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ค าน า 
 
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายได้
จัดท าขึ้นคู่มือแนวทางการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (GUIDELINE ON THE PREPARATION  OF  
PRODUCTS INFORMATION FILE : PIF) ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
และเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เนื่องจาก  ในปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายล าดับรองตามมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 
2558  คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้น าเข้า
เพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายฯ 
ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าท่ีของผู้ผลิตเพื่อขาย  ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้าง
ผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางท่ีผู้ประกอบการเครื่องส าอางต้องจัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางให้

เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นตัวอย่างและเอกสารอ้างอิงในการจัดท าข้อมูลเครื่องส าอางส าหรับการ
ตรวจสอบเครื่องส าอางได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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1. บทน าและวัตถุประสงค์การจัดท าข้อมูลเครื่องส าอาง 

(Introduction and Objective) 
 

 ด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและได้รับข้อตกลงตามบทบัญญัติแห่งอาเซียน (ASEAN 
COSMETIC DIRECTIVE : ACD) ในปี  พ.ศ. 2546  โดยเริ่มมาปฏิบัติใช้ในปี พ.ศ. 2551  ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข  โดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ก ากับดูแลเครื่องส าอางฉบับเดิมให้สอดคล้องตาม
บทบัญญัติแห่งอาเซียน และออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใน
วันที่ 9 กันยายน 2558  โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติเครื่องส าอางฉบับนี้  คือ การเพ่ิมมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเครื่องส าอาง ซึ่งก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (PRODUCT INFORMATION FILE : PIF) ไว้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบได้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 (8) 
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558  ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560  ซ่ึง
กฎหมายฯ ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  21  
พฤษภาคม  2561 เป็นต้นไป   โดยเนื้อหาของประกาศฯ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ผลิตเพ่ือขาย  ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือ
ผู้รับจ้างผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางที่ผู้ประกอบการเครื่องส าอางต้องจัดเกบบไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

 

2. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ 
(Thing to do as requirement) 

 
 ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือ

ขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  ให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอาง จัดท าและเกบบรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ทันทีที่ร้องขอ  โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
เป็นต้นไป  

 2.  การจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง สามารถจัดเกบบในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือเป็น
เอกสารอิเลบกทรอนิกส์  โดยหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้เกบบไว้ ณ สถานที่ผลิต  หรือ
สถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง 

 3.  ให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอาง ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ มี 2 กรณี ดังนี้ 
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          3.1  กรณีท่ีมีการร้องขอเอกสารเพ่ิมเติม ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 30 วัน  
  3.2  กรณีเร่งด่วนหรือกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องส่งมอบข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง 
 4. ในกรณีเครื่องส าอางที่ยกเลิกการวางจ าหน่ายในท้องตลาด  ผู้ประกอบการต้องเกบบรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องส าอางที่ยกเลิกการวางจ าหน่ายต่อไปอีกอย่างน้อย 3 ปี  
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ให้มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้
เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 (โปรดดูรายละเอียดของประกาศฯ ที่ภาคผนวก 1) 

  
2.1. องค์ประกอบของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (PIF Organization) 

 
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  ต้องประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

          (1) ชื่อและปริมาณของสารทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องส าอาง 
  (2) รายละเอียดคุณลักษณะของสารที่เป็นวัตถุดิบและเครื่องส าอางส าเรบจรูป (specification) 
 (3) กรรมวิธีการผลิตจนได้เป็นเครื่องส าอางส าเรบจรูป  ซึ่งต้องสอดคล้องตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่องส าอาง (ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE : ASEAN COSMETIC 
GMP) หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้าเครื่องส าอาง 
พ .ศ.  2561 
 (4) รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง (adverse event report) (ถ้ามี) 
 (5) ข้อมูลสนับสนุนการอ้างประสิทธิภาพหรือสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างบนฉลาก หรือโฆษณา 
 (efficacy assessment data) เช่น เอกสารแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดด 
 (6) วิธีการทดสอบเครื่องส าอาง (cosmetic testing method) เพ่ือพิสูจน์หรือแสดงว่า เครื่องส าอาง
ส าเรบจรูปมีลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด (specification)  

 
2.2 รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  (PIF Format) 

   
 การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางเพ่ือให้ตรวจสอบได้ทันทีที่ร้องขอ  ควรจัดท าเป็นเอกสารที่เป็น

กระดาษแล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม หรือใส่เป็นแฟ้ม หรือจัดท าเป็นเอกสารไฟล์อิเลบกทรอนิกส์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์
รูปภาพ หรือไฟล์นามสกุล .pdf  โดยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางที่จัดเกบบไว้จะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันเสมอ ทั้งนี้ รูปแบบของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ต้องมีองคป์ระกอบของข้อมูลอย่างน้อย  3 ส่วน ได้แก ่
 
(1) ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของเครื่องส าอาง (Cosmetic product summary) 
 

 ข้อมูลภาพรวมของเครื่องส าอาง เป็นข้อมูลที่บ่งบอกสถานะตามกฎหมาย ลักษณะ องค์ประกอบและวิธีการ
ที่ได้มาเป็นเครื่องส าอางตามที่ปรากฏ  ทั้งนี้  ผู้ประกอบการอาจมีข้อมูลอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของ
เครื่องส าอางแต่ละชนิด  แต่ต้องประกอบด้วยข้อมูล จ านวน  4 เรื่อง ดังนี้  
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(1.1) ข้อมูลทั่วไป (General  information) ประกอบด้วย  
(1.1.1) ส าเนาใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ซึ่งต้องมีสถานะที่ไม่หมดอายุ และมีข้อมูลที่ถูกต้องตรง

ตามที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมาย 

(1.1.2) หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่องส าอาง กรณีท่ีเป็นเครื่องส าอางที่ผลิตในประเทศไทย 
- ในกรณีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเครื่องส าอางที่มีเครื่องหมายการค้า (trade mark) 

จะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่าผู้ประกอบการเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า (trade mark) หรือที่เรียกว่า “แบรนด์”  เช่น หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จาก
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย (โปรดดูตัวอย่างตามภาคผนวก 2)   

- ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอางให้เจ้าของเครื่องส าอางอ่ืน 
ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับจ้างให้ผลิตเครื่องส าอางนั้นๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สัญญาว่าจ้างให้ผลิต
เครื่องส าอาง ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างให้ผลิตนั้นจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 และกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(1.1.3) หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่องส าอาง กรณีที่เป็นเครื่องส าอางน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการที่น าเข้าเครื่องส าอางได้รับอนุญาต หรือได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของเครื่องส าอางในต่างประเทศ (บริษัทแม่) ให้น าเข้าเครื่องส าอางนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น Letter of 
Authorization from Trademarks owner or Manufacturer (โปรดดูตัวอย่างตามภาคผนวก 3) 

 
                 (1.2) สูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง (Cosmetic composition or formulation) 
ประกอบด้วย 
                       (1.2.1) ชื่อการค้าและชื่อของเครื่องส าอาง ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องตรงกับที่
ปรากฏในใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 
                      (1.2.2) ชื่อวัตถุดิบ  
                                     -  ให้ระบุชื่อวัตถุดิบทุกรายการ โดยระบุตาม International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients : INCI Name  เช่น  น้ า (water, aqua) , กลีเซอรีน (glycerin)   

              -  ในกรณีเป็นวัตถุดิบมีที่ใช้เป็นสี ให้ระบุเลขดัชนีสี (Color Index Number : CI No.)  
                 -  ในกรณเีป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ ให้ระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสาร 

จากธรรมชาติ พร้อมส่วนที่น ามาใช้และรูปแบบการใช้ เช่น สารสกัดจากใบของบัวบก (Centella asiatica leaf extract) 
(1.2.3) หน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบทุกรายการ (Purpose of use)  ทั้งที่เป็นสารส าคัญ

และสารอ่ืนที่เป็นส่วนประกอบในต ารับเครื่องส าอาง ให้แจ้งหน้าที่ของวัตถุดิบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
(1.2.4) ปริมาณที่ใช้ของวัตถุดิบทุกรายการ (Concentration) ให้ระบุเป็น “ร้อยละน้ าหนักต่อ

น้ าหนัก (%w/w)”  
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ตัวอย่างข้อมูลสูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง  
ชื่อการค้าเครื่องส าอาง :  พุดซ้อน99 
ชื่อเครื่องส าอาง  : แก้วสยาม 
ล าดับ ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย

วัตถุดิบ 
(Ingredient Supplier) 

รหัสวัตถุดิบ 
(Ingredient 

Code) 

ชื่อวัตถุดิบ
(Ingredient 
INCI Name) 

ชื่อการค้า
(Ingredient 

Trade Name) 

หน้าที่ 
(Purpose of 

use) 

ปริมาณที่ใช้
(Concentration 

%w/w) 

1 บ. 3 เอน้ าไทย จก R001 water water solvent 080.000  
2 บ. เครื่องหอม จก R003 fragrance Super mali9  fragrance 000.500  
3 บ. ไทสวย จก R004 fragrance Puddle fragrance 019.500  
 รวม     100.000 

 
 (1.3) ฉลากเครื่องส าอาง (Label of cosmetic product) 
                                   -  กรณีเป็นเครื่องส าอางที่ขายในประเทศไทย ต้องมีฉลากที่มีข้อความเป็นภาษาไทย  
และขนาดตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน รวมทั้งมีข้อความอ่ืนๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  
                                    -  ฉลาก อาจมีทั้งฉลากภายในและภายนอก ใบแทรก หรือเอกสารประกอบแสดงการใช้
เครื่องส าอาง  
            -  การเกบบรักษาฉลากเครื่องส าอาง  ให้เกบบหลักฐานไว้ทุกรูปแบบฉลากที่วางจ าหน่าย  
 

(1.4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต  (Manufacturing data) 
(1.4.1)   กรณีเป็นเครื่องส าอางที่ผลิตในประเทศ  ต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต

ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ชั่งวัตถุดิบ ผสม บรรจุ และติดฉลาก จนได้เครื่องส าอางส าเรบจรูปที่พร้อมจ าหน่าย ทั้งนี้ ต้องระบุ
รายละเอียดของระบบการก าหนดครั้งที่ผลิต (batch) หรือรุ่นการผลิต (lot) ด้วย  

(1.4.2)   กรณีเป็นเครื่องส าอางที่น าเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงหลักฐานยืนยันขั้นตอนกรรมวิธี
การผลิตและระบบการก าหนดครั้งที่ผลิต  

            ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม  พนักงานเจ้าหน้าที่ขอรายละเอียด
ของการผลิตจากผู้น าเข้า และในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้า ให้ผู้น าเข้าติดต่อประสานงานกับเจ้าของ
เครื่องส าอางให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรงกบได้ 
 
 (1.5) รายงานสรุปอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง (Adverse event report) กรณีมี
การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง ผู้ประกอบการต้องจัดท ารายงานสรุปอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้เครื่องส าอาง ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มีสาระและรูปแบบตรงตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 
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(1.6) การประเมินความสอดคล้องของการกล่าวอ้างสรรพคุณเครื่องส าอาง (Efficacy assessment 
data) ผู้ประกอบการต้องมขี้อมูลสนับสนุนการอ้างประสิทธิภาพหรือสรรพคุณ ของเครื่องส าอางตามที่กล่าวอ้างบนฉลาก 
หรือโฆษณา เช่น การอ้างสรรพคุณการป้องกัน UV light ที่มีค่า SPF น้อยกว่า 50 ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลจาก
วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมในต ารับและมีสรรพคุณในการป้องกัน UV light ได้ แต่กรณีการอ้างสรรพคุณการป้องกัน UV light 
ที่มีค่า SPF มากกว่า 50 ผู้ประกอบการต้องมีผลการทดสอบของเครื่องส าอางส าเรบจรูปที่ตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการที่
เป็นที่ยอมรับ (เช่น  ISO 17025) ซ่ึงผลการทดสอบต้องแสดงว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าเรบจรูปสามารถป้องกัน UV light 
โดยมีค่า SPF มากกว่า 50 

 
(2) ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของวัตถุดิบ (Data of raw material) 
 

ข้อมูลของวัตถุดิบ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับ
เครื่องส าอาง  ซ่ึงต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
(2.1) ข้อก าหนดของวัตถุดิบ (Specification of raw material) ผู้ประกอบการต้องมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ และส่วนประกอบทุกรายการที่น ามาผสมในต ารับเครื่องส าอาง  โดยอาจน าข้อมูลมาจาก
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ (Published Data), ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB),  
SCIENTIFIC COMMITTEE ON CONSUMER SAFETY (SCCS) หรือ Cosmetic Ingredient Review (CIR)  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
                           (2.1.1) ชื่อของวัตถุดิบ ให้ระบุตาม INCI Name กรณีไม่มีชื่อตาม INCI Name สามารถใช้ชื่อตาม
ระบบสากลอ่ืน เช่น ชื่อเคมี  (chemical name) หรือชื่อสามัญ (common name) 

        (2.1.2) แหล่งที่มาของวัตถุดิบ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้จัดจ าหน่าย  
                           (2.1.3) ข้อก าหนดของวัตถุดิบ (specification of raw material)  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

(2.1.3.1)  ข้อก าหนดมาตรฐานและ/หรือเกณฑ์การยอมรับ (ถ้ามี) 
(2.1.3.2)  คุณลักษณะทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพ 
(2.1.3.3)  สภาวะการเกบบรักษาและข้อควรระวัง (ถ้ามี) 
(2.1.3.4)  เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ (ถ้ามี) 
(2.1.3.5)  ระยะเวลาที่ต้องท าการทดสอบซ้ า (ถ้ามี) 
(2.1.3.6)  วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีทดสอบ หรือวิธีวิเคราะห์ (เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นสารส าคัญ) 

และเอกสารอ้างอิงส าหรับวิธีนั้นๆ   
(2.1.3.7) วัตถุดิบที่เสื่อมสลายง่ายต้องก าหนดวันหมดอายุและมีเอกสาร certificate of 

analysis (COA)              
 (2.1.4)  หน้าที่หรือประโยชน์ของวัตถุดิบ (Purpose of use) 

 
ส าหรับน้ าที่ใช้ในการผลิต ควรใช้น้ าที่มีคุณภาพและลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน เนื่องจาก มีประกาศกระทรวงฯ 
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ) ซึ่งมี 2 กรณี คือ 
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                              ก. กรณีท่ีผลิตน้ าใช้ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการต้องมีเอกสารแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคที่
ออกหรือรับรองโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (เช่น ISO/IEC 17025) ทุก 3 ป ีซ่ึงแสดง
ว่าน้ าที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือมีผลการ
ทดสอบเครื่องส าอาง ทุก 3 ปี ซ่ึงแสดงว่าเครื่องส าอางที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น ไม่
มีจุลินทรีย์ ไม่มีสารห้ามใช้ปนเปื้อนในเครื่องส าอาง โดยทั่วไปการผลิตน้ าใช้เองสามารถท าได้หลายวิธี เช่น   
                                   (1) วิธีที่ 1 การใช้น้ าประปาต้มให้เดือดแล้วรอให้น้ าเยบนลงจึงน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เครื่องส าอาง ทั้งนี้ น้ าดังกล่าวต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากต้มเดือดแล้ว 
                                   (2) วิธีที่ 2 การใช้น้ าจากแหล่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่น้ าประปา แล้วน าปรับปรุงคุณภาพของน้ าดิบให้มี
คุณภาพดี  สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น 
             (2.1) การต้ม (Boiling) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ าให้หมดไป  ซึ่งกระท าโดยการน าน้ ามาต้มให้เดือดแล้วรอให้น้ าเยบนลงจึงน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เครื่องส าอาง ทั้งนี้  น้ าดังกล่าวต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากต้มเดือดแล้ว 

   (2.2) การกลั่น (Distillation) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั้ง 3 ด้าน คือ ทางด้าน
กายภาพ ด้านเคมี และด้านแบคทีเรีย เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ดีที่สุด  แต่มีความยุ่งยากและราคาแพง      

    (2.3) การใช้สารเคมี (Chemical Treatment) การปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยใช้สารเคมีเพ่ือ
ท าาลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้ านั้น  ทั้งนี้  มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถท าลายเชื้อโรคในน้ าได้ เช่น ด่างทับทิม (Potassium 
Permanganate) คลอรีน เป็นต้น  แต่ในการใช้สารเคมีดังกล่าวจะต้องค านึงถึงความเข้มข้น ระยะเวลาในการเติมสารเคมี
ให้มีความเหมาะสมกับสารเคมีแต่ละชนิด  

    (2.4) การกรอง (Filtration) เป็นกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่แพร่หลายมากที่สุด  
การกรองอาศัยหลักการ คือ การน าน้ าที่สกปรก หรือมีการปนเปื้อนผ่านวัสดุบางอย่างที่เป็นตัวกรอง (Filter Media) โดย
วัสดุจะต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถกักเกบบหรือกันเอาสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ าไม่ให้ไหลออกไป  
   ข. กรณีที่ซื้อหรือน าน้ ามาจากแหล่งอ่ืน น้ าที่ใช้ต้องซื้อมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีเอกสารแสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรฐานของน้ าที่ซื้อมา
ใช้  โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ผลิตน้ ารุ่น (lot) ที่ซื้อมาใช้ 

       
 (2.2) ข้อมูลแสดงความปลอดภัยของวัตถุดิบทุกรายการ (Safety Data Sheet : SDS) หรือบางครั้ง

เรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมี หรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเกบบรักษา การขนส่ง การก าจัด และการจัดการอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
สารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

 
ในปัจจุบันตามประกาศของสหประชาชาติ เรื่อง ระบบการจ าแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบ

เดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 
ก าหนดให้ใช้ SDS เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีนอกเหนือจากบนฉลาก และเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องและเป็นระบบเดียวกัน จึงก าหนดให้เรียกว่า Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกับได้ก าหนดรูปแบบและข้อมูล
ใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจ าหน่าย (Identification of the substance/     
  preparation and of the Company/undertake) 

(2)  ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification) 
(3)  ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 
(4)  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 
(5)  มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 
(6)  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures) 
(7)  ข้อปฏิบัติในการใช้และการเกบบรักษา (Handling and Storage) 
(8)  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 
(9)  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties) 
(10)  ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 
(11)  ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) 
(12)  ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information) 
(13)  มาตรการการก าจัด (Disposal Considerations) 
(14)  ข้อมูลส าหรับการขนส่ง (Transport Information) 
(15)  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information) 
(16)  ข้อมูลอ่ืน (Other Information) 

 ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุดิบบางชนิด  อาจมขี้อมูลไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อกบได้ เช่น 
สมุนไพรบางชนิด เนื่องจาก ยังไม่มีการศึกษาข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ  

 
(3) ส่วนที่ 3  : ข้อมูลเครื่องส าอางส าเร็จรูป (Data of cosmetic finished product) 
 

ข้อมูลเครื่องส าอางส าเรบจรูป หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเครื่องส าอางส าเรบจรูป ประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
                  (3.1) สูตรแม่บท (Master formula) หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดปริมาณ
วัตถุดิบ ภาชนะ หรือวัสดุบรรจุที่ใช้ในการผลิตแต่ละต ารับ ตามกรรมวิธีการผลิตที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งข้อควรระวัง 
ข้อแนะน าที่ส าคัญในกระบวนการผลิต และการควบคุมในระหว่างการผลิต  โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

(3.1.1)  ชื่อเครื่องส าอางส าเรบจรูป ซึ่งต้องตรงกับที่จดแจ้งไว้ 
(3.1.2)  ชนิด จ านวน และปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการที่ผสมในต ารับ  
(3.1.3)  ชนิด ขนาด และปริมาณของภาชนะบรรจุและวัสดุบรรจุ 
(3.1.4)  ลักษณะที่ปรากฏ  เช่น  สี กลิ่น ความหนืด  

      (3.1.5)  ปริมาณของรุ่นที่ผลิต   เช่น ปริมาณ 500 กิโลกรัมต่อการผลิต 1 ครั้ง  
(3.1.6)  ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎี หมายถึง ปริมาณที่ควรจะผลิตได้ในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่น 

กระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์แต่ละต ารับเครื่องส าอาง ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้  โดยไม่ค านึงถึง
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ส่วนที่จะสูญเสียหรือขาดหายไปในการผลิตจริง โดยทั่วไปจะเป็นการค านวณจากผลรวมของวัตถุดิบที่ใส่ไปในต ารับ
เครื่องส าอาง เช่น ปริมาณ 100 กิโลกรัม/กิโลกรัม 

  (3.1.7)  ผลผลิตที่ได้จริงและเกณฑ์การยอมรับ โดยผลผลิตที่ได้จริง หมายถึง ปริมาณที่ผลิตได้จริงใน
ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต หรือการบรรจุของแต่ละเครื่องส าอางส าเรบจรูป เช่น ปริมาณ 100 กิโลกรัม/กิโลกรัม  
และเกณฑ์การยอมรับให้ก าหนดตามที่กฎหมายก าหนดไว้  แต่โดยทั่วไปมักจะก าหนดเป็นร้อยละ + 10 ดังนั้น ปริมาณที่
ผลิตได้จะต้องอยู่ระหว่าง 90 – 110 กิโลกรัม/กิโลกรัม   

(3.1.8)  อุปกรณ์ท่ีส าคัญที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ  เช่น ใบพัดกวน ถังผสม เครื่องบรรจุอัตโนมัติ 
(3.1.9)  การท าความสะอาดอุปกรณ์และสายการผลิต เช่น การท าความสะอาดด้วยสารท าความ

สะอาดและน้ า การใช้เครื่องดูดฝุ่นผง 
(3.1.10) รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตและการบรรจุ  รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)  
(3.1.11)  การควบคุมระหว่างการผลิตและการบรรจุ เช่น  การควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในขณะผสม

วัตถุดิบ  การควบคุมเวลาที่ใช้ในการกวนผสมวัตถุดิบ     
 (3.1.12) ข้อแนะน าเพ่ือความปลอดภัยในการผลิต การบรรจุ และการเกบบรักษาเครื่องส าอางรอการ

บรรจุ และเครื่องส าอางส าเรบจรูป (ถ้ามี) เช่น ในขณะกวนผสมวัตถุดิบ  ให้เปิดเครื่องดูดควันหรือไอละอองเพ่ือป้องกันการ
ฟุ้งกระจาย หรือห้ามเกบบเครื่องส าอางรอการบรรจุ และเครื่องส าอางส าเรบจรูปไว้ในที่ร้อนหรือโดนแสงแดด  หรือกรณีท่ี
เป็นน้ าหอมควรเกบบให้ห่างจากสารไวไฟและไม่เกบบในที่ร้อน 

 (3.1.13) วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบ และเอกสารอ้างอิงส าหรับวิธีนั้นๆ  (ถ้ามี)  
 

  (3.2) ข้อก าหนดของเครื่องส าอางส าเรจ็รูป (Specification of cosmetic finished product) 
หมายถึง เอกสารที่แสดงรายละเอียดของเครื่องส าอางส าเรบจรูป ให้ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

(3.2.1)  ชื่อของเครื่องส าอางส าเรบจรูป 
(3.2.2)  ชื่อและอัตราส่วนของวัตถุดิบ และสารส าคัญ (ถ้ามี) 
(3.2.3)  ข้อก าหนดมาตรฐานและ/หรือเกณฑ์การยอมรับ (ถ้าม)ี เช่น เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของ

สารส าคัญ 
(3.2.4)  คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ 
(3.2.5)  รายละเอียดของภาชนะบรรจุ วัสดุบรรจุ และปริมาณการบรรจุ  
(3.2.6)  สภาวะการเกบบรักษาและข้อควรระวัง (ถ้ามี) 
(3.2.7)  เดือน ปีที่ผลิต 
(3.2.8)  เดือน ปีที่หมดอายุ (ถ้ามี) 
(3.2.9)  ระยะเวลาที่ต้องท าการทดสอบซ้ า (ถ้ามี) 
(3.2.10) เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง 

 
(3.3) วิธีการทดสอบเครื่องส าอางส าเร็จรูป (Testing method for cosmetic finished 

product) หมายถึง เอกสารที่แสดงวิธีการทดสอบยืนยันว่า เครื่องส าอางส าเรบจรูปนั้นมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตาม
ข้อก าหนด (cosmetic finished product specification) และไม่มีสารห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
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ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ. 2559  พร้อมทั้งต้องมีเอกสารอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับส าหรับวิธี
นั้นๆ ด้วย  โดยทั่วไปมีวิธีการทดสอบเครื่องส าอางส าเรบจรูป เช่น 

(3.3.1) การทดสอบหาจุลชีววิทยา เพ่ือทดสอบว่าเครื่องส าอางมีลักษณะสอดคล้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขาย พ.ศ. 2559 (โปรดดู
ตัวอย่างตามภาคผนวก 4)  เช่น ไม่มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)  
สตาฟิโลคบอกคัส ออเรียส Staphylococcus aureus) และแคนดิดา  อัลบิแคนส์  (Candida albicans) และคลอสตริเดียม  
(Clostridium  spp.)  เฉพาะกรณีเป็นเครื่องส าอางผสมสมุนไพร  

(3.3.2) การทดสอบหรือการตรวจวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะ  เช่น  การทดสอบเพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับ สี กลิ่น ความหนืดของเครื่องส าอาง  การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด – เบส (pH) 

        (3.3.3) การทดสอบประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างสรรพคุณหรือตามที่จดแจ้งไว้ เช่น การอ้าง
สรรพคุณในการป้องกันแสงแดด  การอ้างสรรพคุณว่ามีส่วนผสมของฟลูออไรด์ (fluoride) การวิเคราะห์หาสาร 
Cetylpyridinium chloride ในแชมพูสระผมป้องกันรังแค 

(3.3.4)  การทดสอบเพ่ือประเมินความคงตัวของเครื่องส าอาง เพ่ือสนับสนุนการก าหนดวันหมดอายุ
ของเครื่องส าอางตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22 (3) ค แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558  เช่น การทดสอบโดยต้ัง
เครื่องส าอางส าเรบจรูปไว้ที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิตามที่ระบุบนฉลาก  เป็นระยะเวลานานเท่ากับวันหมดอายุที่ต้องการ
จะระบุบนฉลาก  หรือการท า Stability test หรือ การท า Challenge test   

 
3. การตรวจสอบเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  

     โดยหนว่ยงานที่ก ากบัดูแลเครื่องส าอาง (PIF Audits) . 
  

3.1  ประเภทของการตรวจสอบ (Types of audits) การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง โดย
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเครื่องส าอาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ซึ่งจะตรวจสอบ ณ ที่ตั้ง
ของผู้รับผิดชอบเครื่องส าอางที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดมีอยู่ 2 กรณี ได้แก่  

3.3.1 กรณีปกติ (Routine audits)  ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนในเวลาที่เหมาะสม เช่น 
อย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบเครื่องส าอางที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดเตรียมความพร้อม 

3.3.2 กรณีพิเศษ (Ad-hoc audits) เพ่ือความรวดเรบว กรณีตรวจพบครื่องส าอางไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  หรือผู้บริโภคร้องเรียน ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 48 ชั่วโมง แต่
หากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

3.2  ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง (Steps for prepare PIF) ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละองค์กร แต่ต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางให้ครบถ้วนก่อนที่จะจดแจ้งเครื่องส าอาง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
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3.2.1 ศึกษาข้อก าหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560  

3.2.2 การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางและการเกบบรักษาข้อมูล  เพ่ือรองรับการตรวจสอบ 
3.2.3 การรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลเครื่องส าอาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  หรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีผู้ตรวจสอบแจ้งขอเอกสาร ข้อมูลหรือ
รายงานบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง ผู้ประกอบการสามารถส่งเพ่ิมเติมได้ภายหลัง  ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน หรือลักษณะการตรวจสอบ กรณีเป็นเอกสารที่เป็นความลับทางการค้า สามารถส่งเอกสารโดยตรง
มาที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายได้   

 3.2.4 การแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) 
                        3.2.5 การคงรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ  ซ่ึงต้องด าเนินการปรับปรุงให้
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

 
ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ทีจ่ัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางจะได้รับประโยชน์ 

ดังนี้ 
(1) องค์กรของผู้ประกอบการจะเป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือ  
(2) ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์   

 (3) การสอบกลับ สามารถตรวจสอบได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต 
 (4) บุคลากรในองค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถอ้างอิงได้  โดยการก าหนด
เอกสารไว้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบงานใหม่ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

      (5) สถานทีผ่ลิต สถานที่น าเข้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยลดภาระการก ากับดูแล
ของภาครัฐ ท าให้ภาครัฐมีโอกาสในการสนับสนุนงานวิชาการได้มากยิ่งข้ึน 
 

5. บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
 

ในกรณีที่ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ไม่ได้จัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางให้
ครบถ้วนถูกต้องตามทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย 
หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560  ก าหนดไว้นั้น ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ ดังนี้ 

5.1 ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอางตามมาตรา 37 เนื่องจาก ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้น าเข้าเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเกบบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพ่ือการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกโดยอ านาจตามมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

5.2 ต้องระวางโทษปรับตามมาตรา 63 เนื่องจาก ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
มาตรา 14 วรรคสาม ดังนั้น จึงต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย 

ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้ 
เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 2  
ตัวอย่างหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 
 
หมายเหตุ : 1. ตามพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 4 ระบุว่า “ เคร่ืองหมาย” หมายความว่า 
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา ช่ือ ค า ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุ่มของส ีรูปรา่งหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่ง
เหล่านี้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายรวมกัน  

 2.รายละเอียดการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า  โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เวบบไซต์กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ (http://www.ipthailand.go.th/th/) 
 

ชื่อเครื่องส าอาง 
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ภาคผนวก 3 
 Letter of Authorization from Trademarks owner or Manufacturer 

 
 

 LETTER OF AUTHORIZATION  
 
To whom it may concern, 

 
 This letter serves as notification that The 009Cosmetic PRITTY Companies Inc. with registered at 88 South 
mani Road, Mel, NY USA is the owner of all rights To the 009Pritty brand trademarks. 
 
 We authorize the registration of the 009Pritty products in the territory of the Thailand and hereby 
grant :  
 
009Cosmetic PRITTY (Thailand) Co., Ltd 
8888/24 Tiwanont Road, Bangkasaow,  
Mueng, Thailand. 
 
The authorization to import and distribute our make-up, skin care and any other related products and services 
associated with the 009Pritty brand. 
KIT :  
009 Pritty Night repair eye serum 
 
This authorization will remain in effect unless otherwise notified. 
 
 
….Name of  Director…… 
Director, PRODUCT REGISTRATIONS 
GLOBAL REGULATORY AFFAIRS 
 
SWORN TO BEFORE ME THIS 20 DAY OF 
FEBRUARY , 2018 
……………(signature of Notary Public).... 
……………(address of Notary Public)…… 
Registration No………………………….……… 
Qualified in …………………………..Country 
Commission Expires ……date………. 
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           ภาคผนวก 4 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอาง 

ที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 5 
 ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 

 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของเคร่ืองส าอาง (cosmetic product summary) 
 

(1.1) ข้อมูลทั่วไป 
- ชื่อการค้าเครื่องส าอาง :  มะลิหอม 
- ชื่อเครื่องส าอาง  : แก้วสยาม111 
- ประเภทของเครื่องส าอาง : น้ าหอม 
-  จุดประสงค์การใช้ : เพ่ิมความหอม 
- ลักษณะทางกายภาพ : น้ าใสสีเหลืองอ่อน /บรรจุขวดสีชา /กล่องภายนอกเป็นกล่องกระดาษ 
- ชื่อผู้ผลิต : บริษัท 009พริตตี้ จ ากัด เลขที่  8888/24  ถนน ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
- เลขทีใ่บรับจดแจ้ง : 10-1-6101111111 
- เครื่องส าอางนี้ได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์แล้ว ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ตามที่ก าหนด

ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขาย 
พ.ศ.  2559  

- เครื่องส าอางนี้ได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์แล้วไม่มีสารห้ามใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  ชื่อวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ.  ๒๕๕๙  

(1.2) สูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง 
ล าดับ ผู้ผลิต/ผู้จัด

จ าหน่ายวัตถุดิบ 
(Ingredient 
Supplier) 

รหัสวัตถุดิบ 
(Ingredient 

Code) 
 

ชื่อวัตถุดิบ
(Ingredient 
INCI Name) 

ชื่อการค้า
(Ingredient 

Trade Name) 

CAS 
Number 

หน้าที่ 
(Function of 
Ingredient) 

 ปริมาณที่ใช้
(Concentration 

 %w/w) 

1 Sigma-Aldrich 
Pte Ltd 

R002 alcohol 
denature 

ALCOHOL  
DENAT 

64-17-5 solvent 089.000  

2 บ. น้ าดื่มไทย จก R001 water AQUA 7732-18-5 solvent 010.000  
3 บ. เครื่องหอม จก R003 fragrance Super mali9  92-1 fragrance 000.500  
4 Sigma-Aldrich 

Pte Ltd 
R004 ethylhexyl 

salicylate 
2-ethylhexyl 

salicylate 
118-60-5 UV filter 000.500  

 รวม      100.000  
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(1.3)  ฉลากเครื่องส าอาง 
 

 
- ข้อความฉลากภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
(1.4.1) ขั้นตอนการผลิต 

(1.4.1.1) ชั่งวัตถุดิบทุกรายการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสูตรแม่บท 
(1.4.1.2) เติม water ลงในถังผสมที่มี alcohol denature กวนผสมให้เขา้กันเป็นเวลา 5 นาท ี
(1.4.1.3) เติม ethylhexyl salicylate และ fragrance ลงในถังผสม ตามล าดับ กวนผสมให้ 

 เข้ากัน   

                         แก้วสยาม111  

                                                         
น้ าหอม จากแบรด์ยอดนิยม มะลิหอม กลิ่นหอมอ่อนละมุม ให้ความสดช่ืนตลอดวัน ใช้ได้ทั้งทุกเพศทุกวัย 

วิธีใช้  ใช้ทาผิวหนังบริเวณที่ต้องการเพิ่มความหอม 
ชื่อผู้ผลิต บริษัท 009พริตตี้ จ ากัด เลขที่  8888/24  ถนน ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
เลขที่ใบรับจดแจ้ง  10-1-6101111111 

ส่วนประกอบ    alcohol denature, water, fragrance,  ethylhexyl salicylate 
ขนาดบรรจุ       90 มิลลิลิตร 

คร้ังที่ผลิต        02A19022561    เดือนปีท่ีผลิต  02 2561  วันหมดอายุ  02 2564 
ค าเตือน           หากเกิดอาการระคายเคืองหลังการใช้เครื่องส าอางนี้ ให้หยุดใช้ทันท ี
การเก็บรักษา    เกบบไว้ให้พ้นจากเปลวไฟ แสงดด และความร้อน 
                  

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijo-P_sLHZAhVBp48KHZLhBekQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fft-fragrance.yellowpages.co.th%2Fcatalog%2Fitem%2F522049940002&psig=AOvVaw1ZiLht-JcSUk1t187dR0h5&ust=1519109219825724
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijo-P_sLHZAhVBp48KHZLhBekQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fft-fragrance.yellowpages.co.th%2Fcatalog%2Fitem%2F522049940002&psig=AOvVaw1ZiLht-JcSUk1t187dR0h5&ust=1519109219825724
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(1.4.1.4) น าไปทดสอบว่าเครื่องส าอางมีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด หรือไม่ 
 

(1.4.2) วิธีการก าหนดครั้งที่ผลิต 
วิธีการก าหนดครั้งที่ผลิต เป็นดังนี้  
1. XXZDDMMYYYY 
2. XX = ตัวเลขระบุว่าผลิตครั้งที่เท่าใดของแต่ละวัน 
3. Z   = บรรจุที่เครื่อง (line) ใด 
4. DDMMYYYY  = วัน/เดือน/ปีที่ผลิต 

 
ตัวอย่าง: 02A19022561= ผลิตเป็นครั้งที่สองและบรรจุด้วยเครื่อง A เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  
 

(1.4.3)  การรับรองมาตรฐานการผลิต ตามอาเซียน GMP 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ “แก้วสยาม111” แบรนด์ “มะลิหอม” ได้มีการผลิตและปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของอาเซียน GMP ทุกประการ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลวัตถุดบิ (Data of raw material) 
 
ประกอบด้วย  2.1  ข้อก าหนดของวัตถุดิบ (specification of raw material)   

       2.2  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุดิบ (Safety Data Sheet)  และ  Certificate of 
Analysis (COA) ของ alcohol denature, water, fragrance, ethylhexyl salicylate ซึ่งขอได้จากผู้ผลิต  หรือผู้จัด
จ าหน่ายวัตถุดิบ  โปรดดูตัวอย่างเอกสารต่อไปนี้ 

 
Specification of alcohol denature 

 

TEST SPECIFICATION 
Ethanol, 200 Proof 95.24% (v/v) 
Toluene 4.76% (v/v) 
Apparent Specific Gravity 0.7972 – 0.7986 @ 15.56C 
Acidity ((wt/wt)% as acetic acid) 0.0025% max 
Odor Characteristic 
Color (Pt-Co) 10 Max. 
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Specification of water 
 

TEST/item SPECIFICATION 
มาตรฐานที่ก าหนด ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ า

บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ  
สี ใส ปราศจากตะกอน 
รส ปราศจากรส 
ค่าความเป็นกรด - เบส 6-7 
 
หมายเหตุ  :  โปรดดูมาตรฐานน้ าที่ใช้ผลิตเครื่องส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะ 
                  บรรจุที่ปิดสนิท 
 

Specification of fragrance 
 

TEST/item SPECIFICATION 
% fragrance concentrate in ethanol             15-30 
Alcohol specification in water (% in water)    96-99 
Color and appearance           colourless to pale yellow and clear liquid 
Odour                                                       Green-sweet fresh rice odour  
Specification gravity (20 oc)                          0.8600-0.8800 
Refractive index                                         1.4570 – 1.4810 

 
 

Specification of ethylhexyl salicylate 
 

TEST/item SPECIFICATION 
Appearance @ 25°C   Clear Liquid  
Odor   Mild, Characteristic  
Specific Gravity @ 25°C   1.011 - 1.016  
Refractive Index @ 20°C   1.500 - 1.503  
Assay (GC) %   95.0 – 105.0  
Acidity, ml 0.1N NaOH/g   0.2 Maximum  
Chromatographic Purity, %:   -  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเคร่ืองส าอางส าเร็จรูป (Data of cosmetic finished product) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 

2. สูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง 

ล าดับ รหัสวัตถุดิบ 
(Ingredient 

Code) 

ชื่อวัตถุดิบ
(Ingredient 
INCI Name) 

ชื่อการค้า
(Ingredient 

Trade 
Name) 

หน้าที่ 
(Purpose of 

use) 

ปริมาณตามสูตร
(Concentration  

%w/w) 

ปริมาณที่ใช้จริง
(Concentration  

%w/w) 

1 R002 alcohol 
denature 

ALCOHOL  
DENAT 

solvent 089.800  445.000 

2 R001 water AQUA solvent 010.000 050.000 
3 R003 fragrance Super 

mali9  
fragrance 000.500  002.500 

4 R004 ethylhexyl 
salicylate 

2-ethylhexyl 
salicylate 

UV filter 000.500  002.500 

 รวม    100.000  500.000 

3. ผลผลิตที่ได้ตามทฤษฎ ี : 500 ลิตร 

4. ผลผลิตที่ได้จริงและเกณฑ์การยอมรับ :  500 + 10 % (490 – 510 ลิตร) 
 
5. อุปกรณ์ท่ีส าคัญที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ :   ใบพัดกวน รหัส 001  ถังผสม รหัส 002  เครื่องบรรจุอัตโนมัติ รหัส 01 
 
6. การท าความสะอาดอุปกรณ์และสายการผลิต : สายการผลิตท าความสะอาดด้วยผลิตภัณฑท์ าความสะอาดและน้ า  
                                                              สายการบรรจุ ท าความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและน้ า 
                                                              บริเวณชั่งสาร ให้เครื่องดูดฝุ่นผงและเชบดท าความสะอาดด้วยน้ า 

ชื่อการค้าเครื่องส าอาง :  มะลิหอม          ชื่อเครื่องส าอาง  : แก้วสยาม111                รหัสินค้า A610001 
ประเภทของเครื่องส าอาง : น้ าหอม 
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องส าอาง  : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน  กลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิ 
ภาชนะบรรจุ : บรรจุขวดสีชารหัส IP005 กล่องภายนอกเป็นกล่องกระดาษ รหัส EP0001 
ชื่อผู้ผลิต : บริษัท 009พริตตี้ จ ากัด เลขที่  8888/24  ถนน ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ปริมาณของรุ่นที่ผลิต   500 ลิตร ต่อการผลิต 1 ครั้ง  
 
เลขที่ใบรับจดแจ้ง : 10-1-6101111111 

- เครื่องส าอางนี้ได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์แล้ว ไม่พบ
เชื้อจุลินทรีย์ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนด
ลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขาย พ.ศ.  2559  

-  
(1.1) สูตรส่วนประกอบของเครื่องส าอาง 

 
ล าดับ ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย

วัตถุดิบ 
(Ingredient Supplier) 

ชื่อวัตถุดิบ
(Ingredient 
INCI Name) 

ชื่อการค้า
(Ingredient Trade 

Name) 

หน้าที่ 
(Function of 
Ingredient) 

ปริมาณที่ใช้
(Concentration %

w/w) 
1 บ. 3 เอไทย จก alcohol 

denature 
ALCOHOL  

DENAT 
solvent 89.000 %w/w 

2 บ. น้ าดื่มไทย จก water AQUA solvent 10.000 %w/w 
3 บ. เครื่องหอม จก fragrance Super mali9  fragrance 0.500 %w/w 
4 บ. ไทสวย จก ethylhexyl 

salicylate 
Glycerin 3aaa moisture agent 0.050 %w/w 
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7. รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตและการบรรจุ   
7.1 ขั้นตอนการผลิตและการบรรจุ   

(1) ชั่งวัตถุดิบทุกรายการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสูตรแม่บท   โดยใช้เครื่องชั่งรหัส 01 และ 02  และติด
ป้ายชี้บ่งสถานะของวัตถุดิบไว้ทุกรายการ 

(2) เติม water ลงในถังผสมที่มี alcohol denature กวนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที 
(3) เติม ethylhexyl salicylate และ fragrance ลงในถังผสม ตามล าดับ กวนผสมให้เข้ากัน  เป็นเวลา 10 นาที 
(4) ชั่งน้ าหนักเครื่องส าอางที่ผลิตได้ แล้วน าไปค านวณผลผลิตที่ผลิตได้จริง เพ่ือพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ได้ หรือไม่ (เกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ก าหนดไว้ คือ  490 – 510 ลิตร) 
(5)   สุ่มตัวอย่างเครื่องส าอางรอบรรจุที่ผลิตได้แล้วน าไปทดสอบว่าเครื่องส าอางมีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด 

หรือไม่ โดยด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอางส าเรบจรูป   
(6)   กรณีทีเ่ครื่องส าอางมีลักษณะเป็นไปตามข้อก าหนด ให้ติดป้ายชี้บ่งที่มีข้อมูลตามตัวอย่าง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

(7)   กรณีที่เครื่องส าอางมีลักษณะ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  ให้ทวนสอบข้อมูลการผลิตทั้งหมดและติดป้านชี้บ่ง 
       แสดงสถานะ  “ไม่ผ่าน”  แล้วน าไปแยกเกบบไว้ต่างหาก เพ่ือรอด าเนินการแก้ไขหรือท าลายต่อไป 
(8)   น าเครื่องส าอางรอการบรรจุที่มีสถานะ “ผ่านการตรวจสอบ” แล้วไปบรรจุใส่ขวด  ติดฉลาก และบรรจุใส่ 

  กล่องกระดาษ/ลัง 
(9)   ให้ติดป้ายชี้บ่งที่กล่องกระดาษ/ลัง ซึ่งมีข้อมูลตามตัวอย่าง  แล้วน าไปเกบบไว้ในห้องเกบบเครื่องส าอางส าเรบจรูป 

 
 
 
 
 
 

 
7.2 การควบคุมระหว่างการผลิตและการบรรจุ :  การควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการผสม ให้ท าที่อุณหภูมิห้อง 

และเวลาที่ใช้ในการกวนสารเคมีให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ในสูตรแม่บท   

ป้ายแสดงสถานะเครื่องส าอางรอการบรรจุ (Bulk product) 
ชื่อเครื่องส าอาง..............แก้วสยาม111……………………………… 
รุ่นการผลิต........................02A19022561……………………………. 
วันเดือนปีที่ผลิต...............19 ก.พ.  61.......................................... 
วันเดือนปีที่ตรวจสอบ......20 ก.พ. 61............................................ 
ผู้ตรวจสอบ...........................เจนนี่ สวยเสมอ ................................  
สถานะเครื่องส าอาง.............ผ่าน....................................................  

ป้ายแสดงสถานะเครื่องส าอางส าเร็จรูป 
ชื่อเครื่องส าอาง..............แก้วสยาม111……………………………… 
รุ่นการผลิต........................02A19022561……………………………. 
วันเดือนปีที่ผลิต................19 ก.พ.  61.......................................... 
สถานะเครื่องส าอาง...........ผ่าน......................................................  
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7.3 ข้อแนะน าเพ่ือความปลอดภัยในการผลิต การบรรจุ : ขณะกวนผสมสารเคมีให้เปิดเครื่องดูดควันหรือไอละออง 

 เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 
7.4 ข้อแนะน าในการเกบบรักษาเครื่องส าอางรอการบรรจุ และเครื่องส าอางส าเรบจรูป :  เช่น ห้ามเกบบเครื่องส าอางรอการ 

 บรรจุ และเครื่องส าอางส าเรบจรูป ให้ห่างจากสารไวไฟ ความร้อน  แสงแดด  
7.5 วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบ : ใช้ N+1 

 
 

3.2 ข้อก าหนดของเครื่องส าอางรอการบรรจุ  
(specification of bulk cosmetic product) 

 
 สี       :  เหลืองอ่อน  ไม่มีตะกอน 
                                                 กลิ่น    :  มะลิ 
                                             ความหนืด  :  ใส 
 

3.3 ข้อก าหนดของเครื่องส าอางส าเร็จรูป  
(specification of finished cosmetic product) 

 
 สี        :  เหลืองอ่อน  ไม่มีตะกอน 
                                                 กลิ่น    :  มะลิ 
                                             ความหนืด  :  ใส 
                                          ภาชนะบรรจุ  :  บรรจุขวดสีชารหัส IP 005  
                                                                               กล่องภายนอกเป็นกล่องกระดาษ รหัส EP 0001 
                                              ฉลาก    :  ฉลากส าหรับติดขวดสีชา  รหัส LI 005 
                                                                   ฉลากส าหรับติดกล่อง  รหัส LE 001 
 

3.4  วิธีการทดสอบเครื่องส าอางส าเร็จรูป 
(test method for finished cosmetic product) 

 
                                                 สี         :  เทียบกับเครื่องส าอางมาตรฐาน 
                                                 กลิ่น     :  เทียบกับเครื่องส าอางมาตรฐาน 
                                            ความหนืด   :  เทียบกับเครื่องส าอางมาตรฐาน 
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