
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  การจดแจ้งเครือ่งส าอางที่ผลิตหรือน าเข้าเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น   

โดยมคีุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครือ่งส าอาง  ในการประชุม  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่จะผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น   
โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด  ซึ่งแตกต่างจากคุณภาพ  
มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ของเครื่องส าอางที่วางขายในประเทศไทย  และไม่เข้าข่ายเป็น  ยา  
อาหาร  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุอันตราย  หรือเครื่องมือแพทย์ 
ในประเทศไทย  จะต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องส าอางนั้นก่อนผลิตหรือก่อนน าเข้า   และห้ามมิให้
ขายเครื่องส าอางดังกล่าวในราชอาณาจักร 

ข้อ ๒ การจดแจ้งเครื่องส าอางที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  
แตกต่างจากเครื่องส าอางที่วางขายในประเทศไทย  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจดแจ้ง  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจดแจ้ง  การออกใบรับจดแจ้ง  การต่ออายุใบรับจดแจ้ง  
การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง  และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องส าอาง   
(๒) ข้อมูลกฎระเบียบหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศคู่ค้าที่แสดงวา่

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถวางขายในประเทศคู่ค้าได้   
ข้อ ๓ กรณีที่มีการใช้รายการสารตามมาตรา  ๖  (๒)  ที่ได้รับการยกเว้นไวใ้นบัญชีแนบทา้ยประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจดแจ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจดแจ้ง  การออกใบรับจดแจ้ง  
การต่ออายุใบรับจดแจ้ง  การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง  และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง  
ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องส าอาง   
(๒) ข้อมูลกฎระเบียบหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศคู่ค้าที่แสดงวา่

สารดังกล่าวใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางได้ตามกฎหมาย 
(๓) หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่แสดงว่าสถานที่ผลิตเครื่องส าอางดังกล่าว   

มีวิธีการควบคุม  ดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๖๑



 ก. มีวิธีการจัดการที่ดี ในการควบคุมของเสียจากการด าเนินการผลิต   รวมทั้ง   
กากตะกอนหรือสิ่งตกค้างต่าง ๆ  ที่ถูกปล่อยออกจากสถานที่ผลิตซึ่งก่อให้เกิด  หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน   

 ข. มีวิธีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
 ค. จัดให้มีระบบระบายน้ าทิ้งและการก าจัดของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
ข้อ ๔ ผู้จดแจ้งต้องจัดท ารายงานการผลิตหรือน าเข้าตามแบบรายงานการผลิต  หรือน าเข้า

เครื่องส าอางเฉพาะเพ่ือการส่งออกโดยมีคุณภาพ  มาตรฐานตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนดตามแบบ  รง.ค.๑   
แนบท้ายประกาศนี้  เก็บไว้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๕  ปี  นับแต ่
วันที่ผลิตหรือน าเข้า   

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วันชัย  สัตยาวฒุิพงศ ์

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๖๑



แบบ รง.ค.๑ 
รายงานการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางเฉพาะเพ่ือการส่งออกโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด 

ชื่อผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า..................................................................................................................... 
ที่ตั้ง.............................................................................................. ................................................. 

                                             รอบการรายงาน   มิถุนายน ปี พ.ศ....................... 
                                                                    ธันวาคม ปี พ.ศ....................... 
 
ไดผ้ลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางเฉพาะเพ่ือการส่งออก ดังนี้      

 

ล าดับ ชื่อเครื่องส าอาง เลขที่ 
ใบรับจดแจ้ง 

ผู้สั่งซื้อ วันเดือนปี 
ที่ผลิต/น าเข้า 

เลขที่แสดง
ครั้งที่ผลิตหรือ
รุ่นการผลิต 

ปริมาณที่ผลิต/
น าเข้าเพ่ือการ

ส่งออก 

วันเดือนปีที่
ส่งออก 

เลขที่ใบขน
สินค้าขาออก 

ปริมาณที่
ส่งออก 

ปริมาณ
คงเหลือ 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

ชื่อผู้รายงาน ..................................................................... 
วันที่ ................................................................................ 



แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง การจดแจ้งเครื่องส าอางที่ผลิตหรือน าเข้าเฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  
 ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ  ๒๑๖  ง วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๑ 
  หน้า  ๑๐ ให้เพ่ิม  “(๔)  ผ่านการตรวจสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
   ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้า 
   เครื่องส าอาง”  ในข้อ  ๓ 
 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑


