สิ่งที่ส่งมำด้วย 1
คำชี้แจงสำหรับกำรให้ข้อคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยด้ำนเครื่องสำอำง
เนื่องด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ยกร่ำงกฎหมำยใหม่ทำงเครื่องสำอำง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1.ร่ ำ งประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่อ ง กำหนดชื่ อและปริ ม ำณของวั ต ถุ ที่ อำจใช้ เป็ น ส่ ว นผสมในกำรผลิ ต
เครื่องสำอำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....
2.ร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
3.ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรเครื่องสำอำง เรื่อง กำรแสดงคำเตือนที่ฉลำกเครื่องสำอำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....
จึงขอให้ท่ำนพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นต่อร่ำงประกำศฯ ข้ำงต้นที่แนบมำ
ทั้งนี้ ได้แนบเหตุผลควำมจำเป็นในกำรยกร่ำงประกำศฯ รวมทั้งแบบฟอร์มสำหรับแสดงข้อคิดเห็น ต่อร่ำงกฎหมำย
ด้ำนเครื่องสำอำง มำพร้อมด้วย ซึ่งมีกำหนดให้แจ้งข้อคิดเห็นได้จนถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนำยน 2557 ผ่ำนช่องทำง ดังนี้
1.ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือมำยัง กลุ่มควบคุมเครื่องสำอำง (งำนกำหนดมำตรฐำน) สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและ
วัตถุอันตรำย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ถ.ติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
2.ส่งทำงโทรสำร หมำยเลข 02 591 8468
3.ส่งทำง E-mail: salakjit.fda@gmail.com
หำกท่ ำ นต้ องกำรสอบถำมรำยละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม โปรดติ ด ต่ อ งำนก ำหนดมำตรฐำน กลุ่ ม ควบคุ ม เครื่ องส ำอำง
สำนักควบคุมเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โทรศัพท์หมำยเลข 02 591 8467
เหตุผลควำมจำเป็นในกำรยกร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและประกำศคณะกรรมกำรเครื่องสำอำง
เนื่องด้วย คณะกรรมกำรเครื่องสำอำงอำเซียนได้พิจำรณำรับรำยกำรสำรตำม EU Directive ของสหภำพยุโรป และ
ประเทศไทยเป็นสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ดังนั้น คณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนเครื่องสำอำง ได้พิจำรณำในรำยละเอียดควำม
ปลอดภัยแล้ว เห็นชอบในกำรรับรำยกำรสำรให้สอดคล้องกันกับสหภำพยุโรป และบทบัญญัติเครื่องสำอำงอำเซียน จำนวน 52
รำยกำร ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมร่ำงประกำศฯ ทั้ง 3 ฉบับ สรุปพอสังเขป ดังนี้
1.ร่ ำ งประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่อ ง กำหนดชื่ อและปริ ม ำณของวั ต ถุ ที่ อำจใช้ เป็ น ส่ ว นผสมในกำรผลิ ต
เครื่องสำอำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... กำหนดรำยกำรสีย้อมผมและรำยกำรสำรที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง จำนวน 52
รำยกำร ซึ่งในจำนวนนี้ มีสำรจำนวน 2 รำยกำร ที่นอกจำกจะเป็นสำรที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำงตำมร่ำงประกำศฯ
นี้แล้ว ยังสำมำรถใช้ในวัตถุประสงค์อื่นตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต
เครื่องสำอำง และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดสีที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง ตำมลำดับดังนี้
1.1 ลำดับที่ 103 Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) Ethyl- Να -dodecanoyl- L-arginate
hydrochloride (CAS No. 60372-77-2)
- ในความเข้มข้นสูงสุด 0.8% ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง 3 ประเภทเท่านั้น คือ ใน
สบู่ ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ไม่อยู่ในรูปแบบสเปรย์ และ ใน anti-dandruff แชมพู
- ในความเข้มข้นสูงสุด 0.4% ใช้เป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอำง โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่
ใช้กับริมฝีปำก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปำก และผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น
1.2 ลำดับที่ 140 Acid Yellow 1 (INCI) Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalene sulfonate
(CI 10316)(CAS No. 846-70-8) นอกเหนือจำกใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผม ประเภท Oxidative hair dye และผลิตภัณฑ์สำหรับ
ย้อมผม ประเภท Non-Oxidative hair dye แล้ว สำรนี้อำจใช้เป็น สี(Color) ที่เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำงได้ด้วย ซึ่งมี CI
number คือ CI 10316 โดยสีดังกล่ำวเป็นสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอำงทุกประเภท ยกเว้นเครื่องสำอำงที่ใช้บริเวณรอบดวงตำ
ทั้งนี้ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

2. ร่ำ งประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่อง กำหนดวั ต ถุกัน เสี ย ที่อำจใช้ เป็ น ส่ ว นผสมในกำรผลิ ต เครื่องส ำอำง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... กำหนดเพิ่มสาร Ethyl Lauroyl Arginate HCl Ethyl- Να -dodecanoyl- L-arginate hydrochloride
(CAS No. 60372-77-2) เป็นวัตถุกันเสีย ลาดับที่ 56 ในความเข้มข้นสูงสุด 0.4% ในกำรผลิตเครื่องสำอำง โดยมีเงื่อนไขไม่ให้ใช้
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปำก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปำก และผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่น
ทั้งนี้ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
3.ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรเครื่องสำอำง เรื่อง กำรแสดงคำเตือนที่ฉลำกเครื่องสำอำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....
กำหนดคำเตือนบนฉลำกเครื่องสำอำงสำหรับรำยกำรสำรบำงรำยกำร ของร่ำงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ
และปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องสำอำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... จำนวน 44 รำยกำร
ทั้งนี้ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

หมำยเหตุ สำมำรถสืบค้นรำยละเอียดของประกำศฯ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ
เครื่องสำอำง
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