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การสร้างบญัชผีูใ้ช้งานและการก�าหนดรหสัผ่าน สามารถด�าเนนิการได้ทีส่�านกังานพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  [www.egov.go.th] 
กรณีที่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 
หากมี ปัญหาในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@dga.or.th หรือ 
โทร  (+66) 0 2612 6000  โทรสาร (+66) 0 2612 6011-12  

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชา
ส�าหรับผู้รับอนุญาตน�าเข้า ส่งออก ผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) 
จ�าหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท  5 เฉพาะกัญชา

ส่งเอกสารขอใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุเสพติด (มีอายุ 1 ปี)
มายัง  กองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 5 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. 
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ นางสาวดลฤทัย มะลิรักษ์ โทร 0 2590 7772
หากมกีารเปลีย่นแปลง เช่น เจ้าหน้าทีโ่อนย้าย หรอืลาออก ให้ผูร้บัอนญุาต/ผูด้�าเนินการ
แจ้งมายัง อย. เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานดังกล่าวส�าหรับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นทันทีด้วย

 กรณีเป็นผู้ด�าเนินกิจการ มีความประสงค์
ขอใช้งานระบบด้วยตนเอง 

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ (ตัวจริง)

2. ส�าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ�าตัว         
เจ ้าหน้าที่ของรัฐ/หนังสือเดินทางและ         
ใบอนญุาตท�างาน (แล้วแต่กรณ)ี ของผูใ้ช้งาน 
พร้อมรับรองส�าเนาถกูต้อง (ทีย่งัไม่หมดอายุ 
ณ วันที่ยื่นเอกสาร)

3. เฉพาะกรณีผู ้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล          
ให้ส่งส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แสดงช่ือผู้มีอ�านาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ฉบับล่าสุด

แบบฟอร์ม    
ขอใช้ระบบ

แบบฟอร์ม    
ขอใช้ระบบ

คู่มือการใช้
งานระบบ
สารสนเทศ

 กรณเีป็นผูร้บัมอบอ�านาจ มคีวามประสงค์
ขอใช้งานระบบ 

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบ
สารสนเทศ พร้อมตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 
ต่อ ผู้รับมอบอ�านาจ 1 คน

2. ส�าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ�าตัว          
เจ ้าหน้าที่ของรัฐ/หนังสือเดินทางและ        
ใบอนญุาตท�างาน (แล้วแต่กรณ)ี ของผูใ้ช้งาน 
ระบบและของผู้มอบอ�านาจพร้อมรับรอง
ส�าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด (ที่ยังไม่หมด
อายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร)

3. เฉพาะกรณผีูร้บัอนญุาตเป็นนติบิคุคล ให้ส่ง
ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
แสดงชื่อผู้มีอ�านาจ ลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ฉบบัล่าสดุ 

เข้าระบบผ่าน Chrome browser  โดยพิมพ์ค�าว่า Skynet 
หรือพิมพ์ URL : https://privus.fda.moph.go.th/
เลือกผู้ประกอบการและเลือกสถานที่ที่ต้องการด�าเนินการบันทึกข้อมูล
เมือ่ผูร้บัอนญุาตมกีารบนัทกึข้อมูลการด�าเนนิการเกีย่วกบักัญชาผ่านระบบสารสนเทศเรยีบร้อยแล้ว
ผู้รับอนุญาตสามารถส่งรายงานรายเดือนและรายปีผ่านระบบสารสนเทศได้ทันที        
ระบบจะประมวลผลเป็นบัญชี และรายงานตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้โดยอัตโนมัติ         
ผูร้บัอนญุาตไม่ต้องจัดส่งรายงานเป็นเอกสารซ�า้อกีคร้ัง  เป็นการลดภาระงานของผูร้บัอนญุาต                                     

ขั้นตอนที่ 1
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

OPEN ID

ขั้นตอนที่ 2
ขอใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 3
บันทึกข้อมูลในระบบ

สารสนเทศ
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แจ้ง :

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. ส่วนประกอบ/ความแรง 3. ขนาดบรรจุ 4. รูปแบบขอผลิตภัณฑ์

5. ชื่อผู้ผลิต 6. เลขที่ใบอนุญาตผลิต 7. รายละเอียด 8. ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล

ขั้นตอนการด�าเนินการของผู้รับอนุญาต
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต

เมื่อท่านเป็นผู้รับอนุญาตผลิตและมีการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อจ�าหน่ายให้กับสถานพยาบาล 
ท่านจ�าเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
# แนวทางการขอเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์
1.  แจ้งความจ�านงรับสิทธิ์ดังกล่าวผ่านทาง อย. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ จะตรวจสอบข้อมูล
กับกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ก่อนการรับสมัคร
2.  เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ที่ https://www.gs1th.org/get-a-barcode/ เพื่อศึกษาข้อมูลและเริ่มกรอก
ใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้ข้ามไปด�าเนินการข้อ 6

เอกสารการสมัครบาร์โค้ด

3.  จดัเตรยีมเอกสารประกอบ และให้ผู้มอี�านาจลงนามประทับตรา (ถ้าม)ี โดยดรูายการเอกสารท่ีต้องใช้ได้จาก 
https://www.gs1th.org/ pricing/#1
กรณีสมัครในนามโรงพยาบาล (ผอ.รพ. เป็นผู้มีอ�านาจท�าการ ลงนามรับรองส�าเนาทุกฉบับ)
กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้:  1. หนังสือที่แสดงการจัดตั้งโรงพยาบาล   4. บัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร รพ. (ถ้ามี)
       2. หนังสือที่แสดงการแต่งตั้ง ผอ.รพ.    5. หนังสือที่แสดงงบการเงิน (ถ้ามี) 
       3. ส�าเนาบัตรประชาชน ผอ.รพ.
4. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองส�าเนาทั้งหมดมาที่สถาบันฯ โดยอัพโหลดในระบบสมัครบาร์โค้ดออนไลน์ หรือส่ง
เอกสารมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ : สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมัครบาร์โค้ดโครงการกัญชาฯ) 
       เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยี เชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
5.  เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติกลับทางอีเมล์ที่ลงไว้ในใบสมัคร
6. หลังจากได้รับอนุมัติเลขหมายแล้ว ผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์ต้องตอบรับโดยการลงทะเบียนข้อมูลสินค้าในระบบฐาน
ข้อมูล GS1 TH
7.  สามารถแสดงข้อมูลท่ัวไปของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่น SmartBar จากการสแกนสัญลักษณ์บาร์โค้ด          
ค้าปลีก ชนิด EAN-13 และสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่รองรับการตรวจสอบย้อนกลับชนิดGS1 DataMatrix ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์

การสร้างบญัชผีูใ้ช้งานและการก�าหนดรหัสผ่าน สามารถด�าเนนิการได้ท่ีส�านกังานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล (องค์การมหาชน) (สพร.)  
[www.egov.go.th] กรณท่ีีเคยสร้างบญัชผีูใ้ช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขัน้ตอนน้ีไปได้ หากมปัีญหาในการสมคัรเพือ่สร้างบญัชีผูใ้ช้งาน 
โปรดติดต่อ contact@dga.or.th หรือโทร  (+66) 0 2612 6000  โทรสาร (+66) 0 2612 6011-12

ส่งเอกสารขอใช้งานระบบสารสนเทศเก่ียวกับวัตถุเสพตดิ (มีอาย ุ1 ปี) มายงั  กองควบคมุวตัถเุสพตดิ ชัน้ 5 อาคารเงนิทนุหมนุเวยีน     
ยาเสพติด อย. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ นางสาวดลฤทัย มะลิรักษ์ 
โทร 0 2590 7772
หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เจ้าหน้าที่โอนย้าย หรือลาออก 
ให้ผู้รับอนุญาต/ผู้ด�าเนินการแจ้งมายัง อย. เพื่อขอยกเลิกสิทธิการใช้งานระบบ

เข้าระบบผ่าน Chrome browser  โดยพิมพ์ค�าว่า Skynet 
หรือพิมพ์ URL : https://privus.fda.moph.go.th/o
เลือกผู้ประกอบการและเลือกสถานที่ที่ต้องการด�าเนินการบันทึกข้อมูล
ผู้รับอนุญาตจะต้องบันทึกข้อมูลการด�าเนินการผลิตและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัโดยเรว็ท่ีสุด เนือ่งจากข้อมลูนีจ้ะเป็นข้อมลูตัง้ต้นให้กบัสถานพยาบาลในการจ่ายผลติภณัฑ์กญัชาให้กบัผูป่้วย
หากท่านไม่บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศ  สถานพยาบาลจะไม่สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยได้
และเมื่อเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับอนุญาตสามารถส่งรายงานรายเดือนและรายปีผ่านระบบสารสนเทศได้ทันที 
ระบบจะประมวลผลเป็นบัญชี และรายงานตามที่กฎหมายก�าหนดให้โดยอัตโนมัติ  

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์

กัญชาฯ ที่ได้รับอนุญาต

ผลิตและจ�าหน่าย

ขั้นตอนที่ 2
สมัครเป็นสมาชิกของ 

GS1 Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.gs1th.org/
cannabis/
หรือติดต่อคุณจิราภรณ์ 
โทร 02-345-1199 หรือ
อเีมล์ jirapornc@gs1thailand.org
*** ส�าหรับผู้ประกอบการกัญชา 
ทางการแพทย์จะได้รบัสทิธิ ์สมคัร
เลขหมายบาร ์โค ้ด GTIN-13 
โครงสร้าง 99 เลขหมาย ในอัตรา
ค่าบ�ารงุสมาชกิ 3,000 บาท/ปี ฟรี
หนึง่รอบบลิ และทางสถาบนัฯ จะ
เริ่มด�าเนินการ เรียกเก็บค่าบ�ารุง
สมา ชิกในรอบบิลถัด ไปตาม
เง่ือนไขที่ก�าหนด และหากไม่
ต้องการใช้เลขหมายบาร์โค้ดแล้ว 
กรุณาแจ้งยกเลิกกับทางสถาบันฯ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ***

ใบสมัคร GTIN-13

ขอใช้ระบบเอง

คู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ

มอบอ�านาจให้
ผู้อื่นใช้ระบบ

ใบสิทธิพิเศษโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 3
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

OPEN ID

ขั้นตอนที่ 4
ขอเข้าใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 5
บันทึกข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศ

รายละเอียดหนังสือเวียน
ผู้ประกอบการ
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สารบัญ

เส้นทางการเคลื่อนที่ของกัญชา

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชา ส�าหรับผู้รับอนุญาตน�าเข้า 

ส่งออก ผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) จ�าหน่ายและครอบครอง 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

ขั้นตอนการด�าเนินการของผู้รับอนุญาตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 

บทที่ 1 ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน OPEN ID 

ส่วนที่ 1 บัญชีผู้ใช้งาน Open ID 

ตอนย่อยที่ 1 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

ตอนย่อยที่ 2 การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

บทที่ 2 การเข้าระบบสารสนเทศกัญชา

บทที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการน�าเข้า

บทที่ 4 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิต (ปลูก) 

ขั้นตอนที่ 1 การจ่ายสิ่งที่ปลูก 

ขั้นตอนที่ 2 การปลูก 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บเกี่ยว 

ขั้นตอนที่ 4 ก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุ 

บทที่ 5 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายพืช

3

4

 

5

9

9

9

16

18

24

31

32

35

40

45

52
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สารบัญ

57

58

63

66

76

83

92

98

103

105

106

107

110

111

112

บทที่ 6 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิตสารสกัด/ผลิตต�ารับ 

ขั้นตอนที่ 1 การจ่ายวัตถุดิบผลิตสกัด/ต�ารับ 

ขั้นตอนที่ 2 การผลิตสารสกัด/ต�ารับ 

ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุสารสกัด/ต�ารับ 

บทที่ 7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

 

บทที่ 8 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการครอบครอง 

บทที่ 9 ขั้นตอนการรับคืนผลิตภัณฑ์

 

บทที่ 10 ขั้นตอนการดูบัญชีและรายงานประจ�าเดือน และประจ�าปี 

ภาคผนวก  

 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบสารสนเทศเก่ียวกับวัตถุเสพติด          

กรณีผู้ด�าเนินกิจการขอใช้งานระบบด้วยตนเอง

 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบสารสนเทศเก่ียวกับวัตถุเสพติด         

กรณีผู้รับมอบอ�านาจขอใช้งานระบบ 

 หนังสือเวียนเร่ือง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชาฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและ

จ�าหน่าย พร้อมทั้งลงทะเบียนข้อมูลสินค้าที่ระบุรุ่นการผลิตผ่าน Application 

Smart Bar

 หนังสือเวียนเรื่อง ขอให้เร่งรัดการจัดท�าบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับกัญชา

ผ่านระบบสารสนเทศ

 หนังสือเวียนเรื่อง ขอความร่วมมือให้จัดท�าบัญชีรับจ่ายและรายงานเก่ียวกับ

กัญชาผ่านระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก�าหนดแบบการจัดท�า

บัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การน�าเข้า การส่งออก การจ�าหน่าย 

การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
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ส่วนที่ 1     บัญชีผู้ใช้งาน Open ID 

  การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการก�าหนดรหัสผ่าน สามารถด�าเนินการได้ที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) (สพร.) [www.egov.go.th] กรณีที่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 

และหากมีป ัญหาในการสมัครเพื่อสร ้างบัญชีผู ้ ใช ้งาน โปรดติดต ่อ contact@dga.or.th หรือโทร                                       

(+66) 0 2612 6000 โทรสาร (+66) 0 2612 6011-12 โดยแจ้งว่า มีปัญหาในการขอ Open ID 

  ตอนย่อยที่ 1 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

 1.  ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมนู “สร้างบัญชีชื่อ

บทที่ 1

ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
OPEN ID
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 2.  อ่านข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง แล้วกดตกลง

 3.  ผู้ใช้งานกรอกชื่อจริง-นามสกุล จากนั้น click “ถัดไป”
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 4.  ผู้ใช้งานกรอกเลขประจ�าตัวประชาชน จากนั้น click “ถัดไป”

 5.  ผู้ใช้งาน click ยืนยันด้วยรหัสเลเซอร์โค้ด 
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 6.  ผู้ใช้งานกรอก วัน เดือน ปีเกิด และรหัสเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชน จากนั้น click “ยืนยันตัวตน”

 7.  จากนั้น click “ถัดไป”
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 8.  ผู้ใช้งานกรอกเบอร์มือถือ และอีเมล จากนั้น click “ถัดไป”

 9.  ผู้ใช้งาน click ยืนยันมือถือ
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10.  กรอกรหัส OTP จาก SMS จากนั้น click “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ”

 

11.  จากนั้น click “ถัดไป”
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12.  ผู้ใช้งาน ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน จากนั้น click “ถัดไป”

13.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้น click “สมัครสมาชิก”
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  ตอนย่อยที่ 2 การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันเลข 13 หลัก ให้เข้าสู่ระบบเพื่อด�าเนินการยืนยันเลข 13 หลัก ดังนี้ 

 1.   ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมนู “เข้าสู่ระบบ”
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 2.  กดที่ “ผู้ใช้” และเลือก “บัญชีของฉัน”

 3.  เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไขข้อมูล



18 คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

  ผูร้บัอนญุาตน�าเข้า ส่งออก ผลติ จ�าหน่ายและมไีว้ในครอบครองยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา 

มหีน้าทีใ่นการจดัท�าบญัชรีบั – จ่ายยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา รายงานประจ�าเดอืนและรายงาน

ประจ�าปีตามทีก่ฎหมายก�าหนด ดังนัน้ เพ่ือเป็นการลดภาระการด�าเนนิงานของผูร้บัอนญุาต ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร 

และยาจงึได้พฒันาระบบสารสนเทศกญัชาขึน้ ให้ผูร้บัอนญุาตน�าเข้า ส่งออก ผลติ จ�าหน่ายและมไีว้ในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา บันทึกข้อมูลรายละเอียดการด�าเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับกัญชา     

เพื่อให้ระบบประมวลผลเป็นบัญชีรับ - จ่าย รายงานประจ�าเดือนและรายงานประจ�าปีตามท่ีกฎหมายก�าหนด       

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ก่อนการเข้าใช้งานระบบผู้รับอนุญาตจะต้องด�าเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดการสร้าง

บัญชีผู้ใช้งานได้จากบทที่ 1 และหากมีการด�าเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้วแต่ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อ

ได้ที่ contact@dga.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โทรสาร (+66) 0 2612 6011-12 โดยแจ้งว่า       

ลืมรหัสผ่าน

  นอกจากน้ีผู้รับอนุญาตจะต้องด�าเนินการขอใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุเสพติดก่อนเช่นกัน         

โดยการขอใช้งานระบบนี้จะต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกป ีโดยมีรายละเอียดการด�าเนินการดังนี้

   ขั้นตอนการขอใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุเสพติด

  ผู้รับอนุญาตส่งเอกสารขอใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุเสพติดมายัง กองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 5 

อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ นางสาวดลฤทัย มะลิรักษ์ โทร 0 2590 7772 

หรือส่งเอกสารมาตามที่อยู่ คือ หนังสือถึงผู้อ�านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุ

เสพตดิ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท์ ต�าบลตลาดขวญั อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 590 7772-3 โทรสาร 02 590 7772 โดยส่งเอกสารตัวจริง ประกอบการ

ของเปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน ดังนี้ 

บทที่ 2

การเข้าระบบสารสนเทศกัญชา
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  กรณีเป็นผู้ด�าเนินกิจการ มีความประสงค์ขอใช้งานระบบด้วยตนเอง 

 1.  หนงัสอืแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบสารสนเทศเกีย่วกับวตัถเุสพตดิ กรณผีูด้�าเนนิกจิการขอใช้งานระบบ 

ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มในภาคผนวก) พร้อมส�าเนา 1 ชุด

 2.  ส�าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าทีข่องรฐั/หนงัสอืเดนิทางและใบอนญุาตท�างาน (แล้วแต่กรณ)ี 

ของผู้ขอใช้งานระบบ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง ของผู้ขอใช้งาน ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร 

 3.  เฉพาะกรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ส่งส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงช่ือผู้มีอ�านาจ            

ลงนามผูกพันบริษัทฯ ฉบับล่าสุด
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  กรณีเป็นผู้รับมอบอ�านาจ มีความประสงค์ขอใช้งานระบบ 

 1.  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบสารสนเทศเก่ียวกับวตัถุเสพตดิกรณผีูร้บัมอบอ�านาจขอใช้งานระบบ 

(แบบฟอร์มในภาคผนวกซึ่งระบุระยะเวลามอบอ�านาจ ไม่เกิน 1 ปี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ   

ผู้รับมอบอ�านาจ 1 คน [แนะน�าให้จัดท�า 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอ�านาจ]) พร้อมส�าเนา 1 ชุด 
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 2.  ส�าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าทีข่องรฐั/หนงัสอืเดนิทางและใบอนญุาตท�างาน (แล้วแต่กรณ)ี 

ของผู้ขอใช้งานระบบ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง ของผู้ขอใช้งาน ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร 

 3.   เฉพาะกรณีผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ส่งส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงช่ือผู้มีอ�านาจ            

ลงนามผูกพันบริษัทฯ ฉบับล่าสุด 

 4.  ส�าเนาบตัรประชาชน/บตัรประจ�าตัวเจ้าหน้าทีข่องรฐั/หนงัสอืเดนิทางและใบอนญุาตท�างาน (แล้วแต่กรณ)ี 

ของผู้มอบอ�านาจ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ ยื่นเอกสาร 

  หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และด�าเนินการเพิ่มสิทธิ

ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วันท�าการ ทั้งนี้ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศได้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่

วันที่ยื่นเอกสาร โปรดสอบทานความถูกต้อง ความครบถ้วน การรับรองส�าเนา การเลือกและลงรายการต่าง ๆ  

ก่อนยื่นเอกสาร และข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับ

ความสะดวก ในการด�าเนินการ

*ส�าคัญ* 
หากมอบอ�านาจเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เจ้าหน้าที่โอนย้าย หรือ

ลาออก ให้ผู้รบัอนญุาต/ผู้ด�าเนนิการแจ้งมายงั อย. เพือ่ขอยกเลกิสทิธิการใช้งาน

ดังกล่าว ส�าหรับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นทันทีด้วย

  ขั้นตอนการเข้าระบบสารสนเทศกัญชา

 1.  เข้าระบบผ่าน Chrome browser  โดยพิมพ์ค�าว่า Skynet 

  หรือพิมพ์ URL : https://privus.fda.moph.go.th/
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 2.  เลือกเมนู “ผู้ประกอบการ”

 3.  ด้านบนขวาจะแสดงชือ่ผูท้ีเ่ข้าใช้งานระบบ กรณุาตรวจสอบความถกูต้อง ถ้าไม่ถกูต้องโปรดแจ้งกองควบคมุ

วัตถุเสพติด เพื่อด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในระบบ หากข้อมูลแสดงชื่อ            

ผู้ใช้งานระบบถูกต้องแล้ว เลือกชื่อสถานประกอบการที่ต้องการบันทึกข้อมูลรายงาน
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 4.  เลือก “Profile” เพื่อดูว่าสถานประกอบการของตนเองมีใบอนุญาตอะไรบ้าง

   เลือก “Input data” เพื่อบันทึกข้อมูลการรับ – จ่ายเกี่ยวกับกัญชาตามใบอนุญาตแต่ละประเภท

  เลือก “Report” เพื่อดูรายงานประจ�าเดือนและประจ�าปี ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก�าหนด
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  ผู้รับอนุญาตน�าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อมีการด�าเนินการน�าเข้ากัญชาตามที่ได้

รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบันทึกข้อมูลการด�าเนินการในระบบสารสนเทศทันที เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง

กระบวนการอืน่ต่อไป โดยขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูน�าเข้าจะเป็นการบันทกึข้อมลูกัญชาทีม่กีารน�าเข้าประเทศและ

บันทึกข้อมูลการจ่ายกัญชาที่น�าเข้ามาเท่านั้น

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการน�าเข้า ด�าเนินการดังนี้

 1.  เลือก Input data และเลือกใบอนุญาตน�าเข้าที่มีการด�าเนินการ

บทที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการน�าเข้า
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 2.  เลือก Input data เพื่อบันทึกข้อมูล

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลของสิ่งที่น�าเข้า

   GTIN / Internal Code หมายถึง รหัสผลิตภัณฑ์หรือส่วนของกัญชาท่ีตั้งข้ึนเองภายในหน่วยงาน    

อาจจะเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรอืเป็นตัวเลขกไ็ด้ เพือ่ให้ทราบว่าการด�าเนินการน�าเข้านีเ้ป็นของ

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนของกัญชาใด 

   Lot No หมายถึง Lot No ของผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป สารสกัดหรือส่วนของกัญชาอาจะเป็น Lot No 

ตามที่ต่างประเทศก�าหนดมา หรือจะเป็น Lot No ท่ีต้ังข้ึนใหม่เองของหน่วยงานก็ได้ (แนะน�าให้ใช้    

Lot No ตามที่ต่างประเทศก�าหนด)

   ปริมาณทั้งหมดท่ีน�าเข้าจริง หมายถึง ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือส่วนของกัญชาที่มีการน�าเข้าทั้งหมด    

ไม่ใช่ปริมาณที่ขออนุญาตน�าเข้าตามใบอนุญาต
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   วนัทีด่�าเนินการ หมายถงึ วนัทีด่�าเนินการน�าสิง่ท่ีน�าเข้าผ่านด่านเข้ามาในประเทศ เลือกวนัท่ีด�าเนนิการ 

โดยกดลูกศร ชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น หากปี พ.ศ. ในระบบ แสดงเป็น ค.ศ. กรุณา

ตรวจสอบ การตั้งค่า วัน เดือน ปี ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แสดงเป็นปี พ.ศ.

   ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ หมายถึง ชื่อและที่อยู่ของบริษัทต้นทางจากต่างประเทศ 

   ชื่อประเทศ หมายถึง ประเทศต้นทางเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือส่วนของกัญชา เลือกชื่อประเทศโดยการ

กดลูกศรชี้ลง เลือกชื่อประเทศต้นทาง

   ใบอนุญาต หมายถึง เลขที่ใบอนุญาตจากประเทศต้นทาง (ถ้ามี)

   ทะเบียนต�ารับ หมายถึง หมายเลขทะเบียนต�ารับของผลิตภัณฑ์กัญชาที่น�าเข้า (ถ้ามี)

   ชื่อพันธุ์กัญชา หมายถึง ชื่อพันธุ์ของกัญชาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา (ถ้ามี) หรือ ชื่อพันธุ์ของ

ส่วนของกัญชาที่น�าเข้ามา 

   ส่วนของกัญชา หมายถึง ส่วนของกัญชาที่น�าเข้า เช่น เมล็ดพันธุ์ เนื้อเยื่อ ใบแห้ง ช่อดอกแห้ง เป็นต้น

   ชื่อสารส�าคัญ ชื่อการค้า ปริมาณสารส�าคัญ และขนาดบรรจุ หมายถึง ช่ือสารส�าคัญ ช่ือการค้า 

ปริมาณสารส�าคัญและขนาดบรรจุต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้า
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   หน่วยของส่ิงท่ีน�าเข้า หมายถงึ หน่วยของผลิตภณัฑ์ เช่น ขวด เป็นต้น หรอืหน่วยของส่วนของกัญชา เช่น 

กรัม มิลลิกรัม กรณีน�าเข้าเมล็ดให้เลือกหน่วยเป็นเมล็ด กรณีน�าเข้ากิ่งช�าให้เลือกหน่วยเป็นกิ่ง เป็นต้น

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับจ่าย

   เลือกวันที่ที่ด�าเนินการจ่ายสิ่งที่น�าเข้ามาไปด�าเนินการต่อ 

   เลือกวัตถุประสงค์การจ่าย เช่น จ่ายเพื่อผลิตปลูก จ่ายไปผลิตต�ารับ 
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   ถ้าเลือกวัตถุประสงค์เป็นจ่ายให้ ฝ่าย QC สุ่มตัวอย่างตรวจสอบ จะต้องกรอกผลการวิเคราะห์ด้วย      

ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

   กรณผีลวเิคราะห์ไม่ผ่านต้องบนัทกึหวัข้อผลวเิคราะห์หรือสาเหตท่ีุไม่ผ่านด้วย โดยการกดปุ่มผลวเิคราะห์ 

แล้วกรอกรายละเอียดของหัวข้อผลวิเคราะห์ที่ไม่ผ่าน

   กรอกปริมาณที่มีการ รับ (รับคืน) – จ่าย ให้กับสถานที่อื่น หรือจ่ายภายในของผู้รับอนุญาตเอง 

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม

 3.  เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

  ข้อมูลที่บันทึกจะแสดงในตารางด้านล่าง สังเกตว่ารายการท่ีบันทึกจะเป็นพื้นสีขาว นั่นแสดงว่าข้อมูลท่ี

บันทึกยังไม่ส่งเข้ามายังฐานข้อมูลของส�านักงานคณะกรรการอาหารและยา 
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 4.  กดปุม่บนัทกึรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยงักระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

  รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน         

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

 5.  ข้อมลูทีบ่นัทกึแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมลูอยูด้่านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมลูในวันต่อไปให้ click เลอืก

ที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป 
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  ที่กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูลจะ

เป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน 

 6.  เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลครั้งต่อไป หากเป็นรายการเดิมให้เลือกท่ีกล่องข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียด

ของการน�าเข้าที่เคยบันทึกไปแล้ว ไม่ควรแก้ไขข้อมูลสิ่งที่น�าเข้า

 7.  บันทึกข้อมูลใหม่ในส่วนของ INPUT DATA เท่านั้น

 8.  หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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  ผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อมีรับสิ่งที่จะใช้ปลูกกัญชามาแล้ว 

ต้องมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่ได้รับมาถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้ทันที เช่น รับสิ่งที่ใช้

ปลูกกัญชามาจากบริษัท A ให้แจ้งบริษัท A ว่าได้รับข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องขอให้ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลด้วย 

เป็นต้น หากผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา บันทึกข้อมูลเข้าระบบ                

โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูตัง้ต้นก่อนนัน้ เมือ่หน่วยงานต้นทางทีส่่งข้อมลูมาให้มกีารแก้ไขข้อมลู ข้อมลูทีด่�าเนนิการ

บันทึกเข้าระบบไปแล้วจะเกิดความเสียหายได้ และข้อมูล ที่บันทึกไปแล้ว อาจถูกลบออกจากระบบทั้งหมด           

ดังนั้นขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลทุกครั้งด้วย

  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการปลูก จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การจ่ายสิ่งที่ใช้ปลูก

  2. การปลูก

  3. การเก็บเกี่ยว

  4. การแบ่งบรรจุ

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการปลูก ด�าเนินการดังนี้

 1.  เลือกใบอนุญาตผลิตปลูก

บทที่ 4

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
การผลิต (ปลูก)
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 2.  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิตมีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน กดเลือกขั้นตอนย่อย

   จ่ายสิ่งที่ปลูก : เป็นขั้นตอนการจ่ายสิ่งที่จะใช้ปลูกในครั้งนั้นมาเตรียมไว้ที่แปลงปลูก

   ปลูก : เป็นขั้นตอนการน�าสิ่งที่ปลูกมาเริ่มด�าเนินการ เช่น เพาะเมล็ดหรือปักก่ิงช�า พร้อมทั้งใส่              

รายละเอียดการปลูกต่าง ๆ ว่าได้ต้นกัญชาเท่าไร และมีต้นตายก่อนเก็บเกี่ยวเท่าไน

   เก็บเกี่ยว : เป็นขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการปลูกเพื่อน�าไปผลิตต�ารับหรือสารสกัด หรือ

เป็นผลผลิตที่สามารถน�าไปปลูกต่อได้ เช่น เมล็ดหรือกิ่งช�า

   ก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุ : เป็นการก�าหนดชื่อและรหัสให้กับสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การจ่ายสิ่งที่ปลูก

   เลือกสิ่งที่จะใช้ปลูก และเลือกสิ่งที่ใช้ปลูก สามารถค้นหาสิ่งที่ใช้ปลูกได้

   ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลการจ่ายสิ่งที่ปลูก กรุณาตรวจสอบความถูกต้องว่าสิ่งที่ได้รับมาใช้ปลูกกัญชา      

ถกูต้องหรอืไม่ ปรมิาณทีร่บัมาถกูต้องหรอืไม่ หากไม่ถกูต้องกรณุาตดิต่อผูท้ีจ่่ายสิง่ทีป่ลกูมาให้ท่านก่อน

จะบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป
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   บันทึกข้อมูลการจ่ายสิ่งที่ปลูก

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น

   กรอกปริมาณที่มีการ รับ(รับคืน) - จ่าย

   เลือกวัตถุประสงค์การรับ - จ่าย

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม



34 คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา
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   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้คลิก

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป 

   กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูล

จะเป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน

   หากต้องการแก้ไขหรอืลบข้อมลูเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการท่ีต้องการ

2.2 ขั้นตอนที่ 2 การปลูก

   เลือกเมนู ปลูก และเลือกสิ่งที่จะใช้ปลูก สามารถค้นหาข้อมูลสิ่งที่ใช้ปลูกได้
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   ตรวจสอบข้อมูลสิ่งที่จะใช้ปลูกว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลการปลูก

   บันทึกข้อมูลการปลูกกัญชา

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น

   กรอกปริมาณที่มีการ รับ(รับคืน) – จ่ายสิ่งที่ปลูก

   กรณีมีการคัดเมล็ดทิ้งให้ใส่จ�านวนเมล็ดที่คัดทิ้งในช่องจ�านวนที่คัดทิ้ง
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   เมื่อเพาะเมล็ดหรือส่วนที่ใช้ปลูกแล้ว ได้ต้นกล้าทั้งหมดกี่ต้น ให้ใส่ในช่อง จ�านวนต้นกล้าที่ปลูกได้

   เมื่อด�าเนินการย้ายปลูกเรียบร้อยแล้ว ระหว่างรอเก็บเกี่ยวหากมามีความเสียหายเกิดขึ้นกับต้นกัญชา 

จนท�าให้ต้นกัญชาตายหรือเสียหายให้บันทึกจ�านวนต้นที่ตายหรือเสียหายด้วย

   กรอกพื้นที่ปลูก และเลือกหน่วยของพื้นที่ปลูก

   ใส่หมายเลขพืน้ทีป่ลกู ข้อควรระวงั!!!!! หมายเลขพืน้ทีถ้่าเหมอืนกนัระบบจะน�าผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้มา

รวมกนัทัง้หมด แต่หากหมายเลขพืน้ทีป่ลกูต่างกนั ระบบจะไม่น�าผลผลิตมารวมกนั ดงันัน้ หากต้องการ

แยกผลผลิตที่ปลูกได้ในแต่ละแปลง ต้องใส่หมายเลขพื้นที่ปลูกแตกต่างกันด้วย

   กรอกวิธีการปลูก
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ตัวอย่างการบันทึก 

   จ่ายเมล็ดพันธุ์กัญชามา 100 เมล็ด มีการคัดเมล็ดที่ฝ่อทิ้งไป 10 เมล็ด จากนั้นจึงน�าไปเพาะในถาด    

เพาะเมล็ด ใช้พื้นที่การเพาะ 2 ตารางเมตร

   เมื่อเมล็ดกัญชางอกแล้ว พบว่า มีเมล็ดกัญชาเพียง 87 เมล็ดเท่าน้ันท่ีงอก จึงด�าเนินการย้ายปลูก          

ซึง่ระหว่างการย้ายปลกูมีต้นกญัชาเสยีหาย 3 ต้น จงึสามารถย้ายกญัชาลงกระถางได้เพยีง 84 ต้นเท่านัน้

   ในระยะท�าใบ ต้นกัญชาเป็นราเสียหายไปจ�านวน 14 ต้น จึงเหลือต้นกัญชาที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ได้เพียง 70 ต้นเท่านั้น

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
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   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยงักระบวนงานอ่ืนหรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาต อืน่ ๆ  ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา
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   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป 

   กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูล

จะเป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ

2.3  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บเกี่ยว

   เลือกเมนู เก็บเกี่ยว และเลือกพื้นที่ปลูกที่ต้องการเก็บเกี่ยว สามารถค้นหาพื้นที่การเก็บเกี่ยวได้
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   ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ปลูกว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนท่ีจะบันทึกข้อมูลผลผลิตท่ีได้จากการเก็บเก่ียว เช่น 

ตรวจสอบหมายเลขพื้นที่ปลูก ตรวจสอบจ�านวนต้นกัญชาที่ปลูกได้ในพื้นที่นั้น เป็นต้น หากข้อมูล            

ไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยว

   บันทึกข้อมูลผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น



42 คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

   เลือกลักษณะผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้

   กรอกปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้

   เลือกหน่วยของผลผลิต 

    หากผลผลิตเป็น ช่อดอก ใบ กิ่ง (ใช้ส�าหรับผลิตต�ารับ) ล�าต้น ราก ให้ใช้หน่วยเป็น กรัม

    หากผลผลิตเป็นเมล็ด ให้ใช้หน่วยเป็น เมล็ด

    หากผลผลิตเป็นกิ่งช�า ให้ใช้หน่วยเป็น กิ่ง

   เลือกวัตถุประสงค์การจ่าย 
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    วัตถุประสงค์ “ท�าให้แห้งและแบ่งบรรจุ” หมายถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิตสดมาแล้วท�าให้ผลผลิต

น้ันแห้งก่อนน�าไปด�าเนนิการผลติต�ารบัต่อไป ต้องกรอกข้อมลูเพิม่เตมิคอื ปริมาณท่ีได้จากการท�าให้

แห้งและ %Loss on drying

    วัตถุประสงค์  “น�าไปท�าลาย”  หมายถึง  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เกิดความเสียหายไม่สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ต่อได้ต้องน�าไปท�าลายเท่านั้น  ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมคือ  ลักษณะของท่ีท�าลาย        

วันที่ท�าลาย และรายละเอียดการท�าลาย

    วัตถุประสงค์ “ท�าความสะอาดและแบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุ” หมายถึง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้เป็นผลผลิตสด น�าไปผลิตต�ารับแบบใช้วัตถุดิบสด ดังนั้นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้หากมีการ        

ท�าความสะอาดก่อนให้เลือก “ท�าความสะอาดและแบ่งบรรจุ” หากเก็บเก่ียวแล้วบรรจุถุงส่งให้

สถานที่ผลิตต�ารับเลยให้เลือก “แบ่งบรรจุ”
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    วตัถุประสงค์ “ปรบัยอดลด” หรอื “ปรบัยอดเพิม่” หมายถึง น�า้หนกัของผลผลติมกีารเปลีย่นแปลง 

เช่น ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เป็นผลผลิตสด มีการคายน�้าออกท�าให้น�้าหนักลด เป็นต้น

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา
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   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป 

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ

2.4  ขั้นตอนที่ 4 ก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุ

   เลอืกเมน ูแบ่งบรรจุ และเลอืกผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วได้เพือ่ก�าหนด Lot No ให้กบัผลผลตินัน้ ๆ สามารถ

ค้นหาผลผลติทีต้่องการ ได้ 
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   ตรวจสอบข้อมูลผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้ว่าถกูต้องหรอืไม่ก่อนท่ีจะน�าไปก�าหนด Lot No ให้กบัผลผลตินัน้ ๆ

   บนัทกึข้อมลูของผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้

   เลอืกวนัทีด่�าเนินการ โดยกดลกูศรชีล้ง แล้วกดเลอืกวนัท่ีจากปฏทิินเท่านัน้

   กรอกปรมิาณทีจ่ะแบ่งบรรจุ หมายถึง ปริมาณท่ีต้องการแบ่งบรรจใุนครัง้นัน้ ๆ
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   เลอืกวตัถปุระสงค์การจ่าย 

    เลอืกวตัถปุระสงค์ “แบ่งบรรจุ” ในกรณทีีต้่องการส่งต่อผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้ให้กบัผูร้บัอนญุาตอืน่ 

เมื่อด�าเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังใบอนุญาตจ�าหน่าย หากท่านมี   

ใบอนุญาตจ�าหน่ายหลายใบกรุณาเลือกเลขท่ีใบอนุญาตจ�าหน่ายที่ถูกต้องด้วย เพื่อด�าเนินการ

จ�าหน่ายผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ไปยังผู้รับอนุญาตอื่นต่อไป หากท่านไม่มีใบอนุญาตจ�าหน่ายจะไม่

สามารถส่งต่อผลผลิตของท่านไปยังผู้อื่นได้

    เลอืกวตัถปุระสงค์ “จ่ายเพือ่ครอบครอง” ระบบจะส่งต่อข้อมลูทีบ่นัทกึไปยงัใบอนญุาตครอบครอง

ของตนเอง หากท่านมีใบอนุญาตครอบครองหลายใบ กรุณาเลือกเลขที่ใบอนุญาตครอบครอง           

ที่ถูกต้องด้วย หากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมูลไปได้ และอาจท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อข้อมูลได้
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    เลือกวัตถุประสงค์ “จ่ายเพื่อผลิตต�ารับ/สกัด” ระบบจะส่งต่อข้อมูลท่ีบันทึกไปยังใบอนุญาต       

ผลติ (แปรรปู/สกดั) หากท่านมใีบอนญุาตผลติ (แปรรปู/สกดั) หลายใบ กรณุาเลอืกเลขทีใ่บอนญุาต

ผลติ (แปรรูป/สกัด) ทีถ่กูต้องด้วย หากไม่มีใบอนญุาตดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมลูไปได้ 

และอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้

    เลือกวัตถุประสงค์ “จ่ายเพื่อผลิตปลูก” ระบบจะส่งต่อข้อมูลที่บันทึกไปยังใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 

หากท่านมีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) หลายฉบับ กรุณาเลือกเลขที่ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ที่ถูกต้องด้วย 

หากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมูลไปได้ และอาจท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่อข้อมูลได้

   ก�าหนดรหัส (GTIN หรือ Internal code) และก�าหนด Lot No ให้กับผลผลติกัญชาแต่ละชนิด
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   ก�าหนดวนัทีห่มดอาย ุ(ถ้าม)ี 

   กรอกปริมาณต่อหน่วยที่บรรจุได้ ระบบจะค�านวณจ�านวนท่ีบรรจุได้ให้อัตโนมัติ และกรอกหน่วย            

ขนาดบรรจุ เช่น ถงุ กล่อง ลงั คันรถ เป็นต้น

   กรอกหมายเหตุทีต้่องการบนัทกึเพ่ิมเติม

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

  กรณเีกบ็เกีย่วช่อดอกได้ทัง้สิน้ 100,000 กรัม ต้องการจะส่งให้สถานท่ีผลติท่ี A จ�านวน 20,000 กรมั สถานท่ี 

ผลิตที่ B จ�านวน 40,000 กรัม และส่งต่อไปยังสถานที่ผลิตของตนเอง จ�านวน 40,000 กรัม ให้ท�าการแบ่งบรรจุ 

3 ครั้ง โดยที่ทั้ง 3 ครั้งต้องใส่ Lot No และ GTIN / Internal Code เหมือนกัน

  ครั้งที่ 1 ต้องการจะส่งให้สถานที่ผลิตที่ A จ�านวน 20,000 กรัม 
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  ครั้งที่ 2 ต้องการจะส่งให้สถานที่ผลิตที่ B จ�านวน 40,000 กรัม

  ครั้งที่ 3 ส่งต่อไปยังสถานที่ผลิตของตนเอง จ�านวน 40,000 กรัม 

 

   เมือ่บันทกึข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่เพ่ิมรายการ (ปุ่มสฟ้ีา)

   รายการทีบ่นัทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูท่ีบันทึกยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมลูท่ีบันทึกว่าถูกต้องหรอืไม่
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   กดปุม่บนัทกึรายงาน  (ปุ่มสเีหลอืง)  เพือ่ส่งข้อมลูไปยงักระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน        

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป 

   กล่องข้อมลูจะแสดงยอดคงเหลอืของแต่ละรายการด้วย หากข้อมลูไม่มยีอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมลูจะ

เป็นสีเทา และจะเลือ่นลงไปอยูด้่านล่าง ส่วนกล่องข้อมลูท่ียงัมยีอดคงเหลอืจะแสดงอยูด้่านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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  ผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) เสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อมีการปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต

กัญชาเรียบร้อยแล้ว จะส่งต่อผลผลิตท่ีได้ไปด�าเนินการในส่วนต่าง ๆ นั้น ให้บันทึกข้อมูลเป็นการจ�าหน่ายพืช      

เช่น ต้องการน�าช่อดอกท่ีเกบ็เกีย่วได้ส่งต่อให้กบัผูผ้ลิต (สกัด) เพือ่น�าไปท�าผลติภัณฑ์กัญชาต่อไป ผูป้ลกูจะต้องบันทึก 

ข้อมูลในการจ�าหน่ายพืช ส่งข้อมูลไปยังผู้ผลิตสกัดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาต่อไป 

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายพืช

 1.  เลอืกใบอนญุาตจ�าหน่าย และเลอืกจ�าหน่ายพืช สามารถค้นหาส่วนของกญัชาท่ีต้องการจ�าหน่ายได้

บทที่ 5

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
การจ�าหน่ายพืช
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 2.  เลอืกรายการทีต้่องการจ�าหน่าย

 3.  ตรวจสอบข้อมลูผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วได้ทีจ่ะส่งต่อไปด�าเนนิการในขัน้ตอนต่อไปว่าถกูต้องหรอืไม่ หากพบว่า

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลต้นทางก่อนการบันทึกข้อมูลการจ�าหน่าย

 4.  บันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายพืช
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   เลอืกวนัทีด่�าเนินการ โดยกดลกูศรชีล้ง แล้วกดเลอืกวนัท่ีจากปฏทิินเท่านัน้

   กรอกปรมิาณทีรั่บ – จ่าย หน่วยจะขึน้ให้อัตโนมตัิ

   เลอืกวตัถปุระสงค์การจ่าย
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   o วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพื่อขาย” หมายถึง กรณีต้องการจ�าหน่ายผลผลิตไปยังผู้รับอนุญาตอื่น 

จากนั้น กดค้นหาใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตปลายทาง

   กรอกหมายเหตุทีต้่องการบนัทกึเพ่ิมเติม

   เมือ่บันทกึข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่เพ่ิมรายการ (ปุ่มสฟ้ีา)

   รายการทีบ่นัทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูท่ีบันทึกยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมลูท่ีบันทึกว่าถูกต้องหรอืไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 
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   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน         

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

   ข้อมลูทีบ่นัทกึแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมลูอยูด้่านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมลูในวนัต่อไปให้ click เลอืก

ทีก่ล่องข้อมลูได้เลย เพ่ือบนัทกึข้อมลูในล�าดับถัดไป

   ข้อมลูจะเป็นสเีทา และจะเล่ือนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมลูท่ียงัมียอดคงเหลอืจะแสดงอยูด้่านบน

กล่องข้อมลูจะแสดงยอดคงเหลอืของแต่ละรายการด้วย หากข้อมลูไม่มยีอดคงเหลอืแล้ว กล่องข้อมลูจะ

เป็นสีเทา และจะเลือ่นลงไปอยูด้่านล่าง ส่วนกล่องข้อมลูท่ียงัมยีอดคงเหลอืจะแสดงอยูด้่านบน

   หากต้องการแก้ไขหรอืลบข้อมลูเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการท่ีต้องการ
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  ผู้รับอนุญาตผลิต (สกัด) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อมีรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต       

สารสกดัหรอืผลติผลติภณัฑ์กญัชามาแล้ว ต้องมกีารตรวจสอบว่าสิง่ทีไ่ด้รบัมาถกูต้องหรอืไม่ หากไม่ถกูต้อง ให้รบีแจ้ง 

ผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้ทันที เช่น รับวัตถุดิบที่เป็นช่อดอกมาใช้ผลิตน�้ามันกัญชาจ�านวน 1,900 กรัม แต่ในระบบแสดง

ว่ารับมา 2,000 กรัม หรือ Lot No ของวัตถุดิบที่ได้รับกับข้อมูลที่อยู่ในระบบไม่ตรงกัน ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งผู้ส่ง

ข้อมูลให้ด�าเนินการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง หากผูร้บัอนญุาตผลติ (ปลกู) ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งต้นก่อนนั้น เมื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูลมาให้มีการแก้ไขข้อมูล 

ข้อมูลที่ด�าเนินการบันทึกเข้าระบบไปแล้วจะเกิดความเสียหายได้ และข้อมูลที่บันทึกไปแล้วอาจถูกลบออกจาก

ระบบทั้งหมด ดังนั้นขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนด้วย

  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิต (สกัด) จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การจ่ายวัตถุดิบผลิตสกัด/ต�ารับ

  2. การผลิตสกัด/ต�ารับ

  3. การแบ่งบรรจุสกัด/ต�ารับ

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิต สารสกัด/ผลิตต�ารับ

 1.  เลือกใบอนุญาตผลิต

บทที่ 6

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
การผลิตสารสกัด/ผลิตต�ารับ
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 2.  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการผลิตมีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน กดเลือกขั้นตอนย่อยแล้วกด เลือกข้อมูล             

ที่ต้องการบันทึก

2.1  ขั้นตอนที่ 1 การจ่ายวัตถุดิบผลิตสกัด/ต�ารับ

   เลือก จ่ายวัตถุดิบผลิตสกัด/ต�ารับ สามารถค้นหาวัตถุดิบที่ต้องการได้

   ก่อนทีจ่ะบนัทกึข้อมลูการจ่ายวตัถดุบิ กรณุาตรวจสอบความถกูต้องว่าวตัถดิุบทีไ่ด้รบัมาถกูต้องหรอืไม่ 

ปริมาณท่ีรับมาถกูต้องหรอืไม่ หากไม่ถกูต้องกรณุาตดิต่อผูร้บัอนญุาตต้นทางก่อนทีจ่ะบนัทกึข้อมลูอืน่ ๆ ต่อไป
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   บันทึกข้อมูลการจ่ายวัตถุดิบ

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น

   กรอกปริมาณที่มีการ รับ(รับคืน) – จ่าย หน่วยจะขึ้นให้อัตโนมัติ

   เลือกวัตถุประสงค์การรับ – จ่าย
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   วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายไปผลิตต�ารับ” ให้เลือกเลขที่ต�ารับ

   วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายไปผลิตสารสกัด” ให้ใส่ชื่อสารสกัดที่ต้องการผลิต

   วัตถุประสงค์การจ่าย “ฝ่าย QC สุ่มตัวอย่างตรวจสอบ” ให้ใส่ผลวิเคราะห์ด้วย

   หากผลวิเคราะห์ไม่ผ่าน กรุณากรอกรายละเอียดของผลวิเคราะห์ด้วย
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   กรอก Lot No ของต�ารับหรือสารสกัดที่ต้องการผลิต

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลีย่นเป็นพืน้สเีขยีว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสูฐ่านข้อมลูของส�านกังานคณะ

กรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว
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ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป

   กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูล

จะเป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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2.2  ขั้นตอนที่ 2 การผลิตสารสกัด/ต�ารับ

   เลอืก ผลิตสารสกดั/ต�ารบั และเลอืกข้อมลูทีต้่องการใส่ผลผลติทีผ่ลติได้ สามารถค้นหาข้อมลูต�ารบัหรอื

สารสกัดที่ด�าเนินการผลิตได้

   ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสารสกัด/ต�ารับว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ตรวจสอบสิ่งที่ใช้           

เป็นวัตถุดิบ ตรวจสอบ Lot No ของวัตถุดิบ ตรวจสอบปริมาณของวัตถุดิบว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

   บันทึกข้อมูลการผลิตสารสกัด/ต�ารับ
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   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น

   กรอกจ�านวนที่ผลิตได้ตามทฤษฎี (ถ้ามี) และจ�านวนที่ผลิตได้ตามจริง 

   กรอกหน่วยของผลผลิตที่ได้ เช่น สารสกัดกัญชา หน่วยเป็นกรัม น�้ามันกัญชาหน่วยเป็น มิลลิลิตร

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
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   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา
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   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ

2.3  ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุสารสกัด/ต�ารับ

   เลือกก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุสารสกัด/ต�ารับ สามารถค้นหาสารสกัดหรือต�ารับท่ีต้องการ        

แบ่งบรรจุเพื่อก�าหนด Lot No ได้



67คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

   ก่อนทีจ่ะบนัทกึข้อมลูการแบ่งบรรจสุารสกดั/ต�ารบั กรณุาตรวจสอบความถูกต้องว่าสิง่ทีผ่ลติได้ถูกต้อง

หรือไม่ ปริมาณที่รับมาถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อผู้รับอนุญาตต้นทางก่อนที่จะบันทึก

ข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป

   บันทึกข้อมูลการแบ่งบรรจุ

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น

   กรอกปรมิาณทีม่กีารแบ่งบรรจใุนครัง้นัน้ ๆ  หน่วยจะขึน้ให้อตัโนมตัติามทีเ่ลอืกมาจากขัน้ตอนการผลติ 

(กรณีสารสกัดหรือส่วนของกัญชาที่น�ามาบด รวมถึงต�ารับกัญชาที่เป็นแผนไทยที่เป็นผงหน่วยจะเป็น   

กรัม กรณีน�้ามันกัญชาหน่วยจะเป็นมิลลิลิตร)
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   เลือกวัตถุประสงค์การจ่าย

    วัตถุประสงค์การจ่าย “แบ่งบรรจุ” หมายถึง ท่านต้องการก�าหนด Lot No ของสิ่งที่ท่านผลิตได้

และส่งต่อไปยังปลายทางทั้งหมด เช่น ท่านผลิตสารสกัดได้ 480 กรัม ท่านต้องการส่งกลับ                

ไปเป็นวตัถดุบิในการผลติต�ารบักญัชา (จะไปใส่รายละเอยีดส่งกลบัไปผลติต�ารบัในส่วนของการก�าหนด 

Serial No) หรือท่านต้องการส่งสารสกัดที่ผลิตได้ไปยังผู ้รับอนุญาตอื่น ให้เลือกแบ่งบรรจุ            

ระบบจะส่งต่อข้อมูลไปยังใบอนุญาตจ�าหน่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังปลายทางต่อไป

    วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพื่อครอบครองไม่แบ่งบรรจุ” หมายถึงการจ่ายไปยังใบอนุญาต          

ครอบครองของตนเอง 



69คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

    วัตถุประสงค์การจ่าย “ฝ่าย QC สุ่มตัวอย่างตรวจสอบ” หมายถึง ผู้ผลิตต้องการสุ่มตัวอย่างที่ผลิต

ได้ไปตรวจวิเคราะห์ก่อนการน�าสิ่งที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ หรือส่งให้ผู้อื่นต่อไป

    ให้ใส่ผลวิเคราะห์ด้วย 

    หากผลวิเคราะห์ไม่ผ่าน ให้ใส่หัวข้อที่ไม่ผ่านด้วย
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    วัตถุประสงค์การจ่าย “น�าไปท�าลาย” หมายถึง ท่านต้องการน�าสิ่งท่ีท่านผลิตได้ท้ังหมด หรือ         

บางส่วนไปท�าลายทิง้ เนือ่งจากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิง่ท่ีท่านผลติได้ ให้ใส่รายละเอยีดการท�าลาย 

ด้านล่างด้วย

   กรอกข้อมูล GTIN กรณีสารสกัด หรือสิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป ให้ใส่หมายเลข GTIN หรือใส่       

Internal code ท่ีท�าให้ทราบได้ว่า สารสกัด หรอืสิง่ท่ีไม่ใช่ผลติภณัฑ์ส�าเร็จรปูนัน้คืออะไร ส่วน Lot No 

ระบบจะแสดงอัตโนมัติ

   เลือกวันที่หมดอายุ (ถ้ามี)
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   กรอกปริมาณต่อหน่วยท่ีต้องการแบ่งบรรจุ เช่น ต้องการแบ่งบรรจุน�้ามันกัญชาท่ีผลิตได้ 10,000 

มิลลิลิตร ในขวด ๆ  ละ 5 มิลลิลิตร ให้กรอกปริมาณต่อหน่วย คือ 5 แต่หากต้องการแบ่งบรรจุสารสกัด

กัญชาที่ผลิตได้ ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปต่อไปให้กรอกปริมาณต่อหน่วย เท่ากับ

ปริมาณที่จ่าย

   ระบบจะค�านวณปริมาณที่บรรจุได้ให้อัตโนมัติ

   เลือกหน่วยขนาดบรรจุ

   กรณีเลือกวัตถุประสงค์เป็น แบ่งบรรจุ ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของ Serial No ด้วย
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    ใส่รายละเอียด Serial No โดยการ download excel Template

    บันทึกข้อมูลรายละเอียด Serial No อ่านวิธีการใช้งาน excel Template

    เลือกชีท Product และบันทึกข้อมูล Serial No โดยวัตถุประสงค์การจ่ายนั้นให้เลือกจาก                

ชีทวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์การจ่ายที่ระบบมีให้เลือกได้แก่

   จ่ายเพื่อผลิตต�ารับ หมายถึง การจ่ายสารสกัด หรือผงกัญชาบด หรืออื่น ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต    

กลับไปยังขั้นตอนการจ่ายวัตถุดิบเพื่อด�าเนินการจ่ายวัตถุดิบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

   จ่ายเพือ่ขาย หมายถงึ การจ่ายสิง่ทีผ่ลติได้ไปยงัใบอนุญาตจ�าหน่าย เพือ่เตรยีมจ่ายไปยงัผูรั้บอนญุาตอืน่ 
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   เกบ็เป็นตวัอย่างเพือ่ดูความคงสภาพ หมายถงึ การเกบ็ตวัอย่างทีด่�าเนนิการแบ่งบรรจขุวดและก�าหนด 

Serial No เรียบร้อยแล้ว เก็บเป็น retain sample เพื่อดูความคงสภาพ

    กรอก Serial No ตามจ�านวนที่แบ่งบรรจุได้ เช่น แบ่งบรรจุได้ 25,000 ขวด ต้องมี Serial No 

25,000 หมายเลข เป็นต้น

    กด export XML และตั้งชื่อ ไฟล์ ไฟล์เอกสารที่บันทึกจะเป็นไฟล์ “.XML”
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    กดปุ่ม Choose file เพื่อเลือกไฟล์ xml ที่มีรายละเอียดของ Serial No แล้วกด Upload XML

    ข้อมลูจะ Upload เข้าระบบแสดงในตารางด้านล่าง โดยหวัตารางจะแสดงจ�านวน Serial ท้ังหมดด้วย

    หากตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง กดปุ่ม close ข้อมูลท่ีเลือกวัตถุประสงค์เป็น “จ่ายเพื่อขาย”                 

จะถกูส่งต่อไปยงัใบอนุญาตจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ เพือ่จ่ายไปยงัผูร้บัอนญุาตอืน่ต่อไป

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 
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   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป

   กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูล

จะเป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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  ผู ้รับอนุญาตจ�าหน่ายเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อมีการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา           

เรียบร้อยแล้ว จะมีการจ�าหน่ายหรือส่งผลิตภัณฑ์ให้กับผู้รับอนุญาตอื่น ๆ ผู้ผลิตจะต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียด

การจ�าหน่ายในเมนูจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับอนุญาตอื่น ๆ เช่น สถานพยาบาล 

เพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ยากัญชาให้กับผู้ป่วยต่อไป

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

 1.  เลือกใบอนุญาตจ�าหน่าย และเลือกข้อมูลที่ส่งมาจากฝ่ายผลิต สามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ

จ�าหน่ายได้

 2.  ตรวจสอบข้อมลูผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วได้ทีจ่ะส่งต่อไปด�าเนนิการในขัน้ตอนต่อไปว่าถกูต้องหรอืไม่ หากพบว่า

ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขข้อมูลต้นทางให้ถูกต้องก่อน การบันทึกข้อมูลการจ�าหน่าย

บทที่ 7

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
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 3.  บันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น



78 คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

   เลือกวัตถุประสงค์การจ่าย 

   กรณต้ีองการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไปยงัผูร้บัอนญุาตอ่ืน ให้เลอืกวตัถปุระสงค์การจ่ายเป็น “จ่ายเพือ่ขาย” 

และเลือกใบอนุญาตของผู้รับปลายทาง โดยกดปุ่มค้นหาใบอนุญาต

   กรอกปริมาณที่รับ - จ่าย หน่วยจะขึ้นให้อัตโนมัติ
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   กรอกรายละเอียด Serial No ที่มีการจ�าหน่ายในแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย

    กดปุ่ม Serial No

    กดปุ่ม download excel item หมายถึง เพื่อดูผลิตภัณฑ์กัญชาทั้งหมดที่รับจากฝ่ายผลิต                

เพือ่จ�าหน่ายให้กบัผูรั้บอนุญาตอืน่ ๆ และดูว่า Serial No ใดมกีารจ�าหน่ายและยงัไม่ได้จ�าหน่ายบ้าง 
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    เลือก Serial No ที่ต้องการจ�าหน่าย โดยห้ามเลือก Serial No ที่มีสถานะว่า USED เนื่องจาก 

Serial No ดังกล่าวได้มีการจ�าหน่ายไปแล้ว ให้เลือก copy Serial No ที่ต้องการจ�าหน่ายไปใส่ใน 

excel template 

    กดปุ่ม download excel template เพื่อบันทึกชุดข้อมูล (Serial No) ที่มีการจ�าหน่ายให้สถาน

พยาบาลแต่ละแห่งในครั้งนั้น ๆ

    โดยใส่ข้อมูล Serial No ในชีท Product 
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    กด export XML และตั้งชื่อ ไฟล์

    กดเลือกไฟล์ xml ที่มีรายละเอียดของ Serial No แล้วกด Upload XML

    ข้อมลูจะ Upload เข้าระบบแสดงในตารางด้านล่าง โดยหวัตารางจะแสดงจ�านวน Serial ท้ังหมดด้วย

  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง กดปุ่ม close

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
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   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบนัทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา

   ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click 

เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป

   กล่องข้อมูลจะแสดงยอดคงเหลือของแต่ละรายการด้วย หากข้อมูลไม่มียอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมูล

จะเป็นสีเทา และจะเลื่อนลงไปอยู่ด้านล่าง ส่วนกล่องข้อมูลที่ยังมียอดคงเหลือจะแสดงอยู่ด้านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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บทที่ 8

ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล
การครอบครอง

  ผู้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เมื่อได้รับใบอนุญาตและมีกัญชา          

ในครอบครองแล้ว ต้องมีการบันทึกข้อมูลรับ - จ่าย กัญชาที่ครอบครองด้วย 

   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการครอบครอง

 1.  เลือกใบอนุญาตครอบครอง และกด Input data เพื่อบันทึกข้อมูล หรือเลือกข้อมูลท่ีส่งมาจาก                

หน่วยงานอื่น

 2.  บันทึกข้อมูลกัญชาที่มีการครอบครอง หรือตรวจสอบข้อมูลกัญชาที่รับมาจากหน่วยงานอื่นว่า                       

ถกูต้องหรือไม่ หากไม่ถกูต้องให้แจ้งหน่วยงานต้นทางเพือ่แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องก่อนบนัทกึข้อมลูในขัน้ตอน

ถัดไป
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   กรณีบันทึกข้อมูลกัญชาที่มีการครอบครองที่ไม่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่น ให้บันทึกข้อมูลกัญชาที่      

ครอบครองให้ถูกต้อง และบอกแหล่งที่รับกัญชามาครอบครองด้วย โดยการกดปุ่ม INPUT DATA

   บันทึกรายละเอียดกัญชาที่ครอบครอง

   หากมีการครอบครองกัญชาโดยยังไม่มีการรับหรือจ่ายกัญชาที่ครอบครอง เมื่อบันทึกข้อมูลกัญชา         

ทีค่รอบครองเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่บนัทกึข้อมลูกัญชาทีค่รอบครอง

เข้าระบบ

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมูลอยู่ด้านหน้า หากต้องการ

บันทึกข้อมูลในวันต่อไปให้ click เลือกที่กล่องข้อมูลได้เลย เพื่อบันทึกข้อมูลในล�าดับถัดไป
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 3.  ก่อนการบันทึกข้อมูลใหม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลกัญชาที่ครอบครองว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไข

ให้ถกูต้องก่อนการบันทึกข้อมลู หรอืแจ้งผูร้บัอนญุาตต้นทางท่ีเป็นผูส่้งข้อมลูมาให้ ให้แก้ไขข้อมลูให้ถูกต้องก่อน

 4.  การบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลการรับ - จ่าย

   เลือกวันที่ด�าเนินการ โดยกดลูกศรชี้ลง แล้วกดเลือกวันที่จากปฏิทินเท่านั้น
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   เลือกวัตถุประสงค์การจ่าย

    วัตถุประสงค์การจ่าย “ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อขาย” หมายถึง กรณีที่ครอบครองสารสกัดหรือ    

สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พืชกัญชา แล้วต้องการจ่ายสิ่งที่ครอบครองให้กับผู้อื่น ต้องด�าเนินการแบ่งบรรจุ

ผลิตภัณฑ์เพื่อก�าหนด Lot NO และ/หรือ Serial No ให้กับสิ่งที่จะจ�าหน่ายให้กับผู้รับอนุญาตอื่น

ต่อไป 
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    ทั้งนี้ข้อมูลที่จ่ายจะถูกส่งไปที่เมนู “ก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุสารสกัด และเลือกรายการ       

ที่ต้องการแบ่งบรรจุ

    จากน้ันบนัทกึข้อมูลทีต้่องการแบ่งบรรจุ และเลอืกใบอนญุาตจ�าหน่ายให้ถูกต้องว่าต้องการจ�าหน่าย

จากใบอนุญาตใบใดไปยังผู้รับอนุญาตอื่น เช่น ใบอนุญาต 1/2662 เป็นใบอนุญาตจ�าหน่ายบ�าบัด 

ส่วนใบอนุญาต 4/2562 เป็นใบอนุญาตจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ท่านต้องเลือกใบอนุญาตเป็น 4/2562 

เนื่องจากการจ�าหน่ายนี้เป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

    การบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนขั้นตอน “ก�าหนด Lot No และแบ่งบรรจุสกัด/ต�ารับ”ของ    

ใบอนุญาตผลิต (แปรรูป/สกัด)
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    วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพ่ือจ�าหน่ายพืช” หมายถึง กรณีที่ต้องการจ�าหน่ายกัญชาที่เป็น           

ส่วนของกญัชา หรือต้นกัญชาให้กบัผู้รับอนญุาตอืน่ ให้บันทึกจ่ายข้อมลูในใบอนญุาตครอบครองไปยงั 

ใบอนุญาตจ�าหน่ายพืช เพ่ือบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายพืชให้กับผู้รับอนุญาตอื่นต่อไป หากมี               

ใบอนุญาตจ�าหน่ายพืชหลายใบให้เลือกเลขที่ใบอนุญาตจ�าหน่ายให้ถูกต้องด้วย

    วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพื่อผลิตปลูก” หมายถึง กรณีท่ีต้องการจ่ายส่วนของกัญชาหรือ             

ต้นกัญชาไปปลูกให้บันทึกจ่ายข้อมูลในใบอนุญาตครอบครองไปยังใบอนุญาตผลิต (ปลูก) หากมี    

ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) หลายใบให้เลือกเลขที่ใบอนุญาตให้ถูกต้องด้วย
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    วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพื่อผลิตต�ารับ/สารสกัด” หมายถึง กรณีที่ต้องการจ่ายส่วนของกัญชา

ไปผลิตต�ารับหรือสารสกัด ให้บันทึกจ่ายข้อมูลในใบอนุญาตครอบครองไปยังใบอนุญาต                  

ผลิต (แปรรูป/สกัด) หากมีใบอนุญาตผลิต (แปรรูป/สกัด) หลายใบให้เลือกเลขท่ีใบอนุญาตให้        

ถูกต้องด้วย

    วัตถุประสงค์การจ่าย “จ่ายเพื่อใช้ในโครงการวิจัย” หมายถึง กรณีที่ต้องการจ่ายสิ่งที่ครอบครอง

ไปใช้ในโครงการวิจัย หากมีหลายโครงการวิจัย อาจบันทึกเพิ่มเติมว่าการจ่ายในครั้งนั้น ๆ        

เป็นการจ่ายเพื่อใช้ในโครงการใด โดยให้บันทึกชื่อโครงการวิจัยในช่องหมายเหตุ

   กรอกปริมาณที่รับ – จ่าย หน่วยจะขึ้นให้อัตโนมัติ

   กรอกหมายเหตุที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม



90 คู่มือระบบสารสนเทศกัญชา

   เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มรายการ (ปุ่มสีฟ้า)

   รายการทีบั่นทกึจะแสดงในตารางด้านล่างบนพืน้สขีาว แสดงว่าข้อมลูทีบั่นทกึยงัไม่ถูกส่งเข้าฐานข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องหรือไม่

   กดปุม่บนัทึกรายงาน (ปุม่สเีหลอืง) เพือ่ส่งข้อมลูไปยังกระบวนงานอืน่หรอืส่งให้ผูร้บัอนญุาตอืน่ ๆ ต่อไป 

   รายการในตารางจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีเขียว แสดงว่าข้อมูลท่ีบันทึกได้ส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส�านักงาน         

คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง !!!! 
เม่ือบันทกึรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมลูจะส่งผลกระทบต่อกระบวนงานต่อไปด้วย 

อาจท�าให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องถูกลบท้ิงออกจากระบบบางส่วนหรือท้ังหมด ท�าให้        

ผู้ทีเ่ก่ียวข้องต้องด�าเนนิการบันทกึข้อมลูใหม่ ดงันัน้ ควรตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง

ก่อนกดบันทึกรายงาน หากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลต้นทางต้องแจ้ง             

ผูท้ีร่บัข้อมลูในล�าดบัถดัไปให้ทราบด้วย เพ่ือให้ผูร้บัข้อมูลกดปุม่บนัทึกรายงานอีกครัง้ 

เพื่อให้ข้อมูลเดิมถูกแก้ไขตามที่ต้นทางแก้ไขมา
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   ข้อมลูทีบ่นัทกึแล้วจะแสดงเป็นกล่องข้อมลูอยูด้่านหน้า หากต้องการบันทึกข้อมลูในวนัต่อไปให้ click เลอืก

ทีก่ล่องข้อมลูได้เลย เพ่ือบนัทกึข้อมลูในล�าดับถัดไป

   กล่องข้อมลูจะแสดงยอดคงเหลอืของแต่ละรายการด้วย หากข้อมลูไม่มยีอดคงเหลือแล้ว กล่องข้อมลูจะ

เป็นสีเทา และจะเลือ่นลงไปอยูด้่านล่าง ส่วนกล่องข้อมลูท่ียงัมยีอดคงเหลอืจะแสดงอยูด้่านบน

   หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมสามารถท�าได้โดยกดปุ่มแก้ไขและปุ่มลบในรายการที่ต้องการ
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  เมือ่ผูผ้ลติผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปูมีการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของตนเองไปยงัผูร้บัอนญุาตอืน่ ท่ีเป็นสถานพยาบาล

ที่มีใบอนุญาตจ�าหน่ายบ�าบัดหรือครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์หรือหน่วยงานท่ีด�าเนินการเก่ียวกับ

โครงการวิจัยแล้ว สถานพยาบาลหรือหน่วยงานดังกล่าวมีการส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมายังผู้ผลิต ให้ผู้ผลิตพิจารณา

ว่าจะรับคืนหรือไม่ หากพิจารณาแล้วสามารถรับผลิตภัณฑ์คืนได้ ให้บันทึกข้อมูลการรับคืนผลิตภัณฑ์ด้วย            

เพ่ือที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะกลับมาอยู่ในเมนูจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนจากสถานะ USED เป็น

สถานะว่าง สามารถจ�าหน่ายให้กับผู้รับอนุญาตอื่นต่อไปได้

   ขั้นตอนการรับคืนผลิตภัณฑ์

 1.  เลือกเมนู “รับคืนผลิตภัณฑ์” และเลือก INPUT DATA

บทที่ 9

ขั้นตอนการรับคืนผลิตภัณฑ์
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 2.  บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่รับคืน

 

   เลอืกวนัทีด่�าเนินการรับคืน โดยกดลกูศรชีล้ง แล้วกดเลอืกวนัท่ีจากปฏิทินเท่านัน้
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   เลือกสถานที่ท่ีรับคืน โดยการค้นหารายช่ือสถานท่ีท่ีมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปให้ หากไม่พบช่ือ         

สถานที่ แสดงว่าท่านยังไม่ได้บันทึกการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าระบบ จึงไม่พบช่ือสถานท่ีในข้ันตอนนี้ 

ผู ้ผลิตต้องด�าเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายผลิตภัณฑ์ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการรับคืน

ผลิตภัณฑ์ได้

   เลือก Lot No ที่ต้องการรับคืน

   กดปุ่ม Download Excel Item เพื่อดูรายละเอียด Serial No ทั้งหมดที่มีการจ�าหน่ายไปยังสถานที่

นั้น ๆ
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   กดปุ่ม Download Excel Template เลือกชีท Product จากน้ัน copy หมายเลข Serial No               

ที่ต้องการรับคืนใส่ในตาราง
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   กด export XML และตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่บันทึกจะเป็นไฟล์ “.XML”

   กดปุ่ม Choose file เพื่อเลือกไฟล์ xml ที่มีรายละเอียดของ Serial No แล้วกด Upload XML
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   ข้อมูลจะ Upload เข้าระบบแสดงในตารางด้านล่าง โดยหัวตารางจะแสดงจ�านวน Serial ทั้งหมดด้วย 

ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

   ข้อมูลที่ด�าเนินการรับคืนแล้วจะอยู่ที่ตารางด้านล่าง

   สามารถค้นหาข้อมูลที่มีการรับคืนมาทั้งหมดได้ เพื่อดูรายละเอียดการรับคืนของแต่ละรายการ
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  ตามประกาศกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก�าหนดแบบการจัดท�าบัญชีรับจ่ายและรายงาน      

เกี่ยวกับการผลิต การน�าเข้า การส่งออก การจ�าหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

เฉพาะกญัชา พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้ผูร้บอนญุาตผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย และมไีว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพตดิให้โทษ 

ในประเภท 5 ต้องมีการจัดท�าบัญชีรับ - จ่าย รายงานประจ�าเดือนและรายงานประจ�าปี ตามที่กฎหมายก�าหนด

นัน้ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัผูร้บัอนญุาต เมือ่ผูร้บัอนญุาตมกีารบนัทกึข้อมลูการด�าเนนิการเกีย่วกบั

กัญชาผ่านระบบสารสนเทศของส�านักงานคณะกรรมการอาหรและยาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลเป็น     

บัญชี และรายงานตามที่กฎหมายก�าหนดให้โดยอัตโนมัติ เป็นการลดภาระงานของผู้รับอนุญาต 

   ขั้นตอนการดูบัญชีและรายงาน

 1.  เลือกเมนู Report แล้วเลือกประเภทของรายงานที่ต้องการดู

บทที่ 10

ขั้นตอนการดูบัญชีและรายงาน
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  เช่น เลอืกประเภทใบอนญุาตเป็นปลกู (ป) หากมีใบอนญุาตมากกว่า 1 ใบอนญุาต ให้เลอืกเลขทีใ่บอนญุาต

ที่ต้องการด้วย 

 2.  ระบบจะแสดงเลือกเดือน เลือกปี

 3.  เลือกต�ารับที่ต้องการ 
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 4.  เลือกประเภทรายงานที่ต้องการให้ระบบแสดง 

 5.  กดปุ่มดูรายงาน ระบบแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
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 6.  สามารถ download รายงานได้ หรือพิมพ์รายงานเก็บไว้ได้

 7.  สามารถ export เป็น file excel ได้ เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป โดยการกดปุ่ม excel
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 8.  เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มส่งรายงาน ลายน�้าค�าว่า “ยังไม่ส่งรายงานให้ อย.        

จะหายไป

 9.  เมือ่กดปุม่ส่งรายงานแล้ว ในหน้าบนัทกึข้อมลู ปุม่ลบและแก้ไขจะหายไปด้วย ดงันัน้ ก่อนการกดส่งรายงาน

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน เนือ่งจากเมือ่กดส่งรายงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูรายงาน

ได้อีก หากต้องการลบหรือแก้ไข ต้องท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกองควบคุมวัตถุเสพติด     

เพื่อขอแก้ไขข้อมูลเป็นครั้ง ๆ ไป
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ภาคผนวก
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