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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดคุณลักษณะของเครื่องสาอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเครื่องสาอาง
ที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station)
พ.ศ. ....
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โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควรกาหนดคุณลั กษณะของเครื่องส าอาง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ใช้ซา แทนการ
ใช้บ รรจุ ภัณฑ์แบบครั งเดีย วทิง ลดการเหลื อทิงให้ มากที่สุ ด เพื่อส่ งเสริมให้ มีการดาเนินงานที่มุ่งสู่ โ มเดล
เศรษฐกิ จ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรื อ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ หรื อ เศรษฐกิ จ หมุ น เวียน หรื อ
เศรษฐกิจสีเขียว และเพื่ออานวยต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ และลดความ
ซาซ้อน โดยที่ผู้บริโภคยังคงได้รับเครื่องสาอางทีม่ ีความปลอดภัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖ (๑) (๕) และ (๖) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเครื่องสาอาง ในการประชุมครังที่ .. วันที่..........................ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ การแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) หมายความว่า การ
แบ่งถ่ายเครื่องสาอางเพื่อขาย โดยกระทา ณ จุดบริการ ซึ่งไม่รวมถึงการทา ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุง
แต่งเครื่องสาอางดังกล่าว
ข้ อ ๒ เครื่ อ งส าอางที่ น ามาแบ่ ง บรรจุ เ พื่ อ ขาย ณ จุ ด บริ ก าร (Refill station) ต้ อ งเป็ น
เครื่องสาอางตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี ซึ่งต้องเป็นเครื่องสาอางที่จดแจ้งแล้วเท่านัน
ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าที่ประสงค์จะแบ่งบรรจุเครื่องสาอางในข้อ ๒ ต้องแจ้งสถานที่แบ่ง
บรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ส.บ. ๑ ใน
ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี และการแจ้งให้มีอายุสามปีนับจากวันที่แจ้ง
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ข้ อ ๔ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า เครื่ อ งส าอางที่ ป ระสงค์ จ ะแบ่ ง บรรจุ เ ครื่ อ งส าอางเพื่ อ ขาย
ณ จุดบริการ (Refill station) ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของบุคลากร สถานที่แบ่งบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้
อุป กรณ์ การแบ่ งบรรจุ การดาเนิ น การแบ่ งบรรจุ การควบคุมด้านความปลอดภัย เอกสารวิธีการควบคุม
กระบวนการแบ่งบรรจุ วิธีการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุ ที่กาหนดไว้ใน ภาคผนวก ค. แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๕ ให้เครื่องสาอางที่ได้จากการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) เป็น
เครื่องสาอางที่ห้ามผลิตต่อ หรือขายต่อ
ข้อ ๖ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคผนวก ก.
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดคุณลักษณะของเครื่องสาอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเครื่องสาอาง
ที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. ....
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ลาดับ
๑
๒
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เครื่องสาอางที่อนุญาตให้แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
นาหอม เฉพาะรูปแบบที่เป็นของเหลว เท่านัน
เครื่องสาอางที่ใช้ทาความสะอาดผิวกาย และเส้นผม/หนังศีรษะ ประเภทล้างออก
เฉพาะรูปแบบที่เป็นของเหลวที่ไหลได้ เท่านัน
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ภาคผนวก ข.
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คาขอแจ้งเกี่ยวกับสถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ
(Refill station)

แบบ ส.บ. ๑
เลขที่รับ ...............................
วันที่......................................
ผู้รับคาขอ.............................
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่)
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เขียนที่ ...............................................................................
วันที่..................... เดือน..........................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (ชื่อ บริษัท /ห้าง /ร้าน /บุคคล)............................................................................................................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................เป็นเจ้าของ/ผู้รับมอบอานาจ
มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่นาเข้า ตังอยู่เลขที่......................... ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์....................................................
โทรศัพท์................................................. โทรสาร................................................ อีเมล์...............................................................................
มีความประสงค์จะขอแจ้งเกี่ยวกับสถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ ดังนี
แจ้งครังแรก (กรอกทังข้อ ๑ และ ๒)
เพิ่ม
▢ สถานที่
▢ เครื่องสาอาง
ยกเลิก ▢ สถานที่และเครื่องสาอาง ▢ เครื่องสาอาง
▢ ๑. ชื่อสถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ...........................................................................................................
ตังอยู่เลขที่.............................. หมู่ที่.............................. ตรอก/ซอย..................................................................................
ถนน............................................. ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์....................................... โทรสาร...............................
พิกัด GPS ของสถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย...........................................................................................................
ซึ่งมีที่ตังจุดบริการอยู่ที่ชัน.................... ห้อง.................. พืนที่เฉพาะในส่วนของจุดบริการ..............................ตารางเมตร
๒. ข้อมูลเครื่องสาอาง ที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
(๑) ชื่อทางการค้า ชื่อเครื่องสาอาง ......................................................................................................................................
เลขที่รับจดแจ้ง........................................................................................................................................................................
วันที่ออกใบรับจดแจ้ง....................................................ใบจดแจ้งสินอายุวันที่.......................................................................
(ในกรณีที่มีเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ มากกว่า ๑ รายการ ระบุรายชื่อเครื่องสาอางทังหมดเพิ่มเติมได้
โดยระบุรายการเครื่องสาอางทังหมดเป็นเอกสารแนบ)
พร้อมคาขอนี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย คือ
(๑) กรณีที่เป็นนิติบุคคล แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล / กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจาตัวประชาชนและแสดงใบทะเบียนพาณิชย์
(๒) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(๓) แผนที่แสดงที่ตังหรือพิกัด GPS ของจุดบริการแบ่งบรรจุเครื่องสาอาง
(๔) ใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง หรือใบแทน
(๕) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
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(ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................................................)

ภาคผนวก ค.
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดคุณลักษณะของเครื่องสาอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเครื่องสาอาง
ที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station)
พ.ศ. ....
-------------------------------------------บทนิยาม
“การแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ” (Refill station) หมายความว่า การแบ่งถ่าย
เครื่ องส าอางเพื่ อขาย โดยกระทา ณ จุ ดบริการ ซึ่งไม่รวมถึงการท า ผสม เปลี่ ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ ง
เครื่องสาอางดังกล่าว
“การแจ้ ง สถานที่ แ บ่ ง บรรจุ เ ครื่ อ งส าอางเพื่ อ ขาย ณ จุ ด บริ ก าร” หมายความว่ า การแสดง
รายละเอียดของสถานที่และเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
“เครื่องสาอางรอการแบ่งบรรจุ” (Bulk product for refill) หมายความว่า เครื่องสาอางสาเร็จรูป
ทีร่ อการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเครื่องสาอางที่ประสงค์จะแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ ต้อง
แจ้งสถานที่แบ่งบรรจุ เครื่องสาอางเพื่อขายดังกล่าว หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
หรือเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ ต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบ ส.บ. ๑ ในภาคผนวก ข. พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว
๑.๒ การแจ้ง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑.๑ ให้แจ้ง ณ สถานที่ ดังต่อไปนี
๑.๒.๑ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า เครื่องสาอางมีจุด
บริการแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย (Refill station) อยู่ในกรุงเทพมหานคร
๑.๒.๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกรณีที่ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเครื่องสาอางมีจุดบริการแบ่ง
บรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย (Refill station) อยู่ในจังหวัดนัน ๆ
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก็ได้
๒ บุคลากร
๒.๑ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุด
บริการ ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ต้องมีความรู้ทางด้านสุขอนามัย ข้อปฏิบัติ และข้อ
ควรระวังในการปฏิบัติงาน
๒.๒ บุคลากรต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือมีบาดแผลตามร่างกาย

๓ สถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๓.๑ ต้องจัดให้มี
๓.๑.๑ สถานที่ตังเครื่อง หรืออุปกรณ์การจ่ายที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง ที่เป็นหลักแหล่ง มี
ทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการ จุดบริการอยู่ในทาเลที่เหมาะสม มีบริเวณเป็นสัดส่วน เพียงพอ มีสภาพ
เหมาะสม และปลอดภัย
๓.๑.๒ บริเวณจัดเก็บเครื่องสาอางก่อนนามาแบ่งบรรจุแยกเป็นสัดส่วน
๓.๑.๓ การแสดงใบแจ้งเกี่ยวกับสถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ และ
จัดทาแผ่นป้าย “สถานที่แบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ” หรือข้อความอื่นในทานองเดียวกัน เช่น
Refill station
๓.๑.๔ การแสดงฉลากของเครื่องสาอางที่รอการบรรจุ (Bulk product for refill) ให้เห็นชัดเจน ณ
จุดบริการ
๓.๒ สุขลักษณะ และสุขอนามัย
๓.๒.๑ ต้ อ งจั ด ให้ มี บ ริ เวณหรือ อุ ป กรณ์ ก ารท าความสะอาดมื อ พื นหรื อ บริ เ วณโดยรอบ
ตามความเหมาะสม
๓.๒.๒ บริ เวณที่ทาการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ ต้องจัดให้ เป็นระเบียบ สะอาด
ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งสกปรก
๔ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๔.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงอุปกรณ์การจ่าย และหัวจ่ายเครื่องสาอาง (Dispenser) ต้องทาจากวัสดุ
ที่เหมาะสม และไม่ทาปฏิกิริยาทางเคมีกับเครื่องสาอาง ไม่ดูดซึม และไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสาอาง
กรณีทเี่ ครื่องสาอางมีโอกาสอุดตันที่หัวจ่าย ต้องมีอุปกรณ์สาหรับสูบ หรือดันเครื่องสาอางที่อุดตันออก
จากเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่ายเครื่องสาอาง (Plunger)
๔.๒ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงอุปกรณ์การจ่าย และหัวจ่ายเครื่องสาอาง (Dispenser) ติดตังมั่นคง
แข็งแรง ไม่ชารุดเสียหาย แตกหัก หรือบุบสลาย
๔.๓ สุขลักษณะ และสุขอนามัย
๔.๓.๑ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การจ่าย และหัวจ่ายเครื่องสาอาง ต้องสะอาดและ
จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนไว้ในที่ที่สะอาด
๔.๓.๒ มีการทาความสะอาดที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน และบุคลากรต้องได้รับ
การฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
๕ การดาเนินการแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ
การดาเนินการแบ่งถ่ายเครื่องสาอางในการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๕.๑ เครื่องสาอางรอการแบ่งบรรจุ ณ จุดบริการ (Bulk product for refill) ต้องอยู่ในภาชนะ
บรรจุที่มาจากผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเครื่องสาอาง และมีฉลากครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสาอาง
ว่าด้วยเรื่องฉลากของเครื่องสาอาง

ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องแบ่งถ่าย หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ เนื่องจากภาชนะบรรจุ
ที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าไม่สามารถใช้กับเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่าย และหัวจ่ายเครื่องสาอาง (Dispenser) ได้
ผู้ แบ่ งบรรจุ เครื่ องส าอางเพื่ อขาย ณ จุ ดบริ การ ต้ องจั ดท าฉลากให้ ครบถ้ ว นตามประกาศคณะกรรมการ
เครื่องสาอาง ว่าด้วยเรื่องฉลากของเครื่องสาอาง และต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งถ่าย หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุใน
กรณีนี ดังนี
๕.๑.๑ จัดให้มีภาชนะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับการแบ่งถ่ายเครื่องสาอาง
ออกจากภาชนะบรรจุที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเพื่อถ่ายใส่เครื่องหรืออุปกรณ์การจ่ายเครื่องสาอาง และมี
ภาชนะรองรับป้องกันการหกรั่วไหลขณะแบ่งถ่ายเครื่องสาอาง
๕.๑.๒ ต้องตรวจสอบภาชนะบรรจุทังก่อนและหลังจากการบรรจุหรือเติมเครื่องสาอางให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทังตรวจสอบฉลากที่จะปิดบนภาชนะบรรจุเครื่องสาอางให้ถูกต้องตรงกับเครื่องสาอาง
ที่บรรจุ และติดแน่นบนภาชนะบรรจุแต่ละชนิดโดยไม่หลุดง่าย
๕.๑.๓ ต้องมีการทาความสะอาดภาชนะหรือเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งถ่ายเครื่องสาอางทัง
ก่อนและหลังการใช้ให้เหมาะสม พร้อมทังดูแลรักษาภาชนะหรือเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งถ่ายให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
๕.๑.๔ เครื่องสาอางรอการบรรจุที่แบ่งถ่ายไม่หมด ต้องแยกจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนและเป็น
ระเบียบ มีภาชนะรองรับ ป้องกันการหกรั่วไหล
๕.๑.๕ หากต้องเติมเครื่องสาอางลงในเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่าย เครื่องสาอางที่เติมจะต้องมี
เลขหรืออักษรแสดงครังที่ผลิตเดียวกันกับเครื่องสาอางที่เหลืออยู่ในเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่าย หากเป็นคนละ
เลขหรืออักษรแสดงครังที่ผลิตจะต้องเทเครื่องสาอางที่เหลืออยู่ในเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่ายออกให้หมดก่อน
๕.๑.๖ ต้องจัดทาบันทึกควบคุมการแบ่งถ่ายเครื่องสาอางทุกครังที่มีการแบ่งถ่าย โดยอย่าง
น้อยต้องแสดงชื่อเครื่องสาอางที่นามาแบ่งถ่าย ปริมาณเครื่องสาอางที่แบ่งถ่ายในแต่ละครัง เลขหรืออักษร
แสดงครังที่ผลิตจากผู้ผลิต เดือน ปี หรือ ปี เดือนที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่เปิดภาชนะบรรจุ ที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้
นาเข้า และวัน เดือน ปี ที่แบ่งบรรจุ/แบ่งถ่ายเครื่องสาอาง และให้เก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
นับจากวันที่เปิดภาชนะบรรจุที่มาจากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า เพื่อเป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๕.๒ มาตรการควบคุมการ เปิด-ปิดหัวจ่าย ที่ใช้แบ่งบรรจุเครื่องสาอาง
วิธีการดาเนินการ เปิด-ปิดหัวจ่าย ที่ใช้แบ่งบรรจุเครื่องสาอาง
๕.๒.๑ ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการหกรั่วไหลระหว่างแบ่งบรรจุ
และป้องกันการปนเปื้อนลงสู่เครื่องสาอาง
๕.๒.๒ ต้องมีการทาความสะอาดหัวจ่ายและบริเวณโดยรอบหัวจ่ายให้เหมาะสม
๕.๒.๓ ตรวจสอบหัวจ่ายว่าอยู่ในสภาพที่ดีก่อนดาเนินการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๕.๒.๔ ต้องมีการปฏิบัติตามขันตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ
จุดบริการ โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม
๖ การควบคุมด้านความปลอดภัย
จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม อย่างน้อยต้องมีชุดปฐมพยาบาล

๗ เอกสารวิธีการควบคุมกระบวนการแบ่งบรรจุเครื่องสาอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ
ต้องจัดให้มีเอกสารวิธีการควบคุมกระบวนการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ โดยมีรายละเอียด
ขันตอนการแบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ การทาความสะอาดภาชนะบรรจุที่นามารองรับระบุไว้ด้วย
๘ การเก็บรักษา
ต้ อ งจั ด เก็ บ เครื่ อ งส าอางรอการบรรจุ (Bulk product for refill) เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ ง่ายต่อการทาความสะอาด หากมีวัตถุไวไฟให้มี
การจัดเก็บอย่างเหมาะสม
๙ ภาชนะบรรจุ(รวมฝาปิด)ที่นามาใช้รองรับเครื่องสาอางจากเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่ายเครื่องสาอาง
๙.๑ ภาชนะบรรจุที่นามาใช้รองรับเครื่องสาอางจากเครื่องหรืออุปกรณ์การจ่ายเครื่องสาอางต้องเป็น
ภาชนะบรรจุที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก ชารุด ต้องปิดสนิท ไม่เกิดการหกรั่วไหลภายหลังจากการบรรจุหรือ
เติมเครื่องสาอาง ในกรณีที่มีฉลากจากภาชนะบรรจุเดิมจะต้องนาเอาฉลากออก หรือปิดฉลากใหม่ทับฉลากเดิม
ยกเว้นการใช้ภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
๙.๒ ภาชนะบรรจุที่นามาใช้รองรับเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ ต้องมีลักษณะ ดังนี
๙.๒.๑ ภาชนะบรรจุ ต้องสะอาด และแห้ง
๙.๒.๒ ห้ามใช้ภาชนะที่บรรจุสารอันตราย มารองรับเครื่องสาอางที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุดบริการ
๙.๓ มีข้อกาหนดเรื่องความสะอาดของภาชนะบรรจุ โดยผู้บริโภคสามารถทาความสะอาดภาชนะบรรจุ
ด้วยตนเองก่อนนามาเติม หรือ จุดบริการอาจมีบริการทาความสะอาดให้ เช่น มีขวดที่ทาความสะอาดแล้ว
พร้อมให้เปลี่ยน หรือมีอุปกรณ์ทาความสะอาด ณ จุดบริการ เป็นต้น

