


 

หลักเกณฑและเง่ือนไข  รหัส  RL-N2-9 

หนา         2/6           

แกไขครั้งที่    3 

ประกาศใชวันที่    

                01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตนําเขา 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  

(Acetic anhydride เฉพาะคราว)  
 
 
แกไขครั้งที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 

2 1 มกราคม 2557 เพิ่มการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกบัประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรือ่ง การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพในหัวขอ 3.4.1  

3 1 ตุลาคม 2557 1. ช่ือหลักเกณฑและเงือ่นไข โดยขยายความวาเปนการอนุญาตนําเขา 
    ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 Acetic anhydride เฉพาะคราว 

2. นิยาม โดยเพิ่มคําวา Acetic anhydride เฉพาะคราว ในคํานิยามของ 
   “การอนุญาต” และ “ผูย่ืนคําขอ” 
3. ข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
    ในประเภท 4 (Acetic anhydride เฉพาะคราว) ใหสอดคลองกบัการ 
    ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
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แกไขครั้งที่    3 

ประกาศใชวันที่    

                01/10/2557 

ในการตรวจประเมินเพื่อการอนญุาตนําเขา 
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  

(Acetic anhydride เฉพาะคราว)  
 
1. ขอบขาย 

 เอกสารน้ีกําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินเพื่อการออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 4 ที่จะดําเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยเอกสารน้ีกําหนดโดยยอ ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และรายละเอียดของข้ันตอนตางๆ ของการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาต การตรวจติดตามเฝาระวัง   

 
2. นิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในเอกสารน้ี มีดังตอไปน้ี 

2.1 การอนุญาต หมายถึง การอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 (Acetic anhydride 
เฉพาะคราว) ใหแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตที่ผานการประเมินความสอดคลองตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนด  

2.2 ผูย่ืนคําขอ  หมายถึง ผูประกอบการซึ่งเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสงคจะขอใบอนุญาตนําเขาซึ่งยา
เสพติดใหโทษในประเภท 4 (Acetic anhydride เฉพาะคราว) 

2.3 ใบอนุญาต หมายถึง  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
2.4 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เปนผูนําในการตรวจประเมินสถานที่ผลิต นําเขา

หรือสถานที่จัดเก็บ 
2.5 ผูตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการตรวจประเมินเพื่อออก

ใบอนุญาต  รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน  
2.6 คณะผูตรวจประเมิน หมายถึง กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ในการตรวจประเมิน  
2.7 พนักงานเจาหนาที่  หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   

  พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 2.8  การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง  กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระและจัดทําเปนเอกสาร   

      เพื่อใหไดหลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินวาเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ    
      พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ 
      หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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(Acetic anhydride เฉพาะคราว) 
2.9   ขอบกพรอง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   

              พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง   
              หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

2.10  การตรวจประเมินเพื่อการอนุญาต (Initial audit) หมายถึง การตรวจประเมินผูย่ืนคําขอวา 
        สามารถปฏิบัติไดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม  
        หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่ 
        เกี่ยวของ 
2.11  การเฝาระวัง และตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจติดตามผูไดรับอนุญาต 
        เพื่อใหมั่นใจวาสถานที่ที่ไดรับอนุญาตยังคงเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ  
        2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ 
        หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของสม่ําเสมอ  
2.12  การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจประเมินโดยอาจไมแจงใหทราบ  
        ลวงหนา  
2.13  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
2.14  คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไวในครอบครอง   
        ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช และการจัดทําบัญชีรับ จาย ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

 3.1 ทั่วไป 
  3.1.1 การตรวจประเมินจะดําเนินการสําหรับผูย่ืนคําขอที่อยูในเขตราชอาณาจักร  

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินข้ึนอยูกับความซับซอนของกิจกรรม 
3.1.3 ข้ันตอนการตรวจประเมิน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 (1)  การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
 (2)  การเตรียมการตรวจประเมิน  
 (3)  การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาต 

        3.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน และผูตรวจประเมิน 
                3.2.1   กองควบคุมวัตถุเสพติดจะแตงต้ังคณะผูตรวจประเมิน  และผูตรวจประเมินเพื่อตรวจ  

ประเมินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หรือฉบับแกไข
เพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหรือหลักเกณฑ 
หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือมาตรการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 4   

                3.2.2 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินจะทําอยางเปนทางการ โดยประกอบดวย หัวหนาผูตรวจ  
                          ประเมิน และผูตรวจประเมินอีกจํานวนหน่ึงตามความเหมาะสม ซึ่งตองกําหนดอํานาจ 
                          หนาที่ใหชัดเจน และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 
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 3.2.3 การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินตองยึดหลักดังน้ี 

 3.2.3.1 ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารหลักเกณฑและเงื่อนไขวาดวย
คุณสมบัติและประสบการณสําหรับผูตรวจประเมิน และผูเช่ียวชาญ 

 3.2.3.2 มีความเขาใจในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไข
เพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ และข้ันตอนการตรวจประเมิน
เพื่อการอนุญาต 

 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 หรืออยาง           ไมเสมอภาค รวมทั้ง 
  (1) ผูตรวจประเมินตองไมเคยใหคําปรึกษา หรือเปนวิทยากรภายใน (In-

house Training) หรือทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกผูย่ืนคําขอภายใน
ระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา ซึ่งอาจมีผลตอกระบวนการและการตัดสิน
ใหการรับรอง 

  (2) ผูตรวจประเมินตองไมเปนผูถือหุนในหนวยงานของผูย่ืนคําขอ 
  (3) ผูตรวจประเมินตองไมมีแรงกดดันทางการคาและ/หรือการเงินใดๆ 
3.2.4 กอนทําการตรวจประเมิน หากยังไมไดมีการลงนามในสัญญาวาดวยการรักษาความลับ

และหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียไวกอน ใหคณะผูตรวจประเมิน ลงนามใน
สัญญาวาดวยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไมมีสวนไดสวนเสีย ตองแจงช่ือผู
ไดรับการแตงต้ังเปนผูตรวจประเมิน ใหผูย่ืนคําขอทราบ 
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       3.3 การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตนําเขาซึง่ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  
             (Acetic anhydride เฉพาะคราว) 

            ผูตรวจประเมินตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอเทียบกับพระราชบัญญัติ           
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ 
หรือระเบียบ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดข้ึน จากน้ันบันทึกผลการตรวจประเมินใบรายการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ  
            กรณีพบขอบกพรอง ใหแจงผู ย่ืนคําขอใหดําเนินการแกไขหรือสงเอกสาร
เพิ่มเติม กลับมาที่กองควบคุมวัตถุเสพติดซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

        3.4 การตรวจปลอยยาเสพติดใหโทษในประเภท 4  
 ผูตรวจประเมิน เจาหนาที่ดานอาหารและยา กรมศุลกากร รวมกันตรวจสอบการนําเขา

กับเจาหนาที่ประจําดาน  โดยพิจารณาเอกสารประกอบการนําเขา ใบอนุญาตนําเขา 
ตรวจสอบรายการและสภาพของภาชนะบรรจุขนสง จากน้ันบันทึกขอมูลในบันทึกการ
ควบคุม  ตรวจสอบ วัตถุเสพติด และทําการปดผนึกบริเวณฝาเปดดวยลวดและ
ประทับตรา อ.ย. เพื่อปองกันการเปดสําหรับวัตถุเสพติดที่บรรจุใน  Isotank 

 ณ สถานที่ประกอบการ ผูตรวจประเมินควบคุมการช่ังนํ้าหนักรถขนสง และบันทึกขอมูล
บันทึกการควบคุมและตรวจสอบการนําเขาวัตถุเสพติด  

3.5 การเฝาระวังและการตรวจติดตามผล 
3.5.1 ตรวจสอบเอกสารการนําเขา ใหเปนไปตามเงื่อนไข ของใบอนุญาตนําเขา 

3.6 การตรวจกรณีพิเศษ 
3.6.1 กองควบคุมวัตถุเสพติดจะดําเนินการตรวจสอบสถานที่ครอบครองยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 4 โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) มีขอรองเรียน  
(2) มีนโยบาย มติคณะอนุกรรมการหรือมติคณะกรรมการ 

(3) มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 4 
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