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ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง
เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
ที่มีสารป้องกันแสงแดด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
เครื่องสําอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด” หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของ
สารป้องกัน แสงแดดเพื่อปกป้องผิว หนังหรือส่วนของร่างกายจากรังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี) ทั้งนี้
ไม่รวมถึงสารป้องกันแสงแดดที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางเพื่อทําหน้าที่อื่น เช่น ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้
เสื่อมคุณภาพหรือแต่งสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
“Sun Protection Factor หรือ SPF หรือ เอส พี เอฟ” หมายถึง ค่าที่แสดงถึงความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการไหม้แดงของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวี
“Protection Factor of UVA หรือ PFA หรือ พี เอฟ เอ” หมายถึง ค่าที่แสดงถึงความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการดําคล้ําของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวีเอ
“Protection grade of UVA หรือ PA หรือ พีเอ” หมายถึง ค่าที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Cosmetic Industry Association, JCIA) ได้กําหนดขึ้นแทนการใช้ค่า PFA
“Water resistance” หมายถึง ระดับการกันน้ําของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
หลังจากทาผลิตภัณฑ์นั้นแล้วและอยู่ในน้ําเป็นเวลา ๔๐ นาที
“Very water resistance” หมายถึง ระดับการกันน้ําของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
หลังจากทาผลิตภัณฑ์นั้นแล้วและอยู่ในน้ําเป็นเวลา ๘๐ นาที
ข้อ ๒ ฉลากเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณ ฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกัน แสงแดดต้องแสดง
ระดับหรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF) หรือรังสียูวีเอ (PFA) หรือความสามารถในการกันน้ํา
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ถ้ามี) ตามท้ายประกาศนี้
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ทั้งนี้ วิธีทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดดและความสามารถในการกันน้ําให้ทดสอบ
ตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) หรือวิธีตามมาตรฐานสากลอื่นที่เป็น
ที่ยอมรับ
ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือนําเข้าเพื่อขายที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสําอางควบคุมอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุพรรณ ศรีธรรมมา
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการเครื่องสําอาง

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง
เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มสี ารป้องกันแสงแดด
๑. การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด
๑.๑ ผลิ ตภั ณฑ์ เครื่องสํา อางที่ มีส ารป้องกันแสงแดดที่ แ สดงค่ าความสามารถในการ
ป้องกันรังสียูวี (SPF) สามารถแสดงระดับและ/หรือค่า SPF ได้ดังนี้
ระดับของ
ประสิทธิภาพ
ต่ํา
กลาง
สูง
สูงมาก

การแสดงค่า SPF

ค่า SPF
6 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า15
(6 - < 15)
15 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 30
(15 - < 30)
30 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 50
(30 - < 50)
ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ( 50)

แสดงค่าเป็นระดับ และ/ หรือ
SPF ตามจริง

แสดงค่าเป็นระดับ และ/ หรือ SPF 50+

และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผ ลการทดสอบหรื อ มี ผ ลการทดสอบได้ ค่ า SPF ต่ํ า กว่ า 6 ไม่ ใ ห้ แ สดงคํ า ว่ า “SPF”
หรือ การแสดงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด
๑.๒ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางที่ มี ส ารป้ อ งกั น แสงแดดที่ แ สดงค่ า ความสามารถ
ในการป้ องกันรังสียู วีเอ (PFA) โดยอาจแสดงระดับ สั ญ ลัก ษณ์ หรือค่า ความสามารถอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ ในกรณีที่อ้างมาตรฐาน The Japan Cosmetic Industry Association:
JCIA (ค.ศ. ๒๐๑๒) สามารถแสดงระดับและ/ หรือค่า PA ได้ดังนี้
ระดับของประสิทธิภาพ
ต่ํา
กลาง
สูง
สูงมาก

ค่า PFA
2 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 4
(2 - < 4)
4 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 8
(4 - < 8)
8 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 16
(8 - < 16)

การแสดงค่า PA

ตั้งแต่ 16 ขึ้นไป ( 16)

PA++++

PA+
PA++
PA+++

๑.๒.๒ กรณีที่อ้างมาตรฐานของสหภาพยุโรป สามารถแสดงสัญลักษณ์
ได้
หากค่า PFA ของผลิตภัณฑ์มคี า่ มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามเท่าของค่า SPF
๑.๒.๓ ในกรณีที่อ้างมาตรฐานของ Boots Star Rating (ค.ศ. ๒๐๐๔) สามารถ
แสดงค่าความสามารถในการป้องกันรังสี ยูวีเอ ได้ดังนี้
อัตราส่วน UVA : UVB
<0.2
0.22–<0.42
0.42–<0.62
0.62–<0.82
0.82–<0.92
≥0.92

การแสดงค่า Boots Star Rating
ไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้
Boots Star Rating 
Boots Star Rating 
Boots Star Rating 
Boots Star Rating 
Boots Star Rating 

๒. การแสดงค่าความสามารถในการกันน้ํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทีม่ ีสารป้องกันแสงแดดที่ต้องการแสดงข้อความค่าความสามารถ
ในการกันน้ํา ต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถระบุข้อความแสดง
ความสามารถในการกันน้ําได้ดังนี้
ระดับของประสิทธิภาพ

การแสดงค่าความสามารถในการกันน้ํา

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มสี ารป้องกันแสงแดดทีผ่ า่ น
การทดสอบกันน้าํ รวมทัง้ สิ้นเป็นเวลา ๔๐ นาที

Water resistance หรือ
Water resistance (40)

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มสี ารป้องกันแสงแดดทีผ่ า่ น
การทดสอบกันน้าํ รวมทัง้ สิ้นเป็นเวลา ๘๐ นาที

Very water resistance หรือ
Very water resistance (80)

