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พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องสําอาง” หมายความว่า
(๑) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใด
กั บ ส่ ว นภายนอกของร่ า งกายมนุ ษ ย์ และให้ ห มายความรวมถึ ง การใช้ กั บ ฟั น และเยื่ อ บุ ใ นช่ อ งปาก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย
หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย
แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
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(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ
(๓) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสําอาง
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่อเครื่องสําอางโดยเฉพาะ
“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมายหรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่ า การกระทํ า ไม่ ว่ า โดยวิ ธี ใ ด ๆ ให้ ป ระชาชนเห็ น ได้ ยิ น หรื อ
ทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“สื่ อ โฆษณา” หมายความว่ า สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ในการโฆษณา เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือป้าย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องสําอางซึ่งแสดงไว้ที่
เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
และให้หมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสําหรับใช้ประกอบกับเครื่องสําอาง
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุ
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขายด้วย
“สารสําคัญ” หมายความว่า วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๖ (๓) หรือวั ตถุที่ ทําให้เกิ ดสรรพคุ ณตามข้อ ความที่ก ล่าวอ้างไว้ในฉลาก หรื อตามที่ไ ด้
จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๔)
“สถานที่” หมายความว่า ที่ อาคาร หรือส่วนของอาคาร และให้หมายความรวมถึงบริเวณ
ของสถานที่ด้วย
“ใบรับจดแจ้ง” หมายความว่า ใบแสดงรายละเอียดของเครื่องสําอางแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้ง
ออกให้แก่ผู้จดแจ้ง
“ผู้จดแจ้ง” หมายความว่า ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย การนําเข้าเพื่อขาย หรือการรับจ้าง
ผลิตเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ รั บ จดแจ้ ง ” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาหรื อ ผู้ ซึ่ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครื่องสําอาง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการเครื่องสําอาง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง จะกํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงชนิดของเครื่องสําอาง ขนาดและกิจการของผู้ประกอบการ และประเภทของ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของบุคคล ให้รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท ชนิด หรือคุณลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย
(๒) ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(๓) ชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(๔) ชื่อสารสําคัญ ประเภท ชนิด หรือคุณลักษณะของเครื่องสําอางที่ทําให้เกิดสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต
(๕) ลักษณะสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุเครื่องสําอาง
และสถานที่นําเข้าเครื่องสําอาง
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง
(๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครื่องสําอาง
(๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ
(๙) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรเป็นด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง
(๑๐) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการ
ใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง
(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางตามมาตรา ๑๖
(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการออกหนังสือ รับรองเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง
(๑๓) หลักเกณฑ์การกําหนดค่าคลาดเคลื่อนสําหรับเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
(๑๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความเห็นเกี่ยวกับฉลาก
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(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
(๑๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน การทําลาย และการส่งมอบ
เครื่องสําอาง
หมวด ๑
คณะกรรมการเครื่องสําอาง
มาตรา ๗ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการเครื่ อ งสํ า อาง”
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดี
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ อธิ บ ดี ก รมอนามั ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ แ ทน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือจํานวนสองคน เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการจํานวนหกคน
ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามคน
และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเข้าหรือขายเครื่องสําอางสามคน
ให้รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ วรรคสาม
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการควบคุม
เครื่องสําอางตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๖
(๓) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๓๖
(๔) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๓๗
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา หรือวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุม และวิธดี ําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๒ มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุใด
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๒
การจดแจ้งและการรับจดแจ้งเครื่องสําอาง
มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอาง
ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว
จึงจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางนั้นได้
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การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผู้ จ ดแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการผลิ ต นํ า เข้ า
หรือการรับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘)
มาตรา ๑๕ ใบรับจดแจ้งให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบรับจดแจ้ง
ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นคําขอก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคําขอและชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุพร้อมกับการยื่นคําขอแล้ว ให้ใบรับจดแจ้งนั้นใช้ได้ต่อไป
จนกว่าผู้รับจดแจ้งจะสั่งไม่ให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้น
การขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือ น จะยื่นคําขอต่ออายุและขอผ่อนผัน
โดยแสดงเหตุผลในการที่มิได้ยื่นคําขอต่ออายุภายในกําหนด พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุก็ได้
แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๑๖ ผู้ซึ่งผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้
ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบจดแจ้งสําหรับเครื่องสําอาง
ดังกล่าวตามมาตรา ๑๔
ผู้ไ ด้รั บการยกเว้น ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งปฏิ บั ติต ามหลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขที่รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ให้ผู้รับจดแจ้งมีคําสั่งไม่รับจดแจ้งเครื่องสําอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องสําอางนั้นไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘
(๒) เครื่องสําอางนั้นใช้ชื่อไปในทํานองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง
(๓) เครื่องสําอางที่ใช้ชื่อไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทําลาย
คุณค่าของภาษาไทย
มาตรา ๑๘ ถ้าใบรับจดแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้จดแจ้งยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบรับจดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย
การขอรั บ ใบแทนใบรั บ จดแจ้ ง และการออกใบแทนใบรั บ จดแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้จดแจ้งประสงค์จะขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นคําขอต่อ
ผู้รับจดแจ้ง
การขอแก้ไขรายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๐ ผู้ จ ดแจ้ ง รายใดประสงค์ จ ะขอออกหนั ง สื อ รั บ รองเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสํ า อาง
ให้ยื่นคําขอต่อผู้รับจดแจ้ง
การยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ การพิจารณาออกใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๑๔ การพิจารณาแก้ไขรายการ
ตามมาตรา ๑๙ และการออกหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศในการประเมิ น เอกสารทางวิ ช าการ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบ
หรือตรวจวิเคราะห์เครื่องสําอาง และกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หมวด ๓
ฉลากเครื่องสําอาง
มาตรา ๒๒ ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย และผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจัดให้มีฉลาก
ฉลากของเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง ไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง และไม่ใช้ข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(๒) ใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน และอาจมีภาษาต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ สําหรับเครื่องสําอางที่นําเข้าเพื่อขายให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทําฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อในขณะนําเข้าที่ด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง แต่ต้องจัดทําฉลากเป็นภาษาไทยก่อนขาย
(๓) ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้า
(ข) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิต
และประเทศที่ผลิต กรณีที่นําเข้า
(ค) ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษร
แสดงครั้งที่ผลิต และชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
(ง) ข้ อ ความอื่ น เพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โ ภค ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การกําหนดรายละเอียดตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้จดแจ้งเครื่องสําอางเลิกใช้ฉลากดังกล่าวหรือดําเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๔ ผู้จดแจ้งผู้ใดสงสัยว่าฉลากของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒
ผู้จดแจ้งผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากที่ประสงค์จะใช้นั้นได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
การยื่นคําขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๔
การควบคุมเครื่องสําอาง
มาตรา ๒๕ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๙) การนําเข้าเพื่อขายเครื่องสําอาง ต้องผ่าน
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบเครื่องสําอาง
มาตรา ๒๖ ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย รับจ้างผลิตหรือขายเครื่องสําอาง
ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
(๒) เครื่องสําอางปลอม
(๓) เครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
(๔) เครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศห้ามตามมาตรา ๖ (๑)
(๕) เครื่องสําอางที่ถูกสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗
มาตรา ๒๘ เครื่องสําอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเครื่องสําอาง
ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้
(๑) เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
(๒) เครื่องสําอางที่มีสารอันสลายตัวได้รวมอยู่ด้วยและอาจทําให้เกิดเป็นพิษอันเป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้
(๓) เครื่องสําอางที่มีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู่ด้วย
(๔) เครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางตามมาตรา ๖ (๒)
มาตรา ๒๙ เครื่องสําอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเครื่องสําอางปลอม
(๑) เครื่องสําอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง
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(๒) เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบตามที่จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้ง
หรือตามที่ระบุไว้ในฉลาก
(๓) เครื่องสําอางที่ใช้วัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําเทียมขึ้นเป็นสารสําคัญของเครื่องสําอางนั้น
หรือเป็นเครื่องสําอางที่ไม่มีสารสําคัญตามที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งหรือไม่มีสารสําคัญตามที่ระบุไว้
ในฉลาก
(๔) เครื่องสําอางที่แสดงว่าเป็นเครื่องสําอางที่ได้จดแจ้งไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
มาตรา ๓๐ เครื่ อ งสํ า อางซึ่ ง มี ส ารสํ า คั ญ ขาดหรื อ เกิ น กว่ า ที่ ไ ด้ จ ดแจ้ ง ไว้ ต่ อ ผู้ รั บ จดแจ้ ง
หรือที่ระบุไว้ในฉลากเกินเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่ถึง
ขนาดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๙ (๒) ให้ถือว่าเป็นเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จดแจ้งฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ผู้รับจดแจ้งมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน
หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ และให้มีอํานาจประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
ให้ประชาชนทราบ เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคได้ตามควรแก่กรณี
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องสําอางดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องสําอางที่มิได้จดแจ้งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
(๒) เครื่องสําอางที่ไม่มีฉลากตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๓) เครื่องสําอางที่มีฉลากซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑)
(๔) เครื่องสําอางที่มีฉลากซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) หรือ (๓)
(๕) เครื่องสําอางที่มีฉลากซึ่งเลขาธิการสั่งเลิกใช้ตามมาตรา ๒๓
(๖) เครื่องสําอางที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
มาตรา ๓๓ ในกรณี มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย และอนามั ย ของบุ ค คล
เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้จดแจ้งดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสํ า อางที่ ต นได้ ผ ลิ ต หรื อ นํ า เข้ า ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(๒) จัดส่งตัวอย่างของเครื่องสําอางที่ตนได้ผลิตหรือนําเข้าต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
มาตรา ๓๔ เมื่อมีการประกาศกําหนดให้วัตถุใดอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
ตามมาตรา ๖ (๓) ให้ถือว่าการใช้วัตถุดังกล่าวในเครื่องสําอางได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุใดที่มีการกําหนดเป็นวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางได้ตามมาตรา ๖ (๓)
ถ้าต่อมาได้มีการประกาศให้วัตถุนั้นเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางตามมาตรา ๖ (๒)
ประกาศดังกล่าวจะใช้บังคับได้ เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เว้นแต่กรณีที่จะ
เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ จะมีการกําหนดให้ใช้บังคับโดยทันทีหรือมีการกําหนดให้ใช้บังคับน้อยกว่า
ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง
เพื่อการส่งออกโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกําหนดก็ได้ แต่จะต้อง
จดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ นํ า เข้ า เพื่ อ การส่ ง ออกตามวรรคหนึ่ ง ขายเครื่ อ งสํ า อางตามวรรคหนึ่ ง
ในราชอาณาจักร
หมวด ๕
การเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง
มาตรา ๓๖ ผู้รับจดแจ้งมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง หากปรากฏว่า
(๑) เครื่องสําอางนั้นเป็นเครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖ (๑)
(๒) ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้รับจดแจ้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอางได้ หากปรากฏว่า
(๑) ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในมาตรา ๑๔ วรรคสาม
(๒) เป็นเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘
(๓) เป็นเครื่องสําอางที่ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้หรือคุณประโยชน์
ของเครื่องสําอางเป็นยา อาหาร วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย
หรือเครื่องมือแพทย์
มาตรา ๓๘ คําสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอาง ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จดแจ้งทราบ
โดยให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับจดแจ้ง ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐
มาตรา ๓๙ การแจ้ ง คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบรั บ จดแจ้ ง เครื่ อ งสํ า อางโดยวิ ธี ใ ห้ บุ ค คลนํ า ไปส่ ง
ถ้าผู้จดแจ้งไม่ยอมรับหรือในขณะนําไปส่งไม่พบผู้จดแจ้ง และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่
หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่ง
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปเป็นพยาน ก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว
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มาตรา ๔๐ การแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสําอางโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน
หรือหลังจากวันนั้น
หมวด ๖
การโฆษณา
มาตรา ๔๑ การโฆษณาเครื่องสําอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องสําอาง
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ไม่ว่าจะกระทํา
โดยใช้หรื ออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรื อ สิ่งใดสิ่ งหนึ่งอัน ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริ ง
หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสําอาง
(๔) ข้อความที่ทําให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม
(๕) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม
หรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ข้อความที่จะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๗) ข้อความอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้
โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามวรรคสอง (๑)
มาตรา ๔๒ การโฆษณาจะต้องไม่กระทําด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย
หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรืออันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้บริโภค
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเครื่องสําอางใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการโฆษณาดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทําไปพร้ อมกับคําแนะนําหรือ คํ าเตือนเกี่ ยวกับวิธีใ ช้
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน
สําหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้
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(๒) จํากัดการใช้สื่อโฆษณาสําหรับเครื่องสําอางนั้น
(๓) ห้ามการโฆษณาเครื่องสําอางนั้น
ความใน (๒) และ (๓) ให้ นํามาใช้บั งคั บ แก่ การโฆษณาที่เ ลขาธิการเห็น ว่า ขั ดต่ อ ศี ล ธรรม
หรือวัฒนธรรมของชาติด้วย
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒
ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการโฆษณาดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ให้เลขาธิการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระทําของผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการโฆษณา
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จ
หรือเกินความจริงตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง (๑) ให้เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการ
โฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
ในกรณีที่ผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้จดแจ้งหรือผู้ทําการโฆษณา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๔๔ ได้
มาตรา ๔๖ ผู้ จ ดแจ้ ง หรื อ ผู้ ทํ า การโฆษณาเครื่ อ งสํ า อางซึ่ ง สงสั ย ว่ า การโฆษณาของตน
จะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นในเรื่องนั้น
ก่อนทําการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
การยื่นคําขอและการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การให้ความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการ หรือที่ให้ถือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดทางอาญา
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หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขายเครื่องสําอาง ในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกเครื่องสําอาง ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําเครื่องสําอางหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นเครื่องสําอางซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์
(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไป
ในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อ ตรวจ ค้น ยึด อายัดเครื่องสําอาง เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ
หีบห่อ ฉลาก เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางดังกล่าวซึ่งสงสัยว่าจะใช้ในการกระทําความผิด
หรือน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็น เพื่อประกอบ
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือทําลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทําความผิด ให้ทําการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาว่าด้วยการค้น
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ
มีอํานาจสั่งให้ผู้จดแจ้ง ผู้ขาย หรือผู้ครอบครองเครื่องสําอางดังกล่าว เรียกเก็บคืนและทําลายเครื่องสําอางนั้น
หรือส่งมอบเครื่องสําอางนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด หรือ
ในกรณีที่มีความจําเป็น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บได้ โดยให้ผู้จดแจ้ง ผู้ขาย หรือผู้ครอบครอง
เครื่องสําอางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้น บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีรายละเอียด
สิ่งของที่ค้น ยึด หรืออายัด
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บันทึกการค้นและบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ บุคคลที่ทํางาน
ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี และให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ ถ้าไม่ยอม
ลงลายมือชื่อรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกไว้และให้ส่งบันทึก บัญชี และสิ่งของที่ยึดไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยรีบด่วน
มาตรา ๕๐ สิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษา
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ สิ่ ง ของที่ ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น ของเสี ย ง่ า ย
หรือเป็นของที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามที่กําหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดการ
ขายทอดตลาดสิ่งนั้นก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ เงินค่าขาย
ทอดตลาดสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้วเหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น
โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทําการต่อหน้า
ผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อยู่ในที่นั้น ก็ให้กระทําต่อหน้า
บุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน
สิ่งของใดที่ได้ยึดหรืออายัด ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ บุคคลที่ทํางานในสถานที่
หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานดู แล้วแต่กรณี เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นรับรอง
หรือไม่ยอมรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกไว้
สิ่งของที่ยึดหรืออายัดได้ ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้ หรือให้ทําเครื่องหมายไว้เป็นสําคัญ
มาตรา ๕๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการสอบสวนร่วมกับ
พนักงานสอบสวนได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๕ ให้ เ ลขาธิ ก ารโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ มี อํ า นาจประกาศผล
การตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสําอาง หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นเครื่องสําอางซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ที่นําไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให้ประชาชนทราบ เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคได้
ทั้งนี้ จะต้องให้เจ้าของเครื่องสําอางมีโอกาสชี้แจง โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐาน ตามควรแก่กรณี
หมวด ๘
การอุทธรณ์
มาตรา ๕๖ ในกรณีผู้รับจดแจ้งไม่ออกใบรับจดแจ้งหรือไม่ต่ออายุใบรับจดแจ้ง ผู้ขอจดแจ้ง
หรือผู้จดแจ้งซึ่งขอต่ออายุใบรับจดแจ้งมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบรับจดแจ้งหรือการไม่ตอ่ อายุใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งไม่ต่ออายุใบรับจดแจ้ง ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีคําขอของผู้อุทธรณ์
มาตรา ๕๗ ผู้ จ ดแจ้ ง ซึ่ ง ถู ก เพิ ก ถอนใบรั บ จดแจ้ ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ รั ฐ มนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งตามมาตรา ๓๘
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเลขาธิการ
มาตรา ๕๙ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรี
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
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หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางอันเป็นการฝ่าฝืน
ประกาศที่รัฐมนตรีออกตามมาตรา ๖ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องสําอางอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศที่รัฐมนตรีออกตามมาตรา ๖ (๑) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่ มาให้ถ้ อยคํา หรือ ไม่ส่งเอกสาร หรือ วัตถุตามที่คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๓ หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งตามมาตรา ๔๗ (๔) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๑๔
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ จ ดแจ้ ง ผู้ ใ ดยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บรั บ จดแจ้ ง ภายหลั ง ที่ ใ บรั บ จดแจ้ ง สิ้ น อายุ
แต่ภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับรายวัน วันละห้าร้อยบาท ตลอดเวลา
ที่ยังไม่ยื่นคําขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
มาตรา ๖๕ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๗ ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางซึ่งไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องสําอางโดยไม่มีฉลากตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ (๒)
หรือขายเครื่องสําอางซึ่งใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ (๓)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางซึ่งใช้ฉลาก
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องสําอางซึ่งใช้ฉลากที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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มาตรา ๖๙ ผู้จดแจ้งซึ่งใช้ฉลากที่เลขาธิการสั่งเลิกใช้ตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายเครื่องสําอางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ (๕) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๗๑ ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๗๒ ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ (๑) ผลิ ตเพื่ อขาย นํ าเข้ าเพื่ อขาย หรื อรั บจ้ างผลิ ต
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๑) ขายเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๑) หรือ (๒)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ (๑) ผลิ ตเพื่ อขาย นํ าเข้ าเพื่ อขาย หรื อรั บจ้ างผลิ ต
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๗ (๑) ขายเครื่ อ งสํ า อางที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ต ามมาตรา ๒๘ (๓)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ (๑) ผลิ ตเพื่ อขาย นํ าเข้ าเพื่ อขาย หรื อรั บจ้ างผลิ ต
เครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามมาตรา ๒๘ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๗ (๑) ขายเครื่ อ งสํ า อางที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ต ามมาตรา ๒๘ (๔)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๒) ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือ รับจ้างผลิต
เครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๒) ขายเครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๒) ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือ รับจ้างผลิต
เครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๒๙ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๒) ขายเครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๒๙ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (๓) ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือ รับจ้างผลิต
เครื่องสําอางผิดมาตรฐานตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ผู้ใดฝ่ าฝืนมาตรา ๒๗ (๓) ขายเครื่อ งสําอางผิ ดมาตรฐานตามมาตรา ๓๐ ต้ องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๗๘ ผู้ใดขายเครื่องสําอางที่มไิ ด้จดแจ้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ (๑) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้าง
ผลิตเครื่องสําอาง ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ ใ ดขายเครื่ อ งสํ า อางที่ ห มดอายุ ก ารใช้ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๓๒ (๖)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้าง
ผลิตเครื่องสําอาง ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๘๐ ผู้จดแจ้งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ นํ า เข้ า เพื่ อ การส่ ง ออกซึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเพื่อการส่งออกซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๓๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่ถูกเพิกถอน
การจดแจ้ ง ตามมาตรา ๓๖ (๑) หรื อ มาตรา ๓๗ (๒) หรื อ (๓) ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
ผู้ใดขายเครื่องสําอางที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้งตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือมาตรา ๓๗ (๒) หรือ (๓)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๘๓ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่ถูกเพิกถอน
การจดแจ้งตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือมาตรา ๓๗ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
ผู้ ใ ดขายเครื่ อ งสํ า อางที่ ถู ก เพิ ก ถอนการจดแจ้ ง ตามมาตรา ๓๖ (๒) หรื อ มาตรา ๓๗ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๘๔ ผู้ ใ ดโฆษณาโดยไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๔๑ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๔๒
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๘๕ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเลขาธิ ก ารตามมาตรา ๔๓ หรื อ มาตรา ๔๔
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๔๘
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ เป็นความผิดต่อเนื่อง
ผู้กระทําต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๙ เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๒๗ ให้ศาลสั่งริบเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณ์สําหรับใช้กับเครื่องสําอาง
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของแท้จริง
ว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้
เจ้าของแท้จริงนั้นต้องยื่นคําร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําลาย หรือจัดการ
ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิด
ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้เลขาธิการหรือ ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อาจริบได้
ตามกฎหมาย แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ การเปรียบเทียบจะทําได้เฉพาะเมื่อ
(๑) สําหรับทรัพย์สินที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิด เมื่อผู้ต้องหายินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหน่ายจ่ายโอน
ถ้าอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้ต้องหายินยอมและได้แก้ไขทรัพย์สินนั้นให้ถูกต้องแล้ว
(๓) สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและมีกฎหมายห้ามมิให้จําหน่ายจ่ายโอน
ถ้าไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้ต้องหายินยอม ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในการนี้จะกําหนดให้ผู้ต้องหาออกค่าใช้จ่ายในการทําลายของกลางนั้นด้วยก็ได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๗
ยกเว้นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีกรรมการที่มาจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๒ คําขอแจ้งรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุมที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นการขอจดแจ้งเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม และผู้รับจดแจ้งมีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นคําขอส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่ผู้รับจดแจ้ง หรือแก้ไขเพิ่มเติม
คําขอแจ้งรายละเอียดเครื่องสําอางควบคุมเท่าที่จําเป็นได้
มาตรา ๙๓ ใบรับแจ้งเครื่องสําอางควบคุมที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบรับจดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้ต่อไปอีกสามปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๔ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ใบรับจดแจ้ งการผลิตเพื่อขาย
ใบรับจดแจ้ งการนําเข้ าเพื่อขาย
ใบรับจดแจ้ งการรับจ้ างผลิต
ใบแทนใบรับจดแจ้ ง
คําขอจดแจ้ ง
คําขอแก้ ไขรายการในใบรับจดแจ้ ง
หนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ครัง้ ละ
ฉบับละ

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๘) การขอความเห็นตามมาตรา ๒๔
รายการละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๙) การขอความเห็นตามมาตรา ๔๖
เรื่ องละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) การต่ออายุใบรับจดแจ้ งครัง้ ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ งประเภทนัน้ ๆ
(๑๑) คําขออื่น ๆ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนต้องเปลี่ยนแปลงระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางให้เป็นระบบเดียวกัน
คือ ระบบการแจ้งรายละเอียดเครื่องสําอางก่อนที่จะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอาง ในการนี้จึงต้องปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยเครื่องสําอางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและระบบดังกล่าวอันเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
เครื่องสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอาง ทั้งในด้านการห้ามผลิต นําเข้าหรือขายเครื่องสําอาง
บางประเภท การกําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง การกําหนดมาตรฐานของสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
ภาชนะบรรจุ การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอาง มาตรการควบคุมฉลากและการโฆษณาเครื่องสําอาง
และมาตรการควบคุมเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ เครื่องสําอางปลอม และเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

