
FAQ 
ค ำถำม-ค ำตอบ แนวทำงกำรปลูก น ำเข้ำ และน ำเข้ำ/น ำติดตัวเพื่อใช้เฉพำะตน  

ของกัญชำ กัญชง ภำยหลังปลดล็อก กัญชำ กัญชง พ้นจำกยำเสพติด    
 

กำรปลูก กัญชำ กัญชง 

 Q. กำรปลูก ต้องขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยใด หรือไม่ 

 A. ไม่ต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง 
แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Application “ปลูกกัญ” ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดท าขึ้น 

 
กำรน ำเข้ำ กัญชำ กัญชง 

 Q. กำรน ำเข้ำสำรสกัดจำกทุกส่วนของพืชกัญชำ กัญชง สำมำรถกระท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร  

 A. ห้ำ มน ำ เ ข้ำ สำรสกัด  ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี โดยต้องขออนุญาตตามป ระมวลกฎ ห ม าย  
ยาเสพติด 

• กรณีเพื่อการศึกษาวิจัย 

• กรณีเป็นหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

 

 Q. สำรสกัดจำกทุกส่วนของพืชกัญชำ กัญชง ที่เป็นสำรควบคุมคุณภำพในกำรตรวจวิเครำะห์ และ
ควบคุมคุณภำพของกำรตรวจสำรเสพติดในร่ำงกำยส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์  จัดเป็นยำเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 หรือไม่ และกำรน ำเข้ำต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 A. ไม่จัดเป็นยำเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 แต่จัดเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ดังน้ันการน าเข้าต้องได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์ 



 Q. กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ (Finished product) ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกทุกส่วนของพืชกัญชำ  
กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่ำง ๆ ของพืชกัญชำ กัญชง ต้องขอรับอนุญำตตำม 
กฎหมำยใด 

 A. ไม่จัดเป็นยำเสพติดให้โทษในประเทศ 5 การ านเข้าจึงไม่ต้องขออนุญาตน าเข้าตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด แต่ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ัน ๆ  โดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือความมุ่งหมายของผู้ผลิต ดังน้ี 
กรณีอำหำร จัดเป็นอาหารห้ามน าเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564  
ที่ออกตามมาตรา 6(8) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 
20,000 บาท 
กรณีเครื่องส ำอำง จัดเป็นเคร่ืองส าอางที่ห้ามน าเข้าตามประกาศฯ ที่ออกตามความในมาตรา 6(1) 
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามความในพระ
บัญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 
กรณีกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่ าด้วย
ผลิตภัณฑ์น้ัน  

 

 Q. กำรน ำเข้ำเมล็ดกัญชำ กัญชง และส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชำ กัญชง เช่น เปลือก ล ำต้น ใบ เส้นใย 
กิ่งก้ำน รำก ยอดหรือช่อดอก มำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพ หรือเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสำรสกัด
จำกกัญชำ กัญชง ต้องขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยใด 

 A. ต้องขอรับอนุญำต ดังน้ี 
    1. ขออนุญาตน าเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และกรณีน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญ
ชง ต้องขออนุญาตน าเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ด้วย 
    2. เมื่อได้ รับอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว หากจะน าพืชกัญชา กัญชงดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชงให้ด าเนินการตามกฎหมายว่ าด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ัน ๆ  โดย 
       กรณีน ำมำผลิตเป็นอำหำร ไม่สามารถน าเข้าได้ เน่ืองจากจัดเป็นอาหารห้ามน าเข้า 
       กรณีน ำมำผลิตเป็นเครื่องส ำอำง ไม่สามารถน าเข้าได้ เน่ืองจากเป็นวัตถุดิบที่ห้ามน าเข้า 
       กรณีน ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่น ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ 
ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ผลิตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การพิจารณาตรวจสอบการน าเข้าเพื่อเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  ก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 



กำรน ำเข้ำ/น ำติดตัวเพ่ือใช้เฉพำะตน ของกัญชำ กัญชง 

 Q. กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกทุกส่วนของพืชกัญชำ กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนผสมของส่วนต่ำง ๆ ของพืชกัญชำ กัญชง รวมถึงกำรน ำเข้ำส่วนต่ำง ๆ ของพืช เพ่ือใช้
เฉพำะตัว ครอบคลุมกำรน ำเข้ำในลักษณะใดบ้ำง และมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่ อย่ำงไร  

 A. การน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมถึงการน าเข้าส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อใช้เฉพาะตัว 
ครอบคลุมการน าเข้าใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. การน าติดตัวผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และ 
2. การส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การน าเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวไว้ว่า ผู้น าเข้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมี

วัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้เฉพาะตัวของผู้น าเข้าเอง โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้าที่น าเข้า ดังน้ี 
ก. การน าเข้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์  
ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  เช่น เคร่ืองมือแพทย์ หรือวัตถุอันตราย หรือ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีหากผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจัดเป็นอาหาร หรือเคร่ืองส าอาง จะไม่สามารถน าเข้าได้ เน่ืองจากจัดเป็นอาหารห้ามน า เข้า 
หรือเป็นเคร่ืองส าอางที่ห้ามน าเข้า  

ข. การน าเข้าในรูปแบบส่วนต่าง ๆ ของพืช  
ต้องได้รับอนุญาตให้น าเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ก่อน และหากน าเข้ามาเป็นอาหาร
เพื่อบริโภคส่วนตัวจะไม่สามารถน าเข้าได้ เน่ืองจากจัดเป็นอาหารห้ามน าเข้าตามประกาศกระท รวง
สาธารณสุข ฉบับที่  424 พ.ศ. 2564 ส่วนกรณีน าเข้าส่วนต่าง ๆ  ของพืชกัญชา กัญชง มาเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

 


