
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ก าหนดชือ่  ปรมิาณ  และเงือ่นไขของวตัถุที่อาจใชเ้ปน็สว่นผสมในการผลติเครื่องส าอาง  (ฉบบัที ่ ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญตัิ
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
เครื่องส าอางออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในช่องล าดับที่   199 -  200   แห่ งบัญชีแนบท้ายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ล ำดับ ชื่อวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช ้

และ/หรือ 
กำรน ำไปใช ้

ควำมเข้มข้น
สูงสุดใน

เครื่องส ำอำง
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   
Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

199 Tagetes  
minuta  
flower  
extract 
 
Tagetes  
minuta  
flower  oil 

Tagetes  
minuta  
flower  
extract 
 
Tagetes  
minuta  
flower  oil 

91770-75-1 
 
 
 
 

91770-75-1/   
8016-84-0 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้แล้วไม่ต้อง

ล้างออก 

0.01% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
patula  หรือ  

Tagetes  erecta   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง
พร้อมใช้ต้อง 

ไม่เกิน  0.01%) 

1.  มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกดั
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35% 

2. ห้ า ม ใ ช้ ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ที่ใช้แล้วมีโอกาสรับสัมผัสกับ
รังสีอัลตราไวโอเลตธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์  (natural/ 
artificial  UV  light)  ได้แก ่ 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด  
ผลิ ตภัณฑ์ท าให้ ผิ วเป็ น 
สีแทน 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้แล้ว 
ล้างออก 

0.1% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
patula  หรือ  

Tagetes  erecta   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง 

มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกัด
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35%   
 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ล ำดับ ชื่อวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช ้
และ/หรือ 

กำรน ำไปใช ้

ควำมเข้มข้น
สูงสุดใน

เครื่องส ำอำง
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   
Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

พร้อมใช้ต้อง 
ไม่เกิน  0.1%) 

200 Tagetes  
patula  
flower  
extract 
 
Tagetes  
patula  
flower  oil 

Tagetes  
patula  
flower  
extract 

 
Tagetes  
patula  
flower  oil 

91722-29-1 
 
 
 
 

91722-29-1/  
8016-84-0 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้แล้วไม่ต้อง

ล้างออก 

0.01% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
minuta  หรือ  

Tagetes  erecta   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง
พร้อมใช้ต้อง 

ไม่เกิน  0.01%) 

1.  มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกดั
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35% 

2. ห้ า ม ใ ช้ ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ที่ใช้แล้วมีโอกาสรับสัมผัสกับ
รังสีอัลตราไวโอเลตธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์  (natural/ 
artificial  UV  light)  ได้แก ่ 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด  
ผลิ ตภัณฑ์ท าให้ ผิ วเป็ น 
สีแทน 

ผลิตภัณฑ์ 
ทีใ่ช้แล้ว 
ล้างออก 

0.1% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
minuta  หรือ  

Tagetes  erecta   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง 
พร้อมใช้ต้อง 
ไม่เกิน  0.1%) 

 

มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกัด
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35% 

ข้อ ๒ ให้ เ พ่ิ มความต่อไปนี้ เป็ นช่ องล าดับที่   201   แห่ งบัญชี แนบท้ ายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ก าหนดชื่อ  ปริมาณ  และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ล ำดับ ชื่อวัตถุที่อำจใช้ บริเวณที่ใช ้
และ/หรือ 

กำรน ำไปใช ้

ควำมเข้มข้น
สูงสุดใน

เครื่องส ำอำง
พร้อมใช้ 
(w/w) 

เงื่อนไข 

Chemical  
Name/  
Other  
Name 

Name  of  
Common   
Ingredients  
Glossary 

CAS   
Number 

201 Tagetes  
erecta  
flower  
extract 
 
Tagetes  
erecta  
flower  oil 

Tagetes  
erecta 
flower  
extract 
 
Tagetes  
erecta 
flower  oil 

90131-43-4 
 
 
 
 

90131-43-4/  
8016-84-0   

 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้แล้วไม่ต้อง

ล้างออก 

0.01% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
minuta  หรือ  

Tagetes  patula   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง
พร้อมใช้ต้อง 

ไม่เกิน  0.01%) 

1.  มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกดั
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35% 

2. ห้ า ม ใ ช้ ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ที่ใช้แล้วมีโอกาสรับสัมผัสกับ
รังสีอัลตราไวโอเลตธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์  (natural/ 
artificial  UV  light)  ได้แก ่ 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด  
ผลิ ตภัณฑ์ท าให้ ผิ วเป็ น 
สีแทน 

ผลิตภัณฑ์ 
ทีใ่ช้แล้ว 
ล้างออก 

0.1% 
(ในกรณีใช้

ร่วมกับ  Tagetes  
minuta  หรือ  

Tagetes  patula   
หรือทั้งสองสาร  

ผลรวมใน
เครื่องส าอาง 
พร้อมใช้ต้อง 
ไม่เกิน  0.1%) 

 

มีสาร  Alpha  terthienyl  
(terthiophen)  ในสารสกัด
หรือน้ ามัน  ไม่เกิน  0.35%   
 

ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย  ผู้น าเข้าเพ่ือขาย  หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของวัตถุ
ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางล าดับที่  199 - 201  ที่มีการผลิตหรือน าเข้าอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔


