
FAQ 
คำถาม-คำตอบ การสกัด การจำหน่าย กัญชา กัญชง  
ภายหลังปลดล็อก กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติด    

 
 

 Q. การสกัดพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่ 

 A. การสกัด ไม่ว่าจะเป็นการนำส่วนใดของพืชกัญชา กัญชง ไปสกัด โดยสารสกัดท่ีได้จะมี THC  
เท่าใดก็ตาม ต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด) 
โดยผลผลิตสารสกัดท่ีได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
      สว่นที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ  
      สว่นที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 % จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ 

 

 Q. การจำหน่าย ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่ 

 A. การจำหน่ายส่วนของพืช ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และก่ิงพันธุ์ ต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
การจำหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
   - กรณีเป็นสารสกัดท่ีมี THC ไม่เกิน 0.2 %  ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 
   - กรณีสารสกัดท่ีมี THC เกิน 0.2 % ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วย 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น 

 

 Q. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องทำอย่างไร 

 A. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ไม่ต้องขออนุญาตก่อน  แต่จะต้องนำ
ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้วและมีฉลากภาษาไทยที่ระบุข้อความครบถ้วน ถูกต้องมาจำหน่าย 

 
 
 
 
 



 Q. การนำส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเพื่อ
จำหน่าย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใด 

 A. (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้น้ำมัน/สารสกัดจากเมล็ดกัญ
ชงจะต้องมีปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ Soft gelatin capsule/ ช่องปาก/ จุดซ่อนเร้น ที่จะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 0.001 %w/w และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเรจ็รูปที่
มีส่วนผสมของส่วนของกัญชงจะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w โดยอนุญาตให้
ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้น ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุด
ซ่อนเร้น และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด 
 (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเรจ็รูปมี
ส่วนผสมของส่วนของกัญชาจะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w โดยอนุญาตให้ใช้
ในผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้น ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อน
เร้น และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด 
 (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื ่องสำอาง พ.ศ. 2558 เรื ่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงใน
เครื่องสำอาง กำหนดให้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องมีปริมาณสาร THCปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w ยกเว้นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
น้ำมัน/ Soft gelatin capsule ที่จะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 
0.001 %w/w โดยที่ความเข้มข้นสูงสุดของสาร CBD ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องไม่เกิน 1 %w/w 
และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด 
ทั้งนี้ วัตถุดิบน้ำมัน/สารสกัดจากเมล็ดกัญชง  ส่วนของกัญชา กัญชง และ สาร CBD ที่ได้จาก
กัญชา กัญชง ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตใน
ประเทศ  ไม่อนุญาตการนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวรวมถึง CBD  สังเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ
ทั้ง 4 ฉบับข้างต้น 
 

 
 
 
 
 
 



 Q. การนำส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตเพื่อ
จำหน่าย เป็นไปตามกฎหมายใด 

 A. เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564  
และ (ฉบับที่ 429) พ.ศ.2564 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง น้ำมัน
จากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ส่วนของพืช ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบ
ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และสารสกัดแคนนาบิไดออล 
สามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหารเพื่อรับเลขสารบบอาหาร โดยต้อง
มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหารและปริมาณ CBD/THC  และแสดงคำเตือนเป็นไปตามที่
ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพ่ือจำหน่าย ต้องดำเนินการดังนี้ 
          1. ยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร 
          2. ยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร 
           สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณี
สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดที่ตั ้งสถานที่ผลิต
อาหารนั้น ๆ และสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กองอาหาร >> หัวข้อ : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD และคู่มือประชาชนผ่านลิงค์ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD 



 Q. สถานประกอบการอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายภายในร้านอาหาร หรือสถานที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 
รวมถึงการบริการจัดส่งอาหารให้กับผู้ซ้ือ ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด 

 A. ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย. แต่สถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำ
ใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

(1) แสดงข้อแนะนำ เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำ
ใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565  

(2) แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรอืกัญชงในภาชนะบรรจ ุดังต่อไปนี้  
(ก) ข้อความ “เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 
(ข) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” 
(ค) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 

(Tetrahydrocanabionol ,THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Canabidiol, CBD) ควรระวังในการ
รับประทาน” 

(ง) ข้อความ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล” 
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์กรมอนามัย 
 https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/208766     

 
 

 

 Q. หลังจากการปลดล็อค พืชกัญชาและกัญชงไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแล้ว ทุกคนสามารถนำทุกส่วนของ
พืชกัญชาและกัญชงมาใช้บริโภคเป็นอาหารได้หรือไม่ 

 A. ผลิตภัณฑ์อาหารอนุญาตให้ใช้กัญชา/กัญชง เฉพาะที่ปลูกและผลิตในประเทศไทย โดยไม่
อนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์หรือพืชกัญชา และกัญชง ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564  กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย และกำหนดส่วนของพืชกัญชากัญ
ชงที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านอาหารได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก ่

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
(ข) เมล็ดกัญชง  น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง  
(ค) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 
(ง) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมี

สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง 
(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล

(Tetrahydrocannabinol, THC) ไมเ่กินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง 
 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือ

ปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565  

https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/208766

