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
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
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
หรือ
(๓) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง
“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหอเครื่องสําอาง
โดยเฉพาะ
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ เกี่ยวกับเครื่องสําอาง
ซึ่งแสดงไวที่เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับเครื่องสําอางภาชนะ
บรรจุ หรือหีบหอ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับเครื่องสําอาง

-๒“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ
เปลี่ยนภาชนะบรรจุ
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จายแจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน
การคาและหมายความรวมถึงมีไวเพื่อขายดวย
“สถานที่” หมายความวา ที่ อาคารหรือสวนของอาคารและหมายความรวมถึง
บริเวณสถานที่ดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องสําอาง
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ เพื่อคุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ซึ่งการ
ผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขาย ตองไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๖ เสียกอน
(๒) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางควบคุม ซึ่งการผลิต
เพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๒๗
(๓) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสําอางที่หามผลิต นําเขาหรือขาย
(๔) กําหนดชื่อวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(๕) กําหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง
(๖) กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก
เครื่องสําอางที่จะกําหนดเปนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองเปนเครื่องสําอางที่
อาจเปนอันตรายรุนแรงตอผูใช หรือมีสวนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจกอใหเกิด
อันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล
กอนออกประกาศตามมาตรานี้ ใหมีการรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของประกอบดวย ตามควรแกกรณี เวนแตจะเปนเรื่องเรงดวนหรือมีเหตุจําเปน
ที่ไมอาจปฏิบัติไดเชนนั้น
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการเครื่องสําอางคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรม
วิทยาศาสตรบริการ อธิบดีกรมศุลกากร ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคนเปนกรรมการโดยตําแหนง กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งอีกไมเกินหกคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นําเขา
หรือจําหนายเครื่องสําอางไมเกินสองคนเปนกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งขาราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และเปนกรรมการและ

-๓ผูชวยเลขานุการสองคน
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หยอนสมรรถภาพ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น
เปนกรรมการแทนได และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๕
(๒) ใหคําแนะนําหรือความเห็นในการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษเวนแตกรณีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม
(๓) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได
ตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๑ มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใด เพื่อประกอบการพิจารณาได

-๔มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม
พิเศษตามมาตรา ๕ (๑) เวนแตเลขาธิการจะรับขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางนั้นแลว
บทบัญญัติวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับผูไดรับอนุมัติใหจัดตั้งรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่นําเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเขามาเพื่อขายในรานคาปลอดอากร
แตในการนี้รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารอยางหนึ่งอยาง
ใดใหตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือปองกันการฝาฝนหรือหลบเลี่ยงบรรดา
กฎหมายที่เกี่ยวของได
มาตรา ๑๔ การผลิตหรือนําเขาตัวอยางเครื่องสําอางควบคุมพิเศษเพื่อการศึกษา
วิเคราะหทางวิชาการหรือเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน และให
ผลิตหรือนําเขาไดตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย
มาตรา ๑๕ ผูขอขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองยื่นคําขอ สงมอบ
ตัวอยาง และแจงรายละเอียดของเครื่องสําอางตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดสิ่งที่ผูขอขึน้ ทะเบียนตองนํามาแสดงโดย
ครบถวน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนไวดวย
มาตรา ๑๖ การขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหระบุสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ไวในทะเบียน
(๑) ชื่อและสถานประกอบการของผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขาย
(๒) ชื่อทางการคาของเครื่องสําอาง
(๓) สารสําคัญและวัตถุอื่นที่ใชเปนสวนผสม
(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 คาใชจายในการวิเคราะหหรือตรวจสอบตางๆ เพื่อการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ใหผูขอขึ้นทะเบียนชําระตามการใชจายและภาระที่เกิดขึ้นจริง
มาตรา ๑๘ ใหเลขาธิการมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษถา
คณะกรรมการเห็นวา

-๕(๑) เครื่องสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๒) เครื่องสําอางนั้นใชชื่อไปในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิด
จากความจริง หรือ
(๓) เครื่องสําอางที่ใชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือสอไป
ในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย
(๔) สถานที่ผลิต เครื่องมือและเครื่องใชในการผลิตของผูผลิตเพื่อขายไมถูกตอง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๙ ถาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสูญหายหรือถูกทํ าลายในสาระสําคัญให
ผูผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบสําคัญและการออกใบแทนใบสําคัญใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ผูขอขึ้นทะเบียนอาจขอแกไขรายการเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่ขึ้น
ทะเบียนไวแลวไดโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและให
นํามาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ เครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวหากตอมา
ปรากฏวาเครื่องสําอางนั้นไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เลขาธิการโดยคําแนะนําหรือความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางนั้นได
มาตรา ๒๒ ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขาย ตองผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว
ผูผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ตองผลิต และมีสถานที่ผลิตเครื่องมือ
และเครื่องใชในการผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การนําเขาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษทุกครั้ง ตองจัดใหมีเอกสารประกอบการ
นําเขาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้เมื่อพนักงานศุลกากรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตรวจปลอยใหนําเขาแลว ใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยไมชักชา
มาตรา ๒๓ ถาผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษรายใดจะเริ่ม
ประกอบการผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางดังกลาวเมื่อใด ผูนั้นตองแจงใหเลขาธิการทราบกอน
ตั้งแตมีการแจงตามวรรคหนึ่ง ผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแจงหยุดการประกอบการผลิตหรือการนําเขา
ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมรายปภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีก
รอยละหาตอเดือน และใหเลขาธิการเตือนใหมีการชําระคาธรรมเนียมรายปและเงินเพิ่มภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือน และถายังไมมีการชําระใหถูกตองใหเลขาธิการ

-๖เพิกถอนทะเบียนเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนั้นเสีย
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองได
และใหมีอํานาจประกาศการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามดังกลาวใหประชาชนทราบ เพื่อประโยชนแก
การคุมครองผูบริโภคได ตามควรแกกรณี
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่มิไดขึ้นทะเบียนหรือ
ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนแลว เวนแตเปนการขายในรานคาปลอดอากรโดยผูดําเนินการรานคา
ปลอดอากรซึ่งไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓
วรรคสอง
มาตรา ๒๖ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อการควบคุม เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตอง
รายงานรายละเอียดของการดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องสําอางที่ตนไดผลิตหรือนําเขา
(๒) ใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมพิเศษตองจัดสง
ตัวอยางของเครื่องสําอางที่ตนไดผลิตหรือนําเขา
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการคุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดปริมาณของสวนประกอบสําคัญของเครื่องสําอางควบคุมตาม
มาตรา ๕ (๒) ได และจะกําหนดภาชนะบรรจุ หลักเกณฑ วิธีการผลิต วิธีการนําเขาหรือวิธีการเก็บ
รักษาเพื่อใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมปฏิบัติดวยก็ได
มาตรา ๒๘ ผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม
ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) แจงชื่อ ที่ตั้งสํานักงาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสําอาง แลวแต
กรณี
(๒) แจงชื่อ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสําอางที่ตนจะผลิตหรือนําเขา
(๓) แจงปริมาณของสวนประกอบสําคัญของเครื่องสําอางนั้น
การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม ตองปฏิบัติตามประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗
ใหนําความในมาตรา ๒๓ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ มา
ใชบังคับแกการผลิตเพื่อขายหรือการนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุมโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ในกรณีมีการกําหนดวัตถุใดที่อาจใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอางได
ตามมาตรา ๕ (๕) ใหถือวาการใชวัตถุดังกลาวในเครื่องสําอางเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย
แลวโดยไมตองอยูในบังคับของบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอีก
วัตถุใดที่มีการกําหนดเปนวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางได

-๗ตามมาตรา ๕ (๕) ถาตอมาไดมีการประกาศวัตถุนั้นเปนวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิต
เครื่องสําอางตามมาตรา ๕ (๔) ประกาศดังกลาวจะใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศ เวนแตกรณีที่จะเปนอันตรายรายแรงตอผูใช จะมีการกําหนดใหใชบังคับโดย
ทันที หรือมีกําหนดจะใชบังคับนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได
มาตรา ๓๐ ฉลากของเครื่องสําอางที่มีการควบคุมตามมาตรา ๕ (๖) จะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ใชขอความที่ตรงตอความจริง และไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
(๒) ตองระบุขอความอันจําเปน ซึ่งหากมิไดกลาวเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเขาใจ
ผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๓๐
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก
เลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง
มาตรา ๓๒ ผูประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีการ
ควบคุมฉลาก อาจขอใหเลขาธิการใหความเห็นในฉลากที่ประสงคจะใชนั้นได
การขอความเห็น คาปวยการ และระยะเวลาในการใหความเห็นใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๓ เครื่องสําอางที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช
(๑) เครื่องสําอางที่มีสารที่อาจเปนอันตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย
(๒) เครื่องสําอางที่มีวัตถุที่หามใชตามมาตรา ๕ (๔)
(๓) เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตราย
ตอผูใช
(๔) เครื่องสําอางที่มีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแตบางสวนภายหลังที่บรรจุ
ภาชนะแลว และทําใหเกิดเปนพิษอันอาจเปนอันตรายตอผูใช
มาตรา ๓๔ เครื่องสําอางที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปน
เครื่องสําอางปลอม
(๑) เครื่องสําอางที่ใชวัตถุอยางหนึ่งอยางใดที่ทําเทียมขึ้นเปนสารสําคัญของ
เครื่องสําอางนั้น หรือเปนเครื่องสําอางที่ไมมีสารสําคัญตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่
(๒) เครื่องสําอางที่แสดงวาไดขนึ้ ทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
(๓) เครื่องสําอางที่ใชฉลากแจงชื่อผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง
(๔) เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาด หรือเกินกวารอยละยี่สิบตามที่ขึ้นทะเบียนไว
หรือตามที่แจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตามที่ระบุไวในฉลาก

-๘มาตรา ๓๕ เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาที่ขึ้นทะเบียนเครื่อง
สําอางไว หรือที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่หรือที่ระบุไวในฉลาก เกินเกณฑคาคลาดเคลื่อนที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตไมถึงขนาดดังกลาว ในมาตรา ๓๔ (๔) ใหถือ
วาเปนเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางที่ไม
ปลอดภัยในการใชตามมาตรา ๓๓ เครื่องสําอางปลอมตามมาตรา ๓๔ หรือเครื่องสําอางผิดมาตรฐาน
ตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวนที่
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณามาใชบังคับแกการโฆษณาเครื่องสําอางโดยอนุโลม
โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี และให
ถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๘ เมื่อปรากฏวาผูผลิตเพื่อขาย ผูนําเขาเพื่อขายหรือผูขายใดกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่โดยไดรับ
อนุมัติจากเลขาธิการมีอํานาจจับกุมผูนั้น เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
ในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการ
รวมกับพนักงานสอบสวนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ให
เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขายเครื่องสําอาง
หรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกเครื่องสําอาง ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบเครื่องสําอางภาชนะบรรจุ เอกสาร
หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง รวมตลอดทั้งวิธีการผลิต หรือวิธีการเก็บรักษา ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๒) นําเครื่องสําอางหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสําอางในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห
(๓) คน ยึด หรืออายัดเครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง
(๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานที่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๙ (๑) ใหกระทําการตอหนาผู
ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือถาเจาของหรือผูครอบครองไมอยูในที่นั้นก็ใหกระทําตอ
หนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอมาเปนพยาน ถาไมเปนการ

-๙เรงดวนใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ
นั้นทราบลวงหนาตามสมควรกอน
สิ่งของใดที่ไดยึดหรืออายัดตองใหผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะบุคคลที่
ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานดู แลวแตกรณี เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคล
ดังกลาวนั้นรับรองหรือไมยอมรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่บันทึกไว
สิ่งของที่ยึดหรืออายัดไดใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไว
เปนสําคัญ
มาตรา ๔๑ ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหเครื่องสําอางหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสําอางที่นําไปตรวจสอบหรือ
วิเคราะหตามมาตรา ๓๙ (๒) ใหประชาชนทราบ เพื่อประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคไดในการนี้จะ
ตองใหเจาของเครื่องสําอางมีโอกาสชี้แจง โตแยง และแสดงพยานหลักฐาน ตามควรแกกรณี
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๙ พนักงานเจาหนาที่ตองปฏิบัติ
หนาที่ในลักษณะที่มิใหมีการเสียหายหรือกระจัดกระจายเทาที่กระทําได
มาตรา ๔๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชี
รายละเอียดสิ่งของที่คน ยึด หรืออายัด
บันทึกการคนและบัญชีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูครอบครองสถานที่หรือ
ยานพาหนะ บุคคลที่ทํางานในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือพยานฟง แลวแตกรณี และให
บุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว ถาไมยอมลงลายมือชื่อรับรองใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน
บันทึกไว และใหสงบันทึก บัญชี และสิ่งของ
ที่ยึดไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยรีบดวน
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผู
ที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ เมื่อปรากฏวาเครื่องสําอางใดที่ผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขายหรือขาย
ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
หรือมาตรา ๓๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดไวเพื่อดําเนินคดีตอไป
สําหรับเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนํา
เขาเพื่อขาย ผูขายหรือผูครอบครอง จัดเก็บและทําลายเครื่องสําอางนั้นหรือสงมอบใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได
ของที่ยึดหรืออายัดไวถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดโตแยงและขอรับคืนภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด ใหเครื่องสําอางนั้นตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๔๖ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสาร หรือวัตถุตามที่คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๒ หรือตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งตามมาตรา ๓๙ (๔)

-๑๐ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งซ้ําอีกภายในเวลาหาปนับแตวันที่กระทํา
ความผิดครั้งที่แลว ผูนั้นตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ หรือ
ฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๐ ผูใดผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางควบคุมพิเศษที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๑๑มาตรา ๕๖ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอื่น ใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือน นับแตวัน
กระทําความผิดครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก โดยไมมีฉลากหรือมี
ฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายเครื่องสําอางที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่ง
เลิกใชตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขายหรือผูนําเขาเพื่อ
ขายเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลาก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใดรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือรับจางติดตรึง
ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายกับเครื่องสําอางที่มีการควบคุมฉลากโดยรูหรือควรรูอยูแลววา
ฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๙ ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะ
ตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตามมาตรา
๓๓ (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๓๔ (๓) หรือ (๔) อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนการกระทํา
โดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
ถาการขายเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําโดยประมาท
ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๐ ผูใดผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตาม
มาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาการนําเขาเพื่อขายตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๑ ผูใดขายเครื่องสําอางที่มีลักษณะตามมาตรา ๓๕ อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

-๑๒ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา ๖๒ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ บรรดาเครื่องสําอางที่ผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายที่เปนการ
ฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา
๓๕ รวมทั้งภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณสําหรับใชกับเครื่องสําอางดังกลาว ใหริบเสียทั้งสิ้น ไม
วาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมและของที่ริบใหสงมอบแกสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา
๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถามีพฤติการณใหเห็นวา
บุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการ
ประกอบการผลิต หรือนําเขาหรือขายมีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพนโทษไปแลวก็ได
มาตรา ๖๕ บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ
(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข
ของกลางที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตองแลว
(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลาง
ที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ไดแกไขของกลางถูกตองแลวใหพนักงาน
เจาหนาที่ถอนการยึดหรืออายัดของกลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหจัดการตาม
ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๖๖ ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดชื่อของเครื่องสําอางควบคุมพิเศษ
และเครื่องสําอางควบคุมใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ
(๑) ใหถือวาเครื่องสําอางที่การผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายตองขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อ
ขาย และไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางดังกลาว เปนผูไดขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง
ควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหถือวาเครื่องสําอางที่ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดตามมาตรา ๕

-๑๓(๒) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๑๗ เปนเครื่องสําอางควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้
โดยใหถือวาประกาศของรัฐมนตรีที่กําหนดคุณภาพมาตรฐานสําหรับเครื่องสําอางดังกลาวเปน
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ไดออกตามกฎหมายวาดวย
เครื่องสําอางและใชอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

-๑๔อัตราคาธรรมเนียม
------------------๑. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
๒. ใบแทนในสําคัญการขึ้นทะเบียน
๓. คาธรรมเนียมการผลิตเพื่อขาย
๔. คาธรรมเนียมการนําเขาเพื่อขาย

ฉบับละ
ฉบับละ
ปละ
ปละ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

-๑๕หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง
ไดใชมานานแลว และมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมแกปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
ระบบอนุญาตมาใชในการผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายก็เปนการเครงครัดเกินความจําเปนสมควร
ลดมาตรการควบคุมของรัฐลงมาเปนการรับขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เหมาะ
สมแทน อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมฉลากและโฆษณา และการบังคับการใหเปนไปตามกฎ
หมายยังไมรัดกุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสมบูรณขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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