
ฉบับปรังปรุง 2 ธันวาคม 2564 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี  
“น  ามันหรือสารสกัดจากเมล็ดกญัชง” 

 

 1.เอกสารระบุแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  
เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (กรณีใบอนุญาตผลิต 
(ปลูก) แสดงวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ส าหรับใช้ประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงค์การน าไปใช้ประโยชน์จากผู้รับ
อนุญาต) 

 2.เอกสารสัญญาซื อขาย/ เอกสารหลักฐานการซื อขาย  
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน 
ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้ผลิตเครื่องส าอาง และต้องระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน 

 3.Certificate of Analysis หรือเอกสารแสดงผลวิเคราะห์วัตถุดิบ 
แสดงปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบไม่เกิน 0.2 %w/w โดยเอกสารจะตอ้ง
ออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามที่ก าหนด  *กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก/ 
จุดซ่อนเร้น ต้องแนบผลวิเคราะห์วัตถุดิบทั้ง THC และ CBD 

 4.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน  
แสดงค าเตือน “ห้ามรับประทาน”(*),  “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 5.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่ เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น 

ผลิตภัณฑ์ Soft Gelatin Capsule/ช่องปาก/จุดซ่อนเร้น มีปริมาณ THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.001 %w/w 

- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 

*ค าเตือน “ห้ามรับประทาน” เฉพาะผลิตภณัฑ์ในรูปแบบน้ ามันหรือ Soft gelatin capsule 

 

 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี  
“น  ามันหรือสารสกัดจากเมล็ดกญัชง” 

กรณีเป็นการตกลงร่วมมือการด าเนินงานโครงการหนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up Companies and Spin-Off Companies) 

 1.จดหมายชี แจงจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส่งมอบวัตถุดิบกัญชงให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจะต้องระบุส่วนและ
ปริมาณที่มอบให้ชัดเจน 

 2.เอกสารหลักฐานการซื อขายระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ร่วมมือการ
ด าเนินงานโครงการฯ กับบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองส าอางที่ซื อต่อ  
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน และต้อง
ระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน (ทั้งนี้หากมีการซื้อขายต่อ ต้องแนบ
หลักฐานการซื้อขายต่อเป็นทอด ๆ) 

 3.Certificate of Analysis หรือเอกสารแสดงผลวิเคราะห์ 
แสดงปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบไม่เกิน 0.2 %w/w โดยเอกสารจะตอ้ง
ออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามที่ก าหนด  *กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก/ 
จุดซ่อนเร้น ต้องแนบผลวิเคราะห์ทั้ง THC และ CBD 

 4.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน  
แสดงค าเตือน “ห้ามรับประทาน”(*), “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 5.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่ เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น 

ผลิตภัณฑ์ Soft Gelatin Capsule/ช่องปาก/จุดซ่อนเร้น มีปริมาณ THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.001 %w/w 

- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 

*ค าเตือน “ห้ามรับประทาน” เฉพาะผลิตภณัฑ์ในรูปแบบน้ ามันหรือ Soft gelatin capsule 

 
 
 



ฉบับปรังปรุง 2 ธันวาคม 2564 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี 
“ส่วนของกัญชง/กัญชา” 

 

 1.เอกสารระบุแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  
เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง/
กัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (กรณี
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) แสดงวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ส าหรับใช้
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงค์การน าไปใช้ประโยชน์
จากผู้รับอนุญาต) 

 2.เอกสารสัญญาซื อขาย/ เอกสารหลักฐานการซื อขาย  
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน 
ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้ผลิตเครื่องส าอาง และต้องระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน 

 3.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน  
แสดงค าเตือน “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 4.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w  
- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี 
“ส่วนของกัญชง/กัญชา” 

กรณีเป็นการตกลงร่วมมือการด าเนินงานโครงการหนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up Companies and Spin-Off Companies) 

 1.จดหมายชี แจงจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส่งมอบวัตถุดิบกัญชงให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจะต้องระบุส่วนและ
ปริมาณที่มอบให้ชัดเจน 

 2.เอกสารหลักฐานการซื อขายระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ร่วมมือการ
ด าเนินงานโครงการฯ กับบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองส าอางที่ซื อต่อ 
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน 
ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้ผลิตเครื่องส าอาง และต้องระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน 

 3.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน 
แสดงค าเตือน “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 4.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w  
- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอางว่าจะไม่บรรยาย

สรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 
 

 

 

 

 

 

 

 



ฉบับปรังปรุง 2 ธันวาคม 2564 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี  
“สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD)” 

 1.เอกสารระบุแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ  
เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง/
กัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (กรณี
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) แสดงวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วั ตถุประสงค์ส าหรับใช้
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงค์การน าไปใช้ประโยชน์
จากผู้รับอนุญาต) 

 2.ข้อมูลจ าเพาะ (Specification) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุว่าสารสกัด CBD 
ได้มาจากส่วนใดของพืช *กรณีสกัดจากช่อดอก ต้องแนบใบอนุญาตผลิตยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 (ผลิตสารสกัดกัญชงหรือกัญชา) 

 3.เอกสารสัญญาซื อขาย/ เอกสารหลักฐานการซื อขาย  
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน 
ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้ผลิตเครื่องส าอาง และต้องระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน 

 4.Certificate of Analysis หรือเอกสารแสดงผลวิเคราะห์วัตถุดิบ 
แสดงปริมาณสาร CBD ในวัตถุดิบ และปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบไม่เกิน 
0.2 %w/w  โดยต้องระบวุ่าเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชงหรือกัญชา และระบุส่วนที่ใช้ให้
ชัดเจน โดยเอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามที่ก าหนด 

 5.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน  
ระบุความเข้มข้นของสาร CBD %w/w ในเครื่องส าอางพร้อมใช้ (ไม่ใช่ปริมาณสารสกัด) 
และแสดงค าเตือน “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 6.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ CBD ไม่เกิน 1 %w/w  
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่ เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ ามัน/ Soft Gelatin Capsule มีปริมาณ THC ปนเปื้อน
ไม่เกิน 0.001 %w/w  

- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 

Check list เอกสารแนบประกอบการพิจารณาการจดแจ้งเคร่ืองส าอางท่ีมี  
“สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD)” 

กรณีเป็นการตกลงร่วมมือการด าเนินงานโครงการหนว่ยบม่เพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up Companies and Spin-Off Companies) 

 1.จดหมายชี แจงจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ส่งมอบวัตถุดิบกัญชงให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจะต้องระบุส่วนและปริมาณที่
มอบใหชั้ดเจน 

 2.เอกสารหลักฐานการซื อขายระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ร่วมมือการ
ด าเนินงานโครงการฯ กับบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองส าอางที่ซื อต่อ 
ที่มีการลงนามโดยกรรมการบริษัทของทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยาน ให้ครบถ้วน 
ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้ผลิตเครื่องส าอาง และต้องระบุส่วนที่ซื้อและปริมาณที่ซื้อให้ชัดเจน 

 3.ข้อมูลจ าเพาะ (Specification) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุว่าสารสกัด CBD 
ได้มาจากส่วนใดของพืช *กรณีสกัดจากช่อดอก ต้องแนบใบอนุญาตผลิตยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 (ผลิตสารสกัดกัญชงหรือกัญชา) 

 4.Certificate of Analysis หรือเอกสารแสดงผลวิเคราะห์ 
แสดงปริมาณสาร CBD ในวัตถุดิบ และปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบไม่เกิน 
0.2 %w/w  โดยต้องระบุว่าเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชงหรือกัญชา และระบุส่วนที่ใช้ให้
ชัดเจน โดยเอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามที่ก าหนด 

 5.ฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้าน  
ระบุความเข้มข้นของสาร CBD %w/w ในเครื่องส าอางพร้อมใช้ (ไม่ใช่ปริมาณสารสกัด) 
และแสดงค าเตือน “ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้” และ 
“หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร” 

 6.หนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่า 
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ CBD ไม่เกิน 1 %w/w  
- ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีปริมาณ THC ปนเปื้อนไม่ เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ ามัน/ Soft Gelatin Capsule มีปริมาณ THC ปนเปื้อน
ไม่เกิน 0.001 %w/w  

- จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง 


