เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๔๘
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ๔)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในอันดับที่ ๒๕ แหงบัญชีรายการวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการ
ผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชเปน สวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
อันดับ
๒๕.

ชื่อวัตถุหามใช
เบนโซอิล เพอรออกไซด หรือ ชื่อที่เรียกเปน
อย า งอื่ น แต มี สู ต รโครงสร า งเดี ย วกั น กั บ
เบนโซอิล เพอรออกไซด (benzoyl peroxide
or other name which have the same structural
formula as benzoyl peroxide)

ยกเวน
เบนโซอิล เพอรออกไซด หรือชื่อที่เรียก
เปนอยางอื่น แตมีสูตรโครงสรางเดียวกันกับ
เบนโซอิ ล เพอร อ อกไซด ที่ ใ ช ใ น
ผลิตภัณฑชุดทําเล็บเทียม ใหใชไดใน
ปริมาณไมเกินรอยละ ๐.๗ (หลังจากการผสม)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ ๓๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในอันดับที่ ๓๕ แหงบัญชีรายการวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการ
ผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความใน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชเปน สวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอาง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
อันดับ
๓๕.

ชื่อวัตถุหามใช
ไฮโดรควิโนน (hydroquinone )

ยกเวน
๑. ไฮโดรควิโนน ที่ใ ชใ นผลิตภัณฑ
ประเภทยอ มผม ใหใ ชไดใ นปริม าณ
ไม เ กิ น ร อ ยละ ๐.๓ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘)
พ. ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ไฮโดรควิโนน ที่ใชในผลิตภัณฑ
ชุด ทํา เล็ บเที ยม ให ใ ช ไ ดใ นปริม าณ
ไมเกินรอยละ ๐.๐๒ (หลังจากการผสม)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ ๓๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนอันดับที่ ๓๙, ๔๐ และ ๔๑ ในบัญชีรายการวัตถุที่หามใช
เปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสม
ในการผลิตเครื่องสําอาง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
อันดับ
ชื่อวัตถุหามใช
ยกเวน
๓๙.
ไฮโดรควิโนน เมทิลอีเทอร หรือชื่อที่เรีย ก ไฮโดรควิโนน เมทิลอีเทอร หรือชื่อ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒ ง
อันดับ

๔๐.

๔๑.

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวัตถุหามใช
เปนอยางอื่น แตมีสูตรโครงสรางเดียวกันกับ
ไฮโดรควิโ นน เมทิล อีเทอร (hydroquinone
methylether or other name which have the
same structural formula as hydroquinone
methylether )

๙ มกราคม ๒๕๔๙

ยกเวน
ที่เรียกเปนอยางอื่น แตมีสูตรโครงสราง
เดียวกันกับไฮโดรควิโนน เมทิลอีเทอร
ที่ ใ ช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ด ทํ า เล็ บ เที ย ม
ใหใชไดในปริมาณไมเกินรอยละ ๐.๐๒
(หลั ง จากการผสม) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
เพอร ซั ล เฟต ของแ อม โ ม เนี ย ม หรื อ เพอรซัลเฟต ของแอมโมเนียม หรือ
โพแทสเซียม หรือโซเดียม (persulfates of โพแทสเซี ยม หรื อโซเดียม ที่ ใ ชใ น
ammonium or potassium or sodium)
ผลิตภัณฑประเภทฟอกสีผม ใหใชได
ในปริมาณไมเกินรอยละ ๔๕.๐ (ของ
อนุ มู ล เพอร ซั ล เฟตก อ น ผ ส ม กั บ
ไฮโดรเจน เพอร อ อกไซด ) ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) วัตถุดิบที่ไดจากโค ดังนี้
วัตถุดิบที่ไดจากกะโหลก (skull) รวมทั้ง
สมอง (brain) ตา (eyes) ทอนซิล (tonsils)
ไขสันหลัง (spinal cord) ของโคที่มีอายุตั้งแต
๑๒ เดือนขึ้นไป และลําไสเล็กตั้งแตลําไสเล็ก
ทอนบน (duodenum) ถึงลําไสตรง (rectum)
ของโคทุกชวงอายุ
(๒) วัตถุดิบจากแพะ และแกะ ดังนี้
วัตถุดิบที่ไดจากกะโหลก (skull) รวมทั้ง

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒ ง
อันดับ

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อวัตถุหามใช
สมอง (brain) ตา (eyes) ทอนซิล (tonsils)
ไขสันหลัง (spinal cord) ของแพะ และแกะ
อายุมากกวา ๑๒ เดือน หรือมีฟนแทซี่หนาตัด
(permanent incisor) ขึ้นพนเหงือกแลว และ
มาม (spleen) ของแพะ และแกะทุกชวงอายุ

๙ มกราคม ๒๕๔๙
ยกเวน

ขอ ๔ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

