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ค�ำน�ำ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีนโยบายให้ระบบจดแจ้งเครื่องส�ำอาง
ทุกชนิดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตรายได้ร่วมมือ       
กับศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศพัฒนาระบบรับจดแจ้งเครื่องส�ำอางอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบการ
ประมวลผลการพิจารณาค�ำขอจดแจ้งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การรับจดแจ้ง     
เครื่องส�ำอางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถให้บริการรับจดแจ้งได้โดยไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนค�ำขอ
ระบบจดแจ้งเครือ่ งส�ำอางอัตโนมัติ ผูป้ ระกอบการจะเป็นผูส้ ง่ ข้อมูลเข้าระบบด้วยตนเอง  
ความรูค้ วามเข้าใจของผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับขัน้ ตอนการใช้งานระบบ และการแจ้งรายละเอียด
ในค�ำขอจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้ค�ำขอจดแจ้งที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นค�ำขอที่               
มีคณ
ุ ภาพ และลดข้อผิดพลาดระหว่างการท�ำงาน ดังนัน้ กลุม่ ก�ำกับดูแลเครือ่ งส�ำอางก่อนออก
สู่ตลาดจึงได้จัดท�ำคู่มือจดแจ้งเครื่องส�ำอางระบบอัตโนมัติขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ   
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการยืน่ ค�ำขอจดแจ้งเครือ่ งส�ำอาง และด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถน�ำข้อมูลมาใช้ในการให้          
ค�ำแนะน�ำแก่ผมู้ าขอรับบริการจดแจ้งเครือ่ งส�ำอางให้เป็นแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้คำ� ขอ
มีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
กลุม่ ก�ำกับดูแลเครือ่ งส�ำอางก่อนออกสูต่ ลาดหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื จดแจ้งเครือ่ งส�ำอาง
ระบบอัตโนมัติเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการยื่นค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอาง    
ด้วยระบบอัตโนมัติต่อไป
กลุ่มก�ำกับดูแลเครื่องส�ำอางก่อนออกสู่ตลาด
ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สิงหาคม 2559
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑๔) ระบุว่าผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย น�ำเข้าเพื่อขาย
หรือรับจ้างผลิตเครื่องส�ำอางต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องส�ำอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับ       
จดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือน�ำเข้าเครื่องส�ำอางนั้นได้ โดยผู้จดแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข           
ในการผลิต น�ำเข้า หรือการรับจ้างผลิตเครื่องส�ำอางที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘)
“เครื่องส�ำอาง” หมายความว่า
(๑) วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท�ำด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอก           
ของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด   
ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี
และรวมตลอดทัง้ เครือ่ งประทิน่ ต่างๆ ส�ำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครือ่ งประดับและเครือ่ งแต่งตัวซึง่ เป็นอุปกรณ์ภายนอก
ร่างกาย
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอางโดยเฉพาะ
(๓) วัตถุอื่นที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส�ำอาง
				“ผลิต”
หมายความว่า ท�ำ ผสม เปลีย่ นรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลีย่ นภาชนะบรรจุ
				“น�ำเข้า”
หมายความว่า น�ำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
				“ส่งออก”
หมายความว่า น�ำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
				“ขาย”
หมายความว่า จ�ำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า     
และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขายด้วย
				“สารส�ำคัญ” หมายความว่า วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอางที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ตามมาตรา ๖ (๓) หรือวัตถุที่ท�ำให้เกิดสรรพคุณตามข้อความที่กล่าวอ้างไว้ในฉลาก หรือตามที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับ           
จดแจ้งตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๖ (๔)
				“ผู้จดแจ้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย การน�ำเข้าเพื่อขาย หรือการรับจ้าง
ผลิตเครื่องส�ำอาง
				“ผู้รับจดแจ้ง” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ้ งึ่ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย
				“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใดๆ ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเครื่องส�ำอางโดยเฉพาะ
				“ใบรับจดแจ้ง” หมายความว่า ใบแสดงรายละเอียดของเครื่องส�ำอางแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้งออก   
ให้แก่ผู้จดแจ้ง
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สิ่งที่ต้องดำ�เนินการเกี่ยวกับการผลิตเพื่อขาย นำ�เข้าเพื่อขาย
หรือรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง
1. ยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ�ำนาจ
2. ยืน่ ขอรหัสผู้ประกอบการ (เฉพาะกรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เท่านั้น)
3. ยืน่ ขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ยื่นจดแจ้ง (USER ACCOUNT) ผ่านส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.)
4. ด�ำเนินการยื่นขอจดแจ้ง เมื่อได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว จึงจะผลิตหรือน�ำเข้าเครื่องส�ำอางนั้นได้
5. จัดท�ำฉลากภาษาไทย ที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนก่อนออกจ�ำหน่าย
6. จัดท�ำแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PRODUCT INFORMATION FILE: PIF) ซึ่งเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด     
เช่น ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของสารแต่ละชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการและต้องส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ
7. ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นของวิธกี ารผลิต/น�ำเข้าเครือ่ งส�ำอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING
PRACTICE: GMP)
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ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสำ�อาง ด้วยระบบอัตโนมัติ
การด�ำเนินการยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ�ำนาจ
• ระบุข้อมูลในหนังสือมอบอ�ำนาจให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์จ�ำนวน 30 บาท (หนังสือมอบอ�ำนาจมี         
ระยะเวลา 1 ปี) (ดูรายละเอียดการกรอกเอกสารเพิ่มเติมที่ภาคผนวกหน้า 31)
• กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสาร
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของส�ำนักงาน
- ส�ำเนาทะเบียนพาณิชย์
• กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสาร
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนนิติบุคคลนั้นและผู้รับ      
มอบอ�ำนาจ
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของส�ำนักงานที่ระบุ ตามหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ
- ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการท�ำงาน (WORK PERMIT)
• ด�ำเนินการยืน่ เอกสารทีศ่ นู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ
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FLOW CHART แสดงขั้นตอนการยื่น
ขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำ�นาจ

กรอกแบบฟอรมหนังสือมอบอำนาจ

รับบัตรคิว

ไมสามารถแกไขไดทันที

ยื่นเรื่อง

ผาน

รอผลการพิจารณา

รับเอกสารและ
หลักฐานที่ผานการพิจารณา

รับทราบประเด็น

จบ

รับเรื่องคืน
สามารถแกไขไดทันที
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ไมผาน

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

แกไขตามขอพิจารณา

การยื่นขอรหัสประจำ�ตัวผู้ประกอบการ
(เฉพาะกรณีรายใหม่ยื่นขอครั้งแรกเท่านั้น)
• ระบุข้อมูลในแบบค�ำขอก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวผู้ประกอบการให้ครบถ้วน 1 ชุด จ�ำนวน 2 หน้า (ดูรายละเอียด
การกรอกเอกสารเพิ่มเติมที่ภาคผนวกหน้า 32-33)
• กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสาร
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดแจ้ง
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของส�ำนักงาน สถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางแล้วแต่กรณี
(หากเป็นสถานที่ของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าว)
- ส�ำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- แผนที่แสดงที่ตั้งของส�ำนักงานและสถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง รวมทั้ง            
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ภาพถ่ายของส�ำนักงานและสถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
- หนังสือมอบอ�ำนาจ พร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน)
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ
• กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสาร
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนนิติบุคคล
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของส�ำนักงาน สถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางแล้วแต่กรณี
(หากเป็นสถานที่ของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสารการอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าว)
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของส�ำนักงานและสถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง รวมทั้ง            
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ภาพถ่ายของส�ำนักงานและสถานที่ผลิต/น�ำเข้า และสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
- หนังสือมอบอ�ำนาจ พร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน)
• ด�ำเนินการยืน่ เอกสารทีศ่ นู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ
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FLOW CHART แสดงขั้นตอนการยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ

กรอกแบบฟอรมจัดเรียงเอกสาร

รับบัตรคิว

ไมสามารถแกไขไดทันที

ยื่นเอกสาร

ผาน

รอผลการออกรหัส

รับเลขรหัสผูประกอบการ

รับทราบประเด็นขอบกพรอง

จบ

รับเรื่องคืน
สามารถแกไขไดทันที

6

ไมผาน

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

แกไขตามขอพิจารณา

การยื่นขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ยื่นจดแจ้ง (USER ACCOUNT)
ผูแ้ จ้งจะต้องด�ำเนินการขอบัญชีผใู้ ช้ (USER ACCOUNT) ก่อนทีจ่ ะเริม่ ท�ำการใช้งานระบบ มิฉะนัน้ จะไม่สามารถ
เข้าใช้งานได้ โดยการยื่นค�ำขอบัญชีผู้ใช้ผ่านระบบ OPEN ID และยืนยันตัวบุคคลของส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ที่ www.egov.go.th



ช่องทางการใช้บริการจดแจ้งเครื่องส�ำอางด้วยระบบอัตโนมัติ
ผู้แจ้งสามารถท�ำการยื่นขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางผ่านทาง WEB APPLICATION ได้ที่ http://privus.fda.
moph.go.th โดยท�ำการขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางผ่านทางเว็บไซด์ และไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งก่อน              
การใช้งาน ซึ่งในขณะนี้ WEB BROWSER ที่แนะน�ำให้ใช้งาน เพื่อความสะดวกในการแสดงผลเอกสาร ด้วยไฟล์ PDF   
คือ FIREFOX และโปรแกรมส�ำหรับแสดงผลเอกสารที่แนะน�ำ คือ ADOBE ACROBAT DC

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ
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การจดแจ้งเครื่องสำ�อางผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอัตโนมัติ
1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซด์การจดแจ้งเครื่องส�ำอาง (http://privus.fda.moph.go.th)
2. เลือกใช้งานระบบ เป็นบุคคลทั่วไป

3. ผู้แจ้งระบุ USERNAME และ PASSWORD เพื่อเข้าระบบ
4. เลือกท�ำงานในระบบเครื่องส�ำอาง
5. ประกอบด้วยเมนู การท�ำงานดังต่อไปนี้
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คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

เมนูค�ำขอจดแจ้ง
เมื่อผู้จดแจ้งเข้าใช้งานระบบค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอาง ผู้แจ้งจะเข้าสู่เมนูของการเลือกประเภทเครื่องส�ำอาง      

โดยแบ่งประเภทค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอาง เป็น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางแบบผลิตเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเพื่อขาย
2. ประเภทค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางแบบน�ำเข้าเพื่อขาย
3. ประเภทค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางแบบผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น
4. ประเภทค�ำขอจดแจ้งเครื่องส�ำอางแบบผลิตเพื่อขาย กรณีแบ่งบรรจุ

เมื่ อ ผู ้ จ ดแจ้ ง เลื อ กประเภทค� ำ ขอเครื่ อ งส� ำ อางแล้ ว ผู ้ แ จ้ ง จะเข้ า สู ่ เ มนู "การเลื อ กรายการสถานที่ "                                        
เลือกสถานที่และที่ตั้ง ที่ต้องการจดแจ้งแล้ว ให้กดปุ่ม เลือก

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ
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หลังจากเลือกข้อมูลสถานที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์
การแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่วางจ�ำหน่ายเพียงผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่มี ชื่อ, ส่วนประกอบหลัก
และวิธีการใช้เหมือนกันแต่มีหลายสี/กลิ่น โดยมีการบรรจุในภาชนะบรรจุแยกกันและมีการวางจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
เดี่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว, แชมพู, ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ลิปสติกหลายสี/กลิ่น, บรัชออนหลายสี/กลิ่น เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกัน แต่ต่างกันที่สี/กลิ่น
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คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

2) ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยก
จ�ำหน่ายได้ (PALETTES)
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันทีน่ ำ� มาบรรจุรวมในบรรจุภณ
ั ฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจ�ำหน่ายได้ โดยบรรจุ
ในถาดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ลิปสติกหลายๆ สี ที่บรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกัน (PALETTES)
ภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน
ไม่สามารถแยกจ�ำหน่ายได้

3) ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุในภาชนะบรรจุเดียวกัน ไม่สามารถแยกจ�ำหน่ายได้ (PALETTES)
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตา่ งชนิดกันทีน่ ำ� มาบรรจุรวมในบรรจุภณ
ั ฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจ�ำหน่ายได้ โดยบรรจุ
ในถาดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ตลับชุดแต่งหน้าที่มีลิปสติก อายแชโดว์ บรัชออน ที่บรรจุอยู่            
ในภาชนะเดียวกัน (PALETTES)
ภาพตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุในภาชนะเดียวกัน ไม่สามารถแยกจ�ำหน่ายได้

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ
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4) ชุดผลิตภัณฑ์ทใี่ น 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดีย่ วประเภทเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดีย่ วหลายประเภท
บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (ชุดเซ็ต)
หมายถึง ผลิตภัณฑ์เดีย่ วประเภทเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดีย่ วหลายประเภท  ทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายรวมกันเป็นชุด
โดยท�ำการบรรจุรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน และมีการแจ้งชื่อชุดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ
ภาพตัวอย่าง ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน บรรจุรวม  
ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (ชุดเซ็ต) เช่น ชุดครีมบ�ำรุงผิว หลายสี/หลายกลิ่น

ภาพตัวอย่าง ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลายประเภท บรรจุรวม        
ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (ชุดเซ็ต) เช่น ชุดผลิตภัณฑ์ย้อมผม ชุดบ�ำรุงผิวที่ประกอบด้วยโลชั่น        
และน�้ำหอม เป็นต้น
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คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

การแจ้งรายละเอียดการผลิต นำ�เข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำ�อาง
1. ระบุชื่อการค้าและชื่อเครื่องส�ำอาง

1.1 ชือ่ การค้า ให้ระบุ ชือ่ ยีห่ อ้ ตรา เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ทใี่ ช้กบั สินค้า โดยทีช่ อื่ การค้าภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ต้องมีความหมายตรงกัน หรือใช้ทับศัพท์ เช่น ลังโคม/LANCOME, คลินิกข์/CLINIQUE, คัสสัน/CUSSONS,                        
บู๊ทส์/BOOTS, ซันซิล/SUNSILK, สุภาภรณ์/SUPAPORN เป็นต้น
1.2 ชือ่ เครือ่ งส�ำอาง ให้ระบุ ชือ่ ทีป่ รากฏชัดเจนบนฉลากของผลิตภัณฑ์ทบี่ ง่ บอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ อาจรวมถึงชือ่ รุน่ หรือ
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกประเภทของสินค้า โดยที่ชื่อเครื่องส�ำอางภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีความหมายตรงกัน   
หรือใช้ทับศัพท์ เช่น โบทานิคส์ ลิป ไลเนอร์/BOTANICS LIP LINER, จิงเส็ง มอยซ์เจอไรเซอร์ ครีม/GINSENG             
MOISTURISER CREAM เป็นต้น
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2.

รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์

2.1 ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออก (RINSE OFF PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุวิธีใช้ ว่ามี “การล้างออก” ในขั้นตอนสุดท้าย เช่น แชมพู ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้ขนร่วง เป็นต้น
2.2 ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก (LEAVE ON PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได้มกี ารระบุวธิ ใี ช้วา่ มีการล้างออก เช่น ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปกปิดริ้วรอย ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ เป็นต้น
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3. ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง

3.1 บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ผู้จดแจ้งจะต้องระบุบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถระบุบริเวณที่ใช้กับร่างกายได้ "มากกว่า 1 บริเวณ"
1) เส้นผมและหนังศีรษะ (HAIR AND SCALP):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณเส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือทั้ง 2 อย่าง ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงรากผม
2) ผิวหน้า (FACE):
หมายถึง ผิวหนังบริเวณใบหน้า ใบหู และล�ำคอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนคิ้ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริเวณ         
รอบดวงตาและริมฝีปาก
3) รอบดวงตา (EYES):
หมายถึง ผิวหนังบริเวณรอบดวงตา ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนตา
4) ริมฝีปาก (LIP):
หมายถึง บริเวณริมฝีปากภายนอก ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงภายในช่องปาก
5) ช่องปากและฟัน (MOUTH AND TEETH):
หมายถึง บริเวณภายในช่องปากและฟัน ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงภายในล�ำคอ
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6) ผิวกาย (BODY):
หมายถึง ผิวหนังบริเวณร่างกาย รวมถึงอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น มือ แขน บริเวณใต้วงแขน บริเวณทรวงอก ล�ำตัว
ก้น ขา เท้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงอวัยวะเพศ
7) เล็บ (NAIL):
หมายถึง เล็บและผิวหนังบริเวณรอบๆ เล็บ
8) จุดซ่อนเร้น (GENITALS):
หมายถึง อวัยวะเพศส่วนนอกเท่านั้น ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงภายในช่องคลอด
3.2 วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

1) ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด (CLEANSING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เพือ่ ท�ำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายทัง้ ล้างออกและไม่ลา้ งออก โดยไม่รวมถึง แชมพู
(SHAMPOO) และสบู่ (SOAP) เช่น ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่ใช้สารกลุ่มลดแรง   
ตึงผิว (SURFACTANT) เช่น SODIUM LAURATE เป็นสารท�ำความสะอาด, ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดเส้นผมแบบไม่ลา้ งออก
กระดาษเปียกเช็ดท�ำความสะอาดผิวกาย เป็นต้น
2) แชมพู (SHAMPOO):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�ำความสะอาดเส้นผมด้วยสารท�ำความสะอาด (DETERGENT) แล้วล้างออก ทั้งนี้รวมถึง
แชมพูผสมสารขจัดรังแค (ANTIDANDRUFF SHAMPOO)
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3) สบู่ (SOAP):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�ำความสะอาดผิว โดยใช้สารท�ำความสะอาดที่เกิดจากปฏิกิริยา SAPONIFICATION        
(กรดไขมันกับด่าง)
4) ผลิตภัณฑ์แช่น�้ำอาบหรือผสมน�้ำอาบ (BATH SOAKING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการใช้ โดยการน�ำผลิตภัณฑ์ไปแช่หรือผสมน�้ำอาบก่อนใช้
5) ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจุดซ่อนเร้น (GENITAL CLEASING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท�ำความสะอาดจุดซ่อนเร้นส่วนนอกเท่านั้น โดยใช้สารท�ำความสะอาด (DETERGENT)    
ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายบ�ำบัด บรรเทา รักษา และ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี จตนาแอบแฝงเพือ่ สือ่ ไปในทางเพศสัมพันธ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้สวนล้างภายในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ รา
ในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกระชับช่องคลอด เป็นต้น
6) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว (MOISTURIZER PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนังบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้า,
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกาย, ผลิตภัณฑ์เช็ดบ�ำรุงผิวหน้า (TONER) เป็นต้น
7) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงขนคิ้วหรือขนตา (EYEBROW AND EYELASH MOISTURIZER PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ�ำรุงขนคิ้วหรือขนตา ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเร่งให้ขนตายาวขึ้น, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อปลูกคิ้วหรือขนตา เป็นต้น
8) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (HAIR AND SCALP CONDITIONER TREATMENT PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบ�ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างร่างกายและผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมาย บ�ำบัด บรรเทา รักษา เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เร่งการงอกของเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ที่
กระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรเทาอาการผมร่วง             
หรือผลิตภัณฑ์บ�ำรุงรากผม เป็นต้น
9) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงเล็บ (NAIL MOISTURIZING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับบ�ำรุงผิวเล็บ หรือผิวหนังบริเวณรอบๆ เล็บ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้เกิด    
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างร่างกาย และผลิตภัณฑ์ทมี่ งุ่ หมาย บ�ำบัด บรรเทา รักษา เช่น ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้รกั ษาความผิดปกติ      
ของเล็บ, ผลิตภัณฑ์ที่เร่งเล็บยาว เป็นต้น
10) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (SUNSCREEN PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เพื่อป้องกันแสงแดด (มีการเคลมค่า SPF) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จะต้องมีคา่ SPF มากกว่า 6 ขึน้ ไป ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ทใี่ ส่สารกลุม่ UV FILTER เพือ่ ปกป้องผลิตภัณฑ์และไม่ได้อา้ งสรรพคุณ
ป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทตามวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้าหรือผิวกาย,
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้า
11) ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้ผิวเป็นสีแทน (TANNING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับท�ำให้ผิวเป็นสีแทน โดยใช้สารเคมี ตัวอย่างเช่น DIHYDROXYACETONE,                 
COCOS NUCIFERA OIL เป็นต้น ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สี ในการตกแต่งให้เป็นสีแทน
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12) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับขัดผิว (SCRUB PRODUCT):
หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ่ ว นประกอบของสารที่ ท� ำ หน้ า ที่ ขั ด (ABRASIVE) เช่ น POLYETHYLENE,                                         
COLLOIDAL OATMEAL หรือส่วนต่างๆ ของพืชทีใ่ ช้ในรูปแบบผง เช่น PUNICA GRANATUM SEED POWDER เป็นต้น
13) ผลิตภัณฑ์พอกผิว (MASK PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอกเพื่อบ�ำรุงผิว โดยวิธีใช้มีการพอกผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้บนผิวระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงเช็ดออก
หรือล้างออก ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้าแบบแผ่น (MASK)
14) ผลิตภัณฑ์นวดผิว (MASSAGE PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับนวดผิวกายเพื่อการบ�ำรุงผิว เช่น น�้ำมันนวดผิวในสปา ทั้งนี้ต้องไม่อ้างถึงสรรพคุณ
เกี่ยวกับการบ�ำบัด บรรเทา รักษา เช่น ยาหม่อง น�้ำมันไพล น�้ำมันเหลือง น�้ำมันเขียว น�้ำมันมวยหรือน�้ำมันที่ใช้นวดเพื่อ
ลดความอ้วน เป็นต้น
15) ผลิตภัณฑ์ผสมเครื่องส�ำอางอื่นก่อนใช้ (PRODUCTS MIX WITH OTHER COSMETIC BEFORE USE):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการน�ำไปผสมกับเครื่องส�ำอางอื่นก่อนใช้ ไม่สามารถใช้เพียงตัวเดียวได้ เช่น         
น�้ำมันหอมระเหยที่ใช้ผสมน�้ำมันนวดผิว
16) แป้งฝุ่น หรือแป้งน�้ำ (LOOSE POWDER OR LIQUID POWDER):
- แป้งฝุน่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นผงละเอียดทีไ่ ม่ละลายน�ำ 
้ หรือผสมเป็นเนือ้ เดียวกัน และไม่ระคายผิว
โดยใช้เพื่อการเสริมความงาม
- แป้งน�ำ้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ทาหน้าและส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย ซึง่ ประกอบด้วย TALC, CALCIUM CARBONATE,
MAGNESIUM CARBONATE, ALUMINIUM SILICATE ผสมกับน�ำ 
้ และอาจประกอบด้วยสารฝาดสมาน สารทีช่ ว่ ยท�ำให้
ผิวเย็น สารกันเสีย สารแต่งกลิ่น สี หรืออื่นๆ ด้วยก็ได้
17) ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง (MAKE UP PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีในการตกแต่งบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น LIPSTICK, EYESHADOW, BRUSH ON,     
สีทาเล็บและสีที่ใช้ตกแต่งเส้นผม โดยที่ต้องไม่มีส่วนประกอบของสีย้อมผม (HAIR DYE) เป็นต้น
18) ผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย (CONCEALER PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ทาเพือ่ ปกปิดริว้ รอย ก่อนการแต่งหน้า เช่น ผลิตภัณฑ์รองพืน้ (FOUNDATION) คอนซีลเลอร์
(CONCEALER) เป็นต้น
19) ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม (HAIR STYLING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดแต่งทรง
20) ผลิตภัณฑ์แต่งผมด�ำ (BLACK HAIR POMADE PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งสีผมด�ำ โดยใช้สาร LEAD ACETATE, SILVER NITRATE เป็นต้น
21) ดีเวลลอปเปอร์ (DEVELOPER):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ผสมผลิตภัณฑ์ยอ้ มผม (OXIDATIVE) เช่น HYDROGEN PEROXIDE, CARBAMIDE PEROXIDE,
CALCIUM PEROXIDE เป็นต้น
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22) ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES:
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ยอ้ มผม โดยใช้สยี อ้ มผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES ทาลงบริเวณเส้นผมโดยตรง
ไม่มีการผสมกับ DEVELOPER ก่อนใช้ เช่น สารACID BLUE 9 (CI 42090), ACID YELLOW 23 (CI 19140) เป็นต้น
23) ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES:
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ย้อมผม โดยใช้สีย้อมผม ประเภท OXIDATIVE HAIR DYES ซึ่งจะต้องมีการผสมผลิตภัณฑ์
DEVELOPER ก่อนใช้ เช่น สาร P-PHENYLENEDIAMINE, TOLUENE-2, 5-DIAMINE, RESORCINOL เป็นต้น
24) ผลิตภัณฑ์ดัดผมหรือยืดผม (HAIR WAVING OR STRAIGHTENING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับยืดผมหรือดัดผม โดยใช้สารกลุ่ม HAIR WAVING OR  STRAIGHTENING AGENT
เช่น สาร THIOGLYCOLIC ACID, THIOLACTIC ACID, CYSTEINE เป็นต้น
25) ผลิตภัณฑ์โกรกผม (HAIR NEUTRALIZER PRODUCT):
หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ห ลั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ด ผมหรื อ ยื ด ผม เพื่ อ ปรั บ สภาพเส้ น ผม เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ส าร                    
SODIUM BROMATE, HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น
26) ผลิตภัณฑ์ฟอกสี (BLEACHING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส�ำหรับการฟอกสีผมหรือฟอกสีฟัน โดยใช้สารฟอกสี (BLEACHING AGENT) เช่น           
HYDROGEN PEROXIDE ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิว, ผลิตภัณฑ์ลอกผิว
27) ผลิตภัณฑ์ฟอกสีขน (SKIN HAIR BLEACHING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้สำ� หรับฟอกสีขนเท่านัน้ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผวิ , ผลิตภัณฑ์ลอกผิว
28) ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดขน (HAIR REMOVER PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับการก�ำจัดขนด้วยวิธีทางกายภาพ โดยการพอกผลิตภัณฑ์บริเวณที่ต้องการแล้ว        
ดึงออก หลังจากนั้นเส้นขนจะหลุดออกมาติดกับผลิตภัณฑ์ เช่น แวกซ์น�้ำตาล (SUGAR WAX) เป็นต้น
29) ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้ขนร่วง (SKIN HAIR DEPILATORY):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับการก�ำจัดขนด้วยวิธีทางเคมี โดยการท�ำให้เส้นขนขาดหลุดร่วง ด้วยสารเคมีกลุ่ม
DEPILATORY AGENT เช่น THIOGLYCOLIC ACID เป็นต้น
30) ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับโกนหนวด (SHAVING PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะโกนหนวด รวมถึงผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหลังการโกนหนวด (AFTER SHAVE)
31) ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อหรือระงับกลิ่นกาย (ANTIPERSPIRANT OR BODY DEODORANT):
- ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มสารที่สามารถระงับเหงื่อ (ANTIPERSPIRANT AGENT) เช่น สาร
ALUMINUM CHLOROHYDRATE, ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิน่ กาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้สำ� หรับระงับกลิน่ บริเวณใต้วงแขน ฝ่าเท้า หรือบริเวณทีม่ กี ลิน่ อับ
โดยในสูตรจะต้องมีสาร ANTIBACTERIAL AGENT เช่น TRICLOSAN น�้ำหอม หรือกลุ่มสารที่สามารถระงับเหงื่อได้
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32) น�้ำหอม (PERFUMES):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ปะพรมหรือฉีดพ่น เพือ่ ให้ความหอมแก่รา่ งกาย ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงน�ำ้ หอมทีใ่ ช้ในการปรับอากาศ,
น�้ำหอมส�ำหรับจุดตะเกียง เป็นต้น
33) ยาสีฟัน (TOOTHPASTE):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับท�ำความสะอาดฟัน รวมถึงยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
34) ผลิตภัณฑ์บ้วนปาก (MOUTHWASH):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับบ้วนปากเพื่อท�ำความสะอาดช่องปาก
35) ผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก (MOUTH REFRESHER SPRAY):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ใช้พ่นเพื่อระงับกลิ่นปาก ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นเข้าไปในบริเวณคอ เช่น        
สเปรย์พ่นคอคามิลโลซาน-เอ็ม จะไม่จัดเป็นเครื่องส�ำอาง
36) ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ (DENTAL FLOSS WITH FLUORIDE):
หมายถึง เส้นไหมที่ใช้ส�ำหรับขัดฟันและมีสารฟลูออไรด์เป็นสารเคลือบ
37) ชุดท�ำเล็บเทียม (ARTIFICIAL NAIL PRODUCT):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับการท�ำเล็บเทียม ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงวัสดุที่ใช้เพื่อตกแต่งเล็บ
38) กาว (GLUE):
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับยึดติดวัสดุกับส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านั้น เช่น กาวติดขนตาปลอม กาวติดเล็บ
ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงกาวที่ใช้ส�ำหรับติดฟันปลอม และกาวที่ใช้ยึดติดวัสดุกับวัสดุด้วยกัน
39) ผ้าเย็นและกระดาษเย็น (COOL TISSUE AND COOL TOWEL):
หมายถึง ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็นส�ำหรับเช็ดผิวเพื่อท�ำความสะอาด ซึ่งบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยมีความ
ชุ่มชื้นที่เกิดจากน�้ำ (AQUA) หรือเอทานอล (ETHANOL) เป็นต้น
40) ผ้าอนามัย (SANITARY NAPKIN):
หมายถึง ผ้าอนามัยที่ใช้รองรับ/ดูดซับ เลือดประจ�ำเดือน (ระดู) เช่น ผ้าอนามัยที่ใช้ภายนอก

20

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
ระบบอัตโนมัติ

4. การระบุวิธีใช้
จะต้องระบุวิธีการใช้อย่างชัดเจน โดยจะต้องสอดคล้องกับบริเวณที่ใช้และวัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่น     
ใช้ทาบ�ำรุงผิวหน้าตอนเช้าและก่อนนอน, ใช้ทาบริเวณผิวกายก่อนการออกแดด 15 นาที, ใช้ส�ำหรับตกแต่งรอบดวงตา
เป็นต้น
5. การระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
จะต้องระบุลักษณะทางกายภาพ ให้สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อเครื่องส�ำอาง MOISTURISER LIP BALM ก็ควร
จะต้องระบุลักษณะทางกายภาพเป็น ขี้ผึ้ง/พาราฟิน เป็นต้น
ตัวอย่าง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์  ได้แก่
• ครีม (CREAM)

• เจล (GEL)

• โลชั่น (LOTION)

• ของเหลว (LIQUID)

• น�้ำมัน (OIL)

• สเปรย์ (SPRAY)

• ผง/ฝุ่น (POWDER)

• ผงอัดแข็ง (COMPACT
POWDER)
• เพสต์ (PASTE)

• แท่ง (PEN/PENCIL)

• ไหม (FLOSS)

• แขวนตะกอน/แป้งน�้ำ 
(SUSPENSION/LIQUID
POWDER)
• ขี้ผึ้ง/พาราฟิน
(OINTMENT/PARAFFIN)
• ก้อน (BAR)

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
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6. การระบุลักษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุ
จะต้องระบุลกั ษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุให้ชดั เจน เช่น  ตลับพลาสติก  ขวดพลาสติก  ขวดแก้ว  หลอดพลาสติก  
แท่งพลาสติก  แอมพลู  หรือไวอัล เป็นต้น
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7. เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์
หากผลิตภัณฑ์มีการใช้สารที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะต้องท�ำการ ü ที่ช่อง ¨ หน้าเงื่อนไข
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี
หมายถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการใช้สารที่มีเงื่อนไขการใช้และค�ำเตือนดังกล่าว เช่น
		• สารกลุ่ม BORIC ACID, BORATES และ TETRABORATES
		• SALICYLIC ACID
		• SILVER CHLORIDE
		• IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
		• PROPYLPARABEN
		• BUTYLPARABEN
- ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น หรือสเปรย์ (SPRAY)
หมายถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีการใช้สารที่มีเงื่อนไขการใช้และค�ำเตือนดังกล่าว เช่น
		• FORMALDEHYDE
		• CHLOROBUTANOL
		• DEHYDROACETIC ACID
		• GLUTARALDEHYDE
		• DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA
		• ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY
		• DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (DEGBE)
		• ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (EGBE)
- ต้องมีการผสมผลิตภัณฑ์อื่นก่อนใช้ โดยอัตราส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี้ คือ อัตราส่วน 1: .....
หมายถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีการผสมผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES,
ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม และผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน เช่น
		• P-PHENYLENEDIAMINE AND ITS SALTS
		• N, N-BIS (2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
		• TOLUENE-2, 5-DIAMINE SULFATE
		• 1-NAPHTHOL
		• HYDROQUINONE เป็นต้น

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง

ระบบอัตโนมัติ

23

8. การแจ้งรายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอาง
8.1 ให้แจ้งชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรต�ำรับ
โดยการแจ้งชือ่ สารจะต้องแจ้งเป็นชือ่ ตาม INCI NAME (INTERNATIONAL NOMENCLATURE OF CHEMICAL INGREDIENT)
หรือชื่อที่ได้รับการยอมรับตามเอกสารอ้างอิงมาตรฐาน หรือระบุเป็นชื่อ CI NO. (COLOR INDEX NUMBER)
** ทั้งนี้ระบบจะไม่สามารถรับแจ้งได้ หากใช้ชื่อสารเป็นชื่อการค้า หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากไม่อาจ         
ตรวจสอบได้ว่าเป็นสารใดในต�ำราเครื่องส�ำอาง
** ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสามารถสืบค้นได้จากต�ำราเครื่องส�ำอาง ได้แก่ WEBSITE COSING (http://ec.europa.eu/
growth/tools-databases/cosing/), CTFA
8.2 สารที่ใช้เป็นส่วนผสมจะต้องไม่เข้าข่ายวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอาง
รายละเอียดของสารห้ามใช้ สามารถดูได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเครื่องส�ำอาง**
8.3 ให้แจ้งปริมาณของสารส�ำคัญและสารทุกรายการทีก่ ฎหมายก�ำหนดเงือ่ นไข การใช้สารทีม่ ชี อื่ ในประกาศสาธารณสุข
เรื่อง สารที่อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องส�ำอาง วัตถุกันเสีย สี (เฉพาะสีที่ก�ำหนดปริมาณ) สารปกป้องแสงแดดและ   
สารที่ก�ำหนดปริมาณในการใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางตามคู่มือการขอจดแจ้งเครื่องส�ำอาง
8.4 การแจ้งชื่อสารเคมีที่ใช้เป็นสี ให้แจ้งด้วยชื่อ CI NO. (COLOR INDEX NUMBER) เนื่องจากกฎหมายก�ำหนด
รายการสีที่อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ CI NO.
8.5 กรณีสารที่ใช้เป็นส่วนผสมที่ได้มาจากพืช ให้แจ้งชื่อตาม INCI NAME หรือชื่อทางพฤกษศาสตร์ โดยระบุส่วนที่ใช้
ของพืช และรูปแบบที่น�ำมาใช้ เช่น
- สารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ à ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
- น�้ำจากลูกเชอร์รี่ à PRUNUS AVIUM FRUIT JUICE
8.6 สูตรส่วนผสมที่แจ้งไว้ตามแบบแจ้งจะต้องตรงกับข้อความที่ฉลาก และหลักฐานการผลิตที่เก็บรวบรวมไว้ท   ี่
สถานที่ประกอบการด้านเครื่องส�ำอาง
8.7 ในกรณีทสี่ ารบางตัวท�ำได้หลายหน้าที่ และเป็นสารทีอ่ ยูใ่ นประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายประกาศ ให้แจ้ง
หน้าทีข่ องสารนัน้ ทีร่ ายละเอียดเพิม่ เติม เช่น SALICYLIC ACID สามารถเป็นได้ทงั้ สารกันเสียและวัตถุอาจใช้ ผูย้ นื่ จดแจ้ง
จะต้องระบุหน้าที่ของสารดังกล่าวนี้ ที่หน้ารายละเอียดเพิ่มเติม
8.8 ในกรณีทผี่ จู้ ดแจ้งต้องการทีจ่ ะขอ CERTIFICATE แบบแนบสูตร ผูจ้ ดแจ้งจะต้องแจ้งปริมาณของสูตรส่วนประกอบ
ครบ 100%
8.9 หากแจ้งปริมาณสารทุกตัวในสูตร ผลรวมของต้องครบ 100%
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การชี้แจงเพิ่มเติมตามคู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณาสามารถท�ำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. การชี้แจงที่รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น
			• การชี้แจงความหมายของชื่อ (หรืออาจแนบหนังสือชี้แจงจากบริษัท)
			• การรับรองไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายเครื่องส�ำอาง
			• การรับรองเกี่ยวกับสาร FUROCOUMARINES ในพืชตระกูลส้ม
2. การแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น
			• ผลวิเคราะห์ SPF กรณีค่า SPF มากกว่า 50
			• การใช้สารที่มีส่วนผสมของกวาวเครือ จะต้องมีหนังสือรับรองไม่บรรยายสรรพคุณเกินขอบข่ายเครื่องส�ำอาง
ขั้นตอนวิธีการสกัด และการค�ำนวณปริมาณกวาวเครือที่ผู้บริโภคจะได้รับต่อวัน
			• การใช้สารทีม่ สี ว่ นผสมของ PLACENTA จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดวัตถุดบิ หนังสือรับรองปราศจาก
ฮอร์โมน และหนังสือรับรองปราศจากเชื้อวัวบ้า (BSE)
			• การแนบ SPECIFICATION ของวัตถุดิบเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น กรณีชี้แจงเกี่ยวกับสารที่มีอนุภาค
ขนาด NANO และวัตถุดิบที่มีการควบคุมปริมาณ NITROSAMINE เป็นต้น
			• การชี้แจงชื่อที่มีข้อความ DR. /CLINIC /M.D. จะต้องแนบเอกสารใบปริญญาบัตร /ใบประกอบวิชาชีพ                 
/ใบอนุญาตสถานพยาบาล /สัญญาว่าจ้างผลิต
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QUESTION AND ANSWER
1) หากสารที่ต้องการแจ้งไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
หากสารที่ต้องการแจ้งไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ผู้แจ้งจะต้องท�ำการจัดเตรียมเอกสารดังนี้ คือ
1.1 ผูแ้ จ้งจะต้องท�ำหนังสือขอเพิม่ สาร เรียนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักควบคุมเครือ่ งส�ำอางและวัตถุอนั ตราย ลงนาม
โดยกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.2 เอกสาร COSING หรือ CTFA (หากไม่มี ให้แนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารทีใ่ ช้ในเครือ่ งส�ำอาง)
1.3 ส�ำเนาหนังสือมอบอ�ำนาจ ที่ได้ท�ำการลงรับเรียบร้อยแล้ว
2) หากต้องการยกเลิกใบรับแจ้งต้องท�ำอย่างไร
ผูแ้ จ้งจะต้องท�ำหนังสือขอยกเลิกใบรับแจ้ง ลงนามโดยกรรมการบริษทั ในกรณีทเี่ ป็นนิตบิ คุ คล หรือจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบ จ.ค.ที่ต้องการยกเลิกและส�ำเนาใบรับมอบอ�ำนาจที่
ลงรับแล้ว มายื่นที่ศูนย์ ONE STOP SERVICE CENTER ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) หากต้องการค้นข้อมูลกฎหมายและประกาศฯ ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง จะค้นหาได้จากที่ใด
ผู ้ แจ้ ง สามารถเข้ า ไปที่ เว็ บ ไซต์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข                   
(http://www.fda.moph.go.th) แล้วเลือกหัวข้อเครื่องส�ำอางและกฎหมายน่ารู้ จากนั้นเลือกประกาศกระทรวงฯ
(สามารถใช้บราวเซอร์ INTERNET EXPLORER ในการสืบค้นได้เท่านั้น)
4) หากสารทีแ่ จ้งในสูตรเป็นสารทีต่ อ้ งค�ำนวณปริมาณ ในการยืน่ จดแจ้งระบบอัตโนมัตจิ ะต้องค�ำนวณปริมาณ
หรือไม่
ในระบบอัตโนมัติ ผูแ้ จ้งไม่ตอ้ งท�ำการค�ำนวณปริมาณของสารทีแ่ จ้งในสูตร ระบบจะท�ำการค�ำนวณปริมาณโดย
อัตโนมัติ ให้ระบุปริมาณที่ใช้ตามจริง
5) หากต้องการยื่นจดแจ้งสาร ที่มีหลายหน้าที่จะต้องระบุชื่อสารอย่างไร
ตัวอย่างเช่นสาร TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) และ ZINC OXIDE (CI 77947) เป็นสารที่มีคุณสมบัติ
เปลี่ยนไปตามขนาดอนุภาคของสารนั้น โดยถ้าขนาดอนุภาคเล็ก (ระดับนาโนเมตร) จะมีคุณสมบัติเป็น UV FILTER      
แต่ถ้ามีขนาดอนุภาคใหญ่จะท�ำหน้าที่เป็นสี (COLORANT)
			• กรณีที่ท�ำหน้าที่อื่นๆ เช่น สารปกป้องแสงแดด (UV FILTER) สารปกป้องผลิตภัณฑ์ (UV ABSORBER)         
ให้ระบุชื่อตาม INCI NAME คือ TITANUIM DIOXIDE, ZINC OXIDE เป็นต้น
			• หากท�ำหน้าที่เป็นสี (COSMETIC COLORANT) ให้ระบุเป็นชื่อตาม COLOR INDEX NUMBER (CI NO.)
เช่น CI 77891, CI77947 เป็นต้น
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6) หากต้องการเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีการผสมสารป้องกันแสงแดดจะเลือกอย่างไร
การเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ให้เลือกตามวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น
• หากต้องการจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดดให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บ�ำรุง
ผิวหน้า” (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้า /วัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์:            
บ�ำรุงผิว)
• หากต้องการจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปากผสมสารป้องกันแสงแดดให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งริมฝีปาก” (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ริมฝีปาก /วัตถุประสงค์การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง)
• หากต้องการจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมผสมสารป้องกันแสงแดดให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์จัด
แต่งทรงผม” (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์การ   
ใช้งานผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง) เป็นต้น
แต่สามารถไปอธิบายที่ฉลากเพิ่มเติม ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการผสมสารป้องกันแสงแดด แต่หากผลิตภัณฑ์มี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด” เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดบริเวณใบหน้า (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้า /วัตถุประสงค์การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์: ป้องกันแสงแดด)
7) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ที่มีค่า SPF มากกว่า 50 และ PA++++ ต้องด�ำเนินการอย่างไร
หากผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่า SPF มากกว่า  50 จะต้องแสดงค่า SPF เป็น SPF 50+ ผู้ยื่นขอจดแจ้ง
จะต้องแนบเอกสารหลักฐานผลการทดสอบค่า SUN PROTECTION FACTOR OF PRODUCT (SPF) ของผลิตภัณฑ์ที่
ขอจดแจ้งประกอบการพิจารณา
หากผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่า PA++++ ผู้ยื่นขอจดแจ้งจะต้องแนบเอกสารหลักฐานผลการทดสอบค่า
PROTECTION GRADE OF UVA (PA) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้งประกอบการพิจารณา
8) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวก้นเด็ก ควรเลือกประเภทอย่างไร
ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวก้นเด็กให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวกาย” (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ลา้ งออก/
บริเวณทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์: ผิวกาย/วัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์: บ�ำรุงผิว) แล้วจึงไปอธิบายรายละเอียดเพิม่ เติมทีฉ่ ลาก
ว่าใช้สว่ นใดกับร่างกาย แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องไม่อา้ งสรรพคุณว่าใช้ในการป้องกันหรือรักษาผืน่ ผ้าอ้อมในเด็ก (PROTECTION AND
HEALING OF NAPPY RASH)
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9) ผลิตภัณฑ์ใช้ก่อนหรือหลังการโกนหนวด (BEFORE OR AFTER SHAVE PRODUCT) ควรเลือกประเภท
อย่างไร
ผลิตภัณฑ์ใช้ก่อนหรือหลังการโกนหนวดให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับโกนหนวด (SHAVING   
PRODUCT)” (รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์: ล้างออกหรือไม่ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้า /วัตถุประสงค์การใช้
งานผลิตภัณฑ์: ส�ำหรับโกนหนวด)
ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฉลากว่าใช้เพื่อบ�ำรุงก่อนหรือหลังการก�ำจัดขน แต่ต้อง    
ไม่อ้างสรรพคุณเกินขอบข่ายเครื่องส�ำอาง
10) ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสารขจัดรังแค ควรเลือกประเภทอย่างไร
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสารขจัดรังแค ให้เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์หลัก คือ (รูปแบบ       
การใช้ผลิตภัณฑ์: ล้างออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์: แชมพู)
ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฉลากว่าผสมสารขจัดรังแคได้ แต่จะต้องมีสาร                
ANTIDANDRUFF ในสูตร เช่น สาร PIROCTONE OLAMINE, CLIMBAZOLE, ZINC PYRITHIONE เป็นต้น จึงจะสามารถ
ใช้ค�ำว่า ANTIDANDRUFF SHAMPOOS เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้
11) การแจ้งอัตราส่วนผสม จะต้องแจ้งอย่างไร และผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องแจ้งอัตราส่วนผสม
เนื่องจากเงื่อนไขการใช้สารบางชนิดมีการควบคุมปริมาณสารหลังการผสม ดังนั้นหากมีการใช้สารกลุ่มนี     ้
ผู้แจ้งจะต้องมีการแจ้งอัตราส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง
** โดยให้ระบุอัตราส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง (ให้เป็น 1 ส่วน) กับผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาผสม เช่น
อัตราส่วนของสีย้อม ต่อ อัตราส่วนของดีเวลลอปเปอร์ ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแจ้งอัตรา    
ส่วนผสม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE, ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม, ผลิตภัณฑ์ชุดท�ำเล็บเทียม
12) ประเภทผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES กับ NON-OXIDATIVE HAIR DYES     
ต่างกันอย่างไร
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES คือ ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการผสมกับ DEVELOPER
ก่อนใช้ (เช่น HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น) ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น OXIDIZING AGENT เช่น สาร P-PHENYLENEDIAMINE
SULFATE, TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES คือ ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ที่ใช้ทาบริเวณเส้นผม
โดยตรง ไม่มีการผสมกับ DEVELOPER ก่อนใช้ โดยส่วนมากจะใช้สีย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES   
เช่น ACID YELLOW 23, ACID BLUE 9, ACID RED 18 เป็นต้น
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13) กรณีทตี่ อ้ งชีแ้ จงเพิม่ เติมตามทีก่ �ำหนด ในคูม่ อื การพิจารณาจดแจ้งเครือ่ งส�ำอาง จะต้องด�ำเนินการอย่างไร
ในกรณีที่ต้องการชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ก�ำหนด ในคู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องส�ำอาง ด�ำเนินการได้     
2 แบบ ดังนี้
• หากเป็นการชี้แจงข้อความเพิ่มเติม ให้ระบุข้อความที่จะชี้แจงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กรณี     
การชี้แจงความหมายของชื่อผลิตภัณฑ์
• หากเป็นการชีแ้ จงด้วยเอกสารทีต่ อ้ งแนบเพิม่ เติมให้แนบไฟล์เอกสารทีเ่ ป็น PDF ในหัวข้อเอกสารเพิม่ เติม
เช่น กรณีดังนี้
- ต้องแนบเอกสารที่แสดงขนาดอนุภาค (SPEC.) เมื่อมีค�ำว่า NANO เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
- ต้องแนบเอกสารอัตราส่วนและขัน้ ตอนการสกัดกวาวเครือ, การค�ำนวณปริมาณกวาวเครือทีไ่ ด้รบั ต่อวัน
และจดหมายลงนามจากกรรมการบริษัท เพื่อรับรองว่าจะไม่บรรยายหรือโฆษณาสรรพคุณ ในกรณีที่มีกวาวเครือเป็น
ส่วนประกอบ (ผู้บริโภคต้องได้รับปริมาณกวาวเครือ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน)
- ต้องแนบเอกสารรับรองว่าสารนี้ปราศจาก HORMONES และปราศจากเชื้อ BSE และมาจากสัตว์        
ชนิดใด ในกรณีที่มีพลาเซนต้า (PLACENTA) เป็นส่วนประกอบ
- ต้องแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต หรือใบปริญญา
บัตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในกรณีที่มีค�ำว่า ดร./DR. เป็นส่วนประกอบ

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
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ภาคผนวก ก.

หนังสือมอบอำนาจ

บริษัท สุขส�ำอาง จ�ำกัด
เขียนที่...................................................................
08 เดือน..............................
สิงหาคม พ.ศ. ..................
2557
วันที่.................
บริษัท สุขส�ำอาง จ�ำกัด
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ ชื่อนิติบุคคล).................................................................................
1 ตรอก/ซอย.............................................
รพ.บ�ำราศนราดูร ถนน...........................
ติวานนท์ หมูที่..................ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
.................................
ตั้งอยูเลขที่...................
เมือง
นนทบุรี โดยมี..................................................................................................................
นายประแดง ใจงาม และนายระเด่น ลันได
อำเภอ/เขต..................................
จังหวัด....................................
เปนผูมีอำนาจแทนในนามของบุคคล หรือจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยและ
1234543211111
หรือทะเบียนการคา หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยเลขที.่ ...........................................................
12 ธันวาคม 2550
นายระเด่น ลันได
ลงวันที่..............................................................
ขอมอบอำนาจให..................................................................
เปนผูดำเนินกิจการ
นายระเด่น ลันได
เปนผูม าดำเนินการยืน่ ขอผลิต/นำเขา เกีย่ วกับเครือ่ งสำอางตลอดจนดำเนินการ
และขอมอบให. ....................................................................
แกไข ตัดทอนเอกสาร รับทราบคำสั่งของทางราชการ และการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวของจนเสร็จการ
การใดที่ผูรับมอบอำนาจไดกระทำภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
ขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เปนการมอบอำนาจใหดำเนินการตามที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้
8 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่.....................................................
8 สิงหาคม 2558
ตั้งแตวันที่.....................................................

ติดอาการแสตมป
30 บาท

ประแดง ใจงาม
* ลงชื่อ........................................................
ผูมอบอำนาจ
ประแดง ใจงาม
)
(.......................................................
ระเด่น ลันได
ผูมอบอำนาจ
ลงชื่อ........................................................
นายระเด่น  ลันได )
(.......................................................
ระเด่น ลันได ผูรับมอบอำนาจ
* ลงชื่อ..................................................
นายระเด่น  ลันได )
(.......................................................
ผูรับมอบอำนาจ
ลงชื่อ..................................................
)
(.......................................................
แก้วใส บริสุทธิ์
พยาน
* ลงชื่อ.......................................................
นางสาวแก้วใส บริสุทธิ์ )
(.......................................................
สมศักดิ์ รักวงศ์
พยาน
* ลงชื่อ.......................................................
นายสมศักดิ์ รักวงศ์ )
(.......................................................

หมายเหตุ โปรดแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ
2. สำเนาทะเบียนบานสถานที่เกี่ยวของ (สำนักงาน, สถานที่ผลิต, สถานที่นำเขา, สถานที่เก็บ)
3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชยและหรือทะเบียนการคา (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับลาสุด (กรณีเปนนิติบุคคล)
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ภาคผนวก ข.
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แบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผูประกอบการ
รหัสประจำตัวผูประกอบการ : [..........................................................] ( สำหรับเจาหนาที่กรอก )
นายประแดง ใจงาม และนายระเด่น ลันได
ชื่อผูประกอบการ (ไทย) : .............................................................................................................................
MR.PRADANG JAI-NGAM AND MR.RADEN LUNDAI
(อังกฤษ) : .............................................................................................................................
บริษัท สุขส�ำอาง จ�ำกัด
ชื่อสถานที่
(ไทย) : .............................................................................................................................
SUKSAMANG Co., Ltd.
(อังกฤษ) : .............................................................................................................................
รายการเอกสารแนบทายแบบคำขอ
þ เอกสารทั่วไป
þ สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีอากร
þ สำเนาทะเบียนบานตามแบบคำขอกำหนดที่ตั้ง

þ แบบคำขอกำหนดที่ตั้ง
þ หนังสือมอบอำนาจครบทุกหนา(เจาหนาที่ลงรับแลว)

¨ กรณีเปนนิติบุคคล
¨ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหาชนจำกัด) ¨ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด)
¨ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนสวนจำกัด) ¨ หนังสือจดทะเบียนสหกรณ
¨ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล)
¨ กรณีเปนบุคคลตางดาว
¨ สำเนาหนังสือเดินทาง
¨ กรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล
¨ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
¨ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย

þ แผนที่ตั้งสถานประกอบการและสถานที่เกี่ยวของ

ระเด่น ลันได
ลงชื่อ.......................................................
ผูมอบอำนาจ
นายระเด่น  ลันได )
(......................................................
8 สิงหาคม 2557
ผูมอบอำนาจ
ลงวันที.่ ......................................................
หมายเหตุ การกรอกขอความตามเอกสาร โปรดใชตัวพิมพ หากเปนตัวเขียนจะตองเขียนตัวบรรจงใหอานไดชัดเจน และจะตองลงนาม
รับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับที่เปนสำเนา

คูมือจดแจงเครื่องสำอาง
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รหัสประจำตัวผูประกอบการ : [……………………………………] (สำหรับเจาหนาที่กรอก)
1209-123456-1
ที่ตั้ง : รหัสประจำบาน : ........................................................................................................................
1
เลขที่ .............................................................................................................................................
รพ.บ�ำราศนราดูร
ซอย ............................................................................................
หมู ..........................................
ติวานนท์
ถนน ...............................................................................................................................................
ตลาดขวัญ
แขวง/ตำบล .................................................................................................................................
เมือง
เขต/อำเภอ ...................................................................................................................................
นนทบุรี
11000
จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ..................................................
02-599-9900
โทรศัพท .......................................................................................................................................
02-599-9900
โทรสาร .........................................................................................................................................
1
สาขา .............................................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
þ สำนักงาน
þ ผลิต/นำเขา/ขาย
þ ที่เก็บ

กรณีที่ตั้งของสำนักงานกับสถานที่ผลิต/นำเขา/ขาย หรือที่เก็บ แยกกันใหระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้งเพิ่มในชอง
ถัดไปใหครบถวน
ที่ตั้ง : รหัสประจำบาน : ........................................................................................................................
เลขที่ .............................................................................................................................................
หมู .......................................... ซอย ............................................................................................
ถนน ...............................................................................................................................................
แขวง/ตำบล .................................................................................................................................
เขต/อำเภอ ...................................................................................................................................
จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย ..................................................
โทรศัพท .......................................................................................................................................
โทรสาร .........................................................................................................................................
สาขา .............................................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
¨ สำนักงาน
¨ ผลิต/นำเขา/ขาย
¨ ที่เก็บ

ที่ตั้ง : รหัสประจำบาน : ........................................................................................................................
เลขที่ .............................................................................................................................................
หมู .......................................... ซอย ............................................................................................
ถนน ...............................................................................................................................................
แขวง/ตำบล .................................................................................................................................
เขต/อำเภอ ...................................................................................................................................
จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย ..................................................
โทรศัพท .......................................................................................................................................
โทรสาร .........................................................................................................................................
สาขา .............................................................................................................................................

ประเภทที่ตั้ง
¨ สำนักงาน
¨ ผลิต/นำเขา/ขาย
¨ ที่เก็บ
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