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 เครื่องสําอาง ตามความหมายในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 หมายความถึง (๑) วัตถุที่มุง

หมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดกับสวนภายนอกของรางกายมนุษย และ

ใหหมายความรวมถึงการใชกับฟนและเยื่อบุในชองปาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือ

เปลยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกายหรือปกปองดูแลสวนตางๆ นั้น ใหอยูในสภาพดี และรวมตลอด

ทั้งเครื่องประทิ่นตางๆ สําหรับผิวดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย 

(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ (๓) วัตถุอ่ืนที่กําหนดโดย

กฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง ฉลากเครื่องสําอางจะตองเขียนดวยขอความที่ตรงตอความจริง ใชขอความ

ภาษาไทยและมีขอความที่อานไดชัดเจน โดยบนฉลากเครื่องสําอางจะตองระบุขอความที่สําคัญไดแก ชื่อ

เครื่องสําอางและชื่อทางการคา ประเภทของเครื่องสําอาง ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต (กรณีที่ผลิตในประเทศ) ชื่อและ

ที่ตั้งของผูนําเขา และชื่อผูผลิตและประเทศท่ีผลิต (กรณีเปนเครื่องสําอางนําเขา) ปริมาณสุทธิ วิธีใช ขอแนะนํา คํา

เตือน เดือน/ปที่ผลิตและที่หมดอายุ (กรณีเครื่องสําอางมีอายุการใชงานต่ํากวา 30 เดือน) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต 

เลขที่ใบรับแจง และชื่อสารทุกชนิดที่เปนสวนผสมเครื่องสําอาง (เรียงจากมากไปหานอย) รวมถึงขอความอ่ืนใดเพื่อ

คุมครองประโยชนของผูบริโภค  

ทั้งนี้เราอาจเคยพบสัญลักษณตางๆบนฉลากเครื่องสําอาง ซึ่งสัญลักษณเหลานั้นจะมีความสําคัญในการ

ชวยใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑแกผูบริโภคมีประโยชนในการเลือกซื้อและเลือกใชผลิตภัณฑใหเหมาะแก

ความตองการ สัญลักษณบนฉลากเครื่องสําอางที่เปนสากลเหลานี้ ไดแก  

1. Period After Opening (PAO) สัญลักษณรูปกระปุกเปดฝา เปนสัญลักษณที่พบไดบอยบนฉลาก

ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะเครื่องสําอางที่มาจากแถบประเทศยุโรป ความหมายของสัญลักษณดังกลาวบงบอกถึงวัน

หมดอายุของผลิตภัณฑหลังการเปดใช โดยตัวเลขที่ระบุอยูในสัญลักษณหมายถึงจํานวนเดือนที่เครื่องสําอาง

สามารถใชไดนั่นเอง เชน 6M หมายถึง เครื่องสําอางมีอายุหลังจากการเปดใช 6 เดือน หรือ 24M หมายถึง 

เครื่องสําอางมีอายุหลังจากการเปดใช 24 เดือนหรือ 2 ป เปนตน ผลิตภัณฑที่ใชสัญลักษณดังกลาวจะเปน

ผลิตภัณฑที่มีวันหมดอายุ (shelf life) มากกวา 30 เดือนข้ึนไป  

 

 

 

 



      

 

 2. Best Before End of (BBE) สัญลักษณรูปนาฬิกาทราย เปนสัญลักษณที่บงบอกวันหมดอายุของ

ผลิตภัณฑหลังสัญลักษณ บางครั้งอาจจะใชเปนอักษรยอ BBE หรือ EXP ในการแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ

แทน ผลิตภัณฑที่ใชสัญลักษณดังกลาวจะเปนผลิตภัณฑที่มีวันหมดอายุ (shelf life) นอยกวา 30 เดือน ซึ่ง

จําเปนตองมีการระบุวันหมดอายุไวบนฉลาก 

         

 

 

 3. Net contents (e-mark) สัญลักษณตัว “อี” ในภาษาอังกฤษพิมพเล็ก สัญลักษณนี้บงบอกถึง

ปริมาณหรือน้ําหนักที่บรรจุตรงตามที่ระบุไวบนฉลากผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายของสหภาพยุโรป 

      

 

 

 

 

 4. Open Flame สัญลักษณรูปไฟ เปนสัญลักษณที่แสดงถึงผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของสารที่ติดไฟได เชน

สารพวกแอลกอฮอล สารขับดันในสเปรย ผลิตภัณฑประเภทนี้ควรเก็บไวใหหางจากประกายไฟและที่ที่มีอุณหภูมิ

สูง มักพบในผลิตภัณฑประเภทน้ํายาทาเล็บ น้ํายาลางเล็บ สเปรยระงับกลิ่นกาย สเปรยจัดแตงทรงผม เปนตน 

 

      

 

 

 

 

 5. Refer to Insert สัญลักษณรปูมือชี้บนหนังสือ ความหมายของสัญลักษณนี้หมายถึง ผลิตภัณฑมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินคาในแผนพับ มักพบในผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กทําใหไมสามารถอธิบายรายละเอียด

บนฉลากผลิตภัณฑไดอยางชัดเจนจึงมีเอกสารแนบกํากับไวใหขอมูลเพ่ิมเติม  

 

 



 

 

 

6. Mobius loop สัญลักษณลูกศรเรียงเปนสามเหลี่ยม สัญลักษณดังกลาวบงบอกวาภาชนะบรรจุของ

ผลิตภัณฑสามารถนําไปรีไซเคิลได โดยลูกศรแตละดอกหมายถึง “Recycling”, “Recyclable”, “Recycled 

Product” เปนสัญลักษณท่ีไมไดเปนขอกําหนดที่ตองใสบนฉลาก มักพบอยูในผลิตภัณฑที่ผลิตหรือวางจําหนาย

จากประเทศอเมริกา สัญลักษณดังกลาวอาจมีลักษณะที่หลากหลายซึ่งเปนการสื่อความหมายที่แตกตางกัน 

ยกตัวอยางเชน หากสัญลักษณลูกศรท่ีเรียงเปนสามเหลี่ยมมีตัวเลขอยูดานในและตัวอักษรภาษาอังกฤษบงบอก

ชนิดของวัสดุที่รีไซเคิลได (รหัสเรซิน) อยูดานลาง จะบงบอกวาผลิตภัณฑดังกลาวผลิตจากวัสดุชนิดใดเพื่อสะดวก

ในกระบวนการแยกสําหรับการรีไซเคิล หากเครื่องหมาย Mobius loop นี้ถูกบรรจุอยูในวงกลมอีกชั้นหนึ่งจะ

หมายถึงสินคาดังกลาวมีวัสดุบางสวนมาจากการรีไซเคิล และหากมีเปอรเซ็นระบุเปนสัดสวนภายใน Mobius loop 

จะเปนตัวเลขซึ่งแสดงสัดสวนของวัสดุรีไซเคิลที่ใชในสินคา เปนตน  

      

 

 

 

 

 7. Green dot สัญลักษณลูกศรสีเขียวที่เชื่อมตอกันในวงกลม สัญลักษณนี้ถูกใชในประเทศในสหภาพ

ยุโรปเพ่ือแสดงวาผูผลิตไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกองคกรผูเชี่ยวชาญที่ดูแลจัดการการกูคืนและรีไซเคิลขยะ

บรรจุภัณฑที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยมีการกําจัดขยะบรรจุภัณฑอยางถูกวิธี  

 

 

    

 

 8. สัญลักษณไมมีการใชสัตวในการทดสอบผลิตภัณฑ สัญลักษณรูปกระตายซึ่งอาจพบไดในหลาย

รูปแบบ ไดแก สัญลักษณ “Leaping Bunny”, “Cruelty free”, “Not Tested on Animals” 

 สัญลักษณ Leaping Bunny เปนสัญลักษณระดับสากลที่รับรองวาผูผลิตไมไดทําการทดลองในสัตว หรือมี

สวนผสมใดๆ ที่ผานการทดลองในสัตวมากอนในตลอดทุกขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบในสัตวไมรวม

การทดสอบในหลอดทดลองหรือการทดสอบที่ดําเนินการโดยสมบูรณกับอาสาสมัครที่เปนมนุษย โดยสัญลักษณนี้



เปนไปตามมาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงาน Coalition for Consumer Information on Cosmetics 

(CCIC) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

  

 
 
 
 สัญลักษณ Cruelty free bunny เปนสัญลักษณที่ไดรับการรับรองจากโปรแกรม People for the Ethical 

Treatment of Animals (PETA) บงบอกใหผูบริโภคมั่นใจวาไมมีการทดสอบกับสัตวในกระบวนการคัดเลือก

สวนผสม ตั้งตํารับ และการผลิตผลิตภัณฑ เปนสัญลักษณที่ไดรับการยอมรับในประเทศอเมริกา  

 

 

 

 

 

 สัญลักษณ Not Tested on Animals เปนสัญลักษณที่รับรองการปลอดการทารุณยกรรมสัตว รวมถึง

นโยบายเขมงวดเก่ียวกับสวนผสมท่ีไดจากสัตว โดยองคการการรับรองของประเทศออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 9. Certified Vegan สัญลักษณ Certified Vegan เปนสัญลักษณที่ ไดรับรองโดยองคการ Vegan 

Awareness Foundation บงบอกวาผลิตภัณฑปราศจากการทารุณยกรรมสัตว และไมมีสวนผสมที่มาจากสัตวใน

สูตรตํารับ ผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหใชสัญลักษณ Certified Vegan ตองไมมีสวนผสมของเนื้อสัตว ปลา ไก หรือ

ผลพลอยไดจากสัตว (รวมถึงผาไหม หรือสียอมจากแมลง) ไข นม น้ําผึ้ง ผลิตภัณฑตองไมมีการทดสอบสวนผสม

หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยใชสัตว ไมมีสวนประกอบของ GMOs ที่มาจากสัตวในสวนผสมหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

เปนสัญลักษณที่ไดรับความนิยมในประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด  

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Halal Certified ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณเครื่องหมาย Halal Certified จะเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการ

รับรองวาปราศจากสวนผสมของสุกร และสวนผสมที่ศาสนาอิสลามไมอนุญาต เชน เลือด ชิ้นสวนมนุษย (รวมถึงส

เตมเซลล) สัตวเลื้อยคลาน แมลง หรือสัตวที่ศาสนาอิสลามอนุญาตแตไมไดผานพิธีกรรมการฆาตามที่กําหนด 

สิ่งมชีีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) โดยมีกระบวนการผลิตที่เขมงวดทั้งกระบวนการตามมาตรฐานฮาลาล 

    

 

 

 

11. USDA organic เปนตรารับรองจาก U.S. Department of Agriculture สําหรับผลิตภัณฑออรแกนิ

กของสหรัฐอเมริกา เปนสัญลักษณที่บงบอกวาผลิตภัณฑผลิตจากสวนผสมที่เปนออรแกนิก คือมาจากธรรมชาติ

และไมมีการใชสารเคมีหรือการตัดตอพันธุกรรมหรือฆาเชื้อโรคโดยการฉายรังสี ในสัดสวนที่มากกวา 95% สินคาที่

ขอสัญลักษณ USDA organic ไดแบงเปน 2 ประเภทคือ (1) สินคาที่มีสวนผสมเปนออรแกนิก 100% และ (2) 

สินคาที่มีสวนผสมเปนออรแกนิกไมนอยกวา 95% สําหรับผลิตภัณฑที่มีสวนผสมเปนออรแกนิกนอยกวา 95% จะ

ไมสามารถใชสัญลักษณ USDA organic ได แตถามีสวนผสมเปนออรแกนิกไมนอยกวา 70% จะสามารถระบุบน

ฉลากวาใชสวนผสมที่เปนออรแกนิกได เชน “Made with organic ingredients” หรือถามีสวนผสมเปนออรแกนิ

กนอยกวา 70% จะสามารถระบุวามีสวนผสมบางสวนเปนออรแกนิกได “Some organic ingredients”  

 

 

 

 

12. ECOCERT COSMOS เปนมาตรฐานรับรองเครื่องสําอางธรรมชาติและออรแกนิกของยุโรปและเปน

ที่แพรหลายในตลาดโลก ตรวจรับรองโดยองคกร ECOCERT โดยมีหนวยงานสมาชิก 5 องคกรไดแก Ecocert 

Greenlife SAS (ประเทศฝรั่งเศส) Cosmebio (ประเทศฝรั่งเศส) BDIH (ประเทศเยอรมนี) ICEA (ประเทศอิตาลี) 

และ Soil Association (ประเทศอังกฤษ) ขอกําหนดของ ECOCERT COSMOS ไดกําหนดวา สวนผสมทั้งหมด 

100% ที่ใชในการผลิตตองเปนไปตามกฎหมายยุโรปวาดวยเรื่องผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และตองไมผาน

กระบวนการผลิตตองหาม ตองมีปริมาณสวนผสมจากธรรมชาติหรือออรแกนิกอยางนอย 95% ของสวนผสม



ทั้งหมด มีปริมาณสวนผสมที่ไดจากกระบวนการสังเคราะหหรือสารเคมีไมเกิน 5% ประเภทหรือระดับของการ

รับรองจะขึ้นอยูกับสัดสวนของสวนผสมจําพวกพืชและสวนผสมท่ีมาจากพืชซึ่งสวนผสมนั้นไดจากการปลูกแบบ

ออรแกนิคและไดรับการรับรองออรแกนิค การรับรอง ECOCERT COSMOS แบงเปน 2 ประเภท คือ  

(1) COSMOS organic certification ตองมีสวนผสมที่เปนออรแกนิกอยางนอย 20% ในตํารับ (หรือ 

10% สําหรับผลิตภัณฑประเภทใชแลวลางออก หรือผลิตภัณฑประเภทผง) และสวนผสมที่มาจากพืชอยางนอย 

95% ตองเปนออรแกนิก  

 

 

 

 

(2) COSMOS natural certification สวนผสมทั้งหมดตองผานการทดสอบวาเปนสวนผสมที่ไดจาก

ธรรมชาติ แตไมไดกําหนดสัดสวนข้ันต่ําของสวนผสมออรแกนิก 
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