พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.
๒๕๓๕”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑)

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗

(๒)

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องสําอาง”

หมายความวา

(๑)

วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวย
วิธีอื่นใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความ
สวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง
แตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย
(๒)

วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ

(๓)

วัตถุอื่นทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง

หรือ

“ภาชนะบรรจุ”

หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหอเครื่องสําอาง

โดยเฉพาะ
“ฉลาก”

หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ เกี่ยวกับ
เครื่องสําอางซึง่ แสดงไวที่เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับ
เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใช
ประกอบกับเครื่องสําอาง
“ผลิต”

หมายความวา ทํา ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ

เปลี่ยนภาชนะบรรจุ
“นําเขา”
“ขาย”

หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

หมายความวา จําหนาย จายแจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชนใน
การคาและหมายความรวมถึงมีไวเพื่อขายดวย

“สถานที”่

หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคารและหมายความรวมถึง

บริเวณสถานที่ดวย
“คณะกรรมการ”
“เลขาธิการ”

หมายความวา คณะกรรมการเครื่องสําอาง

หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

“พนักงานเจาหนาที”่

หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตั ิการตาม

พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ เพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๑)

กําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ซึ่ง
การผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขาย ตองไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๖ เสียกอน
(๒)

กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุม ซึ่งการผลิต
เพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๒๗
(๓)

กําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางที่หามผลิต นําเขา

(๔)

กําหนดชื่อวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง

(๕)

กําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิต

(๖)

กําหนดชือ่ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก

หรือขาย

เครื่องสําอาง

เครื่องสําอางที่จะกําหนดเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองเปนเครื่องสําอางที่
อาจเปนอันตรายรุนแรงตอผูใ ช หรือมีสวนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจกอใหเกิด
อันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล

กอนออกประกาศตามมาตรานี้ ใหมีการรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของประกอบดวย ตามควรแกกรณี เวนแตจะเปนเรือ่ งเรงดวนหรือมีเหตุจําเปน
ที่ไมอาจปฏิบตั ิไดเชนนัน้

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการเครื่องสําอางคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค* อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรม
วิทยาศาสตรบริการ อธิบดีกรมศุลกากร ผูแ ทนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดาํ รงตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคนเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินหกคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขา
หรือจําหนายเครื่องสําอางไมเกินสองคนเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการสองคน

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ
(๑)

ตาย

(๒)

ลาออก

(๓)

รัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนสมรรถภาพ
(๔)

เปนบุคคลลมละลาย

(๕)

เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ

(๖)

ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอนื่
เปนกรรมการแทนได และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบตั ิหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
(๑)

เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบตั ิการตามมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ หรือ

มาตรา ๓๕
(๒)

ใหคําแนะนําหรือความเห็นในการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ เวนแตกรณีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม
(๓)

ใหคาํ แนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง

(๔)

ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ศึกษา หรือวิจยั เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดาํ เนินงานของคณะอนุกรรมการได
ตามความเหมาะสม

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบตั ิหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๑ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใด เพื่อประกอบการพิจารณาได

มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษตามมาตรา ๕ (๑) เวนแตเลขาธิการจะรับขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางนั้นแลว
บทบัญญัติวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับผูไ ดรับอนุมัตใิ หจดั ตั้งรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่นําเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเขามาเพื่อขายในรานคาปลอดอากร
แตในการนี้รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑและวิธีการอยางหนึ่งอยาง
ใดใหตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือปองกันการฝาฝนหรือหลบเลี่ยงบรรดา
กฎหมายที่เกี่ยวของได

มาตรา ๑๔ การผลิตหรือนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเพือ่
การศึกษาวิเคราะหทางวิชาการหรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอน และใหผลิตหรือนําเขาไดตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และตองปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย

มาตรา ๑๕ ผูขอขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองยื่นคําขอ สงมอบ
ตัวอยาง และแจงรายละเอียดของเครื่องสําอางตอพนักงานเจาหนาทีต่ ามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดสิ่งที่ผูขอขึ้นทะเบียนตองนํามาแสดงโดย
ครบถวน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อขึน้ ทะเบียนไวดว ย

มาตรา ๑๖ การขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหระบุสาระสําคัญ
ดังตอไปนีไ้ วในทะเบียน
(๑)

ชื่อและสถานประกอบการของผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขาย

(๒)

ชื่อทางการคาของเครื่องสําอาง

(๓)

สารสําคัญและวัตถุอนื่ ที่ใชเปนสวนผสม

(๔)

กระบวนการผลิต

(๕)

วิธีการวิเคราะห

(๖)

สถานที่ผลิต เครื่องมือและเครื่องใชในการผลิตสําหรับกรณีผูผลิตเพื่อขาย

(๗)

วิธีการเก็บรักษา

(๘)

ภาชนะบรรจุ

(๙)

ฉลากที่มีการควบคุมตามมาตรา ๕ (๖)

เครื่องสําอางควบคุมพิเศษของผูขอขึ้นทะเบียนรายเดียวกันที่แตกตางกันเพียงใน
สวนของชื่อทางการคา สี ขนาดบรรจุ หรือสวนที่มิใชสาระสําคัญประการอื่นที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหขึ้นทะเบียนรวมกันใน
ทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเดียวกัน

มาตรา ๑๗ คาใชจา ยในการวิเคราะหหรือตรวจสอบตางๆ เพื่อการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหผูขอขึ้นทะเบียนชําระตามการใชจายและภาระที่เกิดขึ้นจริง

มาตรา ๑๘ ใหเลขาธิการมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษถา
คณะกรรมการเห็นวา
(๑)

เครื่องสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) หรือ (๓)

(๒)

เครื่องสําอางนั้นใชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิด

จากความจริง หรือ
(๓)

เครื่องสําอางที่ใชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือสอไป
ในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย
(๔)

สถานที่ผลิต เครื่องมือและเครื่องใชในการผลิตของผูผลิตเพื่อขายไมถูกตอง
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๙ ถาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให
ผูผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงาน
เจาหนาทีภ่ ายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบสําคัญและการออกใบแทนใบสําคัญใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ผูขอขึ้นทะเบียนอาจขอแกไขรายการเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่ขึ้น
ทะเบียนไวแลวไดโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและให
นํามาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ เครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายใดทีไ่ ดขึ้นทะเบียนไวแลวหากตอมา
ปรากฏวาเครือ่ งสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เลขาธิการโดยคําแนะนําหรือ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางนั้นได

มาตรา ๒๒ ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขาย ตองผลิตหรือนําเขา
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหตรงตามทีไ่ ดขึ้นทะเบียนไว
ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองผลิต และมีสถานที่ผลิตเครื่องมือ
และเครื่องใชในการผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การนําเขาเครือ่ งสําอางควบคุมพิเศษทุกครั้ง ตองจัดใหมีเอกสารประกอบการ
นําเขาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้เมื่อพนักงานศุลกากรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตรวจปลอยใหนําเขาแลว ใหจดั สงเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยไมชักชา

มาตรา ๒๓ ถาผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายใดจะเริ่ม
ประกอบการผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางดังกลาวเมื่อใด ผูน ั้นตองแจงใหเลขาธิการทราบกอน

ตั้งแตมีการแจงตามวรรคหนึง่ ผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแจงหยุดการประกอบการผลิตหรือการนําเขา
ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมรายปภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีก
รอยละหาตอเดือน และใหเลขาธิการเตือนใหมีการชําระคาธรรมเนียมรายปและเงินเพิ่มภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการชําระใหถูกตองใหเลขาธิการ
เพิกถอนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนัน้ เสีย

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูผลิตเพือ่ ขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๒ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผูนนั้ ระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองได
และใหมีอํานาจประกาศการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามดังกลาวใหประชาชนทราบ เพือ่ ประโยชนแก
การคุมครองผูบ ริโภคได ตามควรแกกรณี

มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่มิไดขึ้นทะเบียนหรือ
ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนแลว เวนแตเปนการขายในรานคาปลอดอากรโดยผูด ําเนินการรานคา
ปลอดอากรซึ่งไดปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓
วรรคสอง

มาตรา ๒๖ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อการควบคุม เลขาธิการมีอาํ นาจออกคําสั่ง
ดังตอไปนี้
(๑)

ใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
รายงานรายละเอียดของการดําเนินการเกีย่ วกับเครื่องสําอางที่ตนไดผลิตหรือนําเขา
(๒)

ใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดสง
ตัวอยางของเครื่องสําอางทีต่ นไดผลิตหรือนําเขา

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการคุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดปริมาณของสวนประกอบสําคัญของเครื่องสําอาง

ควบคุมตามมาตรา ๕ (๒) ได และจะกําหนดภาชนะบรรจุ หลักเกณฑ วิธีการผลิต วิธีการนําเขา
หรือวิธีการเก็บรักษาเพื่อใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมปฏิบัตดิ วยก็
ได

มาตรา ๒๘ ผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอาง
ควบคุม ตองปฏิบัตดิ ังนี้
(๑)

แจงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และสถานทีผ่ ลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสําอาง

(๒)

แจงชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอางที่ตนจะผลิตหรือนําเขา

(๓)

แจงปริมาณของสวนประกอบสําคัญของเครื่องสําอางนั้น

แลวแตกรณี

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม ตองปฏิบตั ติ ามประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗
ใหนําความในมาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖
มาใชบังคับแกการผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ ในกรณีมีการกําหนดวัตถุใดที่อาจใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง
ไดตามมาตรา ๕ (๕) ใหถือวาการใชวัตถุดังกลาวในเครื่องสําอางเปนการปฏิบตั ิทชี่ อบดวย
กฎหมายแลวโดยไมตองอยูในบังคับของบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอีก
วัตถุใดที่มีการกําหนดเปนวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางได
ตามมาตรา ๕ (๕) ถาตอมาไดมีการประกาศวัตถุนั้นเปนวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอางตามมาตรา ๕ (๔) ประกาศดังกลาวจะใชบงั คับไดเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศ เวนแตกรณีที่จะเปนอันตรายรายแรงตอผูใช จะมีการกําหนดใหใชบังคับโดย
ทันที หรือมีกําหนดจะใชบังคับนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได

มาตรา ๓๐ ฉลากของเครื่องสําอางที่มีการควบคุมตามมาตรา ๕ (๖) จะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑)

ใชขอความที่ตรงตอความจริง และไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
(๒)

ตองระบุขอความอันจําเปน ซึ่งหากมิไดกลาวเชนนัน้ จะทําใหผบู ริโภคเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๓๐
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนาํ เขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุม
ฉลากเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไขฉลากนัน้ ใหถูกตอง

มาตรา ๓๒ ผูประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีการ
ควบคุมฉลาก อาจขอใหเลขาธิการใหความเห็นในฉลากที่ประสงคจะใชนั้นได
การขอความเห็น คาปวยการ และระยะเวลาในการใหความเห็นใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๓๓ เครื่องสําอางทีม่ ีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช
(๑)

เครื่องสําอางที่มีสารที่อาจเปนอันตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย

(๒)

เครื่องสําอางที่มีวัตถุทหี่ ามใชตามมาตรา ๕ (๔)

(๓)

เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตราย

ตอผูใช
(๔)

เครื่องสําอางที่มีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแตบางสวนภายหลังที่บรรจุ
ภาชนะแลว และทําใหเกิดเปนพิษอันอาจเปนอันตรายตอผูใช

มาตรา ๓๔ เครื่องสําอางทีม่ ีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เครื่องสําอางปลอม
(๑)

เครื่องสําอางที่ใชวัตถุอยางหนึ่งอยางใดที่ทําเทียมขึน้ เปนสารสําคัญของ
เครื่องสําอางนั้น หรือเปนเครื่องสําอางทีไ่ มมีสารสําคัญตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่
(๒)

เครื่องสําอางที่แสดงวาไดขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง

(๓)

เครื่องสําอางที่ใชฉลากแจงชื่อผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง

(๔)

เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาด หรือเกินกวารอยละยี่สิบตามที่ขึ้นทะเบียน
ไวหรือตามที่แจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตามที่ระบุไวในฉลาก

มาตรา ๓๕ เครื่องสําอางซึง่ มีสารสําคัญนอยหรือมากกวาที่ขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางไว หรือที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่หรือที่ระบุไวในฉลาก เกินเกณฑคา
คลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตไมถึงขนาดดังกลาว ในมาตรา
๓๔ (๔) ใหถอื วาเปนเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน

มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางที่ไม
ปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๓๔ หรือเครื่องสําอางผิด
มาตรฐานตามมาตรา ๓๕

มาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวน
ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณามาใชบงั คับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดย
อนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ

มาตรา ๓๘ เมื่อปรากฏวาผูผลิตเพื่อขาย ผูนาํ เขาเพื่อขายหรือผูขายใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงาน

เจาหนาทีโ่ ดยไดรับอนุมัตจิ ากเลขาธิการมีอํานาจจับกุมผูนั้น เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการ
ตอไปตามกฎหมาย
ในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสัง่ ใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการ
รวมกับพนักงานสอบสวนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดพระราชบัญญัตนิ ี้ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑)

เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่นาํ เขา สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขาย
เครื่องสําอาง หรือเขาไปในยานพาหนะทีบ่ รรทุกเครื่องสําอาง ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบเครื่องสําอาง
ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง รวมตลอดทัง้ วิธีการผลิต หรือวิธีการ
เก็บรักษา ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นนั้
(๒)

นําเครื่องสําอางหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสําอางในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๓)

คน ยึด หรืออายัดเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่

เกี่ยวกับเครื่องสําอาง
(๔)

มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามมาตรา ๓๙ (๑) ใหกระทําการตอหนาผู
ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นนั้ ก็ใหกระทําตอ
หนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน ถาไมเปนการ
เรงดวนใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ
นั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน

สิ่งของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ บุคคลที่
ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานดู แลวแตกรณี เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคล
ดังกลาวนัน้ รับรองหรือไมยอมรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผปู ฏิบัติหนาที่บนั ทึกไว
สิ่งของที่ยึดหรืออายัดไดใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไว
เปนสําคัญ

มาตรา ๔๑ ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสําอางที่นําไปตรวจสอบ
หรือวิเคราะหตามมาตรา ๓๙ (๒) ใหประชาชนทราบ เพื่อประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคได
ในการนีจ้ ะตองใหเจาของเครื่องสําอางมีโอกาสชี้แจง โตแยง และแสดงพยานหลักฐาน ตามควร
แกกรณี

มาตรา ๔๒ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามมาตรา ๓๙ พนักงานเจาหนาทีต่ อ งปฏิบัติ
หนาที่ในลักษณะที่มิใหมีการเสียหายหรือกระจัดกระจายเทาที่กระทําได

มาตรา ๔๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ผคู นบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชี
รายละเอียดสิ่งของที่คน ยึด หรืออายัด
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอา นใหผูครอบครองสถานที่หรือ
ยานพาหนะ บุคคลที่ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนัน้ หรือพยานฟง แลวแตกรณี และให
บุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรองใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน
บันทึกไว และใหสงบันทึก บัญชี และสิ่งของ
ที่ยึดไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดย
รีบดวน

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบตั ิหนาที่ พนักงานเจาหนาทีต่ องแสดงบัตรประจําตัวเมื่อ
ผูที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ เมื่อปรากฏวาเครื่องสําอางใดที่ผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขายหรือขาย
ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามที่กาํ หนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
หรือมาตรา ๓๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจยึดหรืออายัดไวเพื่อดําเนินคดีตอไป
สําหรับเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนาํ
เขาเพื่อขาย ผูข ายหรือผูครอบครอง จัดเก็บและทําลายเครื่องสําอางนั้นหรือสงมอบใหแก
พนักงานเจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนดก็ได
ของที่ยึดหรืออายัดไวถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดโตแยงและขอรับคืนภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด ใหเครือ่ งสําอางนั้นตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

มาตรา ๔๖ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หรือวัตถุตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๒ หรือตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งตามมาตรา ๓๙
(๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งซ้ําอีกภายในเวลาหาปนบั แตวันที่กระทํา
ความผิดครั้งที่แลว ผูนนั้ ตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท

มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔
หรือฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ ผูใดผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๕ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๕๔ ผูใ ดไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๒๖ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใ ดไมปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๖ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอื่น ใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้าํ อีกภายในหกเดือน นับแตวนั
กระทําความผิดครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๗ ผูใดขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก โดยไมมีฉลากหรือมี
ฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนัน้ ไมถูกตอง หรือขายเครื่องสําอางที่มีฉลากที่คณะกรรมการ
สั่งเลิกใชตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพือ่ ขายหรือผูนําเขาเพื่อ
ขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๘ ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือรับจางติดตรึง
ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลากโดยรูหรือควรรูอยูแลววา
ฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๕๙ ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพือ่ ขาย หรือขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะ
ตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพือ่ ขาย หรือขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตามมาตรา
๓๓ (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนการกระทํา
โดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมืน่ บาท
ถาการขายเครือ่ งสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําโดยประมาท
ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๖๐ ผูใดผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตาม
มาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาการนําเขาเพื่อขายตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๖๑ ผูใดขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามพันบาท

มาตรา ๖๒ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาทีต่ ามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๓ บรรดาเครื่องสําอางที่ผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายที่เปน
การฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือ
มาตรา ๓๕ รวมทั้งภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณสําหรับใชกับเครื่องสําอางดังกลาว ใหริบเสีย
ทั้งสิ้น ไมวา จะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมและของที่ริบใหสงมอบแกสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา
๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถามีพฤติการณใหเห็นวา
บุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการ
ประกอบการผลิต หรือนําเขาหรือขายมีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพนโทษไปแลวก็ได

มาตรา ๖๕ บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับได
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ
(๑)

ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข
ของกลางที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตองแลว
(๒)

ในกรณีทไี่ มอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของ
กลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ไดแกไขของกลางถูกตองแลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ถอนการยึดหรืออายัดของกลางนัน้ เสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหจัดการตาม
ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

มาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดชื่อของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
และเครื่องสําอางควบคุมใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ
(๑)

ใหถือวาเครื่องสําอางทีก่ ารผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายตองขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติเครือ่ งสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อ
ขาย และไดรบั ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางดังกลาว เปนผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตนิ ี้

(๒)

ใหถือวาเครื่องสําอางทีต่ องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดตามมาตรา ๕
(๒) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๑๗ เปนเครื่องสําอางควบคุมตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยใหถือวาประกาศของรัฐมนตรีที่กําหนดคุณภาพมาตรฐานสําหรับเครื่องสําอางดังกลาวเปน
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีไ่ ดออกตามกฎหมายวาดวย
เครื่องสําอางและใชอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่ มขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

๑. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

ฉบับละ

๑,๐๐๐

บาท

๒. ใบแทนในสําคัญการขึ้นทะเบียน

ฉบับละ

๑,๐๐๐

บาท

๓. คาธรรมเนียมการผลิตเพือ่ ขาย

ปละ

๓,๐๐๐

บาท

๔. คาธรรมเนียมการนําเขาเพื่อขาย

ปละ

๓,๐๐๐

บาท

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ.2535
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม และมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษผูใดประสงคที่จะนําเขาเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษตองจัดใหมีเอกสารประกอบการนําเขายื่นตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจาหนาที่ ณ
ดานศุลกากรที่นาํ เขาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษทุกครัง้ ดังตอไปนี้
(1) สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายการละหนึง่ ฉบับ (พรอม
นําฉบับจริงมาแสดงดวย)
(2) สําเนาใบรับรองการชําระคาธรรมเนียมรายป
(3) แบบแสดงรายละเอียดของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่จะนําเขาตามแบบ สอพ. 8 ทาย
กฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2539
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. 2535
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหยนื่ คําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบ สอพ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ
สอพ.3 จํานวนหาชุด และสงมอบตัวอยางเครื่องสําอางสําเร็จรูปซึ่งพรอมที่จะขายปลีกแก
ประชาชนจํานวนสองตัวอยาง
ขอ 2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.3 และเห็นวามีรายการและหลักฐานถูกตอง
ครบถวนแลว ใหลงเลขรับและคืนสําเนาใหผูขอขึ้นทะเบียนเก็บไวหนึง่ ชุด
ขอ 3 ใหพนักงานเจาหนาทีพ่ ิจารณาดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
ใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวนั ที่ลงเลขรับคําขอ ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาที่รอการสงเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม หรือรอการแกไขเอกสารจากผูขอขึ้นทะเบียน
ขอ 4 เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรรับขึ้นทะเบียนได ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามแบบ สอพ.4 หรือแบบ สอพ.5ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี
ใหแกผูขอขึ้นทะเบียน
ขอ 5 การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหผูผลิตเพื่อ
ขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษยืน่ คําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.6
ทายกฎกระทรวงนี้

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึง่ และเลขาธิการเห็นสมควรใหออกใบ
แทนได ใหออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามแบบใบสําคัญเดิม
โดยมีคําวา `ใบแทน' กํากับไวที่ดานหนาซาย
ขอ 6 ผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผูใดประสงคจะขอแกไขรายการทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.7 ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ สอพ.7 จํานวนหาชุด
ขอ 7 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.7 และเห็นวามีรายการและหลักฐานถูกตอง
ครบถวนแลวใหลงเลขรับ และคืนสําเนาใหผูขอแกไขรายการทะเบียนเก็บไวหนึง่ ชุด
ขอ 8 การแกไขรายการทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหพนักงานเจาหนาทีพ่ ิจารณา
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ลงเลขรับคําขอ ทั้งนี้ ไมนับเวลาที่รอการสง
เอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติม หรือรอการแกไขเอกสารจากผูขอแกไขรายการทะเบียน
ในกรณีที่ผูขอแกไขรายการทะเบียนไมสงมอบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพือ่
ประกอบการพิจารณา หรือไมแกไขเอกสารตามทีพ่ นักงานเจาหนาทีข่ อใหแกไข เมื่อครบกําหนด
หนึง่ เดือนนับแตวันทีพ่ นักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอแกไขรายการทะเบียนทราบ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ยกเลิกคําขอแกไขรายการทะเบียนนั้นเสีย
ขอ 9 เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรใหแกไขรายการทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ จะ
อนุญาตใหแกไขโดยการสลักหลังใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษหรือใบแทน
หรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามแบบใบสําคัญเดิมใหใหม หรือ
จะมีหนังสือแจงใหทราบถึงการอนุญาตก็ได
ขอ 10 ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตามมาตรา 5 (1)แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 ซึ่งเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.
2535 ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษดังกลาว และไดยนื่ คําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบ สอพ.3 ภายในหกเดือนนับแตวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใชบงั คับ ใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535สําหรับเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนั้น
ขอ 11 การยืน่ คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยนื่ ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบการ

ของผูผลิตหรือผูนําเขาตัง้ อยู

ใหไว ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๖๘ แหงพระราช
บัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดใหมีสถานทีผ่ ลิต
ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พืน้ ผนังของอาคารสถานที่ผลิตเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองสรางดวย
วัสดุทท่ี นทานและงายตอการทําความสะอาด
(๒) มีกรรมวิธกี ารกําจัดน้ําเสีย หรือระบบระบายน้ําทิ้ง และการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๓) มีแสงสวาง และการระบายอากาศที่เพียงพอ
(๔) มีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามความ
จําเปน
(๕) มีการรักษาสถานที่ผลิตเครื่องสําอางควบคุมพิเศษใหสะอาดถูกสุขลักษณะ
อยูเสมอ

(๖) มีพนื้ ที่สําหรับการเก็บวัตถุดิบ พืน้ ที่สาํ หรับการผลิต การบรรจุ และการเก็บ
เครื่องสําอางสําเร็จรูปที่เพียงพอ และแยกเปนสัดสวน
(๗) มีการปองกันมิให สัตว แมลง หรือสิ่งอื่นเขาไปปะปนภายในพืน้ ทีท่ ี่จัดไว
สําหรับเก็บวัตถุดิบ ผลิต บรรจุ และเก็บเครื่องสําอางสําเร็จรูปตาม (๖)
(๘) มีปายทําดวยวัสดุถาวร มีขอความเปนอักษรไทยวา "สถานที่
ผลิตเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ" ติดไวในทีเ่ ปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต
(๙) มีปายทําดวยวัสดุถาวร มีขอความเปนอักษรไทยแสดงวาเปนพื้นที่สําหรับ
การเก็บวัตถุดบิ การผลิต การบรรจุ และการเก็บเครื่องสําอางสําเร็จรูปติดไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นได
งาย ณ พื้นที่ดงั กลาว
ขอ ๒ ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดใหมีเครื่องมือ และ
เครื่องใชในการผลิตไมนอยกวาที่ปรากฏตามบัญชีรายการทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดใหมีเครื่องมือ และ
เครื่องใชในการเก็บรักษาคุณภาพของเครื่องสําอางแตละชนิดตามความจําเปน และเพียงพอ
กับปริมาณเครื่องสําอางที่เก็บ
ขอ ๔ ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดเก็บตัวอยางเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษที่ผลิตแลวทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานไดอยางนอยสองครั้ง เปนเวลาไมนอยกวาสองป
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
---------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 68 แหง
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเพื่อ
การศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
กอนตามแบบ สอพ.1 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 2 ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนตาม
แบบ สอพ.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 ผูแจงตองยืน่ แบบ สอพ.1 หรือแบบ สอพ.2 แลวแตกรณี ตอ
พนักงานเจาหนาที่กอนวันผลิตหรือนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษไมนอยกวา
สิบหาวัน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองทีท่ ผี่ ูแจงมีถนิ่ ที่อยู
ขอ 4 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจแบบ สอพ.1 หรือ สอพ.2

และเห็นวามีรายการและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว ใหออกใบรับแจงใหแกผูแจง
โดยระบุจํานวนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่จะผลิตหรือนําเขาไวดวย
ขอ 5 เมื่อไดรับใบรับแจงตามขอ 4 แลว ใหผูแจงทําการผลิตหรือ
นําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ
หรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี ไดไมเกินจํานวนทีพ่ นักงานเจาหนาที่กาํ หนด

ใหไว ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
---------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 68 แหง
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 การแจงชื่อ ทีต่ ั้งสํานักงาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บ
เครื่องสําอางควบคุม และชือ่ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอางควบคุม และ
ปริมาณของสวนประกอบสําคัญของเครื่องสําอางควบคุมตามมาตรา 28 วรรคหนึง่
ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาทีก่ อ นวันผลิตหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอาง
ควบคุมไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองที่ที่สาํ นักงานของผูแจงตั้งอยู
ตามแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 ทายกฎกระทรวงนี้ แลวแตกรณี โดยตองสงตัวอยาง
เครื่องสําอางควบคุมในปริมาณพอสมควรพรอมทัง้ แนบหลักฐานดังตอไปนี้ไปกับแบบ
สอค.1 หรือ สอค.2 แลวแตกรณี ดวย
(1) ฉลากของเครื่องสําอางควบคุมตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง
ซึ่งออกตามความในมาตรา 30 วรรคสอง จํานวน 2 ชุด

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา
(3) สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผูแจงเปน
นิติบุคคล
(4) หลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล ในกรณีผูแจง
เปนนิติบุคคล
(5) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย
ขอ 2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมและ
ไดตรวจแบบ สอค.1 หรือ สอค.2 แลวเห็นวามีรายการและหลักฐานถูกตองครบถวน
ใหออกใบรับแจงใหแกผูแจงไวเปนหลักฐาน

ใหไว ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
อาทิตย อุไรรัตน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. 2535
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทาย
กฎกระทรวงนี้
ขอ 2 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่
ขอ 3 รูปถายที่ติดบัตรประจําตัว ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือน
กอนวันยืน่ คําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด 3x4 เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง
แตงเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ไมสวมหมวก

ใหไว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
บุญพันธ แขวัฒนะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
(พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 รัฐมนตรี
วา
การกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
(2) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
(3) คาธรรมเนียมการผลิตเพื่อ
(4) คาธรรมเนียมการนําเขาเพื่อขาย

ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 500 บาท
ปละ 1,000 บาท
ปละ 2,000 บาท

ใหไว ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2535
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๑๗
--------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ มาตรา
๒๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ผูรับอนุญาตใหผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึง่ เครื่องสําอาง ผูใด
ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง ใหยื่นคําขอตามแบบ ส.๙ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอม
ดวยหลักฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ส.๙ รวมสามชุด และสงมอบตัวอยางเครื่องสําอาง
สําเร็จรูปซึ่งพรอมที่จะขายปลีกแกประชาชนไดรวมสองหนวย
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลวเห็นสมควรรับขึ้น
ทะเบียนได ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง ตามแบบ ส.๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้
แกผูขอขึ้นทะเบียนนั้น

ขอ ๒ ผูซึ่งผลิตหรือนําเขาซึง่ ตัวอยางเครือ่ งสําอางเพื่อขอขึ้นทะเบียน ไมตอง

รับใบอนุญาต ใหปฏิบัติตามขอ ๑ วรรคหนึง่ โดยอนุโลม แตใหสงหลักฐานหนึง่ ชุดและสงมอบ
ตัวอยางเครื่องสําอางในปริมาณพอควร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรรับขึ้น
ทะเบียนตัวอยางเครื่องสําอางได ใหออกหนังสืออนุญาตเพื่อผลิตตัวอยางเครื่องสําอางหรือ
นําเขาตัวอยางเครื่องสําอางไดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไวในหนังสืออนุญาตนัน้

ขอ ๓ ผูรับอนุญาตซึ่งใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ผูใ ด ประสงคจะขอรับใบแทน ใหยนื่ คําขอตามแบบ ส.๑๑ ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ส.๑๑
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรออกใบ
แทนได ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนใหโดยใชแบบ ส.๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้ และให
กํากับคําวา "ใบแทน" ไว

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตใหผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึง่ เครื่องสําอาง ผูใด
ประสงคจะขอแกไขรายการทะเบียนเครื่องสําอาง ใหยนื่ คําขอตามแบบ ส.๑๒ ทายกฎกระทรวง
นี้ และรายการเครื่องสําอางที่ขอแกไขรวมสามชุด พรอมดวยใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่อง
สําอาง
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจคําขอตามวรรคหนึ่งแลว เห็นสมควรรับขึ้น
ทะเบียนเครื่องสําอางตามทีข่ อแกไข ใหพนักงานเจาหนาที่ลงรายการทะเบียนเครื่องสําอางใหม

ลงในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางหรือใบแทนและลงชื่อพนักงานเจาหนาที่กาํ กับไว

ขอ ๕ การยื่นคําขอตาม ขอ ๑ วรรคหนึง่ ขอ ๒ วรรคหนึ่ง ขอ ๓ วรรคหนึง่ และ
ขอ ๔ วรรคหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครใหยนื่ ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แหงจังหวัดนั้น

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘
ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข

