
FAQ 
ค ำถำม-ค ำตอบ กำรสกัด กำรจ ำหน่ำย กัญชำ กัญชง  
ภำยหลังปลดล็อก กัญชำ กัญชง พ้นจำกยำเสพติด    

 
1. กำรสกัดพืชกัญชำ กัญชง ต้องขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยใด หรือไม่ 

ตอบ การสกัด ไม่ว่าจะเป็นการน าส่วนใดของพืชกัญชา กัญชง ไปสกัด โดยสารสกัดท่ีได้จะมี THC เท่าใดก็
ตาม ต้องขออนุญำตผลิตสกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด) 
โดยผลผลิตสารสกัดท่ีได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน 

      สว่นที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ  
ส่วนที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 % จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ 

 
2. กำรจ ำหน่ำย ต้องขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยใด หรือไม่ 

ตอบ 
การจ าหน่ายส่วนของพืช ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
กรณีกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ และกิ่งพันธุ์ต้องขอรับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
การจ าหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
- กรณีเป็นสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %  ไม่ต้องมีใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ 

     - กรณีสารสกัดท่ีมี THC เกิน 0.2 % ต้องมีใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วย 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น 
 

3.  กำรน ำส่วนของกัญชำ กัญชง และสำรสกัด CBD มำใช้เป็นส่วนประกอบในอำหำรที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย 
เป็นไปตำมกฎหมำยใด 

ตอบ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564  และ 
(ฉบับที่ 429) พ.ศ.2564 ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ส่วนของพืช ได้แก่ เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา
ด้วย น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และสารสกัดแคนนาบิไดออล สามารถขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือขอ
อนุญาตใช้ฉลากอาหารเพื่อรับเลขสารบบอาหาร โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหารและปริมาณ 
CBD/THC  และแสดงค าเตือนเป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย ต้องด าเนินการดังนี้ 
          1. ยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร 
          2. ยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร 



           สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหารนั้น ๆ  
และสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กองอาหาร >> หัวข้อ : กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชำ กัญ
ชง และสำรสกัด CBD และคู่มือประชาชนผ่านลิงค์ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx  
หรอื QR code   
 
 
 
 

4. สถำนประกอบกำรอำหำรที่ปรุงเพื่อจ ำหน่ำยภำยในร้ำนอำหำร หรือสถำนที่อ่ืนในลักษณะท ำนองเดียวกัน 
รวมถึงกำรบริกำรจัดส่งอำหำรให้กับผู้ซ้ือ ต้องขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยใด 

ตอบ ไม่ต้องขออนุญาตกับ อย. โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การน าใบกัญชามาใช้ในการท า 
ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

(1) สถานประกอบอาหาร จดัให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคพ่ือความ
ปลอดภัยแก่ผู่บรโิภคเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นสว่นประกอบอาหารตามประกาศข้างต้น 

(2) ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุ จากสถานประกอบการ(1) ขอให้มีข้อมูลหรือ
ช่องทางการสื่อสารบนภาชนะบรรจุ ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนของกัญชา" หรือ “สัญลักษณ์ท่ีเข้าใจกัน
โดยทั่วไปว่ามีส่วนของกัญชา" หรือข้อความที่มีความหมายในท านองเดียวกัน รวมถึงข้อควรระวังในการบริโภคให้
ผู้บริโภคทราบ ดังเช่น 

(ก) ข้อความ “เด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 
(ข) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” 
(ค) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไอโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocanabionol ,THC) 

หรือสารแคนนาบิไดออล (Canabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน” 
(ง) ข้อความ “อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์กรมอนามัย 
         อนึ่ง ส าหรับส่วนของกัญชา กัญชงที่สามรถใข้ในอาหารได้แก ่เมล็ดกัญชง ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน รากและใบที่ไม่
มีช่อดอกติดมาด้วยทั้งกัญชา และกัญชง โดยยังไม่อนุญาตให้ใช้”ช่อดอก” เป็นส่วนประกอบของอาหาร 
 https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/208766     

   
 

คู่มือประชำชน : กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชำ กัญชง และสำรสกัด CBD 

ประกำศกรมอนำมัย เรื่อง กำรน ำใบกัญชำมำใช้ในกำรท ำ ประกอบ หรือ

ปรุงอำหำรในสถำนประกอบกิจกำรอำหำร พ.ศ.2565  

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


5. หลังจำกกำรปลดล็อค พืชกัญชำและกัญชงไม่ใช่ยำเสพติดให้โทษแล้ว ทุกคนสำมำรถน ำทุกส่วนของพืช
กัญชำและกัญชงมำใช้บริโภคเป็นอำหำรได้หรือไม่ 

ตอบ ผลิตภัณฑ์อาหารอนุญาตให้ใช้กัญชา/กัญชง เฉพาะที่ปลูกและผลิตในประเทศไทย โดยไม่อนุญาตให้
น าเข้าผลิตภัณฑ์หรือพืชกัญชา และกัญชง ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 
2564  ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย และก าหนดส่วนของพืชกัญชากัญชงที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ด้านอาหารได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก ่

(ก) เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก 
(ข) เมล็ดกัญชง  น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง  
(ค) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 
(ง) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮ

โดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนักแห้ง 
(จ) กากหรือเศษที่ เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล

(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนักแห้ง 
 

 


