สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
คําชี้แจงสําหรับการให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายด้านเครื่องสําอาง
เนื่องด้วย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ยก (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดผ้าอนามัยชนิดสอด
เป็นเครื่องสําอาง พ.ศ. ….
จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดทําเหตุผลความจําเป็นใน
การยก (ร่ าง) กฎกระทรวง รวมทั้ งแบบเสนอข้ อคิ ดเห็ นต่ อ (ร่ าง) กฎกระทรวง ดั ง กล่ าวแนบมาพร้ อมนี้
ซึ่งสามารถร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือ มายังกลุ่มกําหนดมาตรฐานเครื่องสําอาง สํานักควบคุมเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 591 8468
3. ส่งทาง E-mail: salakjit.fda@gmail.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มกําหนดมาตรฐานเครื่องสําอาง
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์หมายเลข 02 590
7139
เหตุผลความจําเป็นในการยก (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสําอาง พ.ศ. ….
๑. ปัจจุบัน ผ้าอนามัยที่มีจําหน่ายในประเทศไทย มี ๒ รูปแบบ คือ
๑.๑ ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก
๑.๒ ผ้าอนามัยชนิดสอด
การปฏิบัติที่ผ่านมา มีการรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องสําอาง เพราะมีวัตถุประสงค์ในการใช้
เพื่ อ ความสะอาด ตามนิ ยามในมาตรา ๔ แห่ ง พ.ร.บ. เครื่ องสํ าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ า หนดนิ ย ามของคํ า ว่ า
“เครื่องสําอาง” หมายความว่า
(๑) วั ต ถุ ที่ มุ่ ง หมายสํ า หรั บ ใช้ ท า ถู นวด โรย พ่ น หยอด ใส่ อบ หรื อ กระทํ า ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใด
ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวม
ตลอดทั้งเครื่องประทิ่ นผิ วต่ างๆ ด้ วย แต่ไม่รวมถึ งเครื่ องประดับและเครื่ องแต่งตัว ซึ่ งเป็นอุ ปกรณ์ ภายนอก
ร่างกาย
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ
(๓) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสําอาง
๒. ต่อมา พ.ร.บ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกยกเลิก และมีพ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด
นิยามของคําว่าเครื่องสําอาง หมายความว่า
(๑) “วั ตถุ ที่มุ่ง หมายสํ าหรั บใช้ ทา ถู นวด โรย พ่ น หยอด ใส่ อบ หรื อ กระทํ าด้ ว ยวิ ธี อื่นใด
กับส่ วนภายนอกของร่ า งกายมนุ ษย์ และให้ ห มายความรวมถึ งการใช้ กับ ฟั น และเยื่ อบุ ในช่ องปาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือ
ปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึง
เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ
(๓) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสําอาง

๒
๓. หากพิจารณาจากนิยามของคําว่า “เครื่องสํ าอาง” ตามพ.ร.บ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้างต้นแล้ ว
ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอกยังคงสถานะเป็นเครื่องสําอาง แต่ผ้าอนามัยชนิดสอดมีวิธีใช้ที่เกินขอบข่ายของการ
เป็นเครื่องสําอาง เนื่องจาก วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสอดเข้าในช่องคลอดซึ่งไม่เข้านิยามเครื่องสําอางที่
ต้องเป็นวัตถุที่กระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์
เนื่ องจากผ้ าอนามั ยมี 2 ชนิ ด คื อผ้ าอนามั ยชนิดใช้ ภ ายนอกและชนิดสอด ซึ่ งผ้ าอนามั ยชนิดใช้
ภายนอกเป็นเครื่องสําอางตามนิยามมาตรา ๔ (๑) แต่ปรากฏว่าผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสําอาง
ตามนิยามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เคยกําหนด
ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสําอางมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังนั้น
เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จึงเห็นควรกําหนด
ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสําอางตามมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

