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ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายน่ารู้ด้านเครื่องส าอาง
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หัวข้อที่จะน าเสนอ

กฎหมายควบคุมเครื่องส าอาง

การควบคุมด้านฉลากของเครื่องส าอาง

การควบคุมเครื่องส าอางอันตราย

สภาพปัญหาเครื่องส าอาง
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สภาพปัญหาเครื่องส าอาง
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รูปที่ 1 รอ้ยละของประเด็นเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบั

เครื่องส าอาง

ที่มา : ศูนยจ์ดัการเรื่องรอ้งเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ พ.ศ.2561

สถานการณส์่วนกลาง
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รูปท่ี 2รอ้ยละความไม่ปลอดภยัของเครื่องส าอาง

(สารหา้มใช)้

รอ้ยละ

รอ้ยละ
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• การใส่สารหา้มใชป้ลอมปนในเครื่องส าอาง

• ลกัลอบผลิต/ขายเครื่องส าอางปลอม

• ลกัลอบน าเขา้สินคา้ผิดกฎหมายผ่านชายแดน

• ขายเครื่องส าอางผิดกฎหมายทางออนไลน์

• โฆษณาเครื่องส าอางเกินจริง

สภาพปัญหา
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พระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง พ.ศ.2558
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คณะกรรมการ
เครื่องส าอาง

ฉลากเครื่องส าอาง การเพิกถอนใบรับจด
แจ้งเครื่องส าอาง

พนักงานเจ้าหนา้ท่ี บทก าหนดโทษ

หมวด

2

การจดแจ้งและการรบั
จดแจ้งเครื่องส าอาง

หมวด

4

การควบคุม
เครื่องส าอาง

หมวด

6

การโฆษณา

หมวด

8

การอุทธรณ์ บทเฉพาะกาล
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มาตรา 4
ในพระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง พ.ศ.2558

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ง 
แบ่งบรรจุ หรือเปลี่ยน ภาชนะบรรจุ

“ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขายด้วย

“ใบรับจดแจ้ง” หมายความว่า ใบแสดงรายละเอียดของ
เครื่องส าอางแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้งออกให้แก่ผู้จดแจ้ง
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มาตรา 4
ในพระราชบญัญตัิเครื่องส าอาง พ.ศ.2558

“ฉลาก” หมายความว่า  รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ 
เกี่ยวกับเครื่องส าอาง ซึ่งแสดงไว้ที่เครื่องส าอาง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 
หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับเครื่องส าอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อและให้
หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับเครื่องส าอาง

“โฆษณา” หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้
ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
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ซโูดโนแมน แอรจูิโนซา

Pseudomonas aeruginosa

สตาฟิโลค็อกคสั ออเรียส

Staphylococcus aureus

แคนดิดา อลับิแคนส์

Candida albicans

คลอสตริเดียม Clostridium spp. 

(เฉพาะเครื่องส าอางผสมสมุนไพร)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดช่ือเครื่องส าอางที่ 

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 เรื่อง ก าหนดช่ือเครื่องส าอางที่ 

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

Ampule หรือ Vial หรืออยูใ่นภาชนะบรรจใุดๆที่ใชเ้ครื่องมือประกอบในการผลกัดนัสารเขา้

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

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดช่ือเครื่องส าอางที่ 

หา้มผลิต น าเขา้ หรือขาย พ.ศ. 2559
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ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตาม ม.6(5) (6) (7) และ (8)(สถานท่ี+เอกสาร)

12



การผลิต/น าเข้าเครื่องส าอางไม่ตรงตามที่จดแจ้ง

มักพบประเด็นสถานที่ หรือ สูตรต ารับ ส่วนประกอบ
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เคร่ืองส าอาง

ต้องมีฉลาก

ไม่ต้องขออนุญาต

ข้อความอนัจ าเป็นครบถ้วน

ฉลากภาษาไทย 

อ่านได้ชัดเจน

ข้อความทีต่รงต่อความจริง 

ไม่ท าให้เข้าใจผดิใน
สาระส าคญัฯ

หลกัการแสดงฉลากเคร่ืองส าอาง

พระราชบัญญัตเิคร่ืองส าอาง พ.ศ. 255814



ฉลากเครื่องส าอาง

ใช้ข้อความภาษาไทย มีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน
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ฉลากของเครื่องส าอาง

01

02

03

ชื่อ และ/หรือชื่อทางการค้าของเครื่องส าอาง

ประเภทหรือชนิด

ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอาง  เรียงล าดับตามปริมาณของสาร
จากมากไปหาน้อย

ข้อความอันจ าเป็นที่ฉลาก
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ฉลากของเครื่องส าอาง

04

05

06

วิธีใช้

ผลิต   : ชื่อ + ที่ตั้งผู้ผลิต
น าเข้า : ชื่อ + ที่ตั้งผู้น าเข้า + ชื่อผู้ผลิต + ประเทศที่ผลิต

ปริมาณสุทธิ

ข้อความอันจ าเป็นที่ฉลาก

07 เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
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ฉลากของเครื่องส าอาง

08

09

10

เดือน ปี ที่ผลิต

เดือน ปี ที่หมดอายุ

ค าเตือน/ข้อแนะน า

ข้อความอันจ าเป็นที่ฉลาก

11 เลขที่ใบรับแจ้ง
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รูปแบบการแสดงเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส าอาง

เลขที่ใบรับแจ้ง 10-2-5409215
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การควบคุมเครื่องส าอาง
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เครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า รับจ้างผลิต ขาย
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เครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้

สถานที่ผลิตหรือภาชนะบรรจุสกปรก ไม่ได้มาตรฐาน

มีสารอันสลายตัวแล้วท าให้เกิดพิษ 

เจอสิ่งแปลกปลอมทั้งหลาย เช่น ตะปู เสี้ยนไม้ 

ปนเปื้อนสารห้ามใช้
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สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง (มาตรา 28)

(4) เครื่องส าอางท่ีมีวตัถุท่ีหา้มใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลิตเครื่องส าอาง ตามมาตรา 6 

(2) **วตัถุท่ีหา้มใช ้ทั้งหมด 1,387 รายการ 

วตัถุที่หา้มใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง_พ.ศ.2559

ปรอท(221)

ไฮโดรควิโนน(1243)

กรดวิตามินเอ(375)

สเตียรอยด์ (300)

ยาปฏิชีวนะ(39)
23

วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง_พ.ศ.2559
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ท าจากที่หนึ่ง แต่แสดงว่า
ท าจากอีกสถานท่ีหนึ่ง

จดแจ้งว่าใส่น้ าผึ้งแท้
• ใส่น้ าผึ้งปลอม
• ไม่ใส่น้ าผึ้ง
• ใส่ไม่ครบตามที่แจ้ง

ตรวจพบว่าใส่สาระส าคัญเกิน
มากกว่า 20% หรือ
น้อยกว่า 20% จากที่จดแจ้งไว้

เอาเลขจดแจ้งคนอื่นมาใช้ 

เครื่องส าอางปลอม
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หลกัการโฆษณาเครื่องส าอาง

ไม่ตอ้งขออนุญาต ขอ้ความโฆษณา                

ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ยืน่ขอความเห็น            

การโฆษณาฯ
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โฆษณาเครื่องส าอาง ม.41
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• การโฆษณาโดยส่ือความหมายว่าผลิตภัณฑไ์ด้รับการรับรองคุณภาพจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ (๑)
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ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ (๒)
มีผลต่อสุขภาพ

• ฟื้นฟูผิวหนังให้
แข็งแรง

• ดูดซับของเสียตกค้าง
ใต้ผิว

• สร้างสมดุลให้ผิว ล้าง
สารพิษ

โครงสร้างของร่างกาย

• เสริมหน้าอก
• สลายไขมัน
• ยกกระชับ ปรับรูป

หน้าเรียว
• กระชับสัดส่วน
• อกฟู รูฟิต

การกระท าหน้าที่ใดๆ ของร่างกาย

• กระตุ้นการสร้าง      
คอลลาเจนและอิลาสติน

• ต่อต้านอนุมูลอิสระ
• ลดการสร้างเม็ดสีผิว
• ลดผมหงอก เร่งการสร้าง

เส้นผมใหม่ให้ดกด า
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ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ (๓)

สรรพคุณรักษาโรค มิใช่จุดมุ่งหมายเครื่องส าอาง
• ป้องกันหรือลดอาการอักเสบของสิว • ทาผิวกายเพื่อไล่ยุง แมลง

• ป้องกันหรือรักษาฝ้า • ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

• แก้ผดผื่นคัน • ชโลมเส้นผมเพื่อก าจัดเหา

• ระงับหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อราที่ผิวหนัง

• ช าระล้างอวิชาต่าง ๆ และเปิดดวงชะตา
ชีวิตเพื่อรับพลังด้านดีให้แก่ผู้ใช้

• รักษาแผลหรือลดอาการอักเสบ
ในช่องปาก
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กระชับภายใน คืนความสาว

บรรเทาช่องคลอดแห้ง

รีแพร์ ช่องคลอดฟิต

เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย

เพิ่มพลังช้างสาร 

แก้ปัญหาไม่แข็งตัว

ลักษณะการโฆษณาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ (๔)
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ขอขอบคุณ  
www.fda.moph.go.th

www.oryor.com
www.facebook.com/fdathai 

ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย
02-5907277

คุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ
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