
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การใช้ส่วนของกญัชงในเครื่องส าอาง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)   
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการเครื่องส าอางจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“กัญชง”  (Hemp)  หมายความว่า  พืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Cannabis  sativa  L.  

subsp.  sativa  และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  ว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะกัญชง  (Hemp) 

“สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล”  (Tetrahydrocannabinol  หรือ  THC)  หมายความว่า  
ผลรวมของสารในกลุ่ม  THC 

“ส่วนของกัญชง”  หมายความว่า   
(๑) เปลือก  ล าต้น  เส้นใย  กิ่งก้าน  และราก   
(๒) ใบ  ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย   
(๓) เมล็ดกัญชง  (hemp  seed) 
(๔) กากหรือเศษที่ เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  

(tetrahydrocannabinol,  THC)  ไม่เกินร้อยละ  ๐.๒  โดยน้ าหนัก 
ทั้งนี้  ส่วนของกัญชงต้องท าให้แห้งแล้ว  และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องส าอางเท่านั้น   
ข้อ ๒ ส่วนของกัญชงที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ เครื่องส าอางที่มีส่วนของกัญชงเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางที่ไม่เป็นไป  

ตามที่ก าหนดในข้อ  ๒  ให้ถือว่าเป็นเครื่องส าอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง 
ข้อ ๔ ห้ามน าเข้าวัตถุดิบส่วนของกัญชงและเครื่องส าอางที่มีส่วนของกัญชงเพ่ือใช้ 

ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องส าอาง  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการระบุ 
ชือ่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ ความในข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ไม่ใช้บังคับกับเครื่องส าอางที่ผลิตเพ่ือการส่งออก   
แต่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกาศก าหนดไว้ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ชื่อวัตถุที่อาจใช้ บริเวณที่ใช้ 
และ/หรือ 

การน าไปใช ้

ความเข้มข้นสูงสุด
ในเครื่องส าอาง

พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical 
Name/ Other 

Name 

Name of 
Common  

Ingredients 
Glossary 

CAS 
Number 

1 Cannabis sativa 
(Hemp) leaf  

Cannabis sativa 
(Hemp) leaf 

89958-21-4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก 

 

- 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 

2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 

2 Cannabis sativa 
(Hemp) root  

Cannabis sativa 
(Hemp) root 

89958-21-4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก 

 

- 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 

2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 

3 Cannabis sativa 
(Hemp) seed 

Cannabis sativa 
(Hemp) seed 

89958-21-4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก 

 

- 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 

2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 



- ๒ - 

ล าดับ ชื่อวัตถุที่อาจใช้ บริเวณที่ใช้ 
และ/หรือ 

การน าไปใช ้

ความเข้มข้นสูงสุด
ในเครื่องส าอาง

พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical 
Name/ Other 

Name 

Name of 
Common  

Ingredients 
Glossary 

CAS 
Number 

4 Cannabis sativa 
(Hemp) 
seedcake  

Cannabis sativa 
(Hemp) 
seedcake  

89958-21-4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก 

 

- 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 

2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 

5 Cannabis sativa 
(Hemp) stem  

Cannabis sativa 
(Hemp) stem  

89958-21-4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก 

 

- 1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น 

2. ในกรณีเครื่องส าอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC 
ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 

 


