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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง กาหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาหรือกัญชงและสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง
ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ทีผ่ ลิต นาเข้า หรือส่งออก
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔/๑ (๓) และมาตรา ๓๔/๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ ๔๓๓-๙/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการควบคุ มยาเสพติด ให้โทษ เรื่ อ ง ก าหนดฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชง และสารสกัดของกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ทีผ่ ลิต นาเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับกับผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกยาเสพติด ให้โทษ
ในประเภท ๕ สาหรับกัญชาหรือกัญชง และสารสกัดของกัญชาหรือกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โ ทษ
ในประเภท ๕ ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ารั บ ยาที่ มี กั ญ ชาหรื อ กั ญ ชงปรุ ง ผสมอยู่ และกรณี ที่
เป็นการศึกษา วิจัย หรือใช้สาหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกัญชาหรือสารสกัดของกัญชา
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้
ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุกัญชาหรือกัญชง และสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕
ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ สาหรับ
กัญชาหรือกัญชง และสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องจัดให้มี
ฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ โดยให้อยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน และต้องจัดทาให้แล้ว เสร็จ
ก่อนจาหน่ายหรือส่งออก
ข้อ ๖ ฉลากสาหรับกัญชาหรือกัญชง
(ก) กรณีเมล็ดพันธุ์ อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อพันธุ์ ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์ให้ระบุแหล่งที่มาของกัญชาหรือกัญชงนั้น
(๒) ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)
(๓) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ และระบุวันเดือนปีที่ทดสอบ
(๔) เดือนและปีที่รวบรวม และเดือนและปีที่สิ้นอายุการใช้ทาพันธุ์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๕) รุ่นการผลิต
(๖) น้าหนักสุทธิ
(๗) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า แล้วแต่กรณี
(๘) เลขที่ใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แล้วแต่กรณี
(๙) ข้อความว่า “เมล็ดพันธุ์ควบคุม” และข้อความเตือน คาว่า “เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น
ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท”
(๑๐) เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
(๑๑) อัตราความบริสุทธิ์
(๑๒) อัตราส่วนของวัตถุดิบอื่นที่ผสมหรือเจือปน (ถ้ามี)
(ข) กรณีที่มิใช่เมล็ดพันธุ์ อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อพันธุ์ ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์ให้ระบุแหล่งที่มาของกัญชาหรือกัญชงนั้น
(๒) ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)
(๓) เดือนและปีที่รวบรวม และเดือนและปีที่สิ้นอายุ
(๔) รุ่นการผลิต
(๕) น้าหนักสุทธิ
(๖) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้า แล้วแต่กรณี
(๗) เลขที่ใบอนุญาตผลิตหรือนาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ฉลากสาหรับเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์จากเส้นใย อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อพันธุ์ ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์ให้ระบุแหล่งที่มาของกัญชงนั้น
(๒) เดือนและปีที่รวบรวม
ข้อ ๘ ฉลากสาหรับกัญชาหรือกัญชงที่จะส่งออก อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการตามข้อ ๖
(๒) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต และคาว่า “Thailand”
(๓) ชื่อผู้ส่งออกและที่ตั้งของสถานที่ส่งออก ในกรณีที่มีตัวแทนส่งออก
(๔) ข้อความว่า “For export only”
ข้อ ๙ ฉลากสาหรับสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
อย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสารสกัด โดยมีคาว่า “สารสกัดกัญชา” หรือ “สารสกัดกัญชง” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
(๒) ปริมาณสารสาคัญ THC และ CBD โดยแสดงเป็นร้อยละโดยน้าหนัก
(๓) ขนาดบรรจุ ให้ แ สดงหน่ วยน้าหนักหรือปริมาตรในระบบเมตริก กรณีของแข็งให้ใช้
หน่วยน้าหนัก กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วยน้าหนัก
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(๔) คาว่า “ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕” ด้วยอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีเส้นกรอบสีแดง
เห็นได้ชัดเจน
(๕) วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต
(๖) สภาวะการเก็บรักษา (storage condition)
(๗) ชื่อผู้ผลิต ผู้นาเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสถานทีต่ งั้
ข้อ ๑๐ ฉลากสาหรับสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ที่จะส่งออก อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการตามข้อ ๙
(๒) ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต และคาว่า “Thailand”
(๓) ชื่อผู้ส่งออกและที่ตั้งของสถานที่ส่งออก ในกรณีที่มีตัวแทนส่งออก
(๔) ข้อความว่า “manufacturing date …” หรือ “mfg. date …” เพื่อแสดงวัน เดือน
ปี ที่ผลิต และข้อความว่า “expiry date …” หรือ “exp. date …” เพื่อแสดงวัน เดือน ปี
ที่ผลิตภัณฑ์สิ้นอายุ
(๕) ข้อความว่า “For export only”
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุมีขนาดเล็กโดยไม่สามารถแสดงรายการตามข้อ ๖ (ข)
หรือข้อ ๙ ได้ทั้งหมด อย่างน้อยจะต้องมีรายการตามข้อ ๖ (ข) (๑) (๓) และ (๖) หรือตามข้อ ๙
(๑) (๒) (๕) และ (๗) ส่วนข้อความอื่น ๆ ให้จัดทาเป็นใบแทรกกากับไว้กับภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุ
ข้อ ๑๒ ข้อความในฉลากต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย ในกรณีมีข้อความภาษาต่างประเทศ
รวมอยู่ด้วย ต้องไม่ขัดกับข้อความภาษาไทย
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

