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ส านักควบคมุเครื่องส าอางและวตัถุอนัตราย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายและแนวทางในการก ากบัดูแลเครื่องส าอาง
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หวัขอ้ที่จะน าเสนอ

 สภาพปัญหาปัจจบุนั 

 พ้ืนฐานความรูก้ฎหมายเครือ่งส าอาง

 แนวทางการควบคุมก ากบัเครื่องส าอาง

 กรณีศึกษา

2



สภาพปัญหาปัจจุบนั
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จากจ านวนเร่ืองรอ้งเรียน รวม 1,315  1,464  1,519 เร่ือง ตามล าดบั

ท่ีมา : ศูนยจ์ดัการเร่ืองรอ้งเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พ.ศ.2561
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รูปที่ 1  จ  านวนเรื่องรอ้งเรียนดา้น

เครื่องส าอาง

สถานการณส์ว่นกลาง

64.0

27.2

8.8

0

25

50

75

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นโฆษณา ดา้นสถานที่
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รูปที่ 3 รอ้ยละของประเด็นเรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบั

เครือ่งส  าอาง

ท่ีมา : ศูนยจ์ดัการเรื่องรอ้งเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พ.ศ.2561
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• การเปล่ียนกลุ่มสารหา้มใชท้ี่น ามาปลอมปนในเครื่องส าอาง

• ลกัลอบผลิต/ขายเครื่องส าอางปลอม

• ลกัลอบน าเขา้สินคา้ผิดกฎหมายผ่านชายแดน

• ขายเครื่องส าอางผิดกฎหมายทางออนไลน์

• โฆษณาเครื่องส าอางเกินจริง

สภาพปัญหา

Thai FDA 6



พื้ นฐานความรูก้ฎหมายเครื่องส าอาง
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เครื่องส าอาง

วัตถุที่มุ่งหมายส าหรบัใชท้า ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ 

หรือกระท าดว้ยวิธีอื่นใดกบัส่วนภายนอกของรา่งกายมนุษย์ และให้

หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลง

ลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ 

นั้น ใหอ้ยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประท่ินต่างๆ ส าหรบั

ผิวดว้ย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัว ซ่ึงเป็น

อุปกรณภ์ายนอกรา่งกาย
8



“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ 
ปรุงแตง่ แบ่งบรรจ ุหรือเปล่ียน ภาชนะบรรจุ

“ขาย” หมายความว่า จ  าหน่าย จา่ย แจก หรือ
แลกเปล่ียน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนใ์นทางการคา้และให้

หมายความรวมถึงมีไวเ้พื่อขายดว้ย

ค านิยาม  ตามมาตรา 4  ในพระราชบญัญตัน้ีิ
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“ฉลาก” หมายความว่า  รูป รอยประดิษฐ ์หรือขอ้ความใดๆ
เก่ียวกบัเครื่องส าอาง ซ่ึงแสดงไวท่ี้เครื่องส าอาง ภาชนะบรรจแุละหีบ

ห่อ หรือสอดแทรกหรือรวมไวก้บัเครื่องส าอาง ภาชนะบรรจหุรือหีบ

ห่อและใหห้มายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรบัใชป้ระกอบกบั

เครื่องส าอาง

“โฆษณา” หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้

ประชาชนเห็น ไดย้นิ หรือทราบขอ้ความเพื่อประโยชนใ์นทางการคา้

มาตรา 4 (ตอ่)
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เครื่องส าอางท่ีรฐัมนตรีประกาศหา้ม ผลิต น าเขา้ ขาย ตาม มาตรา 6 (1)

 ก าหนด ชื่อ เครื่องส าอาง

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชื่อเครื่องส าอางท่ี หา้มผลิต น าเขา้ 

หรือขาย พ.ศ. 2559 (34 รายการ)

 ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอาง

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลกัษณะของเครื่องส าอางท่ีหา้มผลิต
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดช่ือเคร่ืองส าอางท่ี 

หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย พ.ศ. 2559

หา้มช่ือเครื่องส าอาง 34 รายการ
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ซูโดโนแมน แอรูจิโนซา

Pseudomonas aeruginosa

สตาฟิโลค็อกคสั ออเรียส

Staphylococcus aureus

แคนดิดา อลับิแคนส์

Candida albicans

คลอสตริเดียม Clostridium spp. 

(เฉพาะเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ี 

หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย พ.ศ. 2559
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เคร่ืองส ำอำงท่ีใชบ้ริเวณรอบดวงตำ 
เคร่ืองส ำอำงท่ีสมัผสัเยือ่บุอ่อน 

เคร่ืองส ำอำงส ำหรับเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 3 ปี
ตรวจพบจ ำนวนรวมของ แบคทีเรีย ยสีต ์และรำ ท่ีเจริญเติบโต

โดยใชอ้ำกำศ  
(Total aerobic plate count)

มากกว่า 500 โคโลนี/กรัม หรือ cm3ขึน้ไป

เคร่ืองส ำอำงอ่ืนๆ
ตรวจพบจ ำนวนรวมของ แบคทีเรีย ยสีต ์และรำ ท่ี

เจริญเติบโตโดยใชอ้ำกำศ  
(Total aerobic plate count) มากกว่า 1,000 โคโลนี/กรัม 

หรือ cm3ขึน้ไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ี 

หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย พ.ศ. 2559
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เครื่องส าอางที่ใชภ้าชนะบรรจุ เป็นลกัษณะกระบอกฉีดยา (Syringe) หรือที่มีลกัษณะเป็น 

Ampule หรือ Vial หรืออยูใ่นภาชนะบรรจุใดๆที่ใชเ้คร่ืองมือประกอบในการผลกัดนัสารเขา้

สูผิ่วหนัง เช่น Iontophoresis, Mesotherapy เป็น เครื่องส าอางที่ หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลกัษณะเคร่ืองส าอางท่ี 

หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย พ.ศ. 2559
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การจดแจง้เครื่องส าอาง
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ไม่จดแจง้เครื่องส าอาง
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ผูจ้ดแจง้ไม่ปฏิบตัติาม ม.6(5) (6) (7) และ (8)
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เครื่องส าอาง

ตอ้งมีฉลาก

ไม่ตอ้งขออนุญาต

ขอ้ความอนัจ  าเป็น

ครบถว้น

ฉลากภาษาไทย 

อ่านไดช้ดัเจน

ขอ้ความท่ีตรงตอ่ความจริง 

ไม่ท าใหเ้ขา้ใจผิดใน

สาระส าคญัฯ

หลกัการแสดงฉลากเครือ่งส าอาง

พระราชบญัญตัิเครือ่งส าอาง พ.ศ. 255819



เครือ่งส าอางตอ้งมีฉลาก
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ฉลากเครือ่งส าอางตอ้งไม่โออ้วด

21



ฉลากเครือ่งส าอางภาษาไทย
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ฉลากของเคร่ืองส าอาง

ขอ้ความอนัจ  าเป็นที่ฉลาก

1. ช่ือ และ/หรือช่ือทางการคา้ของเครือ่งส าอาง

2. ประเภทหรือชนิด

3. ช่ือของสารทุกชนิดที่ใชเ้ป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง  
เรยีงล าดบัตามปรมิาณของสารจากมากไปหานอ้ย
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ขอ้ความอนัจ  าเป็นที่ฉลาก (ตอ่)

4. วิธีใช้

5. ผลิต   – ช่ือ+ท่ีตั้งผูผ้ลิต

น าเขา้ – ช่ือ+ท่ีตั้งผูน้  าเขา้ + ช่ือผูผ้ลิต + ประเทศทีผ่ลิต

6. ปริมาณสุทธิ

7. เลขท่ีแสดงครั้งท่ีผลิต
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ขอ้ความอนัจ  าเป็นท่ีฉลาก (ตอ่)

8. เดือน ปี ที่ผลิต
9. เดือน ปี ที่หมดอายุ  
10. ค าเตอืน
11. เลขที่ใบรบัแจง้

25



ความหมายของเลขที่ใบรบัแจง้เครือ่งส าอาง

เลขท่ีใบรบัแจง้มี 2 รูปแบบ

ระบบเลข 10 หลกั และ ระบบเลข 13 หลกั

AA-B-CCDDDDD   หรือ AA-B-CCDDDDDDDD

มีความหมายดงัน้ี

AA หมายถึง รหสัจงัหวดั (10, เลขรหสัจงัหวดัท่ีตั้ง)

B หมายถึง ประเภทการจดแจง้ (1,2,3,4) 

CC หมายถึง ปี พ.ศ. ท่ีรบัแจง้ (13 หลกัเริ่มปลายปี 2559)

DDDDDD,DDDDDDDD หมายถึง ล าดบัที่ไดร้บัแจง้
26



ค าอธิบาย B

AA-B-CCDDDDD   หรือ AA-B-CCDDDDDDDD

มีความหมายดงัน้ี

B หมายถึง ประเภทการจดแจง้ (1,2,3,4) 

- เร่ิมใช ้ประมาณกลางปี 2560

- 1 หมายถึง ผลิต

- 2 หมายถึง น าเขา้

- 3 หมายถึง ผลิต/น าเขา้/แบ่งบรรจุเพ่ือการส่งออก

- 4 หมายถึง ผลิตแบบแบ่งบรรจุ
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เลขที่ใบรับแจ้ง 10-2-5409215

รูปแบบการแสดงเลขที่ใบรบัแจง้เครือ่งส าอาง
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การผลิต/น าเขา้เครื่องส าอางไม่ตรงตามที่จดแจง้

มกัพบประเด็นสถานท่ี หรือ สูตรต ารบั ส่วนประกอบ
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สิ่งที่ผูข้ายเครือ่งส าอางตอ้งท า
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เครื่องส ำอำงปลอม (มำตรำ 29)

1 ฉลำกแจ้งผู้ผลิตปลอม 
แหล่งผลิตปลอม

2
สำรส ำคัญ

> หรือ < 20%

3
- วัตถุท ำเทียม
- ไม่มีสำรส ำคัญตำมที่แจ้ง
- ไม่มีสำรส ำคัญตำมฉลำก

4
ฉลำกแสดงเลขจดแจ้ง แต่ 

ไม่ได้จดแจ้งจริง
ผู้ผลติ น าเข้า รับจ้างผลติ : 1 ปี หรือ  
ปรับ 100,000 
ผู้ขาย : 3 เดือน 30,000

ผลติ น าเข้า รับจ้างผลติ : 2 ปี
200,000

ผู้ขาย : 6 เดือน 50,000 บาท

ม 75

ม 76 31



การโฆษณา

หลกัการโฆษณาเคร่ืองส าอาง

ไม่ตอ้งขออนุญาต ขอ้ความโฆษณา                

ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ยืน่ขอความเห็น            

การโฆษณาฯ
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โฆษณาเครื่องส าอาง 

33



อ านาจพนกังานเจา้หนา้ที่

34
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พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558

36



6

3
1

2

5

4&7

กำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ระดับกระทรวง / กรม

ระดับจังหวัด

ระดับอ ำเภอ

ระดับต ำบล / เมืองพัทยำ เทศบำลนคร 
เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล

เฉพำะ “สถำนที่ขำย และสถำนที่เก็บ

สังกัด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เฉพำะ “เก็บหรือน ำตัวอย่ำงไปตรวจ

วิเครำะห์

กรมศุลกำกร
ปฏิบัติตำม ม.47

เฉพำะน ำเข้ำเพือ่ขำย
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แนวทางการก ากบัดแูลเครื่องส าอาง

38



ขั้นตอนการด าเนินการ

รบัเรื่อง ขออนุมตัิ
หาขอ้มูล    

จดแจง้

สบืคน้พิกดั ขอ้มูล

ผูก้ระท าผิด

ขอ้กฎหมาย
เทคนิคการ

เขา้จุด

เทคนิคการ

ตรวจสอบ

เก็บหลกัฐาน

บนัทึก

สรุปส านวน ต ารวจ อยัการ ศาล
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วิธีสืบคน้

40



41



42



43



44



45
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ขัน้ตอนเตรียมการ

47



รบัเรื่องจากผูบ้ริโภค 

 ผูร้อ้งคือใคร

 รายละเอียดคืออะไร เจออะไรยงัไง

 เก่ียวกบัอะไรบา้งท่ีผิด

 บุคคล

 สถานท่ี

 ผลิตภณัฑ์

 วตัถุประสงคท่ี์รอ้งตอ้งการอะไร
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คิด วิเคราะห ์แยกแยะ

 จะไปท่ีไหน 

 ท่ีจะไปมีนิตสิมัพนัธก์บั อย. หรือไม่ อยา่งไร

 ตอ้งใชอ้  านาจตาม กม. ใด มีอ านาจเพียงใด

 ตอ้งใชเ้อกสารทางราชการใดประกอบ

 อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา

 อ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ี

 หมายศาล
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เขาคือใคร ท าอะไร อยูท่ี่ไหน ท าเม่ือไหร่

 สืบจากอินเตอรเ์น็ต

 สืบจากขอ้มูลการโอนเงิน

 สืบจากฐานขอ้มูลราชการ

 กระทรวงพาณิชย์

 ไปรษณีย์

 อย.
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แนวทางการตรวจสถานท่ีขายเครื่องส าอาง

 ตรวจสอบสถานท่ี ผลิตภณัฑ ์ฉลาก ทดสอบเบ้ืองตน้

 ท าบนัทึกการตรวจสถานท่ี บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง

 แจง้ผูป้ระกอบการทราบถึงผลการตรวจ 

พรอ้มทั้งเซ็นช่ือในบนัทึกตา่ง ๆ 
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การเตรียมทีมเขา้ตรวจสถานที่

 ทีมตรวจตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 ท่าน

 แบ่งงานหนา้ท่ีกนัท า(สลบักนัได)้

 หวัหนา้ชุด 

 ผูส้นบัสนุน

 เตรียมอุปกรณใ์หพ้รอ้ม

 บนัทึก 

 ซอง

 อุปกรณส์ านกังาน

 แผ่นพบั เอกสาร

 บตัร พนง.จนท.

 กลอ้ง/มือถือ 52



เทคนิคการเขา้จุด

 จอดรถห่างเป้าหมาย หรือ ขบัวนผ่านเรว็ ๆ

 ดเูป้าหมายภายนอก หลงั หนา้ ซา้ย ขวา ทางหนีทีไล ่

 หาเบอรโ์ทร สน. ทอ้งที่ หรือ จนท.ปกครอง

 สืบ สอบ จากรา้นคา้ใกล้ๆ  การข่าวในพ้ืนท่ี
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เทคนิคการเขา้จุด

 เขา้สู่เป้าหมาย แนะน าตวั แสดงบตัร แจง้วตัถุประสงค์

 พูดคุยสนทนา ดสูถานการณ ์และความร่วมมือ

 ใหเ้ขาน าเดินตรวจภายในสถานที่โดยรอบ (เก็บภาพน่ิง+ภาพเคล่ือนไหว)

 ตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์เป็นเหตเุขา้ตรวจ

 บนัทึก เก็บหลกัฐาน

 ใชเ้ทคนิคการเจรจา ไกล่เกล่ีย
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เทคนิคการรวบรวมหลกัฐาน

 บุคคล

 สถานที่

 ผลิตภณัฑ์

 ขอ้กฎหมาย

 ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง

 หลกัฐาน

 เจตนา

 บนัทึก
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บนัทึก หลกัฐาน

บนัทึกค าใหก้าร

บนัทึกตรวจสถานท่ี

บนัทึกเก็บตวัอยา่ง
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บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกค าใหก้าร

 วันน้ี เวลาประมาณ......น. พนักงานเจา้หนา้ท่ีดังรายนามขา้งตน้ ได้มา

แสดงตนตอ่หนา้ขา้ฯ เพื่อขอตรวจสอบสถานท่ี....   ซ่ึงขณะตรวจเป็นเวลา

เปิดท าการของรา้นขา้ฯ  โดยมีขา้ฯ น าตรวจและใหก้ารโดยตลอด ดงัน้ี

 ขา้ฯ เป็นต าแหน่ง...........ของสถานท่ีน้ี มีอ  านาจลงนามผูกพันในนาม

........(หรือลงนามแทน......) -----ใคร

 ขา้ฯขอใหก้ารว่า..........ท  าอะไร กบัใคร ท่ีไหน อยา่งไร....

 ขา้ยินดีส่งมอบ ....(เอกสาร หรือใหเ้ก็บตวัอยา่ง)เพ่ือ........
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บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกค าใหก้าร

ขา้ฯ ไดใ้หก้ารไปในขณะที่มีสติสมัปชญัญะครบถว้น มิไดถู้ก

บงัคบัขู่เข็ญใจแตป่ระการใด พนกังานเจา้หนา้ที่มิไดท้  าให้

ทรพัยส์ินของขา้ฯ สูญหายหรือเสียหายหรอืเสื่อมค่าแตป่ระการ

ใด  เจา้หนา้ที่มิไดเ้รยีกรบัหรือยนิยอมรบัทรพัยส์ินใดจากขา้ฯ 

ไดอ้่านดแูละ/หรือฟังดแูลว้ พบว่าขอ้ความถูกตอ้งตรงตาม

ขอ้เท็จจรงิ จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
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บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกตรวจสถานท่ี

 บรรยายแบบนกัเขียน

 หลบัตาเห็นภาพ นานเท่าไรก็นึกออกเป็นภาพเดิม

 ภาพถ่ายเป็นเพียงองคป์ระกอบของค าบรรยาย

 จุดหลกั จุดผิดปกต ิต  าหนิ รูปพรรณ

 ค าบรรยาย มีมิตมิาก สามารถถ่ายทอดใหเ้ห็นหว้งลึกท่ีสุด 

ส่วนภาพถ่ายมิตนิอ้ยกว่า
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บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกตรวจสถานที่

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอาคารพาณิชย ์ขายเครื่องส าอาง

มีตูข้ายเครื่องส าอาง 3 ใบ ดา้นในเป็นที่พกัอาศยั
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บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกตรวจสถานที่

 สถานท่ีแห่งน้ีเป็นอาคารพาณิชย ์1 คูหา หนา้กวา้งประมาณ 4 เมตร ลึกประมาณ 

11 เมตร แบ่งพื้ นท่ีออกเป็นส่วนๆ ทั้งส้ิน 3 ส่วน ดา้นหนา้เป็นประตูเหล็กและ

กระจก เม่ือเดินเขา้ไปภายในรา้นดา้นหนา้ฝัง่ขวาเป็นตูแ้ละชั้นวางเครื่องส  าอางเขา้

มุมฉาก สีขาวคาดชมพู ขนาด1*2 เมตร จ  านวน 5 ตู ้ตรงกลางหอ้งเป็นโตะ๊อ่าง

ลา้งมือ เม่ือผ่านเขา้สูห่อ้งถดัไป เป็นบริเวณพกัผ่อน พบฝัง่ขวาของหอ้งวางโตะ๊ทาน

อาหาร 1 ชุด และเตียงนอนขนาด 5 ฟุต 1 หลงั เม่ือผ่านไปยงัหอ้งดา้นในสุดพบ

ฝัง่ขวาหอ้งเป็นหอ้งน ้า ฝัง่ซา้ยหอ้งเป็นสต็อคชั้นวางเครื่องส าอาง โดยหอ้งน้ีไม่

สามารถทะลไุปสูด่า้นหลงัได้

 ขณะตรวจพบ................... 62



บนัทึก หลกัฐาน

 บนัทึกเก็บตวัอยา่ง

 เครื่องส าอางช่ือ.......เลขท่ีใบรบัแจง้............ฉลากระบุ วิธีใช้

ส่วนประกอบ ค าเตอืน  รุน่ท่ีผลิต วนัเดือนปีผลิต หมดอายุ    ปริมาณ

สุทธิ.........    ผลิตโดย........... เครื่องส าอางมีสี.......บรรจุภายในกระปุก

พลาสตกิสี.....ฝาสี...... ใส่ในกล่องกระดาษ แสดงฉลากสี....... ขนาด

.......xจ  านวน .......กระปุก

 ระบุว่าเก็บไปเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด

 ตรวจวิเคราะห์

 ประกอบการพิจารณา 63



บนัทึก หลกัฐาน

 อยา่ลืมใหส้  าเนา และเซ็นรบัส าเนาแลว้ทุกฉบบั

 ลงนามปิดทา้ยเอกสารทุกรายการ 

 การแกไ้ขตอ้งลงนามโดยผูใ้หก้าร

 ซองเอกสารตอ้งเซ็นช่ือคาดปิดซองดว้ย

 ลงเลขบตัรประชาชนดว้ยทุกครั้งท่ีท  าบนัทึก

 หลกัฐาน

 ภาพถ่าย

 วีดีโอ 64
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ขอขอบคุณ  
www.fda.moph.go.th
www.oryor.com
www.facebook.com/fdathai 
ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย
02-5907277

คุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ
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