
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดชือ่  ปรมิาณ  และเงือ่นไขของวตัถุที่อาจใชเ้ปน็สว่นผสมในการผลติเครื่องส าอาง  (ฉบบัที ่ ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
เครื่องส าอางออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นช่องล าดับที่  198 - 200  แห่งบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ล ำดับ ช่ือวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช้ 
และ/หรือ 

กำรน ำไปใช้ 

ควำมเข้มข้น 
สูงสุดใน 

เครื่องส ำอำง 
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   

Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

198 5-Chloro- 
2-(2,4-di-
chloro-
phenoxy)  
phenol 

Triclosan 3380-34-5 1. ยำสีฟัน 
2. สบู่ล้ำงมือ 
3. สบู่ท ำควำมสะอำด

ผิวกำย 
4. สบู่เหลวท ำควำม

สะอำดผิวกำย 
5. ผลิตภณัฑ์ระงับ

กลิ่นกำย  (ไม่ใช่
รูปแบบฉีดพ่น  
(spray)) 

6. แป้งทำหน้ำ 
7. ผลิตภณัฑ์ปกปิด 

ริ้วรอยเฉพำะที่
(Blemish  
concealers) 

8. ผลิตภณัฑ์ท ำควำม
สะอำดเล็บก่อนท ำ
เล็บเทียม 

9. แชมพ ู

0.3% กรณีที่ใช้สำรนี้เป็นวัตถุ
กันเสียในเครื่องส ำอำง  
ให้ปฏิบัติตำมเง่ือนไข 
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยเรื่องวัตถุกันเสีย
ที่อำจใช้เป็นส่วนผสม
ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ล ำดับ ช่ือวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช้ 
และ/หรือ 

กำรน ำไปใช้ 

ควำมเข้มข้น 
สูงสุดใน 

เครื่องส ำอำง 
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   

Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

10. ผลิตภณัฑ์บ ำรุง
เส้นผมชนิด 
ล้ำงออก 

11. ผลิตภณัฑ ์
ท ำควำมสะอำด
ผิวหน้ำ 

น้ ำยำบ้วนปำก 0.2% 

199 Tagetes  
minuta  
flower  
extract 
 
Tagetes  
minuta  
flower   
oil 

Tagetes  
minuta  
flower  
extract 
 
Tagetes  
minuta  
flower   
oil 

91770-75-1 
 
 
 
 

91770-75-1/   
8016-84-0 

ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว
ไม่ต้องล้ำงออก 

0.01% 
(กรณีใช้ร่วมกับ  

Tagetes  patula   
ผลรวมปรมิำณ 
ของ  Tagetes   
ในเครื่องส ำอำง

พร้อมใช้   
ต้องไม่เกิน  
0.01%) 

1.   มีสำร  Alpha  
terthienyl  
(terthiophen)   
ในสำรสกดัหรือน้ ำมัน  
ไม่เกิน  0.35%   
2.   ห้ำมใช้ใน
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้แล้ว 
มีโอกำสรับสมัผสักับ
รังสีอัลตรำไวโอเลต
ธรรมชำติหรือ
สังเครำะห์  
(natural/artificial  
UV  light)  ไดแ้ก ่ 
ผลิตภณัฑ์ป้องกัน
แสงแดด  ผลิตภัณฑ์
ท ำให้ผิวเป็นสีแทน 

ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว  
ล้ำงออก 

0.1% 
(กรณีใช้ร่วมกับ  

Tagetes  patula   
ผลรวมปรมิำณ 
ของ  Tagetes   
ในเครื่องส ำอำง

พร้อมใช้   
ต้องไม่เกิน   
0.01%) 

มีสำร  Alpha  
terthienyl  
(terthiophen)   
ในสำรสกดัหรือน้ ำมัน  
ไม่เกิน  0.35%   
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ล ำดับ ช่ือวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช้ 
และ/หรือ 

กำรน ำไปใช้ 

ควำมเข้มข้น 
สูงสุดใน 

เครื่องส ำอำง 
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   

Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

200 Tagetes  
patula  
flower  
extract 
 
Tagetes  
patula  
flower   
oil 

Tagetes  
patula  
flower  
extract 

 
Tagetes  
patula  
flower   
oil 

91722-29-1 
 
 
 
 

91722-29-1/  
8016-84-0 

ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว
ไม่ต้องล้ำงออก 

0.01% 
(กรณีใช้ร่วมกับ  

Tagetes  
minuta   

ผลรวมปรมิำณ 
ของ  Tagetes   
ในเครื่องส ำอำง

พร้อมใช้   
ต้องไม่เกิน  0.01%) 

1.  มีสำร  Alpha  
terthienyl  
(terthiophen)   
ในสำรสกดัหรือน้ ำมัน  
ไม่เกิน  0.35%   
2.  ห้ำมใช้ใน
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้แล้ว 
มีโอกำสรับสมัผสักับ
รังสีอัลตรำไวโอเลต
ธรรมชำติหรือ
สังเครำะห์  
(natural/artificial  
UV  light)  ไดแ้ก ่ 
ผลิตภณัฑ์ป้องกัน
แสงแดด  ผลิตภัณฑ์
ท ำให้ผิวเป็นสีแทน 

ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว  
ล้ำงออก 

0.1% 
(กรณีใช้ร่วมกับ  

Tagetes  patula   
ผลรวมปรมิำณ 
ของ  Tagetes   
ในเครื่องส ำอำง

พร้อมใช้   
ต้องไม่เกิน  0.01%) 

มีสำร  Alpha  
terthienyl  
(terthiophen)   
ในสำรสกดัหรือน้ ำมัน  
ไม่เกิน  0.35% 

ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย  ผู้น าเข้าเพื่อขาย  หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของ 
วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางล าดับที่  198 - 200  ที่มีการผลิตหรือน าเข้าอยู่ก่อนวันที่ 
ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๓



แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ก าหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

เล่ม ๑๓7 ตอนพิเศษ  151  ง วันที่  26  มิถุนายน  ๒๕๖3 
  หน้า  9 ในตารางล าดับที่  ๑๙๙  ความเข้มสูงสุดในเครื่องส าอางพร้อมใช้  

(w/w)  0.1%  จาก  “กรณีใช้ร่วมกับ  Tagetes  patula  
ผลรวมปริมาณของ  Tagetes  ในเครื่องส าอางพร้อมใช้  ต้องไม่เกิน  
0.01%”  ให้แก้เป็นจาก  “กรณีใช้ร่วมกับ  Tagetes  patula  
ผลรวมปริมาณของ  Tagetes  ในเครื่องส าอางพร้อมใช้    
ต้องไม่เกิน  0.1%”   

  หน้า  10 ในตารางล าดับที่  200  ความเข้มสูงสุดในเครื่องส าอางพร้อมใช้   
(w/w)  0.1%  จาก  “กรณีใช้ร่วมกับ  Tagetes  patula   
ผลรวมปริมาณของ  Tagetes  ในเครื่องส าอางพร้อมใช้  ต้องไม่เกิน   
0.01%”  ให้แก้เป็นจาก  “กรณีใช้ร่วมกับ  Tagetes  minuta   
ผลรวมปริมาณของ  Tagetes  ในเครื่องส าอางพร้อมใช้    
ต้องไม่เกิน  0.1%”   

 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓


