
หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรจดแจ้งกญัชงและกญัชำในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
จะแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 

๑. กำรใช้น  ำมันหรือสำรสกัดจำกเมล็ดกัญชงในเครื่องส ำอำง 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑.๑  ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัญชง (Hemp) เป็นส่วนประกอบ จัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง ใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางได้เฉพาะกรณี “ผลิตและรับจ้ำงผลิต” ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเท่านั้น 

๑.๒ อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ได้ โดยต้องระบุส่วนที่ใช้ เช่น Hemp seed oil, 
Hemp seed extract, Cannabis sativa seed extract, Cannabis sativa seed oil หรื อ ใช้ ชื่ อสา รตาม
ประกาศฯก็ได้ ทั้งนี้ห้ามใช้ชื่อ Hemp, Cannabis โดยไม่ระบุส่วนที่ใช้ หรือสื่อถึงการใช้ส่วนอ่ืนๆที่ไม่ใช่
เครื่องส าอาง เช่น ช่อดอก รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
วัตถุดิบ 

๑.๓ การแจ้งรายการสารของ “น้ ามัน/สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ในระบบเครื่องส าอางจะต้องแจ้ง
ปริมาณสารในสูตร และสามารถแจ้งสารได้ตามรายการดังนี้ 

• Cannabis sativa seed oil 
• Cannabis sativa seed extract 
• Cannabis sativa seed water 
• Hydrogenated hemp seed oil 
• Hydrolyzed hemp seed extract 
• Hydrolyzed cannabis sativa seed extract 
๑.๔ ส าหรับเงื่อนไขการใช้ “น้ ามันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ในวัตถุดิบและ

ในเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% ยกเว้น 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบ soft gelatin capsules, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 
ในเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๐๐๑% 

๑.๕ ในการยื่นจดแจ้งผู้ประกอบการต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
• Certificate of analysis หรือ เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ ที่แสดงปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนใน

วัตถุดิบจากผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ โดยเอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
รายชื่อห้องปฏิบัติการ 
1) ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ  หรือ

มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2) ห้องปฏิบัติที่มีระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรือเทียบเท่าใน

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 
3) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความช านาญ หรือ เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญ
ชง ขณะนี้มี ๑๐ แห่ง ดังนี้ 
๑. ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



๒. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

๓. กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม 
๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑ เชียงใหม่ 
๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๒ พิษณุโลก 
๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๖ ชลบุรี 
๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๙ นครราชสีมา  
๘. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๐ อุบลราชธานี  
๙. ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๒ สงขลา  
๑๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๒/๑ ตรัง 

• แนบเอกสารระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม กรณี
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) แสดงวัตถุประสงค์ อ่ืน ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ส าหรับใช้ประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม ต้องมีหนังสือชี้แจงจากผู้รับอนุญาต 

• หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชง เช่น หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชง ที่ออกโดยส านักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยา 

• แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา 
• แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีค่า THC ไม่เกิน 0.2 % 

และ จะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็นเครื่องส าอาง  
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ “น้ ามันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ที่น าเข้า 

 
 
 
 
 
 

ชื่อสำร บริเวณที่ใช้ และ/หรือกำรน ำไปใช้ เงื่อนไข 
กัญชง (Hemp) 
(สารกัญชง ต้องเป็นรายการ
สารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการใช้กัญชง
ในเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ยกเว้น 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบ soft gelatin 
capsules หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่อง
ปาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในจุดซ่อนเร้น 

1. ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 
2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้อง
มีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบ soft gelatin 
capsules 

1. ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 
2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้อง
มีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๐๐๑% 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในจุดซ่อนเร้น 



1.6 ในกรณีที่ เป็นการตกลงร่ วมมือการด า เนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ใน
สถาบันอุดมศึกษา เ พ่ือเสริมสร้างและบ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Companies และ Spin-off 
Companies) สามารถแนบเอกสารได้ดังนี้ 

• Certificate of analysis หรือ เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ ที่แสดงปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อน
ในวัตถุดิบจากผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ โดยเอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

รายชื่อห้องปฏิบัติการ 
1) ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ หรือ

มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2) ห้องปฏิบัติที่มีระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรือเทียบเท่าใน

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 
3) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความช านาญ หรือ เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญ
ชง ขณะนี้มี ๑๐ แห่ง ดังนี้ 
๑. ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๒. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
๓. กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม 
๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑ เชียงใหม่ 
๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๒ พิษณุโลก 
๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๖ ชลบุรี 
๗. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๙ นครราชสีมา  
๘. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๐ อุบลราชธานี  
๙. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๒ สงขลา  
๑๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑๒/๑ ตรัง 

• จดหมายชี้แจงจากมหาลัยที่ส่งมอบส่วนของกัญชงและกัญชาให้กับบริษัท โดยจะต้องระบุส่วน
และปริมาณท่ีมอบให้แก่บริษัท 

• สัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทที่ได้ร่วมมือการด าเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัทที่น าไปซื้อขายต่อ (โดยจะต้องระบุส่วนที่ใช้ และปริมาณพร้อมทั้ง
ลงนามโดยกรรมการบริษัท ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยานให้ครบถ้วน) 

• แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา  โดยจะต้องมีค าเตือนตามประกาศ
คณะกรรมการเครื่องส าอาง 

• แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าจะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความ
เป็นเครื่องส าอาง 

 

 



๑.7 การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของน้ ามันหรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบ น้ ามัน หรือ รูปแบบ soft gelatin capsules จะต้องมีค าเตือน 

- ห้ามรับประทาน 
- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ 
- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ 
- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 
 

๒. กำรใช้ส่วนของกัญชำและกัญชงในเครื่องส ำอำง   

๒.๑ รับจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัญชา (Cannabis) และกัญชง (Hemp) ในการผลิตเครื่องส าอาง 
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ส่วนของกัญชำที่สามารถน ามาใช้ผลิตในเครื่องส าอางได้ ต้องเป็นกัญชำที่ท ำให้แห้งแล้ว โดย
เป็นวัตถุดิบจาก เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และ ใบ และไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาจากกากหรือเศษท่ีเหลือ
จากการสกัดกัญชา ส่วนของใบที่ติดกับช่อดอก ส่วนของช่อดอก หรือเมล็ด โดยจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากใน
ประเทศ และเป็นการผลิตเครื่องส าอางในประเทศเท่านั้น 

 ส่วนของกัญชงที่สามารถน ามาใช้ผลิตในเครื่องส าอางได้ ต้องเป็นกัญชงที่ท ำให้แห้งแล้ว โดย
เป็นวัตถุดิบจาก เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ (ต้องเป็นใบไม่มียอด หรือ ไม่ใช่ใบที่ติดช่อดอก) และ 
เมล็ด และไม่อนุญาตให้ใช้กัญชงจาก กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชง ส่วนของใบที่ติดกับช่อดอก หรือ
ส่วนของช่อดอก โดยจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากในประเทศ และเป็นการผลิตเครื่องส าอางในประเทศเท่านั้น 

ในกรณีที่เป็นกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชง หรือกัญชา สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็น
ผลิตเพ่ือการส่งออก โดยผู้ผลิตจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 

ตารางแสดงรายละเอียดส่วนต่างๆของพืชกัญชาและกัญชงที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอาง 

ส่วนต่างๆของพืชที่ท าให้แห้งแล้ว กัญชา กัญชง 
เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ✓ ✓ 
ราก ✓ ✓ 
ใบ ✓ ✓ 
เมล็ด  ✓ 
ช่อดอก หรือใบที่ติดยอดช่อดอก   
✓ = สามารถใช้ส่วนของพืชในการผลิตเครื่องส าอางได้   = ไม่สามารถใช้ส่วนของพืชในการผลิต
เครื่องส าอางได ้

๒.๒ อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ โดยต้องระบุส่วนที่ใช้และแจ้งรูปแบบของสารกัญชง
หรือกัญชาให้ชัดเจน เช่น Hemp root powder, Hemp leaf (dried), Cannabis sativa stem powder 
หรือใช้ชื่อสารตามประกาศฯก็ได้ ทั้งนี้ห้ามใช้ชื่อ Hemp, Cannabis โดยไม่ระบุส่วนที่ใช้ หรือสื่อถึงการใช้ส่วน



อ่ืนที่ไม่อนุญาต เช่น ช่อดอก การใช้ชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าเร็จ รูป ไม่ท าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุดิบ และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ Marihuana, Marijuana เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากอาจท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญเครื่องส าอาง 

๒.๓ การแจ้งรายการสาร “การใช้ส่วนของกัญชา” ในระบบเครื่องส าอางจะต้องแจ้งปริมาณสารใน
สูตร และสามารถแจ้งสารได้ตามรายการ ดังนี้ 

• Cannabis spp. (cannabis) leaf (dried) 
• Cannabis spp. (cannabis) leaf (powder) 
• Cannabis spp. (cannabis) leaf /stem (dried) 
• Cannabis spp. (cannabis) leaf /stem (powder) 
• Cannabis spp. (cannabis) root (dried) 
• Cannabis spp. (cannabis) root (powder) 
• Cannabis spp. (cannabis) sprout (dried) 
• Cannabis spp. (cannabis) sprout (powder) 
• Cannabis spp. (cannabis) stem (dried) 
• Cannabis spp. (cannabis) stem (powder) 
๒.๔ การแจ้งรายการสาร “การใช้ส่วนของกัญชง” ในระบบเครื่องส าอางจะต้องแจ้งปริมาณสารในสูตร 

และ สามารถแจ้งสารได้ตามรายการ ดังนี้ 
• Cannabis sativa (hemp) leaf (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) leaf (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) leaf/stem (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) leaf/stem (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) root (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) root (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) sprout (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) sprout (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) seed (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) seed (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) seedcake (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) seedcake (powder) 
• Cannabis sativa (hemp) stem (dried) 
• Cannabis sativa (hemp) stem (powder) 

๒.๕ ส าหรับเงื่อนไขการใช้ส่วนของกัญชาและส่วนของกัญชงในเครื่องส าอางพร้อมใช้ จะต้องใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกเท่านั้น โดยมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% และ
ห้ามใช้ส่วนของกัญชาและส่วนของกัญชงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 



๒.๖ ในการยื่นจดแจ้งผู้ประกอบการต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
• แนบเอกสารระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบของกัญชงหรือกัญชา เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชงและกัญชา  
• หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชงหรือกัญชา เช่น หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชง ที่ออก

โดยส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยา 
• แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา  โดยจะต้องมีค าเตือนตามประกาศ

คณะกรรมการเครื่องส าอาง 
• แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าจะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความ

เป็นเครื่องส าอาง  
2.7 ในกรณีที่เป็นการตกลงร่วมมือการด าเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน -

อุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างและบ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Companies และ Spin-off Companies) 
สามารถแนบเอกสารได้ดังนี้ 

• จดหมายชี้แจงจากมหาลัยที่ส่งมอบส่วนของกัญชงและกัญชาให้กับบริษัท โดยจะต้องระบุส่วน
และปริมาณที่มอบให้แก่บริษัท 

• สัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทที่ได้ร่วมมือการด าเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัทที่น าไปซื้อขายต่อ (โดยจะต้องระบุส่วนที่ใช้ และปริมาณพร้อมทั้ง
ลงนามโดยกรรมการบริษัท ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และพยานให้ครบถ้วน) 

• แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา  โดยจะต้องมีค าเตือนตามประกาศ
คณะกรรมการเครื่องส าอาง 

• แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าจะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความ
เป็นเครื่องส าอาง 

๒.๘ การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชงและกัญชา 
- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองได้ 
- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 

 
๓. กำรใช้สำรสกัดที่มีสำรแคนนำบิไดออล (Cannabidiol) จำกกัญชำและกัญชงในเครื่องส ำอำง 

๓.๑ รับจดแจ้งสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดย
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ต้องเป็นสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ที่ได้จากการสกัดจากพืชกัญชา
หรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ และไม่ใช่สารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสังเคราะห์ 

 จะต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากในประเทศ และเป็นการผลิตเครื่องส าอางในประเทศเท่านั้น 
๓.๒ อนุญาตให้ใช้ชื่อ Cannabidiol, CBD เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการใส่สารสกัดที่

มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol) ที่ได้จากกัญชาหรือกัญชงในสูตร โดยจะต้องพบสารแคนนาบิไดออล 
(Cannabidiol) ในสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง (ในวัตถุดิบ) ทั้งนี้ชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางส าเร็จรูป เช่น CBD moisturizer cream, Cannabidiol cleansing soap ชื่อต้องไม่ท าให้เข้าใจ



ผิดว่าเป็นวัตถุดิบ และไม่สื่อถึงสรรพคุณที่เกินขอบข่ายเครื่องส าอาง หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ  เช่น 
CBD oil, Cannabidiol oil 

๓.๓ ส าหรับเงื่อนไขการใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชง ในเครื่องส าอางพร้อม
ใช้จะต้องมีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol) ไม่เกิน 1% (w/w) และปริมาณ Tetrahydrocannabinol 
(THC) ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% เว้นแต่ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้รูปแบบน้ ามัน หรือ soft gelatin capsules 
จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อน ไม่เกิน 0.001% และห้ามใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญ
ชงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 
  ๓.๔ การแจ้งรายการสารในระบบเครื่องส าอางจะต้องแจ้งปริมาณสารสกัดที่มาจากกัญชาหรือกัญชง 
(ไม่ใช่ปริมาณสารแคนนาบิไดออล) โดยสามารถแจ้งสารสกัด ได้ตามรายการดังนี้  

• Cannabis spp. extract (cannabidiol) 
• Cannabis spp. tincture (cannabidiol) 
• Cannabis spp. resin (cannabidiol) 

  ๓.๕ ในการยื่นจดแจ้งผู้ประกอบการต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
• Certificate of analysis หรือ เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ของวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อ ๓.๔ ที่แสดง

ปริมาณสารแคนนาบิไดออล (CBD) และ THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศ โดย
เอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามท่ีก าหนดในข้อ ๑.๕ 

• แนบเอกสารระบุแหล่งที่มาของสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลว่ามาจากส่วนใด  (เฉพาะกรณี
สกัดจากช่อดอกต้องแนบใบอนุญาตผลิต (สกัด) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จากกองควบคุม
วัตถุเสพติด) 

• แนบการค านวณหาปริมาณสาร CBD หรือผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ CBD ในผลิตภัณฑ์
พร้อมใช้ 

• แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา โดยที่ฉลากจะต้องระบุปริมาณความ
เข้มข้นของสาร CBD (%w/w) ในเครื่องส าอางพร้อมใช้ และแสดงค าเตือนตามประกาศ
คณะกรรมการเครื่องส าอาง 

• แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าจะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความ
เป็นเครื่องส าอาง 

๓.๖ ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณสาร CBD ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชื่อการค้า ABC ชื่อผลิตภัณฑ์ HEMP SEED OIL MOISTURIZING CREAM มี

ปริมาณสาร Cannabis spp. extract (cannabidiol) 10% ในสูตรผลิตภัณฑ์ และในเอกสาร Certificate of 
analysis ของวัตถุดิบได้มีผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสาร CBD 0.2%  

• วิธีการค านวณ 
ในวัตถุดิบสาร Cannabis spp. extract (cannabidiol) 100 กรัม จะมีสาร CBD  0.2 %   

ในผลิตภัณฑ์นี้ใส่ Cannabis spp. extract (cannabidiol) oil 10 กรัม ดังนั้นจะมีสาร CBD =  0.2∗10
100

 

ดังนั้นในผลิตภัณฑ์นี้จะมีสาร CBD = 0.02% 
๓.๗ การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดทีมีสารแคนาบิไดออลจาก

กัญชาและกัญชง 



 ส าหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ยกเว้นผลิตภัณฑ์รูปแบบ น้ ามัน หรือ รูปแบบ soft gelatin 
capsules จะต้องมีค าเตือน 

- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองได้ 
- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ ามัน หรือ รูปแบบ soft gelatin capsules 
- ห้ามรับประทาน 
- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ หรือการระคายเคืองได้ 
- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 
 

๔. กำรใช้สำรกลุ่มเทอร์ปีน (Terpenes) ในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
 ๔.๑ รับแจ้งค าว่า เทอร์ปีน /Terpenes เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ เมื่อในสูตรมีสาร เช่น 

- Terpenes and terpenoids 
- Terpenes and terpenoids sinpine 
- Terpene hydrocarbons 
- Terpene alcohols acetates 

 อนุญาตให้ใช้สารกลุ่มเทอร์ปีน (Terpenes) ในวัตถุประสงค์เพ่ือแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ (Fragrance) โดย
ปริมาณความเข้มข้นรวมของสารเทอร์ปีนที่ใส่ในสูตรทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1% 
 ๔.๒ แนบเอกสารที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสารกลุ่มเทอร์ปีน (Terpenes) เช่น Specification หรือ 
MSDS ของสารกลุ่มเทอร์ปีน 
 ๔.๓ แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา 
 4.4 กรณีท่ีเป็นสาร terpene จากกัญชา ให้แนบเอกสารรับรองว่าไม่มีสาร THC เจือปน 
 4.5 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสาร terpene สามารถน าเข้าเป็นเครื่องส าอางได้ 

 

 

- 


