
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔  ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๔๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เร่ือง  ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง   
ที่มีสารปองกันแสงแดดใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๔)  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติ
เคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
  ๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติ เคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  ผลิตภัณฑที่มีสารปองกันแสงแดด  ลงวันที่   
๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖   

  ๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  ผลิตภัณฑที่มีสารปองกันแสงแดด  (ฉบับที่  ๒)   
ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มีสารปองกันแสงแดด”  หมายความวา  ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มี

สวนผสมของสารปองกันแสงแดดเพื่อปกปองรางกายจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต   
“สารปองกันแสงแดด”  หมายความวา  สารที่ใชทําหนาที่ปกปองรางกายจากอันตรายที่จะเกิดจาก

รังสีอัลตราไวโอเล็ต      
ขอ ๓ ใหผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มีสารปองกันแสงแดดเปนเคร่ืองสําอางควบคุม   
ขอ ๔ สารปองกันแสงแดดที่ใหใชไดจะตองเปนไปตามที่ กําหนดไวในบัญชีแนบทาย 

ประกาศ  ฯ  นี้ 
ขอ ๕ ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มีสารปองกันแสงแดดที่ใชสารปองกันแสงแดดไมเปนไป 

ตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหถือวาเปนเคร่ืองสําอางที่มีวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔  ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนี่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มรกต  กรเกษม 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



   
บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ลําดับ ชื่อสารปองกนัแสงแดด อัตราสวนสูงสุดที่ใหใช 

1 4-Aminobenzoic acid (PABA) 5% 

2 N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) 

anilinium methyl sulfate 

6% 

3 Homosalate   10% 

4 Oxybenzone   
10% 

5 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid and its 

potassium, sodium  and triethanolamine salts 

8% 

(คํานวณในรูปกรด) 

6 3,3’-(1,4-Phenylenedimethylene)- bis(7,7-dimethyl-2-

oxobicyclo-[2,2,1]hept-1-ylmethanesulfonic acid) and 

its salts  

10% 

(คํานวณในรูปกรด) 

7 1-(4-tert -Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) 

propane-1,3-dione   

5% 

8 alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene) toluene-4-sulfonic acid 

and its salts  

6% 

(คํานวณในรูปกรด) 

9 2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester  

(Octocrylene ) 

10% 

(คํานวณในรูปกรด) 

10 Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl] 

benzyl} acrylamide    

6% 

11 Octyl methoxycinnamate 
10% 

12 Ethoxylated  ethyl-4-aminobenzoate (PEG-25  PABA) 
10% 

13 Isopentyl-4-methoxycinnamate  

(Isoamyl p-methoxycinnamate) 

10% 

14 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2’-ethylhexyl-1’ oxy)-1,3,5-

triazine   (Octyl triazone) 

5% 

15 Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-

3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-

disiloxanyl)propyl)   (Drometrizole trisiloxane) 

15% 



ลําดับ ชื่อสารปองกนัแสงแดด อัตราสวนสูงสุดที่ใหใช 

16 Benzoic acid, 4,4-[[6-[[(1,1-dimethylethyl)amino] 

carbonyl]phenyl]amino]  1,3,5-triazine-2,4-

diyl]diimino)bis-,bis-(2-ethylhexyl)] ester 

10% 

17 3-(4’-Methylbenzylidene)-d-1 camphor 

(4-Methylbenzylidene camphor) 

4% 

18 3-Benzylidene camphor  2% 

19 2-Ethylhexyl salicylate  (Octyl salicylate)    5% 

20 4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl  

(Octyl dimethyl PABA)      

8% 

21 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid  

and its sodium salt  

5%  

(คํานวณในรูปกรด) 

22 2,2’-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-

(tetramethyl-butyl)-1,1,3,3-phenol 

10% 

23 Monosodium salt of 2-2’-bis-(1,4-phenylene)-1H-

benzimidazole-4,6-disulfonic acid 

10%  

(คํานวณในรูปกรด) 

24 (1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-

hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)     

10% 

25 Dimethicodiethylbenzalmalonate 

(CAS No 207574-74-1)    

10% 

26 Titanium dioxide    25% 

27 Benzoic acid, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, 

hexylester  

(INCI name : Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl 

benzoate;  CAS No 302776-68-7)   

10%  

28 Menthyl anthranilate    5% 

29 Zinc oxide 

 

25% 
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