ 

          3.6.2.3 กรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไขเอกสารประกอบคําขอภายในระยะเวลาที ่ 
                   กําหนดและใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และผลการตรวจสอบหลักฐานพบวาผูย่ืน             
                    คําขอมีการครอบครองยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะ 
                    ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

3.7 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล  
3.7.1 หลังจากผูย่ืนคําขอผานการตรวจประเมินและไดรับการอนุญาตแลว กองควบคุมวัตถุเสพติด 

จะตรวจสอบสถานที่มีไวในครอบครอง และตรวจสอบสําเนารายงานประจําเดือน (แบบย.ส. 
23) รายงานประจําป (แบบย.ส. 24) และจัดเก็บรายงานประจําเดือน (แบบย.ส. 23) รายงาน
ประจําป (แบบย.ส. 24) และบัญชีรับจาย ตลอดจนบันทึกการควบคุมการผลิต (ตย. 9) โดย
จะตรวจติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  

3.7.2 ผูรับอนุญาต ตองรักษาและปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงหรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติ
อื่นๆที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดข้ึน หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดให
โทษในประเภท 4  

 
 



 

หลักเกณฑและเง่ือนไข  รหัส            RL-N2-8 

หนา                9/10          

แกไขครั้งที่        3 

ประกาศใชวันที่    

     01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางอตุสาหกรรม 
3.7.3 การอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ในทางอุตสาหกรรม ตอง

ไดรับการตรวจเฝาระวัง 1 ครั้งตอ 3 เดือน โดยแผนการตรวจติดตามเฝาระวังอาจปรับ
ใหมีการตรวจเย่ียมบอยครั้งข้ึนและโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม เชน 

ปรับปรุงสถานที่ครอบครอง 
(3) ขอรองเรียน  
(4) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ หรือมติคณะกรรมการ 

3.7.4 การเฝาระวัง และตรวจติดตามผลที่กําหนดแผนไวน้ี ใหปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจ
ติดตามเฝาระวังโดยอนุโลม   

 กรณีที่ผลการตรวจประเมินไมพบขอบกพรองใหเสนอเพื่อพิจารณาคงไวซึ่งการ
อนุญาตตอไป 

 กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หากพบขอบกพรองเล็กนอย ให
คณะผูตรวจประเมิน แจงผูประกอบการ จัดสงแนวทางการแกไขและกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จ จัดสงมาให กองควบคุมวัตถุเสพติด  จากน้ันคณะผูตรวจ
ประเมิน จะดําเนินการตรวจติดตามการแกไข ณ สถานที่  

 กรณีสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หากพบขอบกพรองสําคัญให
คณะผูตรวจประเมิน จัดทําบันทึกคําใหการ และรวบรวมหลักฐาน  เพื่อ
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ตามลําดับ เพื่อพิจารณาพักใช หรือเพิกถอนตอไป  

 กรณีพบความผิดจากการจัดทําบันทึกการควบคุมการผลิต (ตย. 9) บัญชีรับจาย 
รายงานประจําเดือน และรายงานประจําป ผิดพลาด ใหเขียนความผิดพลาด
จากการตรวจสอบที่แนบทายบันทึกการตรวจสอบสถานที่ ใหแจงเตือนผูรับ
อนุญาต จากน้ันผูรับอนุญาตตองหาสาเหตุ และดําเนินการแกไข จัดสงหลักฐาน
การแกไขให คณะผูตรวจประเมินพิจารณา 

 กรณีที่พบการกระทําที่ผิดกฎหมาย ใหจัดทําบันทึกคําใหการ รวบรวมหลักฐาน 
และสรุปผล การตรวจติดตามเฝาระวังเสนอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เพื่อพิจารณาดําเนินการคดีตอไป 

 

 



 

หลักเกณฑและเง่ือนไข  รหัส            RL-N2-8 

หนา                10/10           

แกไขครั้งที่        3 

ประกาศใชวันที่    

     01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

ในทางอตุสาหกรรม 
 กรณีพบความผิดจากการจัดทําทะเบียนรับ/จาย รายงานประจําเดือน และ

ประจําปผิดพลาด ใหแจงเตือนผูรับอนุญาต จากน้ันผูรับอนุญาตตองจัดทํา
หลักฐานการแกไข และจัดสงกองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณา  

3.7.5 การตรวจกรณีพิเศษ  
   กองควบคุมวัตถุเสพติดอาจดําเนินการตรวจสถานที่ครอบครองยาเสพติดใหโทษโดยอาจ
มิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 

         (1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะลดหยอนลง 
 (2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม เชน ปรับปรุงสถานที่ 

ครอบครอง 
 (3) ขอรองเรียน  
 (4) นโยบาย มติคณะอนุกรรมการ มติคณะกรรมการ 
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