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ประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง
เรื่อง ฉลากของเครื่องสาอาง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการเครื่องสาอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ฉลากของเครื่องสาอางที่ขายในประเทศต้องจัดหรือติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น
และอ่านได้ชัดเจนที่เครื่องสาอาง หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเครื่องสาอาง และ
ต้องระบุข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเครื่องสาอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสาอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
(๒) ประเภทหรือชนิดของเครื่องสาอาง
(๓) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตารา
ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด และจะต้องเรียงลาดับตามปริมาณของสาร
จากมากไปหาน้อย
กรณีสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง หรือสารที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าร้อยละ ๑
ไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับ แต่ให้ชื่อสารเหล่านั้นอยู่ถัดจากสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ ๑
(๔) วิธีใช้
(๕) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสาอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นาเข้า
และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสาอางนาเข้า
(๖) ปริมาณสุทธิ
(๗) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(๘) เดือน ปี ทีผ่ ลิต หรือ ปี เดือน ทีผ่ ลิต
(๙) เดือน ปี ที่ห มดอายุ หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความหมาย
ในทานองเดียวกัน สาหรับเครื่องสาอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า ๓๐ เดือน หรือเครื่องสาอางตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้
(๑๐) คาเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคลตามประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอางว่าด้วยเรื่องคาเตือน หรือข้อความเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี)
(๑๑) เลขที่ใบรับจดแจ้ง ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด
ข้อ ๒ ฉลากของเครื่องสาอางที่ขายในประเทศต้องใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่สามารถ
อ่านได้ชัดเจน อาจมีข้อความอื่นหรือมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ยกเว้นชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม
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ในการผลิตเครื่องสาอาง อาจใช้ภาษาไทย หรือเขียนภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ในกรณีที่มีการใช้สารอนุภาค nano เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ให้ระบุข้อความ
“(nano)” ข้างท้ายชื่อสาร
ข้อ ๓ ในกรณีของเครื่องสาอางที่ขายในประเทศที่มีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก และมีพื้น ที่
ในการแสดงฉลากน้อยกว่า ๒๐ ตารางเซนติเมตร อย่างน้อยต้องแสดงข้อความตามข้อ ๑ (๑) (๗)
(๘) (๙) และ (๑๑)
ส าหรั บ ข้ อ ความตามข้ อ ๑ นอกจากที่ ก าหนดไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ แ สดงไว้ ที่ ใ บแทรก
หรือเอกสารหรือคู่มือที่ใช้ประกอบเครื่องสาอางนั้นด้วย
ข้อ ๔ ให้เครื่องสาอางซึ่งนาเข้ามาเพื่อขาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้ องทาฉลากเป็นภาษาไทย
ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ในขณะนาเข้าที่ด่านตรวจสอบเครือ่ งสาอาง แต่ต้องจัดทาฉลากเป็นภาษาไทย
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจปล่อยให้นาเข้าแล้ว
ข้อ ๕ ฉลากของเครื่ อ งส าอางที่ ผ ลิ ต เฉพาะเพื่ อ การส่ ง ออก ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนด
ของประเทศคู่ค้า
ข้อ ๖ ฉลากของเครื่องสาอางที่ขายในประเทศต้องมีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์
เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด
ที่ปรากฏในฉลาก ต้อง
(๑) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
(๒) ไม่แสดงถึงชื่อเครื่องสาอาง ส่วนประกอบของเครื่องสาอาง อัตราส่วนของเครื่องสาอาง
ปริมาณของเครื่องสาอาง หรือแสดงถึงสรรพคุณของเครื่องสาอางอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง
ให้เกิดความหลงเชื่อ หรือทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
(๓) ไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผสมอยู่ในเครื่องสาอางโดยที่ไม่มีวตั ถุนั้นผสมอยู่ หรือมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณ
ที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณตามข้อความที่กล่าวอ้าง
(๔) ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคาหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ
อันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
(๕) ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย
ไม่ ส่ ง เสริ ม หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ความแตกแยก หรื อ ผลกระทบในเชิ ง ลบทั้ ง ทางตรง
หรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และ
ความรุนแรง
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ข้อ ๗ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องสาอางที่ได้จัดทาฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ทาการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไป แต่ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการเครื่องสาอาง

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับ
๑
๒

เครื่องสำอำงที่ต้องแสดงวันหมดอำยุที่ฉลำก
เครื่องสำอำงที่มีส่วนผสมของ Hydrogen peroxide
เครื่องสำอำงป้องกันแสงแดดที่มีส่วนผสมของ Avobenzone

