
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การน าเขา้เครือ่งส าอาง 

เพื่อเป็นตัวอยา่ง  เพื่อจัดนทิรรศการ  หรือเพ่ือใช้ในการศึกษา  วิจัย  หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของบุคคล  และเป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการน าเข้าเครื่องส าอางที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบรับจดแจ้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖  (๑๑)  และมาตรา  ๑๖   
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการเครื่องส าอางออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“น าเข้าเพื่อเป็นตัวอย่าง”  หมายความว่า  น าเข้าเครื่องส าอางส าเร็จรูปพร้อมใช้  เพื่อใช้ในการ

พิจารณารูปลักษณะของสินค้า  หรือเพื่อใช้ในการพิจารณาสั่งซื้อ 
“น าเข้าเพ่ือจัดนิทรรศการ”  หมายความว่า  น าเข้าเครื่องส าอางส าเร็จรูปพร้อมใช้  เพ่ือใช้ใน  

งานแสดงสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์  หรือจัดกิจกรรมให้บุคคลเข้าชม   
“น าเข้าเพ่ือใช้ในการศึกษา  วิจัย”  หมายความว่า  น าเข้าเครื่องส าอางส าเร็จรูปพร้อมใช้    

เพื่อการศึกษา  ค้นคว้าหาข้อมูลตามหลักวิชาการ  ทั้งที่กระท าต่อมนุษย์  หรือไม่ก็ตาม 
“น าเข้าเพ่ือวิเคราะห์ทางวิชาการ”  หมายความว่า  น าเข้าเครื่องส าอางส าเร็จรูปพร้อมใช้    

เพื่อการตรวจในห้องปฏิบัติการ  ทั้งที่กระท าต่อมนุษย์  หรือไม่ก็ตาม   
ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะน าเข้าเครื่องส าอางเพ่ือเป็นตัวอย่าง  เพ่ือจัดนิทรรศการ  หรือเพ่ือใช้ 

ในการศึกษา  วิจัย  หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง
ตามมาตรา  ๑๔  โดยให้ยื่นค าขอน าเข้าเครื่องส าอาง  แล้วแต่กรณี  ตามแบบ  ค.ค.  ๑  แนบท้าย
ประกาศนี้   พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่ก าหนด  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข   
แนบท้ายประกาศนี้   และช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ผู้ยื่นค าขอส่งมอบ  หากครบถ้วนถูกต้อง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการแจ้งการน าเข้า
เครื่องส าอาง  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ยื่นค าขอและเอกสารหรือหลักฐานในช่องทาง  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเพ่ือเป็นตัวอย่าง  หรือเพ่ือจัดนิทรรศการ  ให้ยื่นค าขอและเอกสารหรือหลักฐาน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส านักด่านอาหารและยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ 
ยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(2) กรณีเพ่ือใช้ในการศึกษา  วิจัย  หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ  ให้ยื่นค าขอและเอกสารหรือ
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่  ณ  ส านักควบคมุเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การนําเข้าเคร่ืองสําอาง 

เพ่ือเป็นตัวอย่าง เพ่ือจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการนาํเขา้เคร่ืองสําอาง 

๑. เอกสารเกี่ยวกับผู้ย่ืนคําขอเพื่อการนําเข้า 
(๑) กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นบุคคลธรรมดา 

 (ก) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 
 (ข) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 (ค) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบให้ผู้อ่ืนกระทําการแทน)  

(๒) กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  
 (ค) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบให้ผู้อ่ืนกระทําการแทน) 

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามวัตถุประสงค์การนําเข้า 
วัตถุประสงค ์ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

๑. นําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่าง 
 

๑. เป็นเครื่องสําอางสําเร็จรูปพร้อมใช้ และมีจํานวนไม่เกินรายการละ ๖ ช้ิน 
รวมทั้งสิ้นครั้งละไม่เกิน ๓๐ ช้ิน 
๒ . หากมีปริมาณเกินรายการละ ๖ ช้ิน ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อม
หลักฐานประกอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
๓. นําเข้าแต่ละรายการเดิมได้ไม่เกินสามคร้ัง  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑. รูปภาพ หรือฉลาก หรือเอกสารอ่ืน ที่แสดงรายละเอียดเคร่ืองสําอาง 
๒. สําเนาบัญชีราคาสนิค้า (invoice) หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงรายการสินค้าที่นําเข้า
 

๒. นําเขา้เพื่อจัดนทิรรศการ 
 

๑. เป็นเคร่ืองสําอางสําเร็จรูปพร้อมใช้ และมีจํานวนไม่เกินรายการละ ๑๒ ช้ิน  
๒. หากมีปริมาณเกินรายการละ ๑๒ ช้ิน ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพรอ้มหลกัฐาน 
ประกอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นรายกรณี 
๓. ต้องมีหนังสือรับรองการทําลายเครื่องสําอางทั้งหมดหลังสิ้นสุดการจัดนิทรรศการ 
หรือหนังสือรับรองจากผู้นําเข้าว่าจะส่งกลับภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด  
งานนิทรรศการ และเก็บข้อมูลไว้สําหรับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ  
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑. รูปภาพ หรือฉลาก หรือเอกสารอ่ืน ที่แสดงรายละเอียดเคร่ืองสําอาง 
๒. หนังสือจากผู้จัดนิทรรศการยืนยันการเข้าร่วมและสถานที่แสดงนิทรรศการ 
๓. สําเนาบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือหลกัฐานอื่นทีแ่สดงรายการสินค้าทีนํ่าเข้า



 

๒ 
 

วัตถุประสงค ์ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
๓. นําเขา้เพื่อใช้ในการศกึษา 
วิจัย  

๑. ปริมาณการนําเข้าต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษา วิจัย 
๒. สูตรส่วนประกอบต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับ
รายการสารด้านเครื่องสําอาง หากไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ต้องแนบผลการประเมินความปลอดภัยประกอบการพิจารณา เป็นรายกรณี 
๓. สูตรส่วนประกอบต้องไม่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมการผลิตเคร่ืองสําอาง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ช่ือวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตเคร่ืองสําอาง  
๔. กรณีที่ทําการศึกษา วิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ เพ่ือศึกษา วิจัย ด้านคลินิก หรือการทดสอบประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภัย ต้องแสดงหลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  
    ๔.๒ เพ่ือศึกษาวิจัยนอกเหนือจาก ข้อ ๔.๑ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดง
หลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑. ระเบียบวิธีการศึกษา วิจัย  
๒. เอกสารสูตรส่วนประกอบ (กรณีการศึกษา วิจัยในมนุษย์) 
๓. หลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
๔. สําเนาบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงรายการสินค้าที่นําเข้า 
 

๔ . นํ าเข้ าเพื่ อ วิ เคราะห์  
ทางวิชาการ  
 

๑. ปริมาณนําเข้าสอดคล้องตามแผนการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากระยะเวลา
ในการศึกษา วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ จํานวนหรือปริมาณที่ใช้ต่อครั้งในการทดสอบ 
๒. ต้องทําลายเครื่องสําอางทั้งหมดหลังสิ้นสุดการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล
เก็บไว้สําหรับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่  
๓. กรณีการวิเคราะห์ทางวิชาการในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ต้องแสดงหลักฐาน
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนการวิเคราะห์  
๒. หลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
๓. สําเนาบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือหลกัฐานอื่นทีแ่สดงรายการสินค้าทีนํ่าเข้า 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 

คําขอนําเข้าเคร่ืองสําอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เพ่ือจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ 
 

 
 เขียนท่ี………………………………………………………………………..……… 

       วันท่ี…………………………….…………………..………………...………………. 

ข้าพเจา้…….……………………………........……………….. อายุ………..…..ปี  สญัชาติ…………..…...…….……โทรศัพท์.............................. 

มีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี………………………….................……. ออกให ้ณ …………………………...…………………………..………………………. 

ขอนําเข้าเครื่องสําอางในนามของ…………………………………………………………….…. โดยม…ี…………………..…………...………………………………… 

เป็นเจ้าของ/ผู้ดาํเนินการ ณ สถานท่ีนําเข้า เลขท่ี……………..…… ตรอก/ซอย………………….........…………………………………………………..……. 

ถนน…………………..…………………………...… ตําบล/แขวง…………..………………………………………….อําเภอ/เขต…………………………………………..…………… 

จังหวัด………….……..………………..….…….. รหัสไปรษณีย์……………………………..…………….…. โทรศัพท์………………………………........... มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์การนําเข้า (Purpose of importation) 
         เพื่อเป็นตัวอย่าง (Imported as a sample) ให้แนบเอกสาร ดังน้ี (Attached  document)  

- รูปภาพ หรือฉลาก หรือเอกสารอื่น ท่ีแสดงรายละเอียดเครื่องสําอาง  
(Pictures or labels or other document(s) containing cosmetic information) 
 

         เพื่อจัดนิทรรศการ (Imported for exhibition) ให้แนบเอกสาร ดังน้ี (Attached  document)  
- รูปภาพ หรือฉลาก หรือเอกสารอื่น ท่ีแสดงรายละเอียดเครื่องสําอาง  
(Pictures or labels or other document(s) containing cosmetic information) 

      - หนังสือจากผู้จัดนิทรรศการยืนยันการเข้าร่วมและสถานท่ีแสดงนิทรรศการ (Exhibitor/Vendor participation Confirmation 
letter and  exhibition venue) 

 

   เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย (Imported for education or research) ให้แนบเอกสาร ดังน้ี (Attached  document)  
- ระเบียบวิธีการศึกษา วิจัย (Education or Research protocol) 
- เอกสารสูตรส่วนประกอบ (กรณีการศึกษา วิจัยในมนุษย์) 
(Cosmetic ingredient formula (For education or research in human)) 
- หลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Review Committee approval letter) 
 

   เพื่อวิเคราะห์ทางวิชาการ (Imported  for analysis) ให้แนบเอกสาร ดังน้ี (Attached  document) 
 - เอกสารระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัแผนการวิเคราะห์ (Analysis protocol) 

- หลักฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Review Committee approval letter) 
 
 

เลขรับท่ี………………………………………………… 
ลงวันท่ี…………………………………………………. 
ผู้รับคําขอ……………………………………………… 

(Date) 

(Application form for the cosmetic product to be imported for sample, exhibition, education, research or analysis) 

(Date) 

(Name of Applicant) (Age) (Nationality) 

(Identification card No.) (Issued at) 

(Importing on behalf of ) (Please specify authorized person)

(Address) (Soi) 

(Street) 

(Province) 

(Sub-district) (District) 

(Postal code) (Phone/Mobile) 

(Phone /Mobile) 

แบบ ค.ค. ๑

(Officer’s signature) 

        (Issued  at) 



 

๔ 
 

 
 

2. รายการเครื่องสําอางท่ีขอนําเข้า (List of Imported cosmetics) มีดังน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………..........................................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
บัญชีราคาสินค้า (Invoice)  เลขท่ี…………………………………….….…………………….…ลงวันท่ี………………………..…………………………………  
หรือ (or) 
หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงรายการสินค้าท่ีนําเข้า …………………………………..…………………………………………………………………………………...... 
(other evidence (s) showing list of the imported products) 

3. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้า ได้แนบหลกัฐานต่างๆ มาด้วยดงัน้ี (I have attached the followings, together with this application) 
          กรณีผู้ย่ืนคําขอเปน็บุคคลธรรมดา (For individual)    

  (1) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ (Identification card of applicant) 
 (2) สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ (ถ้ามี) (Certified Copy of commercial registration certificate) (If any) 
  (3) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบให้ผู้อื่นกระทําการแทน) (Power of attorney (applicable))  

          กรณีผู้ย่ืนคําขอเปน็นิติบุคคล (For Juristic person)    
 (1) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ (Identification card of applicant)  

 (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (Certified copy of corporate registration issued not 
more than 6 months) 
  (3) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบใหผู้้อื่นกระทําการแทน) (Power of attorney (applicable)) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนําเครื่องสําอางไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีขอนําเข้าเท่าน้ัน  หากฝ่าฝืนยินดีให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
( I hereby certify that the cosmetics shall be specifically used for the particular purpose as described in the request            

for importation. I agree that failure to do so shall be subject to legal action.)  

 

 

 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ) ………………….…….…………………..……........ (ผู้ย่ืนคําขอ) 
                          (Signature)                 (Applicant) 

                              (.............................................................)                       
   

(Invoice No.) (Date) 

 

 

สําหรบัเจ้าหนา้ที่บันทึก 
เลขที่รับแจ้ง................................................................................... 
วันที่............................................................................................... 

การรับแจ้งการนําเข้าเครื่องสําอางเพ่ือเป็นตัวอย่าง เพ่ือจัดนิทรรศการ หรือเพ่ือใช้ในการศึกษา วิจัย 
หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ    

 
หมายเหตุ การรับแจ้งการนําเข้าเคร่ืองสําอางน้ี ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีลายมือช่ือผู้รับแจ้ง 
 


