
ด่วนที่สด
ที สธ ๑๐๐๓..๓/ว ๑๓ 0 ๙๙ . «,แ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑ ๑ ๐ ๐ ๐

ฅ เ สิงหาคม ๒๕:๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือให้จ ัดทำนัญซีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับกัญซาผ่านระบบสารสนเทศ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข ้า จำหน่าย หรือมืไว้ในครอบครองซี่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (กัญขา)
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ สธ ๑๐๐๓.๗/(£๖๐๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒£๖๓

ด ้วยม าต ร า ๓๔/๔ แห่งพระราฃบ ัญญ ัต ิยาเสพติดให ้โทษ พ.ศ. ๒๔๒๒ และท ี่แก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม  
กำหนดให้ผู้ร ับอนุญาตผลิต นำเข ้า จำหน่าย หรือมืไวัIนครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใบประเภท ๔ ต้องจัดทำ 
บ ัญข ีร ับจ ่ายยาเสพต ิดให ้โทษ และเสนอรายงาน ต ่อ เลขาธ ิการคณ ะกรรมการอาห ารและยาเป ็น รายเด ือน และ 
รายป ี โดยร ูป แบ บ ขอ งบ ัญ ฃ ีร ับ จ ่ายและรายงาน  ให ้เป ็น ไป ต าม ท ี่ค ณ ะก รรม ก ารยาเส พ ต ิด ให ้โท ษ ก ำห น ด  
ซ ึ่งส ำน ัก งาน คณ ะก รรม ก ารอ าห ารแล ะยาได ้ม ีห น ังส ือขอ ให ้ท ่าน เร ่งร ัดการจ ัดท ำบ ัญ ข ีร ับ จ ่ายแล ะรายงาน  
เก ี่ยวกับกัญขาผ่านระบบสารสนเทศ รายละเอ ียดตามท ี่อ ้างถ ึง

ท ่านย ังไม ่จ ัดทำบ ัญข ีร ับจ ่ายและรายงาน หรือจ ัดทำแล้วแต ่ข ้อม ูลย ังไม ่เป ็นป ีจจ ุบ ัน จึงขอความร่วมมือให ้ท ่าน 
■ รายงานข้อมูลตั้งแต่ได้ร ับอนุญาตจนถึงวันที' ๓๑ กรกฎาคม  ๒๔๖๓ ผ ่าน ระบบสารสน เทศของสำน ักงาน  
ค ณ ะก รรม ก ารอาห ารและยา ภายในวันท ี่ ๑๐  ลิงหาคม ๒๔๖๓ เพ ื่อส ำน ักงาน คณ ะกรรม การอาห ารและยา 
จะไต ้รวบรวมข ้อม ูลและนำเสนอต่อคณะกรรมการควบค ุมยาเสพต ิดให ้โทษต ่อไป ท ั้งน ี้ หากพบปีญหาในการ 
รายงานข ้อม ูลผ ่านระบบสารสนเทศ ขอให ้ท ่านต ิดต ่อเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ร ับผ ิดขอบ คือ นางสาวบ ุณณ ดา ห ิร ัญเจริญ 
นางสาว อ าร ียา ไฃยเจร ิญ  นางสาว จาร ุณ ี แดงอ่อน และนางสาว ธ ิดาร ัตน ์ ศร ืว ิข ัย ทางหมายเลขโทรศ ัพท ์ 
๐ ๒๔๙๐ ๗๓๔๓ และ ๐ ๒๔๙๐ ๗๗๔๔ อนึ่ง ผ ู้ท ี่ฝ ่าผ ิบ การดำเน ิน การด ้งกล ่าว  ต ้องระวางโทษปรับไม ่เก ิน 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

ส ำน ักงาน ค ณ ะกรรม การอาห ารแล ะยา ไต ้ตรวจสอบข ้อม ูลในระบบสารสนเทศแล ้วพบว ่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภท'รา บุญเสรีม)
รองเลขาธิการ ปฎิบ้ตราซการแทน 

การคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
โทร. ๐ ๒๔๙๐ ๗๓๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๔๙๐ ๗๗๔๐



\

ที ลธ ๑๐๐๓.๗/ (£ b  0  <ร)

ถนนติวานนทํ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
0 เ เมษายน ๒๕๖๓

เรือง ขอให้เร่งรัดการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับกัญชาผ่านระบบลารลนเทค
เรียน ผู้รันอนุญาตผลิด นำ.ข้า จ0"หน่าย หรือมิไว้ในครอบครองชีงยา,ลพติดให้โทษในบระเภท ๕ (กัญชา)

ตามพระราชบัญญัติยาเลพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ช3แก้,.ขเพมเติม'โดย พระราชบัญญัติยาเลพตด 
ใหโทษ (ฉบับที ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ และประกาศทเกี่ยวข้อง มีบทบัญญัติเกียวกับการห้~บัญชีรับจ่ายและรายงาน 
ยาเลพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) เพอให้การควบคุมการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์หางการแพทย์หรือ 
การคกษาวิจัยเป็นไปอย่างมีประลิทธิภาพน่องกันการรัวใหลออกนอกระบบ ดัง,น้ี

(๑) มา?'รา ๓๔/๔ บัญญัติว่^ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย หริอมีไว้ในครอบครองจึ่ง 
ยาเลพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ต้องจัดให้มีก-รทำบัญชีรับจ่''ยยาเลพติดให้โทษในประเภท ๕ และเลนอ 
รายงานต ่อเลขาธ ิการคณะกรรมการอาหารและยาเป ีนรายเต ิอนและรายป ี โดยรูปแบบของบัญชีรับจ่ายฯ 
ให้เป็นไปตามแบบทคณะกรรมการควบคุมย''เสพติดให้โทษกำหนด

(๒) ประก-คคณะกรรมการควบคุมยาเลพติดให้โทษ .รึอง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่าย 
และรายงานเกียวกับ การผลิต การนำเข้า การล่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองจึ่งยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ค. ๒๕๖๒ กำหนดรูปแนบบัญชีรับจ่''ยรายงานประจำเดีอนและประจำบ1 .พ่ีอ'ให้ 
ผู้รับอนุญาตฯ จัดทำข้อมลรายละเอยคการรับจ่ายฆ-นลพติดให่ไIหษในประ.ภท ๕ (กัญซา) โดย1,กี่บรักษา 
บญซีดังกล่าวไว้และพร้อมที่จะแลดงต่อพนักงานเจ้าหนาทีไดัทเกเวล )ชณะเปิดดำเนินการ อย่างน้อยห้าปินับแต่ 
วันลงรายการวันสุดท้ายในบัญชี ลำหรับรายงานประจำเดือนและประจำปี ให้จัดทำเบนสองฉบับ ฉบับหน่ึงเทบไวั 
ณ สถานพ่ีที,ไดัรับอนุญาต อีกฉบับหนึ่ทสนอต่อ.ลขารืก''รคณะกรรมก'รอ'หารและย''ภายในลานลิบวันนับแต่ 
วันลิ้นเดือนหรือส้ินปิแล้วแตกรณิ รกยละ.อิยดตาม QR code ต้านล่าง

(๓) มาตรา ๗0๙๑ บัญญัติว่า ผู้รับอนุญาตฯ ใดฝ่าผนมาตรา ๓๔/๔ จะมีบทลงโทษ คอ ระวาง 
โทษ,บ่รับ1โม่เกีน ๔๐.๐๐๐ บ0ท

เพี่อเป็นการอ่-นวยความสะดวกแก่ผู้ใเบอนุญาต*' สำนักงานคณะกรรมการอกหารและยาไต้จัดทำ 
ระบบสารลนเทศเพี่อให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาบันทีกข้อมลลำหรับการจัดทำบัญชีรับจ่าย รายงานประจำเดือน 
และประจำปีผ่านระปบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ W eb Application เพอให้ผู้รับอนุญาตฯ สามารถจัดทำบัญชีและ 
รายงานฯ ล่งสำนักงานคณะกรรมการอาห”ร,เละยาตามทีกฎหม'1ยกํ"หบด ชีง.ต้อบรมก''รเช้ง'''นระบบ..ละ 
บระซาสัมพันธ์ให้ผู้เกียวข้องไปแล้วเมีอเดือนมกราคม -  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่จ''ทการตรวจลอบข้อมูลในระบบฯ 
พบว่า ยังมีผู้'รับอนุญาตๆ ทรายงานข้อมูลในระบบไม่เป็นปีจจุบัน ลำนักงานคณะกรรมการอาหารและยรจํงข'อให้ 
ท่านดำเน้นการรายงาน,ข้อมูลผ่า,น'ระบบส'-รลนเ1ทศการ'ใช้กัญชาVทงเก''ร!แพ'V!ย์ไห้เ,ปีนปีจจุบัน’โดย!เรืว ทั้งนี้ ไต้แนบ 
ค่มีอการ'ใช้งานระบบลารลนเทศม,าต้วยแต้ว รายละ.อียดตาม QR cooe ต้านล่าง

จึงเรียนม''เพอโบรดพจารณาดำเนินการด้วย จะเป็นพระคุณ

กองควบคุมวัตถุเสพติด
โทร. ๐ ๒๕๘0 ๗๗๗๓ 
เทรสาร ๐ ๒๕'?:๐ ๗๗๗๒

ขอแลลงคว'':มนับถือ

(นางสา'(สุกัทรา ปญ1̂
รองเลขาธิการ ปฎํบตรา'ชการแทน
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1;ระทาท-. 1รัอง พ ู่‘.อส์าหรัน คู่มํ๗ ™ รัน 
กำหนดแนบ สทานพย0บาล ผู้บ'1เข้าผู้ผลิร


