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 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได ้ด�ำ เนิน

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเครื่อง

ส�ำอำง	 ให้เป็นศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์สุขภำพนำนำชำติในระดับสำกลมำ

ตั้งแต่ปี	2557	และต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน	ปี	2559	ดังนั้นเพื่อเป็นกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำงในประเทศ	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	 กำรพัฒนำสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำง	

และกำรพัฒนำยกระดับแบรนด์เครื่องส�ำอำงผสมสมุนไพรไทย	 ซึ่งใน

ส่วนของกำรพัฒนำยกระดับแบรนด์เครื่องส�ำอำงผสมสมุนไพรไทยนั้น	

ทำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ด�ำเนินกำรออกแบบตรำ

สัญลักษณ์	 FDA	 THAI	 HERB	 และก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงเพื่อรองรับกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์ดังกล่ำว	

ทั้งนี้	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ

โทรทัศน์ให้เป็นที่รู้จักไปบ้ำงแล้ว

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้จัดพิมพ์เอกสำรฉบับนี้

ข้ึนเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก	 แนวทำงกำรน�ำตรำสัญลักษณ์

ไปใช้	 รวมตลอดถึงรำยชื่อสมุนไพรที่ใช้น�ำร่องในกำรให้ตรำสัญลักษณ์

ค�ำน�ำ
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ดังกล่ำวแก่ผู ้ประกอบกำรเครื่องส�ำอำง	 ผู ้เกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและ

เอกชน	 และบุคคลท่ัวไปน�ำไปใช้อ้ำงอิง	 และใช้เป็นแนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์	FDA	THAI	HERB	ต่อไป

ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

สิงหำคม	2559
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วัตถุประสงค์
	 กำรก�ำหนดตรำสัญลักษณ์	 	 	 	 	 	 	 	 ที่เรียกว่ำตรำสัญลักษณ์		

FDA	THAI	HERB	ซึ่งออกให้โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	

เพ่ือเป็นกำรรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงผสมสมุนไพรไทย	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

	 1.	 สร้ำงควำมมั่นใจในเครื่องส�ำอำงผสมสมุนไพรไทยที่แสดง

ตรำสัญลักษณ์	 FDA	 THAI	 HERB	 ให้แก่ชำวไทยและต่ำงประเทศที่เข้ำ

มำใช้บริกำรในประเทศ

	 2.	 เป็นกำรประชำสัมพันธ์เครื่องส�ำอำงผสมสมุนไพรไทย

	 ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรที่ประสงค์จะใช้ตรำสัญลักษณ์ดังกล่ำว	ต้อง

ยื่นแบบค�ำขอใช้ตรำสัญลักษณ์	 FDA	 THAI	 HERB	 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์

เครื่องส�ำอำง	 และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก	 จึงจะสำมำรถน�ำตรำ

สัญลักษณ์ฯ	ไปใช้ได้

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง
เพื่อขอใช้ตรำสัญลักษณ์ 
	 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำงเพื่อขอใช้ตรำ

สัญลักษณ์	มี	5	เกณฑ์	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

	 เกณฑ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำงต้องผ่านการจดแจ้ง 

รำยละเอียดต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส�ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดและผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำงมีคุณภาพมาตรฐาน

ตามกฎหมายก�าหนด
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	 รายละเอียด

	 1.	 ผ่ำนกำรจดแจ้งจำกหน่วยงำนของรัฐ

	 2.	 ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงจุลชีววิทยำ	 (จุลินทรีย์	

ปนเปื ้อน)	 โลหะหนัก	 สำรห้ำมใช้	 สำรก�ำจัดศัตรูพืช	 (pesticide)		

ทดสอบควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์ทำงกำยภำพ	 (stability	 test	 เช่น	

accelerated	 condition	 โดยเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ	 45-50		

องศำเซลเซียสเป็นเวลำ	 3	 เดือน)	 ทดสอบประสิทธิภำพวัตถุกันเสีย	

ในเครื่องส�ำอำง	(challenge	test)	และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

เป็นประเภท	 leave	 on	 products	 ให้ทดสอบกำรระคำยเคือง		

(irritation	test)	เพิ่ม	(ผู้ประกอบกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยค่ำทดสอบเอง)

	 3.	 ผ ่ำนกำรตรวจสอบเอกลักษณ์สมุนไพรในผลิตภัณฑ์	

เครื่องส�ำอำงที่กล่ำวอ้ำงสรรพคุณ	 (ผู้ประกอบกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย

ค่ำทดสอบเอง)

	 4.	 ลักษณะทำงกำยภำพของเคร่ืองส�ำอำงมีคุณภำพเหมำะสม	

ฉลำกภำษำไทยถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย

	 5.	 ส่งมอบตัวอย่ำงตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยตรวจสอบก�ำหนด

	 เกณฑ์ที่ 2 สถานที่ผลิตเครื่องส�าอางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ดีในการผลิตหรือตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำก�ำหนด
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	 รายละเอียด

	 ต้องเป็นผู ้ประกอบกำรผลิตที่ปรำกฏอยู ่ในรำยชื่อผู ้ได้รับ

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 (หนังสือรับรองต้องยังไม่หมด

อำยุ)

	 เกณฑ์ที่ 3	 ต้องเป็นเครื่องส�ำอำงที่มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ม	ี

แหล่งก�ำเนิดในประเทศไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ	70	ของปริมำณสมุนไพร

ที่ใช้ทั้งหมดในสูตรต�ำรับ

	 รายละเอียด

	 1.	 สมุนไพรไทยหมำยรวมถึงสมุนไพรต่ำงประเทศที่เพำะปลูก

ในประเทศไทย	เช่น	

	 	 -	 ขิงเป็นสมุนไพรที่มีต้นก�ำเนิดจำกประเทศจีน

	 	 -	 ยำงพำรำเป็นสมุนไพรที่มีต้นก�ำเนิดจำกประเทศบรำซิล	

แต่ปลูกในประเทศไทยก็สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ข้อนี้ได้	เป็นต้น

	 	 -	 ตัวอย่ำงกำรค�ำนวณกำรใช้สมุนไพร	 กรณีวัตถุดิบที่เป็น

สมุนไพรมีไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 70	 ของปริมำณสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมด	

ในสูตรต�ำรับ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงผสมกวำวเครือ	 ในส่วนผสม

ทั้งหมด	100%	ประกอบด้วย
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	 กวำวเครือ		 0.01	%
	 บัวบก	 0.06	%

	 ชะเอมเทศ	 0.03	%
	 Cream	Base		 99.90%

	 ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์นี้ผ่ำนเกณฑ์เนื่องจำกมีบัวบกและกวำวเครือ

รวมกันเท่ำกับ	 0.07%	 (70%	 ของปริมำณสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดในสูตร

ต�ำรับ)

	 2.	 วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรสำมำรถตรวจสอบว่ำเป็นสมุนไพร

ไทยจำกหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิด

	 3.	 กรณีวัตถุดิบท่ีเป็นสมุนไพรไม่ได้ปลูกในไทย	 แต่น�ำเข้ำ

ทั้งหมด	 อนุโลมให้ยื่นขอได้เฉพำะกรณีมีเหตุจ�ำเป็นหรือขำดแคลน		

โดยต้องแจ้งให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบพร้อมเอกสำร

หลักฐำน	เช่น	กรณีเกิดอุทกภัย	หรือสมุนไพรขำดแคลน	เป็นต้น

	 ข้อสังเกต	 วัตถุประสงค์โครงกำรต้องกำรส่งเสริมเคร่ืองส�ำอำง

ผสมสมุนไพร	 	 มุ่งเน้นปลูกในไทยเท่ำนั้นหรือกรณีมีเหตุจ�ำเป็นสมควร

แจ้งให้กรรมกำรพิจำรณำตำมขั้นตอน

สมุนไพรที่มี
แหล่งก�าเนิด
ในไทย

สมุนไพร
จากต่างประเทศ

สมุนไพรทั้งหมด
ที่ใช้ในสูตรต�ารับ
0.1%
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	 เกณฑ์ที่ 4	ผู้ประกอบกำรไม่เคยถูกด�ำเนินคดีตำมพระรำช

บัญญัติเครื่องส�ำอำง	พ.ศ.	2535/2558	ภายในระยะเวลา 2 ปี	ก่อนวัน

ที่ยื่นค�ำขอ

 รายละเอียด

	 ให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจำกประวัติของ	 อย./สสจ./	

กลุ่มนิติกำร

	 เกณฑ์ที่ 5	หนังสือรับรองตรำสัญลักษณ์	FDA	THAI	HERB	

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำงมีอำยุ	 3 ปี และหำกตรวจพบว่ำ	

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงไม่ตรงตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้	 ส�ำนักงำน	

คณะกรรมกำรอำหำรและยำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิกถอนใบรับรองและ

ตรำสัญลักษณ์ได้ทันที

	 รายละเอียด

	 1.	 กรณีท�ำควำมผิดถูกเพิกถอน	 (มีสำรห้ำมใช้/ไม่ปลอดภัย	

ในกำรใช้/ถูกประกำศให้เป็นเครื่องส�ำอำงห้ำมผลิต/ฉลำกไม่ถูกต้อง)		

ไม่อนุโลมให้ยื่นขอซ�้ำ

	 2.	 เครื่องส�ำอำงที่ได้รับตรำสัญลักษณ์		หำกพบว่ำไม่สอดคล้อง

กับกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ให้ด�ำเนินกำรเพิกถอนได้
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอำงเพื่อขอใช้ตรำสัญลักษณ์
	 เมื่อผู ้ประกอบกำรยื่นแบบค�ำขอ	 ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ	์

กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำงเพ่ือขอใช้ตรำสัญลักษณ์	 โดยพิจำรณำ

ให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ 1

เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1

เกณฑ์ที่ 1	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง
ต้องผ่านการจดแจ้งรำยละเอียด
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำและมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามกฎหมายก�าหนด

รายละเอียดด้านการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงต้องผ่ำน
กำรจดแจ้ง

เครื่องส�ำอำง
ไม่ผ่ำนกำรจดแจ้ง

เครื่องส�ำอำง
ผ่ำนกำรจดแจ้ง

รายละเอียดด้านคุณภาพ
1.		ผ่ำนกำรตรวจสอบ
	 -	 คุณสมบัติทำงจุลชีววิทยำ	
	 	 (จุลินทรีย์ปนเปื้อน)	

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรตรวจสอบ
ตำมรำยละเอียด
ที่ก�ำหนด

ผ่ำนเกณฑ์
กำรตรวจสอบ
ตำมรำยละเอียด
ที่ก�ำหนด
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เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1

	 -		โลหะหนัก
	 -		สำรห้ำมใช้
	 -	 สำรก�ำจัดศัตรูพืช	(pesticide)
	 -	 ทดสอบควำมคงตัวของ	 	

	 ผลิตภัณฑ์ทำงกำยภำพ	
	 	 (stability	test	เช่น	
	 	 accelerated	condition
	 	 โดยเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ		

	 45-50	องศำเซลเซียส
	 	 เป็นเวลำ	3	เดือน)
	 -	 ทดสอบประสิทธิภำพ
	 	 วัตถุกันเสียในเครื่องส�ำอำง	
	 	 (challenge	test)
	 -		ในกรณีที่เป็น	leave	on	
	 	 products	ให้ทดสอบ
	 	 กำรระคำยเคือง	(irritation	
	 	 test)	เพิ่ม

2.	ผ่ำนกำรตรวจสอบเอกลักษณ์
สมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอำงที่กล่ำวอ้ำงสรรพคุณ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
กำรตรวจสอบ
เอกลักษณ์ของ
สมุนไพร

ผ่ำนเกณฑ์
กำรตรวจสอบ
เอกลักษณ์ของ
สมุนไพร
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เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1

3.	พิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพ

ของเครื่องส�ำอำงมีคุณภำพ

เหมำะสม	ฉลำกภำษำไทย

	 ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย

ลักษณะทำง

กำยภำพของ

เครื่องส�ำอำง

มีคุณภำพ

ไม่เหมำะสม	

ฉลำกภำษำไทย

ไม่ถูกต้องครบ

ถ้วนตำมกฎหมำย

ลักษณะทำง

กำยภำพของ

เครื่องส�ำอำง

มีคุณภำพ

เหมำะสม	

ฉลำกภำษำไทย

ถูกต้องครบถ้วน

ตำมกฎหมำย

	

เอกสาร / หลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณาในเกณฑ์ที่ 1

	 1.	 ส�ำเนำใบรับจดแจ้งที่มีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ	6	เดือน

	 2.	 หลักฐำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐ	หรือหน่วยงำน

ที่ได้รับกำรรับรองตำมข้อก�ำหนด	ISO	17025	ได้แก่

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบคุณสมบัติทำงจุลชีววิทยำ	 ตำม

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	 เรื่อง	 ก�ำหนดลักษณะของเคร่ืองส�ำอำง	

ที่ห้ำมผลิต	น�ำเข้ำ	หรือขำย

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบกำรปนเปื้อนโลหะหนักตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข	 เรื่อง	 ชื่อวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต	

เครื่องส�ำอำง
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	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบสำรห้ำมใช้	 ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข	เรื่อง	ชื่อวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบสำรก�ำจัดศัตรูพืช

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบกำรระคำยเคือง	 (กรณีที่เป็น	 leave	

on	products)

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์ทำง

กำยภำพ

	 	 -	 รำยงำนผลกำรทดสอบประสิทธิภำพวัตถุกันเสียในเคร่ือง

ส�ำอำง

	 3.	 รำยงำนผลกำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรจำก	

หน่วยงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้	 เช่น	 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือ

ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ีสำมำรถตรวจสอบได้	 มหำวิทยำลัยนเรศวร	

เป็นต้น

	 4.	 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงส�ำเร็จรูป	จ�ำนวน	2	ชิ้น
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เกณฑ์ที่ 2

เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1

เกณฑ์ที่ 2	สถานที่ผลิตเครื่อง

ส�าอางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการผลิตหรือตำมที่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำก�ำหนด

รายละเอียด

ต้องเป็นผู้ประกอบกำรผลิต		

ที่ปรำกฏอยู่ในรำยชื่อผู้ได้รับ

หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดี

ในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ	(หนังสือรับรองต้องยัง	

ไม่หมดอำยุ)

ไม่ได้รับกำร

รับรอง	ASEAN	

GMP

ได้รับกำรรับรอง	

ASEAN	GMP

	 	

เอกสาร / หลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณาในเกณฑ์ที่ 2

	 ส�ำเนำหนังสือรับรอง	 GMP	 ด้ำนเครื่องส�ำอำง	 ณ	 วันที่ได้รับ	

ตรำสัญลักษณ์	หนังสือรับรอง	GMP	ต้องยังไม่หมดอำยุ
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เกณฑ์ที่ 3

เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1
เกณฑ์ที่ 3	ต้องเป็นเครื่องส�ำอำง

ที่มีวัตถุดิบสมุนไพรที่มีแหล่ง

ก�ำเนิดในประเทศไทยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของปริมาณสมุนไพร

ที่ใช้ทั้งหมดในสูตรต�ารับ	

รายละเอียด

1.		สมุนไพรไทยหมำยรวมถึง	

	 สมุนไพรต่ำงประเทศที่

	 เพำะปลูกในประเทศไทย	

2.	 วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพร	

	 สำมำรถตรวจสอบว่ำเป็น

	 สมุนไพรไทยจำกหนังสือ

	 รับรองแหล่งก�ำเนิด

ใช้วัตถุดิบ

สมุนไพรที่มีแหล่ง

เพำะปลูกใน

ประเทศไทยน้อย

กว่ำร้อยละ	70	

ของปริมำณ

สมุนไพรทั้งหมด

ในสูตรต�ำรับ

ใช้วัตถุดิบ

สมุนไพรที่มี

แหล่งเพำะปลูก

ในประเทศไทย

ไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ	70	ของ

ปริมำณสมุนไพร

ทั้งหมดในสูตร

ต�ำรับ

เอกสาร / หลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณาในเกณฑ์ที่ 3
	 1.	 แสดงสูตร	100%	ของผลิตภัณฑ์เป็นลำยลักษณ์อักษร
	 2.	 หนังสือหรือแหล่งอ้ำงอิงแหล่งปลูก	ได้แก่
	 	 -	 Specification	 หรือ	 Certificate	 of	 Origin	 (COA)		

	 	 	 ของสมุนไพรทุกตัว
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	 	 -	 COA	ของสมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	กระบวนกำรสกัด		

	 	 	 กระบวนกำรได้มำของสำรสกัด	 (เพื่อค�ำนวณปริมำณ	

	 	 	 สมุนไพร)	กรณีเป็นสำรสกัด

เกณฑ์ที่ 4 

เกณฑ์
เกณฑ์การให้คะแนน

0 1

เกณฑ์ที่ 4	ผู้ประกอบกำรไม่เคย
ถูกด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติ
เครื่องส�ำอำง	พ.ศ.	2535/2558	
ภายในระยะเวลา 2 ปี	ก่อนวันที่
ยื่นค�ำขอ
รายละเอียด
ให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
จำกประวัติของ	อย./สสจ./
กลุ่มนิติกำร

เคยถูกด�ำเนินคดี
ตำมพระรำช
บัญญัติเครื่อง
ส�ำอำง	ภำยใน
ระยะเวลำ	2	ปี	
ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขอ

ไม่เคยถูกด�ำเนิน
คดีทั้งที่อยู่
ระหว่ำงด�ำเนิน
คดีหรือคดีสิ้น
สุดแล้วตำม
พระรำชบัญญัติ
เครื่องส�ำอำง	
ภำยในระยะ
เวลำ	2	ปี	ก่อน
วันที่ยื่นค�ำขอ

เอกสาร / หลักฐานที่ยื่นประกอบการพิจารณาในเกณฑ์ที่ 4

	 ตรวจสอบข้อมูลกำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง	

พ.ศ.	2535	/2558	ที่	อย.	/	สสจ.	/	กลุ่มนิติกำร

หมายเหตุ	ต้องได้คะแนนเต็ม	คือ	7	คะแนน	จึงจะถือว่ำผ่ำนกำรคัดเลือก
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แนวทำงกำรน�ำตรำสัญลักษณ์             ไปใช้ 

ค�ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรใช้ตรำสัญลักษณ ์
	 เครื่องหมำยรับรองตรำสัญลักษณ์	 FDA	 THAI	 HERB		

ถูกประดิษฐ์ในส่วนท่ีเป็นสัญลักษณ์ขึ้น	 โดยอ้ำงอิงแนวคิดจำกกำรน�ำ

ใบไม้หลำยใบ	 ซ่ึงเป็นตัวแทนของสมุนไพรไทยหลำยชนิดมำวำงเรียง

ซ้อนกันขึ้นไปให้มีลักษณะคล้ำยดอกบัวบำนที่มองจำกด้ำนข้ำง	

ออกแบบให้มีควำมเรียบง่ำย	 เป็นสำกล	 จดจ�ำได้ง่ำย	 ในขณะที่มีกำร	

จัดวำงตัวอักษรให้ท้ังด้ำนซ้ำยและขวำมีควำมพอดีกับสัญลักษณ	์	

โดยใช้ตัวอักษร	 FDA	 มีขนำดเล็กกว่ำค�ำว่ำ	 THAI	 HERB	 เพื่อชู

วัตถุประสงค์หลักของกำรน�ำเครื่องหมำยนี้ไปใช้รับรองผลิตภัณฑ	์

เครื่องส�ำอำงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย	 ซึ่งออกโดยส�ำนักงำน	

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 ส�ำหรับอักษรที่ใช้	 ได้แก่	 “PGVIM”		

ที่มีกำรประดิษฐ์เพิ่มเติมให้มีควำมบ่งเฉพำะตำมมำตรำ	 7	 แห่ง		

พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ	ปี	พ.ศ.	2543	และไม่อนุญำตให้ใช้

แบบอักษรอื่นใดทดแทนในกรณีที่ต้องมีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมำย
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เครื่องหมายที่ถูกต้องจะต้องมีรูปแบบการจัดวางและ

อัตราส่วนตามภาพด้านบน
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ข้อก�ำหนดกำรใช้สี
	 กำรน�ำตรำสัญลักษณ์ไปพิมพ์หรือสกรีนติดบนฉลำกบรรจุภัณฑ์

ใดๆ	ให้ใช้สีตำมที่ก�ำหนดต่อไปนี้

กำรเว้นระยะ
	 เมื่อน�ำตรำสัญลักษณ์ไปพิมพ์หรือสกรีนติดบนฉลำกบรรจุภัณฑ์

ใดๆ	 บำงครั้งอำจมีกำรจัดวำงตรำสัญลักษณ์ชิดกับรำยละเอียดอ่ืนๆ		

ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์มำกเกินไป	 ท�ำให้ตรำสัญลักษณ์ขำดควำมชัดเจน		

ดังนั้นให้เว้นระยะห่ำงจำกขอบของตรำสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่ำควำมสูง

ของตัวอักษร	“T”	ในค�ำว่ำ	THAI	HERB
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อัตรำส่วนของเครื่องหมำย
	 อัตรำส่วนระหว่ำงควำมกว้ำงและควำมสูงของเครื่องหมำย	

มีค่ำที่ถูกก�ำหนดไว้แน่นอน	คือ	กว้ำง	:	สูง	เท่ำกับ	1	:	1.14	กำรขยำย

หรือย่อขนำดของเครื่องหมำยให้ค�ำนึงถึงควำมถูกต้องของอัตรำส่วนนี้ด้วย	

นอกจำกนี้ยังไม่ควรหมุนหรือเอียงตรำสัญลักษณ์	 ตัวอย่ำงกำรใช้งำนที่ผิด

แสดงไว้ในตัวอย่ำงดังต่อไปนี้

	

ขนำดของตรำสัญลักษณ์บนฉลำกบรรจุภัณฑ์
	 กำรพิมพ์หรือสกรีนตรำสัญลักษณ์ลงบนฉลำกบรรจุภัณฑ์

สำมำรถก�ำหนดขนำดของตรำสัญลักษณ์ได้ตำมควำมเหมำะสม	แต่ต้อง

มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ	6	มิลลิเมตร	เพื่อควำมชัดเจนของตรำสัญลักษณ์
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รำยชื่อสมุนไพรน�ำร่อง
ที่สำมำรถตรวจสอบเอกลักษณ์ได้
	 กำรตรวจสอบเอกลักษณ์สมุนไพร	 (ตรวจหำสำรส�ำคัญใน

สมุนไพร)	 ในระยะแรกกรมวิทยำศำสตร ์กำรแพทย ์หรือศูนย ์

วิทยำศำสตร์สำมำรถตรวจสอบได้	 18	 ชนิด	 และมหำวิทยำลัยนเรศวร

สำมำรถตรวจสอบได้	6	ชนิด	รวมเป็น	24	ชนิด	โดยมีรำยชื่อสมุนไพรทั้ง	

24	ชนิดที่สำมำรถตรวจสอบเอกลักษณ์ได้ดังต่อไปนี้

รำยชื่อสมุนไพรที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือ
ศูนย์วิทยำศำสตร์สำมำรถตรวจสอบเอกลักษณ์ได้
	 1.	 ขมิ้น

	 2.	 ไพล

	 3.	 บัวบก

	 4.	 กวำวเครือขำว

	 5.	 ตะไคร้

	 6.	 กระชำยด�ำ

	 7.	 ว่ำนหำงจระเข้

	 8.	 แตงกวำ

	 9.	 ชำเขียว

	 10.	หม่อน

	 11.	เมล็ดองุ่น
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	 12.	มะกรูด

	 13.	เทียนกิ่ง

	 14.	มะละกอ

	 15.	ทำนตะวัน

	 16.	ชะเอมเทศ

	 17.	แคร์รอต

	 18.	กระเทียม

รำยช่ือสมุนไพรที่มหำวิทยำลัยนเรศวรสำมำรถตรวจสอบ
เอกลักษณ์ได้
	 1.	 มะพร้ำว

	 2.	 มะขำม

	 3.	 ทับทิม

	 4.	 มะหำด

	 5.	 มะรุม

	 6.	 มังคุด
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รำยชื่อสมุนไพรที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสม
ในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง
	 รำยช่ือสมุนไพรที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	 เรื่อง	 ชื่อวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสม

ในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง	พ.ศ.	2559	มีตัวอย่ำงดังต่อไปนี้

ล�าดับ
ล�าดับ

ในประกาศฯ
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

1 11 Aconitum napellus	L.	(CAS	No.	84603-50-9)
(leaves,	roots	and	galenical	preparations)

2 12 Aconitine	(principal	alkaloid	of	Aconitum  
napellus	L.)	(CAS	No.	302-27-2)	and	its	salts

3 13 Adonis vernalis	L.	(CAS	No.	84649-73-0)	and	
its	preparations

4 15 Rauwolfia serpentina	L.,	alkaloids	
(CAS	No.	90106-13-1)	and	their	salts

5 35 Ammi majus	L.	(CAS	No.	90320-46-0)	and	its	
galenical	preparations

6 41 Apocynum cannabinum	L.	(CAS	No.	84603-51-0)	
and	its	preparations

7 44 Atropa belladonna	L.	(CAS	No.	8007-93-0)	
and	its	preparations

8 76 Chenopodium ambrosioides	L.	
(CAS	No.	8006-99-3)	(essential	oil)
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ล�าดับ
ล�าดับ

ในประกาศฯ
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

9 98 Claviceps purpurea Tul.	(CAS	No.	84775-56-4),	
its	alkaloids	and	galenical	preparations

10 99 Conium maculatum	L.	(CAS	No.	85116-75-2)	
(fruit,	powder,	galenical	preparations)

11 104 Colchicum autumnale	L.	(CAS	No.	84696-03-7)	
and	its	galenical	preparations

12 106 Anamirta cocculus	L.	(fruit)

13 107 Croton tiglium	L.	(CAS	No.	8001-28-3)(oil)

14 134 Digitaline	and	all	heterosides	of Digitalis  
purpurea	L.	(CAS	No.	752-61-4)

15 211 Hyoscyamus niger	L.	(CAS	No.	84603-65-6)	
(leaves,	seeds,	powder	and	galenical		
preparations)

16 215 Ipecacuanha	(CAS	No.	8012-96-2)	(Cephaelis 
ipecacuanha Brot.	and	related	species)	
(roots,	powder	and	galenical	preparations)

17 218 Lobelia inflata L.	(CAS	No.	84696-23-1)	and	
its	galenical	preparations

18 281 Physostigma venenosum	Balf.	
(CAS	No.	89958-15-6)

19 291 Prunus laurocerasus	L.	(CAS	No.	89997-54-6)	
(“cherry	laurel	water”)



ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB26

ล�าดับ
ล�าดับ

ในประกาศฯ
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

20 294 Juniperus sabina	L.	(CAS	No.	90046-04-1)	
(leaves,	essential	oil	and	galenical	preparations)

21 298 Solanum nigrum	L.	(CAS	No.	84929-77-1)	
and	its	galenical	preparations

22 301 Datura stramonium	L.	(CAS	No.	84696-08-2)	
and	its	galenical	preparations

23 303 Strophantus	species	and	their	galenical	
preparations

24 305 Strychnos	species	(CAS	No.	91080-18-1)	and	
their	galenical	preparations

25 306 Narcotics,	natural	and	synthetic

26 311 Pilocarpus jaborandi Holmes	(CAS	No.	84696-42-4)	
and	its	galenical	preparations

27 318 Thevetia neriifolia	Juss.,	glycoside	extract	
(CAS	No.	90147-54-9)

28 330 Urginea scilla	Steinh.	(CAS	No.	84650-62-4)	
and	its	galenical	preparations

29 332 Schoenocaulon officinale Lind	
(CAS	No.	84604-18-2)	(seeds	and	galenical	
preparations)

30 333 Veratrum spp.	(CAS	No.	90131-91-2)	and	
their	preparations
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ล�าดับ
ล�าดับ

ในประกาศฯ
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

31 345 Pyrethrum album	L.	and	its	galenical		
preparations

32 359 Oil	from	the	seeds	of	Laurus nobilis L.	
(CAS	No.	84603-73-6)

33 365 Aristolochic	acid	(CAS	No.	475-80-9)	
(CAS	No.313-67-7)(CAS	No.15918-62-4)	and	its	
salts;	Aristolochia	spp.	and	their	preparations

34 374 Phytolacca	spp.	(CAS	No.	65497-07-6)
(CAS	No.	60820-94-2)	and	their	preparations

35 420 Alanroot	oil	(Inula helenium	L.)	
(CAS	No.	97676-35-2),	when	used	as	
a	fragrance	ingredient

36 433 Fig	leaf	absolute	(Ficus carica	L.)	
(CAS	No.	68916-52-9),	
when	used	as	a	fragrance	ingredient

37 447 Verbena	oil	(Lippia citriodora	Kunth.)	
(CAS	No.	8024-12-2)	and	derivatives	when	
used	as	a	fragrance	ingredient

38 1127 Costus	root	oil	(Saussurea lappa	Clarke)		
(CAS	No.	8023-88-9),	when	used	as	
a	fragrance	ingredient

39 1130 Exudation	of	Myroxylon	pereirae	(Royle)		
Klotzsch	(Peru	balsam,	crude)	(CAS	No.	8007-00-9)	
when	used	as	a	fragrance	ingredient
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แบบค�าขอใช้ตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

วันที่.................................................................

1) รายละเอียดผู้ยื่นค�าขอ

	 ข้ำพเจ้ำ	(บุคคลธรรมดำ/	นิติบุคคล)……...............................................……….….......………

รหัสผู้ประกอบกำร………...........................................................................................................………

ส�ำนักงำน/อยู่เลขที่………….……………………………………………………………………………………….............

ตรอก/ซอย……………................................………….……….ถนน…………….…...........................….……….

หมู่ที่.............ต�ำบล/แขวง………....................……........………อ�ำเภอ/เขต………….………...……......……..

จังหวัด…………………….…..…………	โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก	………………................……………………

โทรสำร.............................…………	E-mail……….…...............................................………………….…….	

โดยมี	 นำย/นำง/นำงสำว....................................................................เป็นเจ้ำของ/ผู้ด�ำเนินกิจกำร/	

ผู้รับมอบอ�ำนำจ

	 ขอยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เพื่อขอใช้ตรำสัญลักษณ์	 FDA	

THAI	HERB	ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง	เลขที่จดแจ้ง.......................................

2) รายละเอียดสถานที่ผลิต

	 ชื่อสถำนที่ผลิต..............................................................รหัสสถำนที่..................................

ที่อยู่.............เลขที่..........หมู่.........ซอย...........................................ถนน............................................

แขวง/ต�ำบล.......………………………………..............เขต/อ�ำเภอ.........……………………...........................

จังหวัด.........……………………………………………………..................รหัสไปรษณีย์....…………………….......

เลขรับที่...........................................
วันที่.................................................
ผู้รับค�ำขอ........................................

หลักเกณฑ์ข้อ 1
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3) รายละเอียดผลิตภัณฑ์

	 3.1)	ชื่อผลิตภัณฑ์..............................................................................................................

	 3.2)	สมุนไพรที่ใช้ในสูตร

	 สมุนไพรทั้งหมด	คิดเป็น.........................%	ในสูตร

	 มีสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นส่วนประกอบ	ดังนี้

													ชื่อสมุนไพร	 						ปริมำณที่ใช้ในสูตร																		แหล่งที่มำของวัตถุดิบ*

................................................	 ................................................	 ...............................................

................................................	 ................................................	 ...............................................

................................................	 ................................................	 ...............................................

................................................	 ................................................	 ...............................................

................................................	 ................................................	 ...............................................

	 คิดเป็น.........................%	ของสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดในสูตร	

*	ให้ระบุว่ำ	ซื้อมำ	จำกสถำนที่จ�ำหน่ำยใด	หรือ	ปลูกเอง	

ข้ำพเจ้ำขอแนบเอกสำรและหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้

	 1.	 ส�ำเนำใบจดแจ้งเครื่องส�ำอำง	

	 2.	 สูตรส่วนประกอบทั้งหมดพร้อมปริมำณในผลิตภัณฑ์	และกรรมวิธีกำรผลิต

	 3.	 ส�ำเนำใบรับรองสถำนที่ผลิตด้วยระบบคุณภำพ	เช่น	GMP	ISO	เป็นต้น

	 4.	 หนังสือมอบอ�ำนำจ	พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	(กรณีมอบอ�ำนำจ)

	 5.	 Specification	หรือ	Certificate	of	Origin	(กรณีเป็นวัตถุดิบสมุนไพร)	หรือ	เอกสำร

รับรองแหล่งปลูก	หรือ	Certificate	of	Analysis	(COA)	และกระบวนกำรสกัด	/	กระบวนกำรได้มำ

ของสำรสกัดของสมุนไพรที่ใช้	(กรณีที่เป็นสำรสกัด)

	 6.	 รำยงำนผลกำรทดสอบคุณภำพมำตรฐำนตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำก�ำหนด

	 7.	 ตัวอย่ำงเครื่องส�ำอำง	พร้อมฉลำกอย่ำงน้อย	2	ชิ้น

	 8.	 เอกสำรอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ำมี)	.................................................................................

หลักเกณฑ์ข้อ 3
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ข้ำพเจ้ำขอให้ค�ำรับรองว่ำ

	 1.	 จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่ำงๆ	 ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ก�ำหนด

	 2.		ข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง	 พ.ศ.	 2535/2558	

ภำยในระยะเวลำ	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ

	 3.		ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรรับรองด�ำเนินกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจประเมิน	 ณ	 สถำนประกอบกำรของข้ำพเจ้ำตำมที่	

ได้รับกำรร้องขอ

	 4.		หนังสือรับรองและตรำสัญลักษณ์นี้มีอำยุ	 3	ปี	 กรณีข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขต่ำงๆ	 ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก�ำหนด	 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เพิกถอน

ใบรับรองและตรำสัญลักษณ์ได้ทันที

	 5.		ข้อมูลต่ำงๆ	 ที่ให้ไว้นี้เป็นควำมจริงทุกประกำร	 และได้รับทรำบหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..................................................เจ้ำของ/ผู้ด�ำเนินกิจกำร/ผู้รับมอบอ�ำนำจ

	 (.................................................)

	 วันที่...........................................

หลักเกณฑ์ข้อ 4

หลักเกณฑ์ข้อ 2

หลักเกณฑ์ข้อ 5
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หนังสือรับรองตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB

ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

เลขที่:	………........….	(ล�ำดับที่ให้หนังสือรับรอง)															ให้ไว้	ณ	วันที่.......................................

ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ
(ชื่อเครื่องส�ำอำง)..................................................	

ผลิตโดย	บริษัท	.......................................................................	จ�ำกัด
(ตั้งอยู่เลขที่).........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

ใบรับจดแจ้งเลขที่	……………………………………….
หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเลขที่	....................................

ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกและได้รับตรำสัญลักษณ์	FDA	THAI	HERB	ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

																																																										ให้ใช้ได้ถึงวันที่........................................................

ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	กระทรวงสำธำรณสุข
88/24	ถนนติวำนนท์	ต�ำบลตลำดขวัญ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์	0-2-590-7139	โทรสำร	0-2-591-8468

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
Food and Drug Administration. Thailand
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ
นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
นพ.ไพศำล	ดั่นคุ้ม	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ภก.ประพนธ์	อำงตระกูล	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ดร.ภญ.สุมำลี	พรกิจประสำน	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำง
	 และวัตถุอันตรำย
ภญ.คุณภร	ตั้งจุฑำชัย	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยของ
	 เครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย
คณะท�ำงำน
ดร.ภญ.ประคองศิริ	บุญคง	 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและ
	 กำรแพทย์ทำงเลือก
ดร.ภญ.อัญชลี	จูฑะพุทธิ	 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและ
	 กำรแพทย์ทำงเลือก
รศ.ภก.สินธพ	โฉมยำ	 คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ดร.ภญ.อัญญพร	ตันศิริคงคล	 คณะเภสัชศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รศ.ดร.ภญ.นพมำศ	สุนทรเจริญนนท์	 คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล
รศ.ภญ.พิมพร	ลีลำพรพิสิฐ	 คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.เนติ	วระนุช	 คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยนเรศวร
ภญ.นฤภำ	วงศ์ปิยะรัตนกุล	 หัวหน้ำกลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง
ภญ.เสำวลักษณ์	ปำละนันทน์	 กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง
ภญ.เบญญำ	ทิวำกรศศิธร	 กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง
ภญ.กุลธิดำ	สุขนิวัฒน์ชัย	 กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง
ภญ.ชนิดำ	ศิริศักดิ์สกุล	 กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง
ภญ.พิมพ์ชนก	ดิษบรรจง	 กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง



กลุ่มก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง

ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ


