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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสว่ นประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
โดยที่ น โยบายของรัฐบาลที่ ส่งเสริม และพั ฒ นากัญ ชาและกัญ ชงเป็ นพื ชเศรษฐกิจและเป็ น
ภูมิปัญญาไทย โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ยกเว้นบางส่วนของกัญชาและกัญชงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุ ม ยาเสพติ ด ให้ โทษออกประกาศก าหนดไว้ ให้ ส ามารถน ามาใช้ ในอุต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การนามาใช้เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้
ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ผลิต ภัณ ฑ์ อาหารที่ มีส่วนประกอบของส่วนของกัญ ชาหรือกัญ ชง เป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ส่ ว นของกั ญ ชา” หมายความว่ า ส่ ว นของพื ช กั ญ ชา (Cannabis) ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์
Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis sativa L. ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับ อนุญ าตให้ ผลิต
ในประเทศเท่านั้น ได้แก่
(1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(๒) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
“ส่วนของกัญชง” หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp. sativa ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
ในประเทศเท่านั้น ได้แก่
(๑) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(๒) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
“สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)” หมายความว่า สารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอลชนิด Delta-9-Tetrahydrocannabinol (∆9-THC)
“หน่วยบรรจุ (package)” หมายความว่า ภาชนะบรรจุอาหารอันเป็นภาชนะบรรจุย่อยสุดที่หุ้มห่อ
หรือบรรจุอาหารเพื่อจาหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุหน่วยบรรจุย่อยเหล่านั้น ถ้ามี
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ข้อ 3 ห้ามมิให้ผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชง ดังต่อไปนี้
(1) อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(2) นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(3) อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(4) เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน
(5) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ข้อ 4 ผลิตภัณ ฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญ ชาหรือกัญ ชง ต้องมีคุณ ภาพ
หรือมาตรฐาน ดังนี้
(๑) ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ
(๒) ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ
วิ ธี ก ารตรวจวิ เคราะห์ ต าม (1) และ (๒) ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจยื น ยั น
ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง
(High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า
(๓) สารพิษตกค้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
(4) สารปนเปื้ อ นให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปื้อน
(5) จุลิ น ทรี ย์ ที่ ท าให้ เกิ ด โรคให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ าด้ วยก าหนด
คุณ ภาพหรือมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้ านจุ ลินทรีย์
ที่ทาให้เกิดโรค
(6) คุณภาพหรือมาตรฐานสาหรับอาหารชนิดนั้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ต้องได้มา
ซึ่งส่วนของกัญชาหรือกัญชงโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร
ผู้ผลิตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีบันทึกการรับจ่ายส่วนของกัญชาหรือกัญชงไว้ที่สถานที่ผลิตด้วย
ข้อ 6 การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชง ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กาหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปน
อาหาร
ข้อ 7 การใช้ภาชนะบรรจุสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชงให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยภาชนะบรรจุ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ 8 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ข้อ ความ “ค าเตือ น” ด้ วยตั วอัก ษรขนาดไม่เล็ก กว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ย ม
สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก
(2) ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”
(3) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”
(4) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน”
(5) ข้อความ “อาจทาให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล”
(6) ข้อความแสดงปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลต่อหน่วยบรรจุ โดยแสดงข้อความ
“มีสาร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัม ต่อหน่วยบรรจุ”
(7) ข้อความ “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ”
(8) คาว่า “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชาหรือกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ของอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหารหรือกากับชื่ออาหาร
(9) ข้อความอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ข้อ 10 การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากผลิตภั ณฑ์อาหารที่ มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชาหรือกัญชงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยฉลากโภชนาการ
ข้อ 11 การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชาหรือกัญชงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ของอาหาร
ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

