
หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรจดแจ้งกัญชงในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
สามารถรับจดแจ้งสารกัญชง (HEMP) ในการผลิตเครื่องส าอางได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑.  ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัญชง (HEMP) เป็นส่วนประกอบ จัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง และสามารถใช้เป็น

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางได้เฉพาะกรณี “ผลิตและรับจ้ำงผลิต” ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเท่านั้น 

๒. อนุญาตให้ใช้ชื่อ HEMP, CANNABIS SATIVA, กัญชง เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ โดยต้องระบุส่วน

ที่ ใ ช้ ว่ า เป็ นการ ใช้ ส่ วน เมล็ ด  เช่ น  HEMP SEED OIL, HEMP SEED EXTRACT, CANNABIS SATIVA SEED 

EXTRACT, CANNABIS SATIVA SEED OIL หรือเป็นชื่อสารตามประกาศฯ  เป็นต้น ทั้งนี้ห้ามใช้ชื่อ HEMP, 

CANNABIS โดยไม่ระบุส่วนที่ใช้ หรือสื่อถึงการใช้ส่วนอื่นๆ เช่น ช่อดอก เป็นต้น และชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องสื่อว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ไม่ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุดิบ 

๓. ส าหรับเงื่อนไขการใช้ “น้ ามันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ในวัตถุดิบและใน

เครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% ยกเว้น ผลิตภัณฑ์

รูปแบบ soft gelatin capsules, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น ในเครื่องส าอาง

พร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๐๐๑% 

๔. ในการยื่นจดแจ้งผู้ประกอบการต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 

 Certificate of analysis หรอื เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ ที่แสดงปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบ
จากผู้ผลิตในประเทศ โดยเอกสารจะต้องออกจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
รายชื่อห้องปฏิบัติการ 
๑) ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ  หรือ

มหาวิทยาลัย 

๒) ห้องปฏิบัติที่มีระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรือเทียบเท่าในการ

ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 

๓) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความช านาญ หรือ เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (cannabinoids) ในกัญชง 

ขณะนี้มี ๑๐ แห่ง ดังนี้ 

๑. ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๒. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)  
๓. กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม 



๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่๑ เชียงใหม่ (สังกัดกรมวิทย์ฯ) 

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  

 แนบเอกสารระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น ส าเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 

เฉพาะกัญชง โดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

 หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชง ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารและยา 

 แนบการค านวณหาปริมาณสาร THC ปนเปื้อน หรือผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์
พร้อมใช้ 

 แนบฉลากพร้อมจ าหน่ายทุกด้านประกอบการพิจารณา 

 แนบหนังสือรับรองจากกรรมการบริษัท เพ่ือรับรองว่าจะไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายความเป็น
เครื่องส าอาง 
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ “น้ ามันจากเมล็ดกัญชง” หรือ “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” ที่น าเข้า 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อสำร บริเวณที่ใช้ และ/หรือกำรน ำไปใช้ เงื่อนไข 
1. กัญชง (Hemp) 

(สารกัญชง ต้องเป็น
ร า ย ก า ร ส า รต าม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรื่ อง
ก า ร ใ ช้ กั ญ ช ง ใ น
เครื่องส าอาง พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ยกเว้น ผลิตภัณฑ์
รูปแบบ soft gelatin capsules หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในจุดซ่อนเร้น 

1. ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 
2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมี
สาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 

ผลิตภัณฑ์รูปแบบ soft gelatin 
capsules 

1. ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๒% 
2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมี
สาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน ๐.๐๐๑% 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในจุดซ่อนเร้น 



ตัวอย่ำงกำรค ำนวณหำปริมำณสำร THC ในผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชื่อการค้า ABC ชื่อผลิตภัณฑ์ HEMP SEED OIL MOISTURIZING CREAM  

มีปริมาณสาร Cannabis sativa (Hemp) seed oil 10% ในสูตรผลิตภัณฑ์ และในเอกสาร  Certificate of 

analysis ของวัตถุดิบได้มีผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสาร THC 0.2%  

วิธีการค านวณ 

ในวัตถุดิบสาร Cannabis sativa (Hemp) seed oil 100 กรัม จะมีสาร THC ปนเปื้อน 0.2 %   

ในผลิตภัณฑ์นี้ใส่สาร Cannabis sativa (Hemp) seed oil 10 กรัม ดังนั้นจะมีสาร THC ปนเปื้อน =  0.2∗10
100

 

ดังนั้นในผลิตภัณฑ์นี้จะมีสาร THC ปนเปื้อน = 0.02% 
 
กำรแสดงค ำเตือนที่ฉลำกของเครื่องส ำอำงที่มีส่วนผสมของกัญชง 

๑. ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบ น้ ามัน หรือ รูปแบบ soft gelatin capsules จะต้องมีค าเตือน 

- ห้ามรับประทาน 

- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ 

- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 

๒. ส าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ 

- ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ 

- หากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร 

 
 


