
 

 

  

คู่มือจดแจง้เคร่ืองส ำอำง
ระบบอตัโนมติั 

กลุ่มก ำกับดูแลเครื่องส ำอำงก่อนออกสู่ตลำด 
ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ค ำน ำ 

 

 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้มีนโยบำยให้ระบบจดแจ้งเครื่องส ำอำงทุกชนิดเป็น
ระบบอัตโนมัติทั้งหมด  ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำยได้ร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศพัฒนำ
ระบบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบกำรประมวลผลกำรพิจำรณำค ำขอจดแจ้งโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้กำรรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถให้บริกำรรั บจด
แจ้งได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนค ำขอ 

 ระบบจดแจ้งเครื่องส ำอำงอัตโนมัติผู้ประกอบกำรจะเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้ำระบบด้วยตนเอง  ควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ และกำรแจ้งรำยละเอียดในค ำขอจึงมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งที่จะท ำให้ค ำขอจดแจ้งที่ส่งเข้ำมำในระบบเป็นค ำขอที่มีคุณภำพ และลดข้อผิดพลำดระหว่ำงกำรท ำงำน  
ดังนั้น กลุ่มก ำกับดูแลเครื่องส ำอำงก่อนออกสู่ตลำดจึงได้จัดท ำคู่มือจดแจ้งเครื่องส ำอำงระบบอัตโนมัติขึ้น  
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรยื่นค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำง และด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย  อีกทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรให้
ค ำแนะน ำแก่ผู้มำขอรับบริกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงให้เป็นแนวทำงเดียวกัน  อันจะส่งผลให้ค ำขอมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด  

 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือจดแจ้งเครื่องส ำอำงระบบอัตโนมัติ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบกำรในกำรยื่นค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงด้วยระบบอัตโนมัติต่อไป  

         

              ภญ.ปริณดำ เตชะศิรินุกูล 

       ภญ.พิชญำนิน อรรธนิศำสุข 

       ภญ.ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล 

         สิงหำคม 2559 
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หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

 ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มำตรำ ๑๔) ระบุว่ำผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขำย 
น ำเข้ำเพ่ือขำย หรือรับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำงต้องจดแจ้งรำยละเอียดของเครื่องส ำอำงต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อ
ผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงนั้นได้ โดยผู้จดแจ้งต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต น ำเข้ำ หรือกำรรับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำงที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด
ตำมมำตรำ ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

“เครื่องส ำอำง” หมำยควำมว่ำ  
(๑) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้ทำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท ำด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภำยนอกของ

ร่ำงกำยมนุษย์ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปำก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรำกฏ หรือระงับกลิ่นกำย หรือปกป้องดูแล
ส่วนต่ำงๆนั้น ให้อยู่ในสภำพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่ำงๆส ำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึง
เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย 

(๒) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงโดยเฉพำะ 
(๓) วัตถุอ่ืนที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส ำอำง 

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท ำ ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภำพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลี่ยนภำชนะบรรจุ 

“น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

“ส่งออก” หมำยควำมว่ำ น ำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

“ขำย” หมำยควำมว่ำ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้
หมำยควำมรวมถึงมีไว้เพ่ือขำยด้วย 

“สำรส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำม
มำตรำ ๖ (๓) หรือวัตถุที่ท ำให้เกิดสรรพคุณตำมข้อควำมที่กล่ำวอ้ำงไว้ในฉลำก หรือตำมที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับ
จดแจ้งตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๖ (๔) 

“ผู้จดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำย กำรน ำเข้ำเพ่ือขำย หรือกำรรับจ้ำงผลิต
เครื่องส ำอำง 

“ผู้รับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำมอบหมำย 

“ภำชนะบรรจุ” หมำยควำมว่ำ วัตถุใดๆ ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเครื่องส ำอำงโดยเฉพำะ 

“ใบรับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ใบแสดงรำยละเอียดของเครื่องส ำอำงแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้งออกให้แก่ผู้
จดแจ้ง  
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สิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรผลิตเพื่อขำย  น ำเข้ำเพื่อขำย หรือรับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

 1. ยื่นขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอ ำนำจ 

 2. ยื่นขอรหัสผู้ประกอบกำร (เฉพำะกรณีเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่เท่ำนั้น) 

 3. ยื่นขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ยื่นจดแจ้ง (USER ACCOUNT) ผ่ำนส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สรอ.) 

 4. ด ำเนินกำรยื่นขอจดแจ้ง เมื่อได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว จึงจะผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงนั้นได้ 

 5. จัดท ำฉลำกภำษำไทย ที่มีขนำดสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนก่อนออกจ ำหน่ำย 

6.  จัดท ำแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PRODUCT INFORMATION FILE: PIF) ซึ่ งเป็นข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น ข้อมูลควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และควำมปลอดภัยของสำรแต่ละชนิด
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เก็บไว้ที่สถำนประกอบกิจกำรและต้องส่งมอบให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เม่ือมีกำรร้องขอ 

7. ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีกำรผลิต/น ำเข้ำเครื่องส ำอำง  (COSMETIC GOOD 
MANUFACTURING PRACTICE: GMP) 
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ขั้นตอนกำรจดแจ้งเครือ่งส ำอำง ด้วยระบบอตัโนมัต ิ

 กำรด ำเนินกำรยื่นขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอ ำนำจ 

 ระบุข้อมูลในหนังสือมอบอ ำนำจให้ครบถ้วนและติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 30 บำท (หนังสือ
มอบอ ำนำจมีระยะเวลำ 1 ปี) (ดูรำยละเอียดกำรกรอกเอกสำรเพิ่มเติมที่ภำคผนวกหน้ำ 31) 

 กรณผีู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบเอกสำร 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ

อ ำนำจ  
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
- ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ 

 กรณผีู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสำร 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน  

นิติบุคคลนั้นและผู้รับมอบอ ำนำจ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำนที่ระบุ ตำมหนังสือกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 กรณเีป็นชำวต่ำงชำติ 
- ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรท ำงำน (WORK PERMIT) 

 ด ำเนินกำรยื่นเอกสำรที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE 
CENTER) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ 
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FLOW CHART แสดงข้ันตอนกำรยื่นขอให้ประทับตรำรับรองหนังสือมอบอ ำนำจ 
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 กำรยื่นขอรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร (เฉพำะกรณีรำยใหม่ยื่นขอครั้งแรกเท่ำนั้น) 
 ระบุข้อมูลในแบบค ำขอก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำรให้ครบถ้วน 1 ชุด จ ำนวน 2หน้ำ  

(ดูรำยละเอียดกำรกรอกเอกสำรเพิ่มเติมที่ภำคผนวกหน้ำ 32-33) 

 

 กรณผีู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบเอกสำร 

-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จดแจ้ง 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำน  สถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง

แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้
สถำนที่ดังกล่ำว) 

-  ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ 
-  แผนที่แสดงที่ตั้งของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
-  ภำพถ่ำยของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
-  หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนจดแจ้งแทน) 
-  เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ 

 

 กรณผีู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสำร 

-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคล 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำน  สถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑเ์ครื่องส ำอำง

แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้
สถำนที่ดังกล่ำว) 

-  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
-  แผนที่แสดงที่ตั้งของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
-  ภำพถ่ำยของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
- หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนจดแจ้งแทน) 
 ด ำเนินกำรยื่นเอกสำรที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE 

CENTER) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนกำรยื่นขอรหัสผู้ประกอบกำร 
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 กำรยื่นขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ย่ืนจดแจ้ง (USER ACCOUNT) 

ผู้แจ้งจะต้องด ำเนินกำรขอบัญชีผู้ใช้ (USER ACCOUNT) ก่อนที่จะเริ่มท ำกำรใช้งำนระบบ 
มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ โดยกำรยื่นค ำขอบัญชีผู้ใช้ผ่ำนระบบ OPEN ID และยืนยันตัวบุคคล 
ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ได้ท่ี www.egov.go.th 

 

 

 ช่องทำงกำรใช้บริกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงด้วยระบบอัตโนมัติ 

ผู้แจ้งสำมำรถท ำกำรยื่นขอจดแจ้ง เครื่องส ำอำงผ่ำนทำง WEB APPLICATION ได้ที่  
http://privus.fda.moph.go.th โดยท ำกำรขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงผ่ำนทำงเว็บไซด์ และไม่ต้องดำวน์
โหลดโปรแกรมมำติดตั้งก่อนกำรใช้งำน ซึ่งในขณะนี้ WEB BROWSER ที่แนะน ำให้ใช้งำน เพ่ือควำม
สะดวกในกำรแสดงผลเอกสำร ด้วยไฟล์ PDF คือ FIREFOX และโปรแกรมส ำหรับแสดงผลเอกสำรที่
แนะน ำ คือ ADOBE ACROBAT DC 
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กำรจดแจ้งเคร่ืองส ำอำงผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอัตโนมตัิ 

1. เมื่อเข้ำสู่เว็บไซด์กำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง (http://privus.fda.moph.go.th) 
2. เลือกใช้งำนระบบ เป็นบุคคลทั่วไป 

 

3. ผู้แจ้งระบุ USERNAME และ PASSWORD เพ่ือเข้ำระบบ 

4. เลือกท ำงำนในระบบเครื่องส ำอำง 

5. ประกอบด้วยเมนู กำรท ำงำนดังต่อไปนี้ 
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เมนูค ำขอจดแจ้ง 

 เมื่อผู้จดแจ้งเข้ำใช้งำนระบบค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำง ผู้แจ้งจะเข้ำสู่เมนูของกำรเลือกประเภท
เครื่องส ำอำง 

 

 โดยแบ่งประเภทค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำง เป็น 4 ประเภท คือ 

1. ประเภทค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงแบบผลิตเพ่ือขำย หรือรับจ้ำงผลิตเพ่ือขำย 
2. ประเภทค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงแบบน ำเข้ำเพ่ือขำย 
3. ประเภทค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงแบบผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น 
4. ประเภทค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงแบบผลิตเพ่ือขำย กรณีแบ่งบรรจุ 

 

 เมื่อผู้จดแจ้งเลือกประเภทค ำขอเครื่องส ำอำงแล้ว ผู้แจ้งจะเข้ำสู่เมนู กำรเลือกรำยกำรสถำนที่ เลือก
สถำนที่และท่ีตั้ง ที่ต้องกำรจดแจ้ง แล้วให้กดปุ่ม เลือก  
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 หลังจำกเลือกข้อมูลสถำนที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือ กำรเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

กำรแจ้งรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่วำงจ ำหน่ำยเพียงผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่ม ีชื่อ, ส่วนประกอบ
หลัก และวิธีกำรใช้เหมือนกันแต่มีหลำยสี/กลิ่น โดยมีกำรบรรจุในภำชนะบรรจุแยกกันและมีกำรวำงจ ำหน่ำย
เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว, แชมพู, ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ลิปสติกหลำยสี/กลิ่น, บรัชออน 
หลำยสี/กลิ่น เป็นต้น 

ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว 

                

ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ที่มีส่วนประกอบและกำรใช้เหมือนกัน แต่ต่ำงกันที่สี/กลิ่น 
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2) ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลำยเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยก
จ ำหน่ำยได้ (PALETTES) 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่น ำมำบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ 
โดยบรรจุในถำดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ลิปสติกหลำยๆสี ที่บรรจุอยู่ในภำชนะเดียวกัน 
(PALETTES) 

ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลำยเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์ เดียวกัน ไม่สำมำรถ
แยกจ ำหน่ำยได ้

                 

 

3) ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันบรรจุในภำชนะบรรจุเดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ (PALETTES) 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันที่น ำมำบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ 
โดยบรรจุในถำดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ตลับชุดแต่งหน้ำที่มีลิปสติก อำยแชโดว์ บรัชออน 
ที่บรรจุอยู่ในภำชนะเดียวกัน (PALETTES) 

ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันบรรจุในภำชนะเดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ 
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4) ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลำย
ประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (ชุดเซ็ต) 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลำยประเภท  ที่น ำมำจ ำหน่ำยรวมกัน
เป็นชุด โดยท ำกำรบรรจุรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน และมีกำรแจ้งชื่อชุดผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจนที่ภำชนะบรรจุ 

 

ภำพตัวอย่ำง ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์
เดียวกัน (ชุดเซ็ต) เช่น ชุดครีมบ ำรุงผิว หลำยสี/หลำยกลิ่น 

 

      

 

ภำพตัวอย่ำง ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลำยประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์
เดียวกัน (ชุดเซ็ต) เช่น ชุดผลิตภัณฑ์ย้อมผม ชุดบ ำรุงผิวที่ประกอบด้วยโลชั่นและน้ ำหอม เป็นต้น 
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กำรแจ้งรำยละเอียดกำรผลิต น ำเข้ำ หรือรับจำ้งผลิตเครือ่งส ำอำง 

1. ระบชุื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องส ำอำง 

 

 

 1.1 ชื่อกำรค้ำ ให้ระบุ ชื่อยี่ห้อ ตรำ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้ำ โดยที่ชื่อกำรค้ำ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษต้องมีควำมหมำยตรงกัน หรือใช้ทับศัพท์ เช่น ลังโคม/LANCOME, คลินิกข์/
CLINIQUE, คัสสัน/CUSSONS, บู๊ทส์/BOOTS, ซันซิล/SUNSILK, สุภำภรณ์/SUPAPORN เป็นต้น 

 

 1.2 ชือ่เครื่องส ำอำง ให้ระบุ ชื่อที่ปรำกฏชัดเจนบนฉลำกของผลิตภัณฑ์ท่ีบ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ อำจ
รวมถึงชื่อรุ่นหรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกประเภทของสินค้ำ โดยที่ชื่อเครื่องส ำอำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ต้องมีควำมหมำยตรงกัน หรือใช้ทับศัพท์ เช่น โบทำนิคส์ ลิป ไลเนอร์/ BOTANICS LIP LINER, จิงเส็ง มอยซ์
เจอไรเซอร์ ครีม/GINSENG MOISTURISER CREAM เป็นต้น 
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2. รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 

 

 

2.1 ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้ำงออก (RINSE OFF PRODUCT) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรระบุวิธีใช้ ว่ำมี 
“กำรล้ำงออก” ในขั้นตอนสุดท้ำย เช่น แชมพู ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม ผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้ขนร่วง เป็นต้น 

 

2.2 ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วไม่ต้องล้ำงออก (LEAVE ON PRODUCT) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีกำรระบุ
วิธีใช้ ว่ำมีกำรล้ำงออก เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปำก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปกปิดริ้วรอย 
ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ เป็นต้น 
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3. ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

 

3.1 บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ผู้จดแจ้งจะต้องระบุบริเวณท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถระบุบริเวณทีใ่ช้กับร่ำงกำยได้มำกกว่ำ 1 บริเวณ 

1) เส้นผมและหนังศีรษะ (HAIR AND SCALP): หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณเส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือ
ทั้ง 2 อย่ำง ทั้งนีไ้ม่รวมถึงรำกผม 

2) ผิวหน้ำ (FACE): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณใบหน้ำ ใบหู และล ำคอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนคิ้ว 
ทั้งนีไ้ม่รวมถึงบริเวณรอบดวงตำและริมฝีปำก  

3) รอบดวงตำ (EYES): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณรอบดวงตำ ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนตำ 

4) ริมฝีปำก (LIP): หมำยถึง บริเวณริมฝีปำกภำยนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงภำยในช่องปำก 

5) ช่องปำกและฟัน (MOUTH AND TEETH): หมำยถึง บริเวณภำยในช่องปำกและฟัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ภำยในล ำคอ 

6) ผิวกำย (BODY): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณร่ำงกำย รวมถึงอวัยวะส่วนต่ำงๆ เช่น มือ แขน บริเวณใต้วง
แขน บริเวณทรวงอก ล ำตัว ก้น ขำ เท้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงอวัยวะเพศ 

7) เล็บ (NAIL): หมำยถึง เล็บและผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บ 

8) จุดซ่อนเร้น (GENITALS): หมำยถึง อวัยวะเพศส่วนนอกเท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงภำยในช่องคลอด  
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3.2 วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ ์

 

1) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด (CLEANSING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือท ำควำมสะอำดส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยทั้งล้ำงออกและไม่ล้ำงออก  โดยไม่
รวมถึง แชมพู (SHAMPOO) และสบู่ (SOAP)} เช่น ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ , ผลิตภัณฑ์ท ำควำม
สะอำดที่ใช้สำรกลุ่มลดแรงตึงผิว (SURFACTANT) เช่น SODIUM LAURATE เป็นสำรท ำควำมสะอำด , 
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดเส้นผมแบบไม่ล้ำงออก กระดำษเปียกเช็ดท ำควำมสะอำดผิวกำย เป็นต้น 

2) แชมพู (SHAMPOO):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท ำควำมสะอำดเส้นผมด้วยสำรท ำควำมสะอำด (DETERGENT) แล้วล้ำงออก 
ทั้งนี้รวมถึง แชมพูผสมสำรขจัดรังแค (ANTIDANDRUFF SHAMPOO) 

3) สบู่ (SOAP):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ท ำควำมสะอำดผิว โดยใช้สำรท ำควำมสะอำดที่ เกิดจำกปฏิกิริยำ 
SAPONIFICATION (กรดไขมันกับด่ำง) 

4) ผลิตภัณฑ์แช่น้ ำอำบหรือผสมน้ ำอำบ (BATH SOAKING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีกำรใช้ โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์ไปแช่หรือผสมน้ ำอำบก่อนใช้ 
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5) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้น (GENITAL CLEASING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท ำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้นส่วนนอกเท่ำนั้น โดยใช้สำรท ำควำมสะอำด 
(DETERGENT) ทั้งนีไ้ม่รวมถึงทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์
ที่มุ่งหมำย บ ำบัด บรรเทำ รักษำ และผลิตภัณฑ์ที่มีเจตนำแอบแฝงเพ่ือสื่อไปในทำงเพศสัมพันธ์เช่น ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้สวนล้ำงภำยในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อรำในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกระชับช่องคลอด เป็นต้น 

6) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว (MOISTURIZER PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือเพ่ิมควำมชุ่มชื้นกับผิวหนังบริเวณต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุง
ผิวหน้ำ, ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวกำย, ผลิตภัณฑ์เช็ดบ ำรุงผิวหน้ำ (TONER) เป็นต้น 

7) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงขนคิ้วหรือขนตำ (EYEBROW AND EYELASH MOISTURIZER PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ ำรุงขนคิ้วหรือขนตำ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือเร่งให้ขนตำยำวขึ้น , 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อปลูกค้ิวหรือขนตำ เป็นต้น 

8)  ผลิ ต ภัณ ฑ์บ ำ รุ ง เ ส้ น ผมแ ล ะหนั ง ศี ร ษ ะ  (HAIR AND SCALP CONDITIONER TREATMENT 
PRODUCT): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือบ ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำยและผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมำย บ ำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เร่งกำรงอกของ
เส้นผม, ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นกำรไหลเวียนของหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่ำเชื้อรำบนหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บรรเทำอำกำรผมร่วง หรือผลิตภัณฑ์บ ำรุงรำกผม เป็นต้น 

9) ผลิตภัณฑ์บ ำรุงเล็บ (NAIL MOISTURIZING PRODUCT):  

 หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับบ ำรุงผิวเล็บ หรือผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บ  ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำย และ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมำย บ ำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้รักษำควำมผิดปกติของเล็บ, ผลิตภัณฑ์ที่เร่งเล็บยำว เป็นต้น 

10) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (SUNSCREEN PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในกำรใช้เพ่ือป้องกันแสงแดด (มีกำรเคลมค่ำ SPF) โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะต้องมีค่ำ SPF มำกกว่ำ 6 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่สำรกลุ่ม UV FILTER เพ่ือปกป้อง
ผลิตภัณฑ์และไม่ได้อ้ำงสรรพคุณป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทตำมวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 
เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำหรือผิวกำย, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้ำ 
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11) ผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้ผิวเป็นสีแทน (TANNING PRODUCT):  

ห ม ำ ย ถึ ง  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ส ำ ห รั บ ท ำ ใ ห้ ผิ ว เ ป็ น สี แ ท น  โ ด ย ใ ช้ ส ำ ร เ ค มี  ตั ว อ ย่ ำ ง เ ช่ น 
DIHYDROXYACETONE, COCOS NUCIFERA OIL เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สี ในกำรตกแต่งให้
เป็นสีแทน 

12) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับขัดผิว (SCRUB PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสำรที่ท ำหน้ำที่ขัด (ABRASIVE) เช่น POLYETHYLENE, 
COLLOIDAL OATMEAL หรือส่วนต่ำงๆของพืชที่ใช้ในรูปแบบผง เช่น PUNICA GRANATUM SEED POWDER 
เป็นต้น 

13) ผลิตภัณฑ์พอกผิว (MASK PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอกเพ่ือบ ำรุงผิว โดยวิธีใช้มีกำรพอกผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้บนผิวระยะเวลำหนึ่ง แล้ว
จึงเช็ดออกหรือล้ำงออก ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้ำแบบแผ่น (MASK)  

14) ผลิตภัณฑ์นวดผิว (MASSAGE PRODUCT): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับนวดผิวกำยเพ่ือกำรบ ำรุงผิว เช่น น้ ำมันนวดผิวในสปำ ทั้งนี้ต้องไม่อ้ำง
ถึงสรรพคุณเกี่ยวกับกำรบ ำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ยำหม่อง น้ ำมันไพล น้ ำมันเหลือง น้ ำมันเขียว น้ ำมันมวย
หรือน้ ำมันที่ใช้นวดเพ่ือลดควำมอ้วน เป็นต้น 

15) ผลิตภัณฑ์ผสมเครื่องส ำอำงอ่ืนก่อนใช้ (PRODUCTS MIX WITH OTHER COSMETIC BEFORE USE): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีกำรน ำไปผสมกับเครื่องส ำอำงอ่ืนก่อนใช้ ไม่สำมำรถใช้เพียงตัวเดียวได้ 
เช่น น้ ำมันหอมระเหยที่ใช้ผสมน้ ำมันนวดผิว 

16) แป้งฝุ่น หรือแป้งน้ ำ (LOOSE POWDER OR LIQUID POWDER): 

- แป้งฝุ่น หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดที่ไม่ละลำยน้ ำ หรือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และ
ไม่ระคำยผิว โดยใช้เพื่อกำรเสริมควำมงำม 

- แป้งน้ ำ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำหน้ำและส่วนอื่นๆของร่ำงกำย ซึ่งประกอบด้วย TALC, CALCIUM 
CARBONATE, MAGNESIUM CARBONATE, ALUMINIUM SILICATE ผสมกับน้ ำ และอำจประกอบด้วยสำร
ฝำดสมำน สำรที่ช่วยท ำให้ผิวเย็น สำรกันเสีย สำรแต่งกลิ่น สี หรืออ่ืนๆด้วยก็ได้ 

17) ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง (MAKE UP PRODUCT): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีในกำรตกแต่งบริเวณต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น LIPSTICK, EYESHADOW, 
BRUSH ON, สีทำเล็บและสีที่ใช้ตกแต่งเส้นผม โดยที่ต้องไม่มีส่วนประกอบของสีย้อมผม (HAIR DYE) เป็นต้น  
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18) ผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย (CONCEALER PRODUCT):  

หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ทำเ พ่ือปกปิดริ้ วรอย ก่อนกำรแต่ งหน้ำ  เช่น ผลิตภัณฑ์รอง พ้ืน 
(FOUNDATION)   คอนซีลเลอร์ (CONCEALER) เป็นต้น 

19) ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม (HAIR STYLING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดแต่งทรง 

20) ผลิตภัณฑ์แต่งผมด ำ (BLACK HAIR POMADE PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งสีผมด ำ โดยใช้สำร LEAD ACETATE, SILVER NITRATE เป็นต้น 

21) ดีเวลลอปเปอร์ (DEVELOPER):  

หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ผสมผลิตภัณฑ์ย้อมผม (OXIDATIVE) เช่น  HYDROGEN PEROXIDE, 
CARBAMIDE PEROXIDE, CALCIUM PEROXIDE เป็นต้น 

22) ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES:  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ย้อมผม โดยใช้สีย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES ทำลงบริเวณ
เส้นผมโดยตรง ไม่มีกำรผสมกับ DEVELOPER ก่อนใช้ เช่น สำรACID BLUE 9 (CI 42090), ACID YELLOW 23 
(CI 19140) เป็นต้น 

23) ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES:  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ย้อมผม โดยใช้สีย้อมผม ประเภท OXIDATIVE HAIR DYES ซึ่งจะต้องมีกำร
ผสมผลิตภัณฑ์ DEVELOPER ก่อนใช้ เช่น สำร P-PHENYLENEDIAMINE, TOLUENE-2,5-DIAMINE, RESORCINOL
เป็นต้น 

24) ผลิตภัณฑ์ดัดผมหรือยืดผม (HAIR WAVING OR STRAIGHTENING PRODUCT):  

หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับยืดผมหรือดัดผม โดยใช้สำรกลุ่ม HAIR WAVING OR STRAIGHTENING 
AGENT เช่น สำรTHIOGLYCOLIC ACID, THIOLACTIC ACID, CYSTEINE เป็นต้น 

25) ผลิตภัณฑ์โกรกผม (HAIR NEUTRALIZER PRODUCT): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังผลิตภัณฑ์ดัดผมหรือยืดผม เพ่ือปรับสภำพเส้นผม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำร 
SODIUM BROMATE, HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น 
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26) ผลิตภัณฑ์ฟอกส ี(BLEACHING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับกำรฟอกสีผมหรือฟอกสีฟัน โดยใช้สำรฟอกสี (BLEACHING AGENT) 
เช่น HYDROGEN PEROXIDE ทั้งนีไ้ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิว, ผลิตภัณฑ์ลอกผิว 

27) ผลิตภัณฑ์ฟอกสีขน (SKIN HAIR BLEACHING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับฟอกสีขนเท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิว, ผลิตภัณฑ์ลอกผิว 

28) ผลิตภัณฑ์ก ำจัดขน (HAIR REMOVER PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับกำรก ำจัดขนด้วยวิธีทำงกำยภำพ โดยกำรพอกผลิตภัณฑ์บริเวณที่
ต้องกำรแล้วดึงออก หลังจำกนั้นเส้นขนจะหลุดออกมำติดกับผลิตภัณฑ์ เช่น แวกซ์น้ ำตำล (SUGAR WAX) เป็นต้น 

29) ผลิตภัณฑ์ที่ท ำให้ขนร่วง (SKIN HAIR DEPILATORY):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับกำรก ำจัดขนด้วยวิธีทำงเคมี โดยกำรท ำให้เส้นขนขำดหลุดร่วงด้วย
สำรเคมีกลุ่ม DEPILATORY AGENT เช่น THIOGLYCOLIC ACID เป็นต้น 

30) ผลิตภัณฑ์ส ำหรับโกนหนวด (SHAVING PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะโกนหนวด รวมถึงผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหลังกำรโกนหนวด (AFTER SHAVE) 

31) ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อหรือระงับกลิ่นกำย (ANTIPERSPIRANT OR BODY DEODORANT): 

- ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มสำรที่สำมำรถระงับเหงื่อ (ANTIPERSPIRANT AGENT) 
เช่น สำร ALUMINUM CHLOROHYDRATE, ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE เป็นต้น 

- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกำย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับระงับกลิ่น บริเวณใต้วงแขน ฝ่ำเท้ำ หรือ
บริเวณท่ีมีกลิ่นอับ โดยในสูตรจะต้องมีสำร ANTIBACTERIAL AGENT เช่น TRICLOSAN   น้ ำหอม   หรือกลุ่ม
สำรที่สำมำรถระงับเหงื่อได้ 

32) น้ ำหอม (PERFUMES):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปะพรมหรือฉีดพ่น เพ่ือให้ควำมหอมแก่ร่ำงกำย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ ำหอมที่ใช้ใน
กำรปรับอำกำศ, น้ ำหอมส ำหรับจุดตะเกียง เป็นต้น 

33) ยำสีฟัน (TOOTHPASTE): 

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับท ำควำมสะอำดฟัน รวมถึงยำสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

34) ผลิตภัณฑ์บ้วนปำก (MOUTHWASH):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับบ้วนปำกเพ่ือท ำควำมสะอำดช่องปำก  
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35) ผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปำก (MOUTH REFRESHER SPRAY):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ใช้พ่นเพ่ือระงับกลิ่นปำก ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นเข้ำไปในบริเวณ
คอ เช่น สเปรย์พ่นคอคำมิลโลซำน-เอ็ม จะไม่จัดเป็นเครื่องส ำอำง 

36) ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ (DENTAL FLOSS WITH FLUORIDE): 

หมำยถึง เส้นไหมที่ใช้ส ำหรับขัดฟันและมีสำรฟลูออไรด์เป็นสำรเคลือบ 

37) ชุดท ำเล็บเทียม (ARTIFICIAL NAIL PRODUCT):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส ำหรับกำรท ำเล็บเทียม ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัสดุที่ใช้เพ่ือตกแต่งเล็บ 

38) กำว (GLUE):  

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับยึดติดวัสดุกับส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเท่ำนั้น เช่น กำวติดขนตำปลอม 
กำวติดเล็บ ทั้งนีไ้ม่รวมถึงกำวที่ใช้ส ำหรับติดฟันปลอม และกำวที่ใช้ยึดติดวัสดุกับวัสดุด้วยกัน 

39) ผ้ำเย็นและกระดำษเย็น (COOL TISSUE AND COOL TOWEL):  

หมำยถึง ผ้ำเย็นหรือกระดำษเย็นส ำหรับเช็ดผิวเพ่ือท ำควำมสะอำด ซึ่งบรรจุในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
โดยมีควำมชุ่มชื้นที่เกิดจำกน้ ำ (AQUA) หรือเอทำนอล (ETHANOL) เป็นต้น 

40) ผ้ำอนำมัย (SANITARY NAPKIN): 

หมำยถึง ผ้ำอนำมัยที่ใช้รองรับ/ดูดซับ เลือดประจ ำเดือน (ระดู) เช่น ผ้ำอนำมัยที่ใช้ภำยนอก 
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4. กำรระบุวิธีใช้ 

จะต้องระบุวิธีกำรใช้อย่ำงชัดเจน โดยจะต้องสอดคล้องกับบริเวณท่ีใช้และวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ทำบ ำรุงผิวหน้ำตอนเช้ำและก่อนนอน, ใช้ทำบริเวณผิวกำยก่อนกำรออกแดด 15 นำที, .ใช้
ส ำหรับตกแต่งรอบดวงตำ เป็นต้น 

5. กำรระบลุักษณะทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ 

จะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพ ให้สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อเครื่องส ำอำง MOISTURISER 
LIP BALM ก็ควรจะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพเป็น ขี้ผึง/พำรำฟิน เป็นต้น 

ตัวอย่ำง ลักษณะทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

 ครีม (CREAM)  เจล (GEL)  โลชั่น (LOTION)  แขวนตะกอน/แป้งน้ ำ 
(SUSPENSION/LIQUID POWDER) 

 ของเหลว (LIQUID)  น้ ำมัน (OIL)  สเปรย์ (SPRAY)  ขี้ผึ้ง/พำรำฟิน 
(OINTMENT/PARAFFIN) 

 ผง/ฝุ่น (POWDER)  ผงอัดแข็ง    
(COMPACT POWDER) 

 แท่ง (PEN/PENCIL)  ก้อน (BAR) 

 ไหม (FLOSS)  เพสต์ (PASTE)   
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6. กำรระบลุักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุ  

จะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุให้ชัดเจน เช่น  ตลับพลำสติก  ขวดพลำสติก  ขวด
แก้ว  หลอดพลำสติก  แท่งพลำสติก  แอมพลู  หรือไวอัล เป็นต้น 

                            

ขวดไวอัล (VIAL)      ขวดแอมพูล (AMPOULE)              กระปุกอะคิลิก                กระปุกแก้ว 

                 

     ขวดแก้ว         ขวดพลำสติก                                    ตลับพลำสติก 

                                                  

    แท่งพลำสติก             แท่งอะคิลิก               หลอดพลำสติก            แท่งพลำสติก 

 

              ซองอะลูมิเนียม              
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7. เงื่อนไขกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 

หำกผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่มีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ จะต้องท ำกำร  ที่ช่อง  หน้ำเงื่อนไข 

 - ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี หมำยถึง กรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่มีเงื่อนไขกำรใช้และค ำเตือน
ดังกล่ำว เช่น  

 สำรกลุ่ม BORIC ACID, BORATES และ TETRABORATES 
 SALICYLIC ACID 
 SILVER CHLORIDE 
 IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 
 PROPYLPARABEN 
 BUTYLPARABEN 

- ห้ำมใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น หรือสเปรย์ (SPRAY) หมำยถึง กรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่
มีเงื่อนไขกำรใช้และค ำเตือนดังกล่ำว เช่น 

 FORMALDEHYDE 
 CHLOROBUTANOL 
 DEHYDROACETIC ACID 
 GLUTARALDEHYDE 
 DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA 
 ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY 
 DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (DEGBE) 
 ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (EGBE) 

 - ต้องมีกำรผสมผลิตภัณฑ์อ่ืนก่อนใช้ โดยอัตรำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี้ คือ อัตรำส่วน 1 : .....  

หมำยถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีกำรผสมผลิตภัณฑ์อ่ืน 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 
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8. กำรแจ้งรำยกำรสำรที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

8.1 ให้แจ้งชื่อสำรทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรต ำรับ  

 โดยกำรแจ้งชื่อสำรจะต้องแจ้งเป็นชื่อตำม INCI NAME (INTERNATIONAL NOMENCLATURE OF 
CHEMICAL INGREDIENT) หรือชื่อที่ได้รับกำรยอมรับตำมเอกสำรอ้ำงอิงมำตรฐำน หรือระบุเป็นชื่อ CI NO. 
(COLOR INDEX NUMBER)  

** ทั้งนี้ระบบจะไม่สำมำรถรับแจ้งได้ หำกใช้ชื่อสำรเป็นชื่อกำรค้ำ หรือชื่อที่ไม่เป็นทำงกำร เนื่องจำกไม่อำจ
ตรวจสอบได้ว่ำเป็นสำรใดในต ำรำเครื่องส ำอำง 

** ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถสืบค้นได้จำกต ำรำเครื่องส ำอำง ได้แก่ WEBSITE COSING 
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/), CTFA 

8.2 สำรที่ใช้เป็นส่วนผสมจะต้องไม่เข้ำข่ำยวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง
รำยละเอียดของสำรห้ำมใช้ สำมำรถดูได้จำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง** 

8.3 ให้แจ้งปริมำณของสำรส ำคัญและสำรทุกรำยกำรที่กฎหมำยก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้ (สำรที่มีชื่อ
ในประกำศสำธำรณสุข เรื่อง สำรที่อำจใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องส ำอำง วัตถุกันเสีย สี (เฉพำะสีที่ก ำหนด
ปริมำณ) สำรปกป้องแสงแดด และ สำรที่ก ำหนดปริมำณในกำรใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำงตำมคู่มือกำรขอ
จดแจ้งเครื่องส ำอำง 

8.4 กำรแจ้งชื่อสำรเคมีที่ใช้เป็นสี ให้แจ้งด้วยชื่อ CI NO. (COLOR INDEX NUMBER) เนื่องจำก
กฎหมำยก ำหนดรำยกำรสีที่อนุญำตให้ใช้ในรูปแบบ CI NO. 

8.5 กรณีสำรที่ใช้เป็นส่วนผสมที่ได้มำจำกพืช ให้แจ้งชื่อตำม INCI NAME หรือชื่อทำงพฤกษศำสตร์ 
โดยระบุส่วนที่ใช้ของพืช และรูปแบบที่น ำมำใช้ เช่น 

- สำรสกัดจำกใบว่ำนหำงจระเข้  ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT 

- น้ ำจำกลูกเชอร์รี่ PRUNUS AVIUM FRUIT JUICE 

8.6 สูตรส่วนผสมที่แจ้งไว้ตำมแบบแจ้งจะต้องตรงกับข้อควำมที่ฉลำก และหลักฐำนกำรผลิตที่
เก็บรวบรวมไว้ที่สถำนที่ประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำง 

8.7 ในกรณีที่สำรบำงตัวท ำได้หลำยหน้ำที่ และเป็นสำรที่อยู่ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
หลำยประกำศ ให้แจ้งหน้ำที่ของสำรนั้นที่รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น SALICYLIC ACID สำมำรถเป็นได้ท้ังสำรกัน
เสียและวัตถุอำจใช้ ผู้ยื่นจดแจ้งจะต้องระบุหน้ำที่ของสำรดังกล่ำวนี้ ที่หน้ำรำยละเอียดเพิ่มเติม 
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8.8 ในกรณีที่ผู้จดแจ้งต้องกำรที่จะขอ CERTIFICATE แบบแนบสูตร ผู้จดแจ้งจะต้องแจ้งปริมำณ
ของสูตรส่วนประกอบ ครบ 100% 

8.9 หำกแจ้งปริมำณสำรทุกตัวในสูตร ผลรวมของต้องครบ 100% 

 

กำรชี้แจงเพ่ิมเติมตำมคู่มือหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. กำรชี้แจงที่รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น 

 กำรชี้แจงควำมหมำยของชื่อ (หรืออำจแนบหนังสือชี้แจงจำกบริษัท) 
 กำรรับรองไม่บรรยำยสรรพคุณเกินขอบข่ำยเครื่องส ำอำง 
 กำรรับรองเกี่ยวกับสำร FUROCOUMARINES ในพืชตระกูลส้ม 

2. กำรแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เช่น 

 ผลวิเครำะห์ SPF กรณีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50 
 กำรใช้สำรที่มีส่วนผสมของกวำวเครือ จะต้องมีหนังสือรับรองไม่บรรยำยสรรพคุณเกินขอบข่ำย

เครื่องส ำอำง  ขั้นตอนวิธีกำรสกัด และกำรค ำนวณปริมำณกวำวเครือที่ผู้บริโภคจะได้รับต่อวัน 
 กำรใช้สำรที่มีส่วนผสมของ PLACENTA จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดวัตถุดิบ หนังสือรับรอง

ปรำศจำกฮอร์โมน และหนังสือรับรองปรำศจำกเชื้อวัวบ้ำ (BSE) 
 กำรแนบ SPECIFICATION ของวัตถุดิบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ เช่น กรณีชี้แจงเกี่ยวกับสำรที่มี

อนุภำคขนำด NANO และวัตถุดิบที่มีกำรควบคุมปริมำณ NITROSAMINE เป็นต้น 
 กำรชี้แจงชื่อที่มีข้อควำม DR. /CLINIC /M.D. จะต้องแนบเอกสำรใบปริญญำบัตร /ใบประกอบวิชำชีพ 

/ใบอนุญำตสถำนพยำบำล /สัญญำว่ำจ้ำงผลิต 
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 QUESTION AND ANSWER 

1)  หำกสำรที่ต้องกำรแจ้งไม่มีอยู่ในฐำนข้อมูล จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 หำกสำรที่ต้องกำรแจ้งไม่มีอยู่ในฐำนข้อมูล ผู้แจ้งจะต้องท ำกำรจัดเตรียมเอกสำรดังนี้ คือ  
1.1 ผู้แจ้งจะต้องท ำหนังสือขอเพ่ิมสำร เรียนผู้อ ำนวยกำรส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 

ลงนำมโดยกรรมกำรบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1.2 เอกสำร COSING หรือ CTFA (หำกไม่มี ให้แนบเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรที่ใช้ใน

เครื่องส ำอำง) 
1.3 ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ ที่ได้ท ำกำรลงรับเรียบร้อยแล้ว 

2)  หำกต้องกำรยกเลิกใบรับแจ้งต้องท ำอย่ำงไร 

- ผู้แจ้งจะต้องท ำหนังสือขอยกเลิกใบรับแจ้ง ลงนำมโดยกรรมกำรบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือจำก
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ พร้อมทั้งแนบเอกสำรแบบ จ.ค.ที่ต้องกำรยกเลิกและส ำเนำใบรับ
มอบอ ำนำจที่ลงรับแล้ว มำยื่นที่ศูนย์ ONE STOP SERVICE CENTER ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

3)  หำกต้องกำรค้นข้อมูลกฎหมำยและประกำศฯต่ำงๆของผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง จะค้นหำได้จำกที่ใด 

 ผู้แจ้งสำมำรถเข้ำไปที่เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
(http://www.fda.moph.go.th) แล้วเลือกหัวข้อเครื่องส ำอำงและกฎหมำยน่ำรู้ จำกนั้นเลือกประกำศ
กระทรวง (สำมำรถใช้บรำวเซอร์ INTERNET EXPLORER .ในกำรสืบค้นได้เท่ำนั้น) 

4)  หำกสำรที่แจ้งในสูตรเป็นสำรที่ต้องค ำนวณปริมำณ ในกำรยื่นจดแจ้งระบบอัตโนมัติจะต้องค ำนวณ
ปริมำณหรือไม่ 

 ในระบบอัตโนมัติ  ผู้แจ้งไม่ต้องท ำกำรค ำนวณปริมำณของสำรที่แจ้งในสูตร ระบบจะท ำกำรค ำนวณ
ปริมำณโดยอัตโนมัติ ให้ระบุปริมำณที่ใช้ตำมจริง 

5)  หำกต้องกำรยื่นจดแจ้งสำร ที่มีหลำยหน้ำที่จะต้องระบุชื่อสำรอย่ำงไร 

 ตัวอย่ ำง เช่นสำร TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) และ ZINC OXIDE (CI 77947) เป็นสำรที่มี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปตำมขนำดอนุภำคของสำรนั้น โดยถ้ำขนำดอนุภำคเล็ก (ระดับนำโนเมตร) จะมีคุณสมบัติ
เป็น UV FILTER แต่ถ้ำมีขนำดอนุภำคใหญ่จะท ำหน้ำที่เป็นสี (COLORANT) 

 กรณีท่ีท ำหน้ำที่อ่ืนๆ เช่น สำรปกป้องแสงแดด (UV FILTER) สำรปกป้องผลิตภัณฑ์ (UV ABSORBER) 
ให้ระบชุื่อตำม INCI NAME คือ TITANUIM DIOXIDE, ZINC OXIDE เป็นต้น 
 หำกท ำหน้ำที่เป็นสี (COSMETIC COLORANT) ให้ระบุเป็นชื่อตำม COLOR INDEX NUMBER (CI 

NO.) เช่น CI 77891, CI77947 เป็นต้น  
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6)  หำกต้องกำรเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีกำรผสมสำรป้องกันแสงแดดจะเลือกอย่ำงไร 

 กำรเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ให้เลือกตำมวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เช่น 

 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำผสมสำรป้องกันแสงแดด 
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ” 
(รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้ำ /วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
ผลิตภัณฑ์: บ ำรุงผิว) 

 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปำกผสมสำรป้องกันแสงแดด 
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปำก” 
(รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ริมฝีปำก /วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
ผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง) 

 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมผสมสำรป้องกันแสงแดด 
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม” 
(รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์
กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง) เป็นต้น 

แต่สำมำรถไปอธิบำยที่ฉลำกเพ่ิมเติม ได้ว่ำผลิตภัณฑ์นี้มีกำรผสมสำรป้องกันแสงแดด แต่หำก
ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด” 
เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดบริเวณใบหน้ำ (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: 
ผิวหน้ำ /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: ป้องกันแสงแดด) 

7)  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ที่มีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50 และ PA++++ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 หำกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50 จะต้องแสดงค่ำ SPF เป็น SPF 50+ ผู้ยื่นขอจด
แจ้งจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนผลกำรทดสอบค่ำ SUN PROTECTION FACTOR OF PRODUCT (SPF) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้งประกอบกำรพิจำรณำ 

 หำกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่ำ PA++++ ผู้ยื่นขอจดแจ้งจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนผลกำร
ทดสอบค่ำ PROTECTION GRADE OF UVA (PA) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้งประกอบกำรพิจำรณำ 

8)  ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวก้นเด็ก ควรเลือกประเภทอย่ำงไร 

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวก้นเด็กให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวกำย” (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่
ล้ำงออก /บริเวณท่ีใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวกำย /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: บ ำรุงผิว) 

แล้วจึงไปอธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่ฉลำกว่ำใช้ส่วนใดกับร่ำงกำย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่อ้ำงสรรพคุณว่ำ
ใช้ในกำรป้องกันหรือรักษำผื่นผ้ำอ้อมในเด็ก (PROTECTION AND HEALING OF NAPPY RASH) 
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9) ผลิตภัณฑ์ใช้ก่อนหรือหลังกำรโกนหนวด (BEFORE OR AFTER SHAVE PRODUCT) ควรเลือก
ประเภทอย่ำงไร 

ผลิตภัณฑ์ใช้ก่อนหรือหลังกำรโกนหนวดให้เลือกประเภทเป็น  “ผลิตภัณฑ์ส ำหรับโกนหนวด 
(SHAVING PRODUCT)” (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ล้ำงออกหรือไม่ล้ำงออก /บริเวณท่ีใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้ำ /
วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: ส ำหรับโกนหนวด) 

ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม ที่ฉลำกว่ำใช้เพื่อบ ำรุงก่อนหรือหลังกำรก ำจัดขน แต่
ต้องไม่อ้ำงสรรพคุณเกินขอบข่ำยเครื่องส ำอำง 

10) ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสำรขจัดรังแค ควรเลือกประเภทอย่ำงไร 

ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสำรขจัดรังแค ให้เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ตำมวัตถุประสงค์หลัก คือ (รูปแบบ
กำรใช้ผลิตภัณฑ์: ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: 
แชมพ)ู 

ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม ที่ฉลำกว่ำผสมสำรขจัดรังแคได้ แต่จะต้องมีสำร 
ANTIDANDRUFF ในสูตร เช่น สำร PIROCTONE OLAMINE, CLIMBAZOLE, ZINC PYRITHIONE เป็นต้น จึง
จะสำมำรถใช้ค ำว่ำ ANTIDANDRUFF SHAMPOOS เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้ 

11) กำรแจ้งอัตรำส่วนผสม จะต้องแจ้งอย่ำงไร และผลิตภัณฑ์ใดบ้ำงท่ีจะต้องแจ้งอัตรำส่วนผสม 

 เนื่องจำกเงื่อนไขกำรใช้สำรบำงชนิดมีกำรควบคุมปริมำณสำรหลังกำรผสม ดังนั้นหำกมีกำรใช้สำรกลุ่ม
นี้ผู้แจ้งจะต้องมีกำรแจ้งอัตรำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง  

**โดยให้ระบุอัตรำส่วนระหว่ำงผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง (ให้เป็น 1 ส่วน) กับผลิตภัณฑ์ที่น ำมำผสม 

เช่น อัตรำส่วนของสีย้อม ต่อ อัตรำส่วนของดีเวลลอปเปอร์ ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
แจ้งอัตรำส่วนผสม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE, ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม, ผลิตภัณฑ์ชุดท ำเล็บ
เทียม 

12) ประเภทผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES กับ NON-OXIDATIVE HAIR DYES 
ต่ำงกันอย่ำงไร 

 ผลิตภัณฑ์ย้ อมผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES คือ  ผลิตภัณฑ์ที่ จะต้องมีกำรผสมกับ 
DEVELOPER ก่อนใช้ (เช่น HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น) ที่ท ำหน้ำที่เป็น OXIDIZING AGENT เช่น สำร 
P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE, TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE เป็นต้น 

 ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE HAIR DYES คือ ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ที่ใช้ทำบริเวณเส้น
ผมโดยตรง ไม่มีกำรผสมกับ DEVELOPER ก่อนใช้  โดยส่วนมำกจะใช้สีย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE 
HAIR DYES เช่น ACID YELLOW 23, ACID BLUE 9, ACID RED 18 เป็นต้น 
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13) กรณีที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนด ในคู่มือกำรพิจำรณำจดแจ้งเครื่องส ำอำง จะต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร 

ในกรณีที่ต้องกำรชี้แจงเพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนด ในคู่มือกำรพิจำรณำกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำง ด ำเนินกำร
ได้ 2 แบบ ดังนี้ 

  หำกเป็นกำรชี้แจงข้อควำมเพ่ิมเติม ให้ระบุข้อควำมที่จะชี้แจงในหัวข้อรำยละเอียดเพ่ิมเติม เช่น 
กรณีกำรชี้แจงควำมหมำยของชื่อผลิตภัณฑ์ 

 หำกเป็นกำรชี้แจงด้วยเอกสำรที่ต้องแนบเพ่ิมเติมให้แนบไฟล์เอกสำรที่เป็น PDF ในหัวข้อเอกสำร
เพ่ิมเติม เช่น กรณีดังนี้ 

- ต้องแนบเอกสำรที่แสดงขนำดอนุภำค (SPEC.) เมื่อมีค ำว่ำ NANO เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ 

- ต้องแนบเอกสำรอัตรำส่วนและขั้นตอนกำรสกัดกวำวเครือ, กำรค ำนวณปริมำณกวำวเครือที่ได้รับต่อ
วัน และจดหมำยลงนำมจำกกรรมกำรบริษัท เพ่ือรับรองว่ำจะไม่บรรยำยหรือโฆษณำสรรพคุณ ในกรณีที่
มีกวำวเครือเป็นส่วนประกอบ  (ผู้บริโภคต้องได้รับปริมำณกวำวเครือ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน) 

- ต้องแนบเอกสำรรับรองว่ำสำรนี้ปรำศจำก HORMONES และปรำศจำกเชื้อ BSE และมำจำกสัตว์ชนิด
ใด ในกรณีที่มีพลำเซนต้ำ (PLACENTA) เป็นส่วนประกอบ 

- ต้องแนบเอกสำรใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม/ใบปริญญำบัตรแพทยศำสตร์บัณฑิต หรือใบ
ปริญญำบัตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญำเอก) ในกรณีที่มีค ำว่ำ ดร./DR .เป็นส่วนประกอบ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
        เขียนที่ บริษัท สุขส ำอำง จ ำกัด  

                     วันที่  08  เดือน   สิงหำคม   พ.ศ.   2557   

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ (ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือ ชื่อนิติบุคคล)     บริษัท  สุขส ำอำง  จ ำกัด  
   ตั้งอยู่เลขท่ี      1      ตรอก/ซอย          รพ.บ ำรำศนรำดูร          ถนน         
ติวำนนท์      หมู่ที่        -     ต ำบล/แขวง           ตลำดขวัญ อ ำ เ ภ อ /เ ขต          เ มื อ ง     
 จังหวัด      นนทบุรี       โดยมี             นำย ประแดง ใจงำม   และ นำยระเด่น  ลันได                      
เป็นผู้มีอ ำนำจแทนในนำมของบุคคล หรือจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
พำณิชย์และหรือทะเบียนกำรค้ำ หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์เลขที่          
1234543211111    ลงวันที่     12  ธันวำคม  2550     ขอมอบอ ำนำจให้         นำยระเด่น ลันได
   เป็นผู้ด ำเนินกิจกำร และขอมอบให้        นำยระเด่น ลันได           .   เป็นผู้มำด ำเนินกำรยื่นขอ   
ผลิต/น ำเข้ำ  เกี่ยวกับเครื่องส ำอำง ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไข ตัดทอนเอกสำร รับทรำบค ำสั่งของทำงรำชกำร 
และกำรกระท ำอ่ืนใดที่เก่ียวข้องจนเสร็จกำร 
 กำรใดที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนี้      ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ
และมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำทุกประกำร หนังสือมอบอ ำนำจฉบับนี้เป็นกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น  ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหำคม  2557    ถึงวันที่     8 สิงหำคม  2558  
 

*  ลงชื่อ      ประแดง ใจงำม    ผู้มอบอ ำนำจ 
               (     นำย ประแดง ใจงำม    ) 

   ลงชื่อ        ระเด่น  ลันได  ผู้มอบอ ำนำจ 
                (  นำยระเด่น  ลันได ) 

         *  ลงชื่อ              ระเด่น  ลันได ผู้รับมอบอ ำนำจ 
                (       นำยระเด่น  ลันได ) 

   ลงชื่อ     -  ผู้รับมอบอ ำนำจ 
                (      -  ) 

*  ลงชื่อ      แก้วใส บริสุทธิ ์ พยำน 
                (     นำงสำวแก้วใส บริสุทธิ์ ) 

*  ลงชื่อ       สมศักดิ์ รักวงศ์    พยำน 
                (       นำยสมศักดิ์ รักวงศ์    ) 
หมำยเหตุ  โปรดแนบหลักฐำน ดงันี้ 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้อบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนสถำนท่ีเกี่ยวขอ้ง (ส ำนักงำน, สถำนท่ีผลิต, สถำนท่ีน ำเข้ำ, สถำนท่ีเก็บ) 
3. ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์และหรอืทะเบียนกำรค้ำ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ) 
4. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคล ฉบับล่ำสุด (กรณีเปน็นิติบุคคล)  
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แบบค ำขอก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 
 

รหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร: [   ]  ( ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก ) 

ชื่อผู้ประกอบกำร  ( ไทย ) :      นำยประแดง ใจงำม และ นำยระเด่น ลันได    

 (อังกฤษ) :   MR.PRADANG  JAI-NGAM  AND  MR.RADEN  LUNDAI  

ชื่อสถำนที่ ( ไทย ) :        บริษัท  สุขส ำอำง  จ ำกัด     

( อังกฤษ) :  SUKSAMANG  Co.,Ltd      

รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยแบบค ำขอ 
 

เอกสำรทั่วไป 
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร  แบบค ำขอก ำหนดที่ตั้ง 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตำมแบบค ำขอก ำหนดที่ตั้ง หนังสือมอบอ ำนำจครบทุกหนำ้(เจ้ำหน้ำท่ีลงรับแล้ว) 

 

กรณีเป็นนิติบุคคล 
หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล  (บริษัทมหำชนจ ำกัด)     หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล (บริษัทจ ำกัด)  

หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล  (ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด)   หนังสือจดทะเบยีนสหกรณ ์

หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล  ( ห้ำงหุ้นส่วนสำมญันิติบุคคล ) 
 

กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว 

  ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำหรือกลุ่มบุคคล 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ 
 

แผนที่ตั้งสถำนประกอบกำรและสถำนที่เกี่ยวข้อง 
 

ลงชื่อ    ระเด่น ลันได   
(  นำยระเด่น ลันได ) 

ลงวันที่    8 สิงหำคม 2557  

หมำยเหตุ กำรกรอกข้อควำมตำมเอกสำร โปรดใช้ตัวพิมพ์ หำกเป็นตัวเขียนจะต้องเขียนตัวบรรจงให้อ่ำนได้

ชัดเจน และจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับที่เป็นส ำเนำ  
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รหสัประจ ำตวัผูป้ระกอบกำร  :  [……………………………………]  (ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีก่รอก) 
 

ท่ีตัง้ : 

 
รหสัประจ ำบำ้น :                            1209-123456-1                                                                                                                                                                                                                                            . 

เลขที ่                                                        1                                                                                                      . 

หมู ่                 -              ซอย                                 รพ.บ ำรำศนรำดรู                                                                                                                    . 

ถนน                                                     ตวิำนนท.์                                                                .                                                                                                

แขวง/ต ำบล                                         ตลำดขวญั                                                                              .       

เขต/อ ำเภอ                                             เมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                   . 

จงัหวดั                     นนทบุร ี                    รหสัไปรษณยี ์                   00111                              . 

โทรศพัท ์                                     12-599-9911                                                                                   . 

โทรสำร                                12-599-9911.                                                                                   . 

สำขำ                                           0                                                                                            . 

 
ประเภทท่ีตัง้ 
ส ำนกังำน 
ผลติ/น ำเขำ้/ขำย 
ทีเ่กบ็ 
 

กรณีทีต่ัง้ของส ำนักงำนกบัสถำนทีผ่ลิต/น ำเข้ำ/ขำย หรือทีเ่กบ็ แยกกนัให้ระบรุำยละเอียดของสถำนทีต่ัง้เพิม่ในช่องถดัไปให้
ครบถ้วน 

 

ท่ีตัง้ : 

 

รหสัประจ ำบำ้น :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 

เลขที ่                                                                                                                                                                . 

หมู ่                                 ซอย                                                                                                                                                                                                                  . 

ถนน                                                                                                                                   .                                                                                                

แขวง/ต ำบล                                                                                                                                       .       

เขต/อ ำเภอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 

จงัหวดั                                                     รหสัไปรษณยี ์                                                           . 

โทรศพัท ์                                                                                                                                            . 

โทรสำร                                                    .                                                                                   . 

สำขำ                                                                                                                                         . 

 
ประเภทท่ีตัง้ 

ส ำนกังำน 
ผลติ/น ำเขำ้/ขำย 
ทีเ่กบ็ 

 

 

ท่ีตัง้ : 

 
รหสัประจ ำบำ้น :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 

เลขที ่                                                                                                                                                                . 

หมู ่                                 ซอย                                                                                                                                                                                                                  . 

ถนน                                                                                                                                   .                                                                                                

แขวง/ต ำบล                                                                                                                                       .       

เขต/อ ำเภอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 

จงัหวดั                                                     รหสัไปรษณยี ์                                                           . 

โทรศพัท ์                                                                                                                                            . 

โทรสำร                                                    .                                                                                   . 

สำขำ                                                                                                                                         . 

 
ประเภทท่ีตัง้ 
ส ำนกังำน 
ผลติ/น ำเขำ้/ขำย 
ทีเ่กบ็ 
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