คู่มือจดแจ้งเครื่ องสำอำง
ระบบอัตโนมัติ

กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอำงก่อนออกสู่ตลำด
สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
ภญ.ปริณดำ เตชะศิรินุกูล ภญ.พิชญำนิน อรรธนิศำสุข ภญ.ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล

คำนำ
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้มีนโยบำยให้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอำงทุกชนิดเป็น
ระบบอัตโนมัติทั้งหมด สำนักเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำยได้ร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศพัฒนำ
ระบบรับจดแจ้งเครื่องสำอำงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบกำรประมวลผลกำรพิจำรณำคำขอจดแจ้งโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กำรรับจดแจ้งเครื่องสำอำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถให้บริกำรรั บจด
แจ้งได้โดยไม่จำกัดจำนวนคำขอ
ระบบจดแจ้งเครื่องสำอำงอัตโนมัติผู้ประกอบกำรจะเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้ำระบบด้วยตนเอง ควำมรู้ควำม
เข้ำใจของผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ และกำรแจ้งรำยละเอียดในคำขอจึงมีควำมสำคัญ
อย่ำงยิ่งที่จะทำให้คำขอจดแจ้งที่ส่งเข้ำมำในระบบเป็นคำขอที่มีคุณภำพ และลดข้อผิดพลำดระหว่ำงกำรทำงำน
ดังนั้น กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอำงก่อนออกสู่ตลำดจึงได้จัดทำคู่มือจดแจ้งเครื่องสำอำงระบบอัตโนมัติ ขึ้น
เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำง และดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย อีกทั้งพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ทั้งในส่ ว นกลำงและส่ วนภูมิภ ำคสำมำรถนำข้อมูล มำใช้ในกำรให้
คำแนะนำแก่ผู้มำขอรับบริกำรจดแจ้งเครื่องสำอำงให้เป็นแนวทำงเดียวกัน อันจะส่งผลให้คำขอมีควำมถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่กำหนด
ผู้ จั ด ท ำหวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ คู่ มื อ จดแจ้ ง เครื่ อ งส ำอำงระบบอั ต โนมั ติ เ ล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบกำรในกำรยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงด้วยระบบอัตโนมัติต่อไป

ภญ.ปริณดำ เตชะศิรินุกูล
ภญ.พิชญำนิน อรรธนิศำสุข
ภญ.ปุณณวีย์ หวังศุภกิจโกศล
สิงหำคม 2559
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หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
ตำมพระรำชบัญญัติเครื่ องสำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มำตรำ ๑๔) ระบุว่ำผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อ ขำย
นำเข้ำเพื่อขำย หรือรับจ้ำงผลิตเครื่องสำอำงต้องจดแจ้งรำยละเอียดของเครื่องสำอำงต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อ
ผู้ รั บ จดแจ้ งออกใบรับ จดแจ้ งให้ แล้วจึ งจะผลิตหรือนำเข้ำเครื่องสำอำงนั้นได้ โดยผู้ จดแจ้งต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต นำเข้ำ หรือกำรรับจ้ำงผลิตเครื่องสำอำงที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ตำมมำตรำ ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘)
“เครื่องสำอำง” หมำยควำมว่ำ
(๑) วัตถุที่มุ่งหมำยสำหรับใช้ทำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภำยนอกของ
ร่ำงกำยมนุษย์ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปำก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรำกฏ หรือระงับกลิ่นกำย หรือปกป้องดูแล
ส่ ว นต่ ำ งๆนั้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภำพดี และรวมตลอดทั้ง เครื่อ งประทิ่ นต่ ำ งๆส ำหรั บผิ ว ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย
(๒) วัตถุที่มุ่งหมำยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำงโดยเฉพำะ
(๓) วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอำง
“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ทำ ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภำพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลี่ยนภำชนะบรรจุ
“นำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ นำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
“ส่งออก” หมำยควำมว่ำ นำหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
“ขำย” หมำยควำมว่ ำ จ ำหน่ ำ ย จ่ ำ ย แจก หรื อ แลกเปลี่ ย น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทำงกำรค้ ำ และให้
หมำยควำมรวมถึงมีไว้เพื่อขำยด้วย
“สำรสำคัญ” หมำยควำมว่ำ วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำงที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดตำม
มำตรำ ๖ (๓) หรือวัตถุที่ทำให้เกิดสรรพคุณตำมข้อควำมที่กล่ำวอ้ำงไว้ในฉลำก หรือตำมที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับ
จดแจ้งตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดตำมมำตรำ ๖ (๔)
“ผู้จดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งกำรผลิตเพื่อขำย กำรนำเข้ำเพื่อขำย หรือกำรรับจ้ำงผลิ ต
เครื่องสำอำง
“ผู้รับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำมอบหมำย
“ภำชนะบรรจุ” หมำยควำมว่ำ วัตถุใดๆ ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเครื่องสำอำงโดยเฉพำะ
“ใบรับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ใบแสดงรำยละเอียดของเครื่องสำอำงแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้งออกให้แก่ผู้
จดแจ้ง
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สิ่งที่ต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรผลิตเพื่อขำย นำเข้ำเพื่อขำย หรือรับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
1. ยื่นขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอำนำจ
2. ยื่นขอรหัสผู้ประกอบกำร (เฉพำะกรณีเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่เท่ำนั้น)
3. ยื่นขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ยื่นจดแจ้ง (USER ACCOUNT) ผ่ำนสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สรอ.)
4. ดำเนินกำรยื่นขอจดแจ้ง เมื่อได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว จึงจะผลิตหรือนำเข้ำเครื่องสำอำงนั้นได้
5. จัดทำฉลำกภำษำไทย ที่มีขนำดสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนก่อนออกจำหน่ำย
6. จั ด ท ำแฟ้ ม ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (PRODUCT INFORMATION FILE: PIF) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น ข้อมูลควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และควำมปลอดภัยของสำรแต่ละชนิด
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เก็บไว้ที่สถำนประกอบกิจกำรและต้องส่งมอบให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เมื่อมีกำรร้องขอ
7. ปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ เ บื้ อ งต้ น ของวิ ธี ก ำรผลิ ต /น ำเข้ ำ เครื่ อ งส ำอำง (COSMETIC GOOD
MANUFACTURING PRACTICE: GMP)
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ขั้นตอนกำรจดแจ้งเครือ่ งสำอำง ด้วยระบบอัตโนมัติ


กำรดำเนินกำรยื่นขอประทับตรำรับรองหนังสือมอบอำนำจ
 ระบุข้อมูลในหนังสือมอบอำนำจให้ครบถ้วนและติดอำกรแสตมป์จำนวน 30 บำท (หนังสือ
มอบอำนำจมีระยะเวลำ 1 ปี) (ดูรำยละเอียดกำรกรอกเอกสำรเพิ่มเติมที่ภำคผนวกหน้ำ 31)
 กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบเอกสำร
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจ
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำทะเบียนพำณิชย์
 กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสำร
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 6 เดือน)
- ส ำเนำบั ตรประจ ำตัว ประชำชนและส ำเนำทะเบีย นบ้ำ น ของผู้ มีอำนำจทำกำรแทน
นิติบุคคลนั้นและผู้รับมอบอำนำจ
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของสำนักงำนที่ระบุ ตำมหนังสือกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ
- สำเนำหนังสือเดินทำง
- สำเนำหนังสือรับรองกำรทำงำน (WORK PERMIT)
 ด ำเนิ น กำรยื่ น เอกสำรที่ ศู น ย์ บ ริ ก ำรผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพเบ็ ด เสร็ จ (ONE STOP SERVICE
CENTER) ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัด
ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่
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FLOW CHART แสดงขั้นตอนกำรยื่นขอให้ประทับตรำรับรองหนังสือมอบอำนำจ
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กำรยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร (เฉพำะกรณีรำยใหม่ยื่นขอครั้งแรกเท่ำนั้น)
 ระบุข้อมูลในแบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำรให้ครบถ้วน 1 ชุด จำนวน 2หน้ำ
(ดูรำยละเอียดกำรกรอกเอกสำรเพิ่มเติมที่ภำคผนวกหน้ำ 32-33)
 กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบเอกสำร
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จดแจ้ง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของสำนักงำน สถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้
สถำนที่ดังกล่ำว)
- สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงำนและสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ภำพถ่ำยของสำนักงำนและสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
- หนั งสื อมอบอ ำนำจ พร้ อมส ำเนำบั ตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ รั บมอบอ ำนำจ
(กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน)
- เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นๆ
 กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสำร

- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของสำนักงำน สถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
แล้วแต่กรณี (หำกเป็นสถำนที่ของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดแจ้ง ต้องมีเอกสำรกำรอนุญำตให้ใช้
สถำนที่ดังกล่ำว)
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงำนและสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ภำพถ่ำยของสำนักงำนและสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ และสถำนที่เก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
- หนังสือมอบอำนำจ พร้อมสำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน)
 ด ำเนิ น กำรยื่ น เอกสำรที่ ศู น ย์ บ ริ ก ำรผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพเบ็ ด เสร็ จ (ONE STOP SERVICE
CENTER) ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัด
ที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรยื่นขอรหัสผู้ประกอบกำร
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กำรยื่นขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ยื่นจดแจ้ง (USER ACCOUNT)
ผู้แจ้งจะต้องดำเนินกำรขอบัญชีผู้ใช้ (USER ACCOUNT) ก่อนที่จะเริ่มทำกำรใช้งำนระบบ
มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ โดยกำรยื่นคำขอบัญชีผู้ใช้ผ่ำนระบบ OPEN ID และยืนยันตัวบุคคล
ของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ได้ที่ www.egov.go.th



ช่องทำงกำรใช้บริกำรจดแจ้งเครื่องสำอำงด้วยระบบอัตโนมัติ

ผู้ แ จ้ ง สำมำรถท ำกำรยื่ น ขอจดแจ้ ง เครื่ อ งส ำอำงผ่ ำ นทำง WEB APPLICATION ได้ ที่
http://privus.fda.moph.go.th โดยทำกำรขอจดแจ้งเครื่องสำอำงผ่ำนทำงเว็บไซด์ และไม่ต้องดำวน์
โหลดโปรแกรมมำติดตั้งก่อนกำรใช้งำน ซึ่งในขณะนี้ WEB BROWSER ที่แนะนำให้ใช้งำน เพื่อควำม
สะดวกในกำรแสดงผลเอกสำร ด้วยไฟล์ PDF คือ FIREFOX และโปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสำรที่
แนะนำ คือ ADOBE ACROBAT DC
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กำรจดแจ้งเครื่องสำอำงผ่ำนเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอัตโนมัติ
1. เมื่อเข้ำสู่เว็บไซด์กำรจดแจ้งเครื่องสำอำง (http://privus.fda.moph.go.th)
2. เลือกใช้งำนระบบ เป็นบุคคลทั่วไป

3. ผู้แจ้งระบุ USERNAME และ PASSWORD เพื่อเข้ำระบบ
4. เลือกทำงำนในระบบเครื่องสำอำง
5. ประกอบด้วยเมนู กำรทำงำนดังต่อไปนี้
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เมนูคำขอจดแจ้ง
เมื่อผู้ จ ดแจ้ ง เข้ำใช้งำนระบบคำขอจดแจ้ง เครื่องส ำอำง ผู้ แจ้งจะเข้ำสู่ เมนูของกำรเลื อกประเภท
เครื่องสำอำง

โดยแบ่งประเภทคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำง เป็น 4 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.

ประเภทคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงแบบผลิตเพื่อขำย หรือรับจ้ำงผลิตเพื่อขำย
ประเภทคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงแบบนำเข้ำเพื่อขำย
ประเภทคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงแบบผลิตเพื่อกำรส่งออกเท่ำนั้น
ประเภทคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงแบบผลิตเพื่อขำย กรณีแบ่งบรรจุ

เมื่อผู้จดแจ้งเลือกประเภทคำขอเครื่องสำอำงแล้ว ผู้แจ้งจะเข้ำสู่เมนู กำรเลือกรำยกำรสถำนที่ เลือก
สถำนที่และที่ตั้ง ที่ต้องกำรจดแจ้ง แล้วให้กดปุ่ม เลือก
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หลังจำกเลือกข้อมูลสถำนที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือ กำรเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์
กำรแจ้งรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่วำงจำหน่ำยเพียงผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่มี ชื่อ, ส่วนประกอบ
หลัก และวิธีกำรใช้เหมือนกันแต่มีหลำยสี/กลิ่น โดยมีกำรบรรจุในภำชนะบรรจุแยกกันและมีกำรวำงจำหน่ำย
เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, แชมพู, ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ลิปสติกหลำยสี/กลิ่น, บรัชออน
หลำยสี/กลิ่น เป็นต้น
ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ที่มีส่วนประกอบและกำรใช้เหมือนกัน แต่ต่ำงกันที่สี/กลิ่น
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2) ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลำยเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยก

จำหน่ำยได้ (PALETTES)
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่นำมำบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจำหน่ำยได้
โดยบรรจุในถำดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ลิปสติกหลำยๆสี ที่บรรจุอยู่ในภำชนะเดียวกัน
(PALETTES)
ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลำยเฉดสี บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์ เดียวกัน ไม่สำมำรถ
แยกจำหน่ำยได้

3) ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันบรรจุในภำชนะบรรจุเดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจำหน่ำยได้ (PALETTES)

หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันที่นำมำบรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจำหน่ำยได้
โดยบรรจุในถำดเดียวกันที่มีลักษณะแบ่งเป็นช่องชัดเจน เช่น ตลับชุดแต่งหน้ำที่มีลิปสติก อำยแชโดว์ บรัชออน
ที่บรรจุอยู่ในภำชนะเดียวกัน (PALETTES)
ภำพตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์ต่ำงชนิดกันบรรจุในภำชนะเดียวกัน ไม่สำมำรถแยกจำหน่ำยได้
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4) ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิ ตภัณ ฑ์เดี่ ย วประเภทเดี ย วกัน หรือผลิตภัณฑ์เดี่ ย วหลำย

ประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (ชุดเซ็ต)
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลำยประเภท ที่นำมำจำหน่ำยรวมกัน
เป็นชุด โดยทำกำรบรรจุรวมกันในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน และมีกำรแจ้งชื่อชุดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่ภำชนะบรรจุ

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

ภำพตัวอย่ำง ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลำยประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์
เดียวกัน (ชุดเซ็ต) เช่น ชุดผลิตภัณฑ์ย้อมผม ชุดบำรุงผิวที่ประกอบด้วยโลชั่นและน้ำหอม เป็นต้น
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กำรแจ้งรำยละเอียดกำรผลิต นำเข้ำ หรือรับจ้ำงผลิตเครือ่ งสำอำง
1. ระบุชื่อกำรค้ำและชื่อเครื่องสำอำง

1.1 ชื่ อ กำรค้ ำ ให้ ร ะบุ ชื่ อ ยี่ ห้ อ ตรำ เครื่ อ งหมำยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ กั บ สิ น ค้ ำ โดยที่ ชื่ อ กำรค้ ำ
ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษต้ องมีควำมหมำยตรงกั น หรือใช้ทับศัพท์ เช่น ลั งโคม/LANCOME, คลิ นิกข์ /
CLINIQUE, คัสสัน/CUSSONS, บู๊ทส์/BOOTS, ซันซิล/SUNSILK, สุภำภรณ์/SUPAPORN เป็นต้น

1.2 ชือ่ เครื่องสำอำง ให้ระบุ ชื่อที่ปรำกฏชัดเจนบนฉลำกของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ อำจ
รวมถึงชื่อรุ่นหรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกประเภทของสินค้ำ โดยที่ชื่อเครื่องสำอำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ แ ล้ ว ล้ ำ งออก (RINSE OFF PRODUCT) หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่มีกำรระบุวิธี ใช้ ว่ำมี
“กำรล้ำงออก” ในขั้นตอนสุดท้ำย เช่น แชมพู ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ขนร่วง เป็นต้น

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

3.1 บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ผู้จดแจ้งจะต้องระบุบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถระบุบริเวณทีใ่ ช้กับร่ำงกำยได้มำกกว่ำ 1 บริเวณ
1) เส้นผมและหนังศีรษะ (HAIR AND SCALP): หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณเส้นผมหรือหนังศีรษะ หรือ
ทั้ง 2 อย่ำง ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงรำกผม
2) ผิวหน้ำ (FACE): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณใบหน้ำ ใบหู และลำคอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนคิ้ว
ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงบริเวณรอบดวงตำและริมฝีปำก
3) รอบดวงตำ (EYES): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณรอบดวงตำ ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณขนตำ
4) ริมฝีปำก (LIP): หมำยถึง บริเวณริมฝีปำกภำยนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงภำยในช่องปำก
5) ช่องปำกและฟัน (MOUTH AND TEETH): หมำยถึง บริเวณภำยในช่องปำกและฟัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ภำยในลำคอ
6) ผิวกำย (BODY): หมำยถึง ผิวหนังบริเวณร่ำงกำย รวมถึงอวัยวะส่วนต่ำงๆ เช่น มือ แขน บริเวณใต้วง
แขน บริเวณทรวงอก ลำตัว ก้น ขำ เท้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงอวัยวะเพศ
7) เล็บ (NAIL): หมำยถึง เล็บและผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บ
8) จุดซ่อนเร้น (GENITALS): หมำยถึง อวัยวะเพศส่วนนอกเท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงภำยในช่องคลอด
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3.2 วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์

1) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด (CLEANSING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อทำควำมสะอำดส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยทั้งล้ำงออกและไม่ล้ำงออก โดยไม่
รวมถึง แชมพู (SHAMPOO) และสบู่ (SOAP)} เช่น ผลิ ตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิ ว หน้ำ , ผลิ ตภัณฑ์ทำควำม
สะอำดที่ ใ ช้ ส ำรกลุ่ ม ลดแรงตึ ง ผิ ว (SURFACTANT) เช่ น SODIUM LAURATE เป็ น สำรท ำควำมสะอำด,
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดเส้นผมแบบไม่ล้ำงออก กระดำษเปียกเช็ดทำควำมสะอำดผิวกำย เป็นต้น
2) แชมพู (SHAMPOO):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำควำมสะอำดเส้นผมด้วยสำรทำควำมสะอำด (DETERGENT) แล้วล้ำงออก
ทั้งนี้รวมถึง แชมพูผสมสำรขจัดรังแค (ANTIDANDRUFF SHAMPOO)
3) สบู่ (SOAP):
หมำยถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ท ำควำมสะอำดผิ ว โดยใช้ ส ำรท ำควำมสะอำดที่ เ กิ ด จำกปฏิ กิ ริ ย ำ
SAPONIFICATION (กรดไขมันกับด่ำง)
4) ผลิตภัณฑ์แช่น้ำอำบหรือผสมน้ำอำบ (BATH SOAKING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีกำรใช้ โดยกำรนำผลิตภัณฑ์ไปแช่หรือผสมน้ำอำบก่อนใช้
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5) ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้น (GENITAL CLEASING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ทำควำมสะอำดจุ ด ซ่ อนเร้นส่ ว นนอกเท่ ำนั้ น โดยใช้ส ำรทำควำมสะอำด
(DETERGENT) ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์
ที่มุ่งหมำย บำบัด บรรเทำ รักษำ และผลิตภัณฑ์ที่มีเจตนำแอบแฝงเพื่อสื่อไปในทำงเพศสัมพันธ์เช่น ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้สวนล้ำงภำยในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อรำในช่องคลอด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกระชับช่องคลอด เป็นต้น
6) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (MOISTURIZER PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื้นกับผิวหนังบริเวณต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้ำ, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกำย, ผลิตภัณฑ์เช็ดบำรุงผิวหน้ำ (TONER) เป็นต้น
7) ผลิตภัณฑ์บำรุงขนคิ้วหรือขนตำ (EYEBROW AND EYELASH MOISTURIZER PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงขนคิ้วหรือขนตำ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเร่งให้ขนตำยำวขึ้น ,
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อปลูกคิ้วหรือขนตำ เป็นต้น
8) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ำ รุ ง เ ส้ น ผ ม แ ล ะ ห นั ง ศี ร ษ ะ (HAIR AND SCALP CONDITIONER TREATMENT
PRODUCT):
หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบ ำรุงเส้ นผมและหนังศีรษะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ทำให้ เกิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำยและผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมำย บำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เร่งกำรงอกของ
เส้นผม, ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นกำรไหลเวียนของหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่ำเชื้อรำบนหนังศีรษะ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บรรเทำอำกำรผมร่วง หรือผลิตภัณฑ์บำรุงรำกผม เป็นต้น
9) ผลิตภัณฑ์บำรุงเล็บ (NAIL MOISTURIZING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบำรุงผิวเล็บ หรือผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำย และ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมำย บำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้รักษำควำมผิดปกติของเล็บ, ผลิตภัณฑ์ที่เร่งเล็บยำว เป็นต้น
10) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (SUNSCREEN PRODUCT):
หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่มีวัตถุป ระสงค์หลั กในกำรใช้เพื่อป้องกันแสงแดด (มีกำรเคลมค่ำ SPF) โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะต้องมีค่ำ SPF มำกกว่ำ 6 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่สำรกลุ่ม UV FILTER เพื่อปกป้อง
ผลิตภัณฑ์และไม่ได้อ้ำงสรรพคุณป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทตำมวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ำหรือผิวกำย, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้ำ
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11) ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวเป็นสีแทน (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 ในกำรตกแต่ ง ให้
เป็นสีแทน
12) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัดผิว (SCRUB PRODUCT):
หมำยถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบของสำรที่ ท ำหน้ ำ ที่ ขั ด (ABRASIVE) เช่ น POLYETHYLENE,
COLLOIDAL OATMEAL หรือส่วนต่ำงๆของพืชที่ใช้ในรูปแบบผง เช่น PUNICA GRANATUM SEED POWDER
เป็นต้น
13) ผลิตภัณฑ์พอกผิว (MASK PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอกเพื่อบำรุงผิว โดยวิธีใช้มีกำรพอกผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้บนผิวระยะเวลำหนึ่ง แล้ว
จึงเช็ดออกหรือล้ำงออก ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้ำแบบแผ่น (MASK)
14) ผลิตภัณฑ์นวดผิว (MASSAGE PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนวดผิวกำยเพื่อกำรบำรุงผิว เช่ น น้ำมันนวดผิวในสปำ ทั้งนี้ต้องไม่อ้ำง
ถึงสรรพคุณเกี่ยวกับกำรบำบัด บรรเทำ รักษำ เช่น ยำหม่อง น้ำมันไพล น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว น้ำมันมวย
หรือน้ำมันที่ใช้นวดเพื่อลดควำมอ้วน เป็นต้น
15) ผลิตภัณฑ์ผสมเครื่องสำอำงอื่นก่อนใช้ (PRODUCTS MIX WITH OTHER COSMETIC BEFORE USE):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีกำรนำไปผสมกับเครื่องสำอำงอื่น ก่อนใช้ ไม่สำมำรถใช้เพียงตัวเดียวได้
เช่น น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ผสมน้ำมันนวดผิว
16) แป้งฝุ่น หรือแป้งน้ำ (LOOSE POWDER OR LIQUID POWDER):
- แป้งฝุ่น หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดที่ไม่ละลำยน้ำ หรือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และ
ไม่ระคำยผิว โดยใช้เพื่อกำรเสริมควำมงำม
- แป้งน้ำ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำหน้ำและส่วนอื่นๆของร่ำงกำย ซึ่งประกอบด้วย TALC, CALCIUM
CARBONATE, MAGNESIUM CARBONATE, ALUMINIUM SILICATE ผสมกับน้ำ และอำจประกอบด้วยสำร
ฝำดสมำน สำรที่ช่วยทำให้ผิวเย็น สำรกันเสีย สำรแต่งกลิ่น สี หรืออื่นๆด้วยก็ได้
17) ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง (MAKE UP PRODUCT):
หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สี ในกำรตกแต่ง บริเวณต่ ำงๆของร่ำ งกำย เช่น LIPSTICK, EYESHADOW,
BRUSH ON, สีทำเล็บและสีที่ใช้ตกแต่งเส้นผม โดยที่ต้องไม่มีส่วนประกอบของสีย้อมผม (HAIR DYE) เป็นต้น
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18) ผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย (CONCEALER PRODUCT):
หมำยถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ท ำเพื่ อ ปกปิ ด ริ้ ว รอย ก่ อ นกำรแต่ ง หน้ ำ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร องพื้ น
(FOUNDATION) คอนซีลเลอร์ (CONCEALER) เป็นต้น
19) ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม (HAIR STYLING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดแต่งทรง
20) ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ (BLACK HAIR POMADE PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งสีผมดำ โดยใช้สำร LEAD ACETATE, SILVER NITRATE เป็นต้น
21) ดีเวลลอปเปอร์ (DEVELOPER):
หมำยถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ผ สมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้ อ มผม (OXIDATIVE) เช่ น 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):
หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับยืดผมหรือดัดผม โดยใช้สำรกลุ่ม HAIR WAVING OR STRAIGHTENING
AGENT เช่น สำรTHIOGLYCOLIC ACID, THIOLACTIC ACID, CYSTEINE เป็นต้น
25) ผลิตภัณฑ์โกรกผม (HAIR NEUTRALIZER PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังผลิตภัณฑ์ดัดผมหรือยืดผม เพื่อปรับสภำพเส้นผม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำร
SODIUM BROMATE, HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น
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26) ผลิตภัณฑ์ฟอกสี (BLEACHING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ กำรฟอกสีผมหรือฟอกสีฟัน โดยใช้สำรฟอกสี (BLEACHING AGENT)
เช่น HYDROGEN PEROXIDE ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิว, ผลิตภัณฑ์ลอกผิว
27) ผลิตภัณฑ์ฟอกสีขน (SKIN HAIR BLEACHING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับฟอกสีขนเท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฟอกสีผิว, ผลิตภัณฑ์ลอกผิว
28) ผลิตภัณฑ์กำจัดขน (HAIR REMOVER PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำรกำจัดขนด้วยวิธีทำงกำยภำพ โดยกำรพอกผลิตภัณฑ์บริเวณที่
ต้องกำรแล้วดึงออก หลังจำกนั้นเส้นขนจะหลุดออกมำติดกับผลิตภัณฑ์ เช่น แวกซ์น้ำตำล (SUGAR WAX) เป็นต้น
29) ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ขนร่วง (SKIN HAIR DEPILATORY):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำรกำจัดขนด้วยวิธีทำงเคมี โดยกำรทำให้เส้นขนขำดหลุดร่วงด้วย
สำรเคมีกลุ่ม DEPILATORY AGENT เช่น THIOGLYCOLIC ACID เป็นต้น
30) ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด (SHAVING PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขณะโกนหนวด รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลังกำรโกนหนวด (AFTER SHAVE)
31) ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อหรือระงับกลิ่นกำย (ANTIPERSPIRANT OR BODY DEODORANT):
- ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มสำรที่สำมำรถระงับเหงื่อ (ANTIPERSPIRANT AGENT)
เช่น สำร ALUMINUM CHLOROHYDRATE, ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกำย หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับระงับกลิ่น บริเวณใต้วงแขน ฝ่ำเท้ำ หรือ
บริเวณที่มีกลิ่นอับ โดยในสูตรจะต้องมีสำร ANTIBACTERIAL AGENT เช่น TRICLOSAN น้ำหอม หรือกลุ่ม
สำรที่สำมำรถระงับเหงื่อได้
32) น้ำหอม (PERFUMES):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปะพรมหรือฉีดพ่น เพื่อให้ควำมหอมแก่ร่ำงกำย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำหอมที่ใช้ใน
กำรปรับอำกำศ, น้ำหอมสำหรับจุดตะเกียง เป็นต้น
33) ยำสีฟัน (TOOTHPASTE):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำควำมสะอำดฟัน รวมถึงยำสีฟันผสมฟลูออไรด์
34) ผลิตภัณฑ์บ้วนปำก (MOUTHWASH):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบ้วนปำกเพื่อทำควำมสะอำดช่องปำก
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35) ผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปำก (MOUTH REFRESHER SPRAY):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ใช้พ่นเพื่อระงับกลิ่นปำก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นเข้ำไปในบริเวณ
คอ เช่น สเปรย์พ่นคอคำมิลโลซำน-เอ็ม จะไม่จัดเป็นเครื่องสำอำง
36) ไหมขัดฟันผสมฟลูออไรด์ (DENTAL FLOSS WITH FLUORIDE):
หมำยถึง เส้นไหมที่ใช้สำหรับขัดฟันและมีสำรฟลูออไรด์เป็นสำรเคลือบ
37) ชุดทำเล็บเทียม (ARTIFICIAL NAIL PRODUCT):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำรทำเล็บเทียม ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัสดุที่ใช้เพื่อตกแต่งเล็บ
38) กำว (GLUE):
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับยึดติดวัสดุกับส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเท่ำนั้น เช่น กำวติดขนตำปลอม
กำวติดเล็บ ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงกำวที่ใช้สำหรับติดฟันปลอม และกำวที่ใช้ยึดติดวัสดุกับวัสดุด้วยกัน
39) ผ้ำเย็นและกระดำษเย็น (COOL TISSUE AND COOL TOWEL):
หมำยถึง ผ้ำเย็นหรือกระดำษเย็นสำหรับเช็ดผิวเพื่อทำควำมสะอำด ซึ่งบรรจุในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
โดยมีควำมชุ่มชื้นที่เกิดจำกน้ำ (AQUA) หรือเอทำนอล (ETHANOL) เป็นต้น
40) ผ้ำอนำมัย (SANITARY NAPKIN):
หมำยถึง ผ้ำอนำมัยที่ใช้รองรับ/ดูดซับ เลือดประจำเดือน (ระดู) เช่น ผ้ำอนำมัยที่ใช้ภำยนอก

22

4. กำรระบุวิธีใช้
จะต้องระบุวิธีกำรใช้อย่ำงชัดเจน โดยจะต้องสอดคล้องกับบริเวณที่ใช้และวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ทำบำรุงผิวหน้ำตอนเช้ำและก่อนนอน, ใช้ทำบริเวณผิวกำยก่อนกำรออกแดด 15 นำที, .ใช้
สำหรับตกแต่งรอบดวงตำ เป็นต้น
5. กำรระบุลักษณะทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์
จะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพ ให้สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อเครื่องสำอำง MOISTURISER
LIP BALM ก็ควรจะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพเป็น ขี้ผึง/พำรำฟิน เป็นต้น
ตัวอย่ำง ลักษณะทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
 ครีม (CREAM)

 เจล (GEL)

 โลชั่น (LOTION)

 แขวนตะกอน/แป้งน้ำ
(SUSPENSION/LIQUID POWDER)

 ของเหลว (LIQUID)

 น้ำมัน (OIL)

 ผง/ฝุ่น (POWDER)

 ผงอัดแข็ง
(COMPACT POWDER)
 เพสต์ (PASTE)

 ไหม (FLOSS)

 สเปรย์ (SPRAY)

 ขี้ผึ้ง/พำรำฟิน
(OINTMENT/PARAFFIN)

 แท่ง (PEN/PENCIL)  ก้อน (BAR)
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6. กำรระบุลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุ
จะต้องระบุลักษณะทำงกำยภำพของภำชนะบรรจุให้ชัดเจน เช่น ตลับพลำสติก ขวดพลำสติก ขวด
แก้ว หลอดพลำสติก แท่งพลำสติก แอมพลู หรือไวอัล เป็นต้น

ขวดไวอัล (VIAL)

ขวดแอมพูล (AMPOULE)

ขวดแก้ว

แท่งพลำสติก

ซองอะลูมิเนียม

กระปุกอะคิลิก

ขวดพลำสติก

แท่งอะคิลิก

หลอดพลำสติก

กระปุกแก้ว

ตลับพลำสติก

แท่งพลำสติก
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7. เงื่อนไขกำรใช้ผลิตภัณฑ์
หำกผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะต้องทำกำร  ที่ช่อง  หน้ำเงื่อนไข
- ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี หมำยถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่มีเงื่อนไขกำรใช้และคำเตือน
ดังกล่ำว เช่น

สำรกลุ่ม BORIC ACID, BORATES และ TETRABORATES

SALICYLIC ACID

SILVER CHLORIDE

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE

PROPYLPARABEN

BUTYLPARABEN
- ห้ำมใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น หรือสเปรย์ (SPRAY) หมำยถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีกำรใช้สำรที่
มีเงื่อนไขกำรใช้และคำเตือนดังกล่ำว เช่น

FORMALDEHYDE

CHLOROBUTANOL

DEHYDROACETIC ACID

GLUTARALDEHYDE

DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (DEGBE)

ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (EGBE)
- ต้องมีกำรผสมผลิตภัณฑ์อื่นก่อนใช้ โดยอัตรำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นี้ คือ อัตรำส่วน 1 : .....
หมำยถึง กรณีที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีกำรผสมผลิตภัณฑ์อื่น 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. กำรแจ้งรำยกำรสำรที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง
8.1 ให้แจ้งชื่อสำรทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรตำรับ
โดยกำรแจ้งชื่อสำรจะต้องแจ้งเป็นชื่อตำม INCI NAME (INTERNATIONAL NOMENCLATURE OF
CHEMICAL INGREDIENT) หรือชื่อที่ได้รับกำรยอมรับตำมเอกสำรอ้ำงอิงมำตรฐำน หรือระบุเป็นชื่อ CI NO.
(COLOR INDEX NUMBER)
** ทั้งนี้ระบบจะไม่สำมำรถรับแจ้งได้ หำกใช้ ชื่อสำรเป็นชื่อกำรค้ำ หรือชื่อที่ไม่เป็นทำงกำร เนื่องจำกไม่อำจ
ตรวจสอบได้ว่ำเป็นสำรใดในตำรำเครื่องสำอำง
** ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถสืบค้นได้จำกตำรำเครื่องสำอำง ได้แก่ WEBSITE COSING
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/), CTFA
8.2 สำรที่ใช้เป็นส่วนผสมจะต้องไม่เข้ำข่ำยวัตถุที่ห้ำมใช้เป็ นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง
รำยละเอียดของสำรห้ำมใช้ สำมำรถดูได้จำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง**
8.3 ให้แจ้งปริมำณของสำรสำคัญและสำรทุกรำยกำรที่กฎหมำยกำหนดเงื่อนไขกำรใช้ (สำรที่มีชื่อ
ในประกำศสำธำรณสุข เรื่อง สำรที่อำจใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสำอำง วัตถุกันเสีย สี (เฉพำะสีที่กำหนด
ปริมำณ) สำรปกป้องแสงแดด และ สำรที่กำหนดปริมำณในกำรใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอำงตำมคู่มือกำรขอ
จดแจ้งเครื่องสำอำง
8.4 กำรแจ้งชื่อสำรเคมีที่ใช้เป็นสี ให้แจ้งด้วยชื่อ CI NO. (COLOR INDEX NUMBER) เนื่องจำก
กฎหมำยกำหนดรำยกำรสีที่อนุญำตให้ใช้ในรูปแบบ CI NO.
8.5 กรณีสำรที่ใช้เป็นส่วนผสมที่ได้มำจำกพืช ให้แจ้งชื่อตำม INCI NAME หรือชื่อทำงพฤกษศำสตร์
โดยระบุส่วนที่ใช้ของพืช และรูปแบบที่นำมำใช้ เช่น
- สำรสกัดจำกใบว่ำนหำงจระเข้  ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
- น้ำจำกลูกเชอร์รี่ PRUNUS AVIUM FRUIT JUICE
8.6 สูตรส่วนผสมที่แจ้งไว้ตำมแบบแจ้งจะต้องตรงกับข้อควำมที่ฉลำก และหลักฐำนกำรผลิตที่
เก็บรวบรวมไว้ที่สถำนที่ประกอบกำรด้ำนเครื่องสำอำง
8.7 ในกรณีที่สำรบำงตัวทำได้หลำยหน้ำที่ และเป็นสำรที่อยู่ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
หลำยประกำศ ให้แจ้งหน้ำที่ของสำรนั้นที่รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น SALICYLIC ACID สำมำรถเป็นได้ทั้งสำรกัน
เสียและวัตถุอำจใช้ ผู้ยื่นจดแจ้งจะต้องระบุหน้ำที่ของสำรดังกล่ำวนี้ ที่หน้ำรำยละเอียดเพิ่มเติม
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8.8 ในกรณีที่ผู้จดแจ้งต้องกำรที่จะขอ CERTIFICATE แบบแนบสูตร ผู้จดแจ้งจะต้องแจ้งปริมำณ
ของสูตรส่วนประกอบ ครบ 100%
8.9 หำกแจ้งปริมำณสำรทุกตัวในสูตร ผลรวมของต้องครบ 100%

กำรชี้แจงเพิ่มเติมตำมคู่มือหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสำมำรถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. กำรชี้แจงที่รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น




กำรชี้แจงควำมหมำยของชื่อ (หรืออำจแนบหนังสือชี้แจงจำกบริษัท)
กำรรับรองไม่บรรยำยสรรพคุณเกินขอบข่ำยเครื่องสำอำง
กำรรับรองเกี่ยวกับสำร FUROCOUMARINES ในพืชตระกูลส้ม

2. กำรแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เช่น






ผลวิเครำะห์ SPF กรณีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50
กำรใช้ส ำรที่มีส่ ว นผสมของกวำวเครือ จะต้องมีห นังสื อรับรองไม่บรรยำยสรรพคุ ณเกิน ขอบข่ ำ ย
เครื่องสำอำง ขั้นตอนวิธีกำรสกัด และกำรคำนวณปริมำณกวำวเครือที่ผู้บริโภคจะได้รับต่อวัน
กำรใช้สำรที่มีส่วนผสมของ PLACENTA จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดวัตถุดิบ หนังสือรับรอง
ปรำศจำกฮอร์โมน และหนังสือรับรองปรำศจำกเชื้อวัวบ้ำ (BSE)
กำรแนบ SPECIFICATION ของวัตถุดิบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 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 จะต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
หำกสำรที่ต้องกำรแจ้งไม่มีอยู่ในฐำนข้อมูล ผู้แจ้งจะต้องทำกำรจัดเตรียมเอกสำรดังนี้ คือ
1.1 ผู้แจ้งจะต้องทำหนังสือขอเพิ่มสำร เรียนผู้อำนวยกำรสำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย
ลงนำมโดยกรรมกำรบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ
1.2 เอกสำร COSING หรื อ CTFA (หำกไม่ มี ให้ แ นบเอกสำรข้ อ มู ล ควำมปลอดภั ย ของสำรที่ ใ ช้ ใ น
เครื่องสำอำง)
1.3 สำเนำหนังสือมอบอำนำจ ที่ได้ทำกำรลงรับเรียบร้อยแล้ว
2) หำกต้องกำรยกเลิกใบรับแจ้งต้องทำอย่ำงไร
- ผู้แจ้งจะต้องทำหนังสือขอยกเลิกใบรับแจ้ง ลงนำมโดยกรรมกำรบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือจำก
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ พร้อมทั้งแนบเอกสำรแบบ จ.ค.ที่ต้องกำรยกเลิกและสำเนำใบรับ
มอบอำนำจที่ลงรับแล้ว มำยื่นที่ศูนย์ ONE STOP SERVICE CENTER สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
3) หำกต้องกำรค้นข้อมูลกฎหมำยและประกำศฯต่ำงๆของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง จะค้นหำได้จำกที่ใด
ผู้ แจ้ งสำมำรถเข้ำไปที่เว็บ ไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุ ข
(http://www.fda.moph.go.th) แล้ ว เลื อ กหั ว ข้ อ เครื่ อ งส ำอำงและกฎหมำยน่ ำ รู้ จำกนั้ น เลื อ กประกำศ
กระทรวง (สำมำรถใช้บรำวเซอร์ INTERNET EXPLORER .ในกำรสืบค้นได้เท่ำนั้น)
4) หำกสำรที่แจ้งในสูตรเป็นสำรที่ต้องคำนวณปริมำณ ในกำรยื่นจดแจ้งระบบอัตโนมัติจะต้องคำนวณ
ปริมำณหรือไม่
ในระบบอัตโนมัติ ผู้แจ้งไม่ต้องทำกำรคำนวณปริมำณของสำรที่แจ้งในสูตร ระบบจะทำกำรคำนวณ
ปริมำณโดยอัตโนมัติ ให้ระบุปริมำณที่ใช้ตำมจริง
5) หำกต้องกำรยื่นจดแจ้งสำร ที่มีหลำยหน้ำที่จะต้องระบุชื่อสำรอย่ำงไร
ตั ว อย่ ำ งเช่ น สำร TITANIUM DIOXIDE (CI 77891) และ ZINC OXIDE (CI 77947) เป็ น สำรที่ มี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปตำมขนำดอนุภำคของสำรนั้น โดยถ้ำขนำดอนุภำคเล็ก (ระดับนำโนเมตร) จะมีคุณสมบัติ
เป็น UV FILTER แต่ถ้ำมีขนำดอนุภำคใหญ่จะทำหน้ำที่เป็นสี (COLORANT)
กรณีทที่ ำหน้ำที่อื่นๆ เช่น สำรปกป้องแสงแดด (UV FILTER) สำรปกป้องผลิตภัณฑ์ (UV ABSORBER)
ให้ระบุชื่อตำม INCI NAME คือ TITANUIM DIOXIDE, ZINC OXIDE เป็นต้น
 หำกท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น สี (COSMETIC COLORANT) ให้ ร ะบุ เ ป็ น ชื่ อ ตำม COLOR INDEX NUMBER (CI
NO.) เช่น CI 77891, CI77947 เป็นต้น


28

6) หำกต้องกำรเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีกำรผสมสำรป้องกันแสงแดดจะเลือกอย่ำงไร
กำรเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ให้เลือกตำมวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เช่น
 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ำผสมสำรป้องกันแสงแดด
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ำ”
(รู ป แบบกำรใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ : ไม่ล้ ำงออก /บริเวณที่ ใช้ ผ ลิ ตภัณฑ์ : ผิ ว หน้ำ /วัตถุประสงค์กำรใช้ ง ำน
ผลิตภัณฑ์: บำรุงผิว)
 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปำกผสมสำรป้องกันแสงแดด
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปำก”
(รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์ : ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ ใช้ผลิตภัณฑ์: ริมฝีปำก /วัตถุประสงค์กำรใช้ งำน
ผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง)
 หำกต้องกำรจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมผสมสำรป้องกันแสงแดด
ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม”
(รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์ : ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์
กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: ตกแต่ง) เป็นต้น
แต่ ส ำมำรถไปอธิ บ ำยที่ ฉ ลำกเพิ่ ม เติ ม ได้ ว่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ มี ก ำรผสมสำรป้ อ งกั น แสงแดด แต่ ห ำก
ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันแสงแดด ให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด”
เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดบริเวณใบหน้ำ (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์ : ไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ ใช้ผลิตภัณฑ์:
ผิวหน้ำ /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: ป้องกันแสงแดด)
7) ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ที่มีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50 และ PA++++ ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
หำกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมีค่ำ SPF มำกกว่ำ 50 จะต้องแสดงค่ำ SPF เป็น SPF 50+ ผู้ยื่นขอจด
แจ้งจะต้องแนบเอกสำรหลักฐำนผลกำรทดสอบค่ำ SUN PROTECTION FACTOR OF PRODUCT (SPF) ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้งประกอบกำรพิจำรณำ
หำกผลิตภัณฑ์ป้องกัน แสงแดดมีค่ำ PA++++ ผู้ยื่นขอจดแจ้งจะต้องแนบเอกสำรหลั กฐำนผลกำร
ทดสอบค่ำ PROTECTION GRADE OF UVA (PA) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้งประกอบกำรพิจำรณำ
8) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก้นเด็ก ควรเลือกประเภทอย่ำงไร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก้นเด็กให้เลือกประเภทเป็น “ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกำย” (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่
ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวกำย /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: บำรุงผิว)
แล้วจึงไปอธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ฉลำกว่ำใช้ส่วนใดกับร่ำงกำย แต่ทั้งนี้จะต้องไม่อ้ำงสรรพคุณว่ำ
ใช้ในกำรป้องกันหรือรักษำผื่นผ้ำอ้อมในเด็ก (PROTECTION AND HEALING OF NAPPY RASH)

29

9) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ก่ อ นหรื อ หลั ง กำรโกนหนวด (BEFORE OR AFTER SHAVE PRODUCT) ควรเลื อ ก
ประเภทอย่ำงไร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ก่ อ นหรื อ หลั ง กำรโกนหนวดให้ เ ลื อ กประเภทเป็ น “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ โกนหนวด
(SHAVING PRODUCT)” (รูปแบบกำรใช้ผลิตภัณฑ์: ล้ำงออกหรือไม่ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: ผิวหน้ำ /
วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์: สำหรับโกนหนวด)
ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่ฉลำกว่ำใช้เพื่อบำรุงก่อนหรือหลังกำรกำจัดขน แต่
ต้องไม่อ้ำงสรรพคุณเกินขอบข่ำยเครื่องสำอำง
10) ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสำรขจัดรังแค ควรเลือกประเภทอย่ำงไร
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสำรขจัดรังแค ให้เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ตำมวัตถุประสงค์หลัก คือ (รูปแบบ
กำรใช้ผลิตภัณฑ์: ล้ำงออก /บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์: เส้นผมและหนังศีรษะ /วัตถุประสงค์กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ :
แชมพู)
ทั้งนี้ผู้จดแจ้งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่ฉลำกว่ำผสมสำรขจัดรังแคได้ แต่จะต้องมีสำร
ANTIDANDRUFF ในสูตร เช่น สำร PIROCTONE OLAMINE, CLIMBAZOLE, ZINC PYRITHIONE เป็นต้น จึง
จะสำมำรถใช้คำว่ำ ANTIDANDRUFF SHAMPOOS เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้
11) กำรแจ้งอัตรำส่วนผสม จะต้องแจ้งอย่ำงไร และผลิตภัณฑ์ใดบ้ำงที่จะต้องแจ้งอัตรำส่วนผสม
เนื่องจำกเงื่อนไขกำรใช้สำรบำงชนิดมีกำรควบคุมปริมำณสำรหลังกำรผสม ดังนั้นหำกมีกำรใช้สำรกลุ่ม
นี้ผู้แจ้งจะต้องมีกำรแจ้งอัตรำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง
**โดยให้ระบุอัตรำส่วนระหว่ำงผลิตภัณฑ์ที่ขอจดแจ้ง (ให้เป็น 1 ส่วน) กับผลิตภัณฑ์ที่นำมำผสม
เช่น อัตรำส่วนของสีย้อม ต่อ อัตรำส่วนของดีเวลลอปเปอร์ ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
แจ้งอัตรำส่วนผสม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท OXIDATIVE, ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม, ผลิ ตภัณฑ์ชุดทำเล็บ
เทียม
12) ประเภทผลิต ภัณ ฑ์ ย้อ มผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES กับ NON-OXIDATIVE HAIR DYES
ต่ำงกันอย่ำงไร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย้ อ มผมประเภท OXIDATIVE HAIR DYES คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรผสมกั บ
DEVELOPER ก่อนใช้ (เช่น HYDROGEN PEROXIDE เป็นต้น) ที่ทำหน้ำที่เป็น 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 โดยส่วนมำกจะใช้ สีย้อมผมประเภท NON-OXIDATIVE
HAIR DYES เช่น ACID YELLOW 23, ACID BLUE 9, ACID RED 18 เป็นต้น
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13) กรณีที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมตำมที่กำหนด ในคู่มือกำรพิจำรณำจดแจ้ง เครื่องสำอำง จะต้องดำเนินกำร
อย่ำงไร
ในกรณีที่ต้องกำรชี้แจงเพิ่มเติมตำมที่กำหนด ในคู่มือกำรพิจำรณำกำรจดแจ้ง เครื่องสำอำง ดำเนินกำร
ได้ 2 แบบ ดังนี้
 หำกเป็นกำรชี้แจงข้อควำมเพิ่มเติม ให้ระบุข้อควำมที่จะชี้แจงในหัวข้อ รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น
กรณีกำรชี้แจงควำมหมำยของชื่อผลิตภัณฑ์
 หำกเป็นกำรชี้แจงด้วยเอกสำรที่ต้องแนบเพิ่มเติมให้แนบไฟล์เอกสำรที่เป็น PDF ในหัวข้อเอกสำร
เพิ่มเติม เช่น กรณีดังนี้
- ต้องแนบเอกสำรที่แสดงขนำดอนุภำค (SPEC.) เมื่อมีคำว่ำ NANO เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
- ต้องแนบเอกสำรอัตรำส่วนและขั้นตอนกำรสกัดกวำวเครือ , กำรคำนวณปริมำณกวำวเครือที่ได้รับต่อ
วัน และจดหมำยลงนำมจำกกรรมกำรบริษัท เพื่อรับรองว่ำจะไม่บรรยำยหรือโฆษณำสรรพคุณ ในกรณีที่
มีกวำวเครือเป็นส่วนประกอบ (ผู้บริโภคต้องได้รับปริมำณกวำวเครือ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน)
- ต้องแนบเอกสำรรับรองว่ำสำรนี้ปรำศจำก HORMONES และปรำศจำกเชื้อ BSE และมำจำกสัตว์ชนิด
ใด ในกรณีที่มีพลำเซนต้ำ (PLACENTA) เป็นส่วนประกอบ
- ต้องแนบเอกสำรใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม/ใบปริญญำบัตรแพทยศำสตร์บัณฑิต หรือใบ
ปริญญำบัตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญำเอก) ในกรณีที่มีคำว่ำ ดร./DR .เป็นส่วนประกอบ

31

หนังสือมอบอำนำจ

ภำคผนวก ก.
เขียนที่ บริษัท สุขสำอำง จำกัด
วันที่ 08 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2557

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ (ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือ ชื่อนิติบุคคล)
บริ ษั ท สุ ข ส ำอำง จ ำกั ด
ตั้งอยู่เลขที่
1 ตรอก/ซอย
รพ.บำรำศนรำดูร
ถนน
ติวำนนท์
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
ตลำดขวัญ อ ำ เ ภ อ /เ ข ต
เ มื อ ง
จังหวัด นนทบุรี
โดยมี
นำย ประแดง ใจงำม และ นำยระเด่น ลันได
เป็นผู้มีอำนำจแทนในนำมของบุคคล หรือจัดกำรแทนนิติบุคคล ปรำกฏตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
พำณิชย์และหรือทะเบียนกำรค้ำ หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ เลขที่
1234543211111
ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2550 ขอมอบอ ำนำจให้
นำยระเด่ น ลั น ได
เป็นผู้ดำเนินกิจกำร และขอมอบให้
นำยระเด่น ลันได
. เป็นผู้มำดำเนินกำรยื่นขอ
ผลิต/นำเข้ำ เกี่ยวกับเครื่องสำอำง ตลอดจนดำเนินกำรแก้ไข ตัดทอนเอกสำร รับทรำบคำสั่งของทำงรำชกำร
และกำรกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จกำร
กำรใดที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ
และมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำทุกประกำร หนังสือมอบอำนำจฉบับนี้เป็นกำรมอบอำนำจให้ดำเนินกำรตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่
8 สิงหำคม 2557
ถึงวันที่ 8 สิงหำคม 2558
* ลงชื่อ ประแดง ใจงำม
ผู้มอบอำนำจ
( นำย ประแดง ใจงำม
)
ลงชื่อ
ระเด่น ลันได
ผู้มอบอำนำจ
(
นำยระเด่น ลันได
)
* ลงชื่อ
ระเด่น ลันได ผู้รับมอบอำนำจ
(
นำยระเด่น ลันได )
ลงชื่อ
ผู้รับมอบอำนำจ
(
)
* ลงชื่อ แก้วใส บริสุทธิ์
พยำน
(
นำงสำวแก้วใส บริสุทธิ์
)
* ลงชื่อ
สมศักดิ์ รักวงศ์
พยำน
(
นำยสมศักดิ์ รักวงศ์
)
หมำยเหตุ โปรดแนบหลักฐำน ดังนี้
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ อบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนสถำนที่เกี่ยวข้อง (สำนักงำน, สถำนที่ผลิต, สถำนที่นำเข้ำ, สถำนที่เก็บ)
3. สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์และหรือทะเบียนกำรค้ำ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ)
4. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับล่ำสุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)
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แบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร
รหัสประจำตัวผู้ประกอบกำร:

[

ชื่อผู้ประกอบกำร ( ไทย ) :
(อังกฤษ) :
ชื่อสถำนที่

( ไทย ) :
( อังกฤษ) :

] ( สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก )
นำยประแดง ใจงำม และ นำยระเด่น ลันได
MR.PRADANG JAI-NGAM AND MR.RADEN LUNDAI
บริษัท สุขสำอำง จำกัด
SUKSAMANG Co.,Ltd

รำยกำรเอกสำรแนบท้ำยแบบคำขอ
เอกสำรทั่วไป
สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร
แบบคำขอกำหนดที่ตั้ง
สำเนำทะเบียนบ้ำนตำมแบบคำขอกำหนดที่ตั้ง หนังสือมอบอำนำจครบทุกหน้ำ(เจ้ำหน้ำที่ลงรับแล้ว)

กรณีเป็นนิติบุคคล
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทมหำชนจำกัด) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด)
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด)
หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ( ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญนิติบุคคล )

กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว
 สำเนำหนังสือเดินทำง
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำหรือกลุ่มบุคคล
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์

แผนที่ตั้งสถำนประกอบกำรและสถำนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ
(
ลงวันที่

ระเด่น ลันได
นำยระเด่น ลันได

)

8 สิงหำคม 2557

หมำยเหตุ กำรกรอกข้อควำมตำมเอกสำร โปรดใช้ตัวพิมพ์ หำกเป็นตัวเขียนจะต้องเขียนตัวบรรจงให้อ่ำนได้
ชัดเจน และจะต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับที่เป็นสำเนำ
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รหัสประจำตัวผูป้ ระกอบกำร : [……………………………………] (สำหรับเจ้ำหน้ำทีก่ รอก)
ที่ตงั ้ : รหัสประจำบ้ำน :
เลขที่
หมู่

1209-123456-1
1
-

.

ซอย

ถนน
แขวง/ตำบล

รพ.บำรำศนรำดูร
.

.

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

12-599-9911

โทรสำร

12-599-9911

00111

.

.

.

สำขำ

ประเภทที่ตงั ้
สำนักงำน
ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
ทีเ่ ก็บ

.

เมือง
นนทบุร ี

.

.

ติวำนนท์
ตลำดขวัญ

เขต/อำเภอ
จังหวัด

.

.

0

.

กรณี ทีต่ งั ้ ของสำนักงำนกับสถำนที ผ่ ลิ ต/นำเข้ำ/ขำย หรือที เ่ ก็บ แยกกันให้ระบุรำยละเอียดของสถำนที ต่ งั ้ เพิ ม่ ในช่องถัดไปให้
ครบถ้วน
ที่ตงั ้ : รหัสประจำบ้ำน :
เลขที่
หมู่

.

ซอย

.

ถนน
แขวง/ตำบล

.
.

เขต/อำเภอ

.

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

.

โทรศัพท์

.

โทรสำร

.

.

สำขำ

.

ที่ตงั ้ : รหัสประจำบ้ำน :
เลขที่
หมู่

.

ซอย

.

.
.

เขต/อำเภอ

.

รหัสไปรษณีย์

.

โทรศัพท์
โทรสำร
สำขำ

ประเภทที่ตงั ้
สำนักงำน
ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
ทีเ่ ก็บ

.

ถนน
แขวง/ตำบล
จังหวัด

ประเภทที่ตงั ้
สำนักงำน
ผลิต/นำเข้ำ/ขำย
ทีเ่ ก็บ

.

.

.

.

.

