
การจดแจง้เครือ่งส าอาง

ทีม่สีว่นผสมของ 

“กญัชง”

ภญ.ปรณิดา เตชะศ ิร ุิกลู

กองควบคมุเคร ือ่งส าอางและวตัถุอ ัตราย

ส า ักงา คณะกรรมการอาหารและยา



เครื่องส ำอำง
วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใชท้ำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท ำด้วยวิธีอื่นใดกับ

ส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปำก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรำกฏ หรือระงับกลิ่นกำย 
หรือปกป้องดูแลส่วนต่ำงๆ นั้น ให้อยู่ในสภำพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นตำ่งๆ ส ำหรับผิวด้วย 
แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอปุกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย 
(มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558)
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เกณฑ์การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องส าอางหรือไม่

วธีิใช้

วัตถุประสงคก์ารใช้

สูตรส่วนประกอบ
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เครื่องส าอาง

4



ไม่ใช่เครื่องส าอาง

5



START

1. กำรยื่นค ำขอ :  ยื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (e-submission)
2. ผู้พิจำรณำค ำขอ

2.1 กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.2 ต่างจังหวัด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

3. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ : 20 วันท ำกำร
4. ค่ำธรรมเนียม : ไม่มี
5. รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : QR code

ขั้นตอนกำรขอผลตรวจสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงเพื่อประกอบกำรจดแจ้ง (กรณีรำยใหม่)

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้องของค ำขออนุมัติสถำนที่

และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ/
เก็บรักษำเครื่องส ำอำง ณ สถำนที่จริง

ผู้ตรวจประเมินเอกสำร
ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

ผู้ประกอบกำรได้รับรหัสสถำนที่
เชื่อมโยงข้อมูลสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ/เก็บรักษำ

เครื่องส ำอำงในระบบจดแจ้งเครื่องส ำอำง
(สำมำรถยื่นค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำงได้เลย)

อนุมัติ

FINISH

ยื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
เข้ำสู่ระบบ e-submissionบันทึก
ข้อมูลค ำขอให้ครบถ้วน และแนบ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ผู้ตรวจสถำนที่
ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ 

เอกสำรถูกต้องครบถ้วน

เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน



START

1.กำรยื่นค ำขอ
1.1 ยื่นเป็นเอกสำร : OSSC อย./สสจ.
1.2 ยื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต : e-submission

2. ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ : 3 วันท ำกำร
3. ค่ำธรรมเนียม 

3.1 ค่ำธรรมเนียมค ำขอจดแจ้ง : 100 บำท
3.2 ค่ำธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง : 900 บำท
3.3 ค่ำบันทึกข้อมูลค ำขอ 500 บำท (เฉพาะกรณียื่นเป็นเอกสาร)

4.รำยละเอียดหลักเกณฑ์ฯ : QR code

ขั้นตอนกำรขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง

กรณียื่นเอกสำรผ่ำนศูนย์บริกำร
ผู้มำติดต่อกรอกข้อมูลใน

แบบจ.ค.1 ให้ครบถ้วน และ
แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ช ำระค่ำบันทึกข้อมูลค ำขอ
ในระบบ e-submission  

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-submission และพิมพ์ค ำขอให้

ผู้ประกอบกำรตรวจสอบและลงนำมรับรอง

ช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอจดแจ้ง

ผู้ตรวจประเมินเอกสำรพิจำรณำควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
(ตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง)

ผู้ตรวจประเมินเอกสำร
ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

ผู้ประกอบกำรต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบรับจดแจ้งให้เรียบร้อย แล้วจึงจะ
- ได้รับใบรับจดแจ้ง (กรณียื่นเอกสำร)
- พิมพ์ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตนเอง
(กรณียื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต)

อนุมัติไม่อนุมัติ 3 วันท ำกำร

FINISH

กรณียื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
เข้ำสู่ระบบ e-submissionบันทึก
ข้อมูลค ำขอให้ครบถ้วน และแนบ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ



กระบวนกำรพิจำรณำจดแจ้งเครื่องส ำอำง (Automated Approval Processes)
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ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วน
ผสมของกัญชง



อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกประกาศฯ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกประกาศฯ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกประกาศฯ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกประกาศฯ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ออกประกาศฯ

จดแจ้งได้ตามเงื่อนไข
ที่ประกาศฯก าหนด



รับจดแจ้งเฉพาะการผลิต และรับจ้างผลิตเท่านั้น
วัตถุดิบต้องมาจากผู้ผลิตในประเทศและแหล่งปลูกถูกกฎหมาย





“กัญชง” : น  ามันจากเมล็ดกัญชง/ สารสกัดจากเมล็ดกัญชง
● Cannabis sativa (Hemp) seed oil

● Cannabis sativa (Hemp) seed

extract

● Cannabis sativa (Hemp) seed

water

● Hydrogenated hemp seed oil

● Hydrolyzed hemp seed extract

● Hydrolyzed Cannabis sativa seed 

extract

การใช้กัญชงในเครื่องส าอาง



(1) เคร ือ่งส าอางทุก

ประเภท ยกเวน้(2)

(2) Soft gelatin capsules /

ผ.ชอ่งปาก/ผ.จุดซอ่นเรน้

เงือ่ ไข

1. ใ กรณีวตัถดุบิจะตอ้งมสีาร THC
ป เป้ือ ไม่เก ิ 0.2%
2. ใ กรณี เคร ือ่งส าอางพรอ้มใชจ้ะตอ้งมี

สาร THC ป เป้ือ ไม่เก ิ 0.001%

เงือ่ ไข

1. ใ กรณีวตัถดุบิจะตอ้งมสีาร THC
ป เป้ือ ไม่เก ิ 0.2%
2. ใ กรณี เคร ือ่งส าอางพรอ้มใชจ้ะตอ้งมี

สาร THC ป เป้ือ ไม่เก ิ 0.2%

เง่ือนไขการใชน้ ้ามนัจากเมล็ดกญัชง/ 

สารสกดัจากเมล็ดกญัชงในเครือ่งส าอาง

ทีม่า : ประกาศกระทรวงฯ เร ือ่ง การใชก้ญัชงใ เคร ือ่งส าอาง พ.ศ. 2563



● หา้มรบัประทา 

● ผลติภณัฑอ์าจกอ่ใหเ้กดิการแพไ้ด ้

● หากใชแ้ลว้มคีวามผดิปกตใิด ๆ 

เกดิขึ ้ตอ้งหยุดใชแ้ละปรกึษาแพทย ์

หรอืเภสชักร

● ผลติภณัฑอ์าจกอ่ใหเ้กดิการแพไ้ด ้

● หากใชแ้ลว้มคีวามผดิปกตใิด ๆ 

เกดิขึ ้ตอ้งหยุดใชแ้ละปรกึษาแพทย ์

หรอืเภสชักร

การแสดงค าเตอืนทีฉ่ลากของเครือ่งส าอาง

ทีม่สีว่นผสมของกญัชง

(1) ผลติภณัฑรู์ปแบบน ้ามนั 

หรอื รูปแบบ soft gelatin

capsules

(2) ผลติภณัฑรู์ปแบบอืน่  

14ทีม่า : ประกาศกระทรวงฯ เร ือ่ง การแสดงค าเตอื ทีฉ่ลากเคร ือ่งส าอางทีม่สีว่ ผสมของกญัชง พ.ศ. 2563



หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการรบัจดแจง้

การจดแจง้

• แจง้ %   า้ม ัจากเมล็ดกญัชง 

หรอืสารสกดัจากเมล็ดกญัชงใ 

สตูร (%w/w)

• ระบใุหช้ดัเจ วา่ผลติภณัฑอ์ยู่

ใ รปูแบบใด เช ่   า้ม ั เจล 

ครมี หรอื Soft gelatin 
capsules

เอกสารประกอบการ

พจิารณา

• Specification วตัถดุบิทีต่อ้ง
ระบุแหลง่ทีม่าของผูผ้ลติใ ประเทศ

• COA หรอื ผลวเิคราะห ์
ทีแ่สดงปรมิาณ THC ใ วตัถดุบิ

• ห ังสอืรบัรองไม่บรรยายสรรพคณุ

เก ิเคร ือ่งส าอาง

• ฉลากผลติภณัฑ ์

• เอกสารแสดงการค า วณปรมิาณ 

THC ใ ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู

ชือ่ผลติภณัฑ ์

• อ ุญาต “HEMP”เป็ สว่ ห ่ึงของชือ่
เคร ือ่งส าอางโดยตอ้งระบุวา่เป็ สว่ เมล็ด

เช ่ HEMP SEED OIL,
HEMP SEED EXTRACT

• หา้มใชช้ ือ่ HEMP ทีไ่ม่ระบุสว่ ทีใ่ช ้
หรอืระบุสว่ ทีห่า้มใช ้เช ่ ชอ่ดอก

• ชือ่ตอ้งสือ่วา่เป็ ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู

• ชือ่ตอ้งอยูใ่ ขอบข่ายเคร ือ่งส าอาง



การโฆษณาเครือ่งส าอาง

ไม่ใชข้อ้ความทีไ่ม่เป็ ธรรมต่อผูบ้รโิภคหรอืใชข้อ้ความ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สงัคมเป็ ส่ว รวม ทัง้ ี ้ไม่ว่า

ขอ้ความดงักล่าว ้ั จะเป็ ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัแหล่งก าเ ิด 

สภาพ คณุภาพ ปรมิาณ หรอืลกัษณะของเคร ือ่งส าอาง 

(มาตรา 41) ดงั ี้
• ขอ้ความทีเ่ป็ เท็จหรอืเก ิจรงิ

• ขอ้ความทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใ 

สาระส าคญัเกีย่วกบัเคร ือ่งส าอาง

• ขอ้ความทีแ่สดงสรรพคณุทีเ่ป็ การรกัษาโรค

หรอืทีม่ใิชจ่ดุมุ่งหมายเป็ เคร ือ่งส าอาง

• ขอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจว่ามสีรรพคณุบ ารงุกาม

• ขอ้ความทีเ่ป็ การส ับส ุ โดยตรงหรอืโดยออ้ม

ใหม้กีารกระท าผดิกฎหมายหรอืศลีธรรมหรอื

  าไปสู่ความเสือ่มเสยีใ วฒั ธรรมของชาติ

• ขอ้ความทีจ่ะท าใหเ้กดิความแตกแยกหรอืเสือ่ม

เสยีความสามคัคใี หมู่ประชาช 

 ไม่ต้องขออนุญำตก่อนกำรโฆษณำ แต่ต้องอยู่
ในขอบข่ำยของควำมเป็นเครื่องส ำอำง

◆สำมำรถย่ืนขอควำมเห็นกำรโฆษณำก่อนได้
ค่ำธรรมเนียม :  สื่อสิ่งพิมพ์ 5,000 บำท
สื่อโทรทัศน์/อิเล็กทรอนิกส์ 10,000 บำท

ระยะเวลำด ำเนินกำร : 60 วัน
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