หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสาอาง(เพิ่มเติม)
๑. กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยำยน
๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ที่ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำง(ทั้งที่ยื่นเป็นเอกสำรที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ
และยื่นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต) จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมคำขอจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียม
ใบรับจดแจ้งกำรผลิตเพื่อขำย กำรนำเข้ำเพื่อขำย หรือกำรรับจ้ำงผลิต ฉบับละ ๙๐๐ บำท (กรณีวิสำหกิจชุมชน
ที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ค่ำธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๕๐๐ บำท)
ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/InterestingLaws/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/28.pdf

๒.กำรยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอำงเป็นเอกสำรที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำย
เพื่อบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ e-submission ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บ
จำกผู้ยื่นคำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Shared%20Documents/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A.%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2077_2559/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8
%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%20
%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E
0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF).pdf

๓. กำรกำกับดูแลผ้ำอนำมัย
๓.๑ ผ้ำอนำมัยชนิดที่ใช้ภำยนอก (Sanitary napkins) จัดเป็นเครื่องสำอำง ต้องจดแจ้งก่อนผลิตหรือนำเข้ำ
๓.๒ ผ้ำอนำมัยชนิดสอด(Tampon) เคยจัดเป็นเครื่องสำอำงตำมพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ เนื่ องจำกปั จจุ บั น พระรำชบั ญ ญั ติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกยกเลิ กไปแล้ว และใช้ พระรำชบัญ ญั ติ
เครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน ซึ่งวิธีใช้ของผ้ำอนำมัยชนิดสอดไม่สอดคล้องกับนิยำมของเครื่องสำอำง ตำม
มำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น ปัจจุบันผ้ำอนำมัยชนิดสอดจึงไม่จัดเป็น
เครื่องสำอำง
อนึ่ง คณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนเครื่องสำอำงและคณะกรรมกำรเครื่องสำอำงมีควำมเห็นว่ำ สมควร
กำกับดูแลผ้ำอนำมัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอำงต่อไป ดังนั้น จำเป็นต้องออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้
ผ้ำอนำมัยชนิดสอดจัดเป็นเครื่องสำอำง(ตำมมำตรำ ๔(๓)แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ.๒๕๕๘) ให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะกำกับดูแลผ้ำอนำมัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอำงได้
๔. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำขำหนีบเพื่อลดกำรเสียดสีขณะปั่นจักรยำน
๔.๑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ท ำบริ เวณขำหนี บ เพื่ อ ลดกำรเสี ย ดสี ข ณะปั่ น จั ก รยำน ที่ มี รำยละเอี ย ดของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ขัดกับกฎหมำยด้ำนเครื่องสำอำง เช่น สำรในสูตรไม่ขัดกับรำยกำรสำรด้ำนเครื่องสำอำง ไม่มีคำที่
ห้ำมใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ พิจำรณำได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ เพื่อปกป้อง
ดูแลผิ ว หนั งบริเวณนั้ น ให้ อยู่ ในสภำพดี สอดคล้ องกับนิ ยำมของเครื่องส ำอำงตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ สำมำรถรับจดแจ้งเป็นเครื่องสำอำงได้
๔.๒ กรณีที่ฉลำกผลิตภัณฑ์ตำมข้อ ๔.๑ ปรำกฏข้อควำมที่ทำให้เข้ำใจว่ำผลิตภัณฑ์นั้นสำมำรถป้องกัน
กำรเกิดบำดแผล (prevent saddle sores, chaffed wounds , blisters) ป้องกันกำรติดเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อ รำ (prevent bacterial and fungal infections) ป้ องกัน กำรอักเสบ (prevent inflammation) หรือ

ข้อควำมอื่น ๆที่สื่อควำมหมำยในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์นั้นจะเข้ำข่ำยเป็นยำ ไม่สำมำรถรับจดแจ้งเป็น
เครื่องสำอำง
๔.๓ ไม่ รั บ จดแจ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค ำว่ ำ CHAFE/ CHAFED/ CHAFFING/ ANTI-CHAFE/ ANTICHAFING/WOUNDS/SADDLE SORES/SORES/BLISTERS เป็ นส่ วนหนึ่ งของชื่อผลิ ตภัณ ฑ์ เพรำะจะท ำให้
เข้ำใจว่ำผลิตภัณฑ์นั้นมีสรรพคุณทำงยำตำมข้อ ๔.๒
๕. ผลิตภัณฑ์ถุงมือ ถุงเท้ำ และผ้ำพันคอ ที่มีส่วนผสมของสำรบำรุงผิว ไม่เข้ำข่ำยเป็นเครื่องสำอำง เนื่องจำก
นิ ย ำมของ “เครื่ อ งส ำอำง”ตำมมำตรำ ๔(๑) แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งส ำอำง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมำยถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ รวมทั้งฟันและเยื่อบุในช่องปำก เพื่อควำมสะอำด ควำม
สวยงำม แต่งกลิ่นหอม แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย
๖. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดฟัน และเช็ดในช่องปำก สำหรับบุคคลทั่วไปใช้ทำควำมสะอำดโดยไม่ต้องใช้น้ำ จัดเป็น
เครื่องสำอำง
๗. ผลิตภัณฑ์กำวติดตำสองชั้น ให้ใช้โดยนำกำวทำบริเวณตำข่ำยแล้ววำงที่เปลือกตำ เพื่อทำให้เห็นเป็นตำสองชั้น
จัดเป็นเครื่องสำอำง
๘.ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทน้ำหอม
๘.๑ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ใช้กับส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ เพื่อแต่งกลิ่นหอม จัดเป็นเครื่องสำอำง
และเนื่องจำกกลิ่นเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ดังนั้น กำรจดแจ้งน้ำหอมแต่ละกลิ่นให้
จดแจ้งเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว ไม่ให้จดแจ้งในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์เดี่ยวต่ำงสีต่ำงกลิ่น
๘.๒ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่ใช้กับเสื้อผ้ำหรือน้ำหอมปรับอำกำศ ไม่จัดเป็นเครื่องสำอำง
๙. ERASER เป็นคำที่ห้ำมใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย ตกแต่ง ทำควำมสะอำด และฟอกสีผม

๑๐ Ethyl acetylaminopropionate เป็นสำรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ ๒ ต้องขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ และแสดงระยะเวลำในกำรป้องกันยุงไว้ที่ฉลำกด้วย แต่ในขณะเดียวกันสำรนี้ สำมำรถนำมำใช้เป็น
ส่วนผสมในในเครื่องสำอำงได้ โดยมีหน้ำที่ skin conditioning หรือ surfactant ดังนั้น ในกำรพิจำรณำรับ
จดแจ้งเครื่องสำอำงที่มีสำรนี้เป็นส่วนผสม จะต้องมีควำมชัดเจนว่ำผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องสำอำง ไม่มีกำรใช้
สำรนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรไล่ยุง
๑๑ Ethyl tosylamide เป็ น สำรที่ ส หภำพยุ โ รป เคยพิ จ ำรณ ำว่ ำ เข้ ำ ข่ ำ ยเป็ น วั ต ถุ ที่ ห้ ำ มใช้ ใ นกลุ่ ม
Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more
H-atoms of the -NH2 groups) and their salts แต่ปัจจุบันสหภำพยุโรปได้มีกำรพิจำรณำทบทวนแล้ว มี
ควำมเห็ น ว่ำ สำร Ethyl tosylamide สำมำรถใช้ส ำรนี้ในเครื่องส ำอำงได้ โดยทำหน้ำที่เป็ น Film Former
/Plasticiser

๑๒. ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้สำร Triclosan เพื่อเป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอำง โดยอนุญำต
ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์บำงประเภทเท่ำนั้น ดังนี้
ชื่อสำร
Triclosan

CAS No
3380-34-5

ควำมเข้มข้นสูงสุด
0.3%

0.2%

เงื่อนไข
ให้ใช้ได้เฉพำะผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
1.ยำสีฟัน
2.สบู่ล้ำงมือ
3.สบู่ทำควำมสะอำดผิวกำย
4.สบู่เหลวทำควำมสะอำดผิวกำย
5.ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกำย(ไม่ใช่รูปแบบสเปรย์)
6.แป้งทำหน้ำ
7.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป กปิ ด ริ้ ว รอยเฉพ ำะที่ (Blemish
concealer)
8.ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดเล็บก่อนทำเล็บเทียม
9.แชมพู
10.ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมชนิดล้ำงออก
11.ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหน้ำ
ให้ใช้ได้เฉพำะในน้ำยำบ้วนปำก

ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fda.moph.go.th/cosmetic
****************************

๑๒. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Dimeticone ใช้ชโลมเส้นผมเพื่อกำจัดเหำและไข่เหำ ด้วยกลไกกำรออกฤทธ์
ทำงกำยภำพ(รบกวนระบบกำรกำจัดน้ำโดยกำรเคลือบตัวเหำ ทำให้ไม่สำมำรถกำจัดน้ำส่วนเกินออกได้) ไม่
จัดเป็นเครื่องสำอำง แต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์
๑๓. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อม กลั้ว บ้วนปำก เพื่อให้ควำมชุ่มชื้น หล่อลื่น และทำควำมสะอำดช่องปำก สำหรับผู้ที่มี
อำกำรปำกและคอแห้ ง (hyposalivation, xerostomia) หรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ กำรรั ก ษำภำวะเยื่ อ บุ อั ก เสบ
(mucositis) อั น เนื่ อ งมำจำกกำรฉำยรั งสี ห รื อ ได้ รั บ chemotherapy ไม่ จั ด เป็ น เครื่ อ งส ำอำง แต่ จั ด เป็ น
เครื่องมือแพทย์
๑๔ ผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกกำรออกฤทธิ์ทำงกำยภำพ ใช้เพื่อฟื้นฟูผิวหนัง ลดอำกำรเจ็บปวดและปกป้องไม่ให้ผิว
แตกแห้ ง ผิ ว ถลอก ผิ ว ไหม้ หรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ รังสี รัก ษำ(Radiotherapy) ไม่ จั ด เป็ น เครื่ อ งส ำอำง แต่ จั ด เป็ น
เครื่องมือแพทย์
๑๕.แผ่นปิดที่มีกลไกกำรออกฤทธิ์ทำงกำยภำพ ช่วยให้ควำมชุ่มชื้น ใช้เพื่อลดกำรอักเสบ เช่น ผิวแห้ง(Dry) คัน
(itching) ปริแตกเป็ น แผ่ น (flaking) ลอก(peeling) ระคำยเคือง (irritated) เจ็บ(pain) แดง(redness) ร้อน
(heat) อัน เกิดจำกกำรได้รับรังสี (radiation therapy) หรือได้รับบำดเจ็บจำกกำรเผำไหม้( first or second
degree burn)ไม่จัดเป็นเครื่องสำอำง แต่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์
๑๖. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเจลบรรจุในถุงใช้ประคบใบหน้ำหรือรอบดวงตำ ไม่จัดเป็นเครื่องสำอำง แต่จัดเป็น
เครื่องมือแพทย์ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เพื่อกำยภำพบำบัด
๑๗. ผ้ ำอ้ อมส ำหรับ ผู้ ใหญ่ (Adult diapers) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ กับ ผู้ มี ควำมผิ ด ปกติในระบบขับ ถ่ ำย เช่ น
ปัสสำวะเล็ด จัดเป็นเครื่องมือแพทย์
๑๘. ผ้ำอ้อมสำหรับเด็ก(Diaper) /แผ่นซับน้ำนม (Disposible breast pad)เป็นสินค้ำทั่วไป ไม่อยู่ในกำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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