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ໂດຍອງີໃສ່ຂໍກ້າໍນດົວ່າດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງ ສະບບັເລກ

ທ ີ2580 /ກຊສ, ລງົວນັທ ີ 12 ພະຈກິ 2003, ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈິ່ ງ

ສາ້ງຄໍາແນະນາໍສະບບັນີເ້ພື່ ອເປນັການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ື

ການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັ ການຜະລດິ ແລະ ນາໍເຂົາ້ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງ ສາມາດ

ເຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍເຖງິການປະກອບເອກະສານເພື່ ອຂໍຈດົແຈງ້ ແລະ ການສະໜອງບນັດາເອກະສານທີ່ ຈາໍ

ເປນັໃຫແ້ກ່ກມົອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການພຈິາລະນາ   

ອະນຸມດັ ຫຼ ື ປະຕເິສດການຂໍຈດົແຈງ້ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງ ເຊິ່ ງບນັດາຂໍມູ້ນຕ່າງໆໄດຈ້ດັລຽງ

ຕາມສາລະບານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້     

    
  

ສາລະບານ 

 

1.ເຄື່ ອງສໍາອາງແມ່ນຫຍງັ? .......................................................................................... …………….2  

2.ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງສໍາອາງ ............................................................................................................. 2 

3.ເງ ື່ອນໄຂຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ຕອ້ງການຈດົແຈງ້ ....................................................................... 2 

4.ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງປະກອບໃນການຂໍຈດົແຈງ້ ............................................................................ 2-16 

5.ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ .......................................................................................................... 16 

6.ໄລຍະເວລາຂອງການພຈິາລະນາ .................................................................................................... 16



 
 

2 
 

1. ເຄື່ ອງສໍາອາງແມ່ນຫຍງັ? 

ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງໝາຍເຖງິ: ວດັຖຸທີ່ ໃຊສໍ້າລບັທາ, ຖູ, ນວດ, ໂຮຍ, ພົ່ ນ, ຢອດໃສ່, ອບົ ຫຼ ື

ກະທໍາດວ້ຍວທິໃີດໜຶ່ ງຕໍ່ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍຂອງຄນົເພື່ ອຄວາມສະອາດສວຍງາມ ຫຼ ື

ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ກດີຄວາມສວຍງາມຊຶ່ ງລວມທງັວດັຖຸທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຊເ້ປນັສ່ວນປະສມົໃນການຜະລດິ ເຄື່ ອງ

ສໍາອາງໂດຍສະເພາະ ຫຼ ື ວດັຖຸອື່ ນທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກາໍນດົໃຫເ້ປນັເຄື່ ອງສໍາອາງແຕ່ບ່ໍໄດກ້ວມ ເອາົ

ເຄື່ ອງປະດບັເອ.້ 

 

2. ການຈດັປະເພດເຄື່ ອງສໍາອາງ 

ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງແບ່ງເປນັ 5 ໝວດຄ:ື  

- ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັຜວິໜງັ 

- ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັຜມົ 

- ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັມ ືແລະ ເລບັ 

- ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັປາກ ແລະ ແຂວ້ (ຍກົເວັນ້ແປງສແີຂວ້, ໄມຈ້ີມ້ແຂວ້) 

- ຜະລດິຕະພນັນໍາ້ຫອມ (ຍກົເວັນ້ນໍາ້ຫອມທີ່ ບ່ໍສດີໃສ່ຄນົ) 

 

3.  ເງ ື່ອນໄຂຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ສາມາດຈດົແຈງ້ 

- ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມຈີດຸປະສງົຢາກດໍາເນນີການຈດົແຈງ້ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງ ຕອ້ງດໍາເນນີ 

ການສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ  ຕາມລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງວາງອອກ ເຊັ່ ນ: 

ເປນັບໍລສິດັທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິຖກືຕອ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຕອ້ງລະບຸວ່າ 

ສາມາດ ນໍາເຂົາ້ເຄື່ ອງສໍາອາງໄດ.້ 

- ມສີະຖານທີ່ ເກບັຮກັສາທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງເຊັ່ ນ: ມສີາງເກບັຮກັສາທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ, ມລີະບບົລະບາຍ        

ອາກາດ, ມາດຕະການປກົປກັຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 
4. ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງປະກອບໃນການຂໍຈດົແຈງ້ 

ລວມທງັໝດົມ ີ 10 ເອກະສານຄ:ື ໃບສະເໜ,ີ ແບບຟອມຈດົແຈງ້, ສູດຕ າລາ, ໃບມອບສດິ, 

ໃບຢັງ້ຢນືການວໄິຈ, ໃບຢັງ້ຢນືການຜະລດິທີ່ ດ,ີ  ລາຍລະອຽດຂອງສະຫຼາກ ແລະ ເລກລະຫດັຂອງ 

ຜະລດິຕະພນັ,  ສະຫຼຸບຫຍໍຂໍ້ມູ້ນທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເພື່ ອຢັງ້ຢນືການກ່າວອາ້ງການນາໍໃຊ,້  ສະຫຼຸບຫຍໍ ້

ທາງດາ້ນຜນົສະທອ້ນຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບຫຍໍກ້ານປະເມນີຄວາມປອດໄພ.  

ລາຍລະອຽດ ແລະ ຕວົຢ່າງຂອງແຕ່ລະເອກະສານມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

 

 

4.1 ໃບສະເໜ ີ  

ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມຮ່າງໃບສະເໜ ີຈາກ  www.fdd.gov.la 
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ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃນບ່ອນຫວ່າງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ.  
 

ໃສ່ເລກທເີອກະສານ, ລງົວນັທ,ີ ລງົລາຍເຊນັ ພອ້ມທງັຈໍາ້ກາຂອງບໍລສິດັ ກ່ອນຈະຍື່ ນເອກະສານ 

 

 

ຕວົຢ່າງໃບສະເໜ ີ

 

 
 

 

 
 

4.2 ແບບຟອມຈດົແຈງ້ 
 

1. ດາວໂຫຼດແບບຟອມຈດົແຈງ້ ຈາກເວບໄຊກມົອາຫານ ແລະ ຢາ  www.fdd.gov.la 

ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃນບ່ອນຫວ່າງ 

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 
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2. ນໍາໃຊແ້ບບຟອມຈດົແຈງ້ໃນຮູບແບບ Word  
 

3. ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃນຫອ້ງວ່າງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ (ເຊິ່ ງຕອ້ງເປນັພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້).  
 
 

ຕວົຢ່າງແບບຟອມຈດົແຈງ້ 
 
 

 
   

ໝາຍເຫດ 1: ໃນ ຂໍ ້1.3 ໃຫເ້ລອືກເອາົ ໜຶ່ ງໃນ 3 ກລໍະນດີັ່ ງລຸ່ມນີ ້        

 ກລໍະນທີ ີ1:  ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ວນປະກອບດຽວກນັ ແຕ່ຕ່າງສ ີຕວົຢ່າງ: ສທີາເລບັ ຫຼ ືລບິສະຕກິ ທີ່ ຈະ

ຕອ້ງລະບຸລະອຽດສທີີ່ ຈະນໍາມາຈດົແຈງ້ ເຊັ່ ນ: CI 12420, CI14700 … 

 ກລໍະນທີ ີ2:  ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ວນປະກອບດຽວກນັ ແຕ່ຕ່າງກິ່ ນຫອມ ຕວົຢ່າງ:  ນໍາ້ຫອມ ຜູປ້ະກອບ

ການຈະຕອ້ງລະບຸລະອຽດກິ່ ນຫອມທີ່ ຈະນໍາມາຈດົແຈງ້ ເຊັ່ ນ:  Lavender, Rose… 

ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃນຫອ້ງເປົ່ າຫວ່າງ 

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

 ຕື່ ມຂໍມູ້ນຂອງ ສ:ີ CI 12420 …. 

ຫຼ ືກິ່ ນຫອມ: Lavender, Rose…  

ຫຼ ືຂະໜາດບນັຈເຸຊັ່ ນ: 10ml, 200ml… 

ໝາຍຕກິ () ໃສ່ໃນຫອ້ງຂອງປະເພດ 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາຈດົແຈງ້ 
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ກລໍະນທີ ີ3: ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ີວນປະກອບດຽວ ແມ່ນໃຫລ້ະບຸທຸກຂະໜາດບນັຈທຸີ່ ຈະນໍາມາຈດົແຈງ້ 

ເຊັ່ ນ:  10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml … 

 

 
 

ໃນກລໍະນທີີ່ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຈະນໍາມາຈດົ

ແຈງ້ ບໍ່ ນອນໃນຂໍທ້ີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຂາ້ງເທງິແມ່ນ

ໃຫຕ້ກິ ()ໃສ່ໃນຫອ້ງອື່ ນໆ  

ຕວົຢ່າງ:  Sanitary (ຜາ້ອະນາໄມ)  
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ໝາຍເຫດ: ໃນຂໍ ້4 ໃຫເ້ລອືກຕກິ () ເອາົໜຶ່ ງໃນສີ່ ກລໍະນລຸ່ີມນີ:້  

ຮູບແບບຂອງຜະລດິຕະພນັ ຕວົຢ່າງ 

ຜະລດິຕະພນັດ່ຽວ ໝາຍເຖງິ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສູີດຕໍາລາດຽວເທົ່ ານັນ້ 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ີວນປະກອບຄາ້ຍຄກືນັ ເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນຈດຸປະສງົດຽວກນັແຕ່ຕ່າງສ ີແລະ ກິ່ ນ 

ໝາຍເຖງິ  ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ີວນປະກອບຫຼກັດຽວກນັ (ຢູ່ໃນກບັກ່ອງຕ່າງກນັ) ແລະ ການນໍາໃຊ ້

ຄກືນັ ແຕ່ແຕກຕ່າງກນັທີ່ ສ ີແລະ ກິ່ ນ  

ເປນັພາເລດຂອງຜະລດິຕະພນັດຽວກນັ ໝາຍເຖງິ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາໃຊຄ້ກືນັ ແຕ່ມຫີຼາຍສ ີຫຼ ື

ກິ່ ນ ທີ່ ຢູ່ໃນກບັກ່ອງດຽວກນັ 

 

ຜະລດິຕະພນັປະສມົໃນຊຸດດຽວກນັ ໝາຍເຖງິ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຫີຼາຍຮູບແບບຕ່າງກນັ ແຕ່ຢູ່ໃນ

ກບັກ່ອງດຽວກນັ 

 

ລະບຸຈດຸປະສງົຂອງການນາໍໃຊ ້

ຕວົຢ່າງ:   Apply to skin   

ເລອືກຮູບແບບຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລວ້ໝ

າຍຕກິ () ໃສ່ໃນຫອ້ງຂອງປະເພດ ຜະ

ລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາຈດົແຈງ້ 

ລະບຸຊື່ ໂຮງງານຜະລດິ 

ຕວົຢ່າງ: Cosmetic Co.,Ltd  

ລະບຸສະຖານທີ່ ຂອງໂຮງງານຜະລດິ 

ຕວົຢ່າງ: Simuang Road, Thadkhao 

Village, Sisattanak Distric, 

Vientiane, Lao PDR 
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ໝາຍເຫດ:    ຂໍ ້6 ແມ່ນສາມາດໝາຍໄດພ້ຽງແຕ່ຫອ້ງດຽວເທົ່ ານັນ້ 

  

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

ລະບຸຊື່ ບລໍສິດັ ຕາມໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ  

ຕວົຢ່າງ: Lao Compay Limited 

ລະບຸສະຖານທີ່ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ຕອ້ງການມາຈດົ

ແຈງ້ 

ຕວົຢ່າງ:  Simuang Road, Simuang 

Village, Sisattanak Distric, Vientiane, 

ໝາຍເຖງິ ໂຮງງານມກີານຜະລດິ ເລີ່ ມແຕ່ ຂັນ້

ຕອນທໍາອດິຈນົເປນັຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ   

ໝາຍເຖງິ ໂຮງງານນໍາເອາົຜະລດິຕະພນັເຄິ່ ງສໍາ 

ເລດັຮູບມາແບ່ງບນັຈ,ຸ ມດັຫ່ໍຄນື ຫຼ ືປ່ຽນ 

ເຄື່ ອງຫຸມ້ຫ່ໍ  ຈນົເປນັຜະລດິຕະພນັສຸດທາ້ຍ   
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ໝາຍເຫດ:  ຂໍ ້9  ໃນກລໍະນທີີ່ ມຫີຼາຍບໍລສິດັນໍາເຂົາ້ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງທຸກບລໍສິດັທີ່ ມສີດິນໍາເຂົາ້ ໃຫຄ້ບົ

ຖວ້ນ (ສາມາດ Copy & Paste ເພີ່ ມໃສ່ໃນແບບຟອມ) 

ລະບຸຊື່ ຂອງອໍານວຍການບລໍສິດັ  ຫຼ ືວຊິາການ ຫຼ ື

ບຸກຄນົທີ່ ສາມາດຕດິຕໍ່ ພວົພນັໄດ ້

ລະບຸຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງບລໍສິດັທີ່ ມສີດິນໍາເຂົາ້ 
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ຜູທ້ີ່ ມາຈດົແຈງ້ ຕອ້ງອ່ານຄໍາປະຕຍິານໃນ

ຂໍ ້10  ຫຼງັຈາກນັນ້ໝາຍຕກິ  ໃນຫອ້ງ

ເປົ່ າຫວ່າງທງັ 2 ຫອ້ງ ເພື່ ອຮບັຮູ,້ ເຂົາ້ໃຈ 

ແລະ ພອ້ມປະຕບິດັຕາມລະບຽບທີ່ ວາງ

ອອກ 

ລະບຸບນັດາສ່ວນປະກອບທງັໝດົທີ່ ໃຊໃ້ນ

ເຄື່ ອງສໍາອາງໂດຍອາດຈະລະບຸເປເີຊນັຂອງແຕ່

ລະສ່ວນປະກອບ (ຖາ້ຕອ້ງການ) 
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4.3 ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງຄດັ ຕດິເພື່ ອຂໍຈດົແຈງ້ (ຂໍຈາກໂຮງງານ ຫຼ ືບໍລສິດັທີ່ ເປນັເຈ ົາ້ຂອງຜະລດິຕະພນັ) 

ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ11 ເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

4.3.1  ສູດຕໍາລາ ຫຼ ືສ່ວນປະກອບທງັໝດົຂອງຜະລດິຕະພນັ (Formulation) 

ຂໍມູ້ນຂອງສູດຕໍາລາ ຫຼ ືສ່ວນປະກອບ ຢ່າງໜອ້ຍຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ:  

- ຊື່ ສານເຄມ ີທີ່ ເປນັຊື່ ເອກະພາບສາກນົ 

ລງົວນັທ ີເດອືນປ ີໃຫຄ້ບົຖວ້ນ 

 ກາຈໍາ້ຂອງບລໍສິດັທີ່ ຂໍຈດົແຈງ້ 

 ລາຍເຊນັຂອງບຸກຄນົທີ່ ລະບຸໃນຂໍ ້8 
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- ໜາ້ທີ່ ການຂອງແຕ່ລະສານເຄມ ີ

- ລະບຸປະລມິານ ຫຼ ືເປເີຊນັຂອງສານເຄມທີີ່ ຈາໍກດັປະລມິານໃຊ ້

- ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ ອງສໍາອາງ ຕອ້ງລະບຸປະລມິານແຕ່ຫຼາຍຫາໜອ້ຍ 

 

ຕວົຢ່າງ:  
 

 
 

 

 

 

4.3.2  ໃບມອບສດິຈາກເຈົາ້ຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືຈາກໂຮງງານຜະລດິ (Authorization Letter). 

  ເຈ ົາ້ຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືໂຮງງານຜະລດິ ຈະຕອ້ງເຮດັໜງັສຢ່ືາງເປນັທາງການ ເພື່ ອຢັງ້ຢນື

ການມອບສດິໃນການນໍາເຂົາ້ ແລະ ຈາໍໜ່າຍໃຫແ້ກ່ຕວົແທນຈາໍໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫຼ ືສາຂາ

ຂອງບໍລສິດັຕວົແທນຈາໍໜ່າຍ.  
 

                 ຕວົຢ່າງ 
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4.3.3  ໃບຢັງ້ຢນືການຈດົແຈງ້ຈາກປະເທດຜູຜ້ະລດິ (Certificate of Notification) 

4.3.4 ໃບຢັງ້ຢນືການວໄິຈ (Certificate of Analysis)  

4.3.5 ໃບຢັງ້ຢນືການຜະລດິທີ່ ດ ີ(GMP Certificate).  

-  ໝວດຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ: ບໍລສິດັຕອ້ງໄດປ້ະກອບ ໃບຢັງ້ຢນືການຜະລດິທີ່ ດ ີ

(GMP Certificate)   ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນເວລາຂໍຈດົແຈງ້.  

-  ສ່ວນໝວດຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງກາງ ແລະ ຕ່ໍາ:  ແມ່ນບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງປະກອບໃນ 

ເວລາຂໍຈດົແຈງ້  ແຕ່ຕອ້ງມເີກບັມຽ້ນ ຫຼ ືສໍາເນາົໄວຢູ່້ບໍລສິດັ ຫຼ ືໂຮງງານ. 

 

ລາຍການສນິຄາ້ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງລວມມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

  
HS Code  

  
ລາຍການສນິຄາ້ 

  
DESCRIPTIONS  

3808.94.90.00  ນໍາ້ຢາລາ້ງມທືີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງເຫຼົາ້  Hand sanitizers 

3304.10.00.00 ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຊທ້າຮມິສບົ Products intended for 
application to the lips

3304.20.00.00 ຜະລດິຕະພນັເພື່ ອການເສມີສວຍສໍາລບັຕາ Eye make-up 
preparations 

 

[Company Letterhead] 

 

Date 

Subject: Authorization Letter 

Company Name………….. 

 

To whom it may concern: 

 

 This is to authorize (Name of authorized representative), (Designation) 
as this company’s representative in notifying the cosmetic products we intend to 
place in the local market. . We undertake to bear the responsibility in ensuring that 
our products comply to the local regulations and the latest standards according to 
the ASEAN Cosmetic Directive. 

 

Signed, 

 

(Name and signature of the director, owner, or general manager of the company) 

[Company Stamp or Logo] 

 

(Name and signature of the authorized representative) 
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3304.99.30.00 ຄຣມີ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັໃຊທ້າເຮດັໃຫຜ້ວິໜງັເປນັສນໍີາ້ຕານ 

ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັຕາກແດດ 

Products for tanning 
without sun. 

3304.99.30.00 ຄຣມີ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັໃຊທ້າກນັແດດ Sunbathing products  

3304.99.30.00 ຄຣມີ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັເຮດັໃຫຜ້ວິຂາວ Skin whitening 
products 

3304.99.30.00 ຄຣມີ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັລບຶຮອຍຫ່ຽວ Anti-wrinkle products 

3305.10.10.00 ຢາສະຜມົ ທີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງຢາຂາ້ເຊືອ້ລາ Shampoo having anti-
fungal properties

3306.90.00.00 ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັແຂວ້ ແລະ ປາກ (ຢາຖູແຂວ້, ແປງ້ຖູແຂວ້, 

ນໍາ້ຢາບວ້ນປາກ, ດບັກິ່ ນປາກ, ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັແຂວ້ທີ່ ເປນັ

ທາດແຂງ ແລະ ທາດແຫຼວ 

Products for care of the 
teeth and the mouth 
(Tooth pastes, tooth 
powders, mouth 
washes, mouth sprays, 
solid and liquid dental 
preparation) 

3401.11.90.00 ຜະລດິຕະພນັສໍາລບັອະນາໄມຊ່ອງຄອດ  products for external 
intimate hygiene 
(exclude personal 
lubricant) 

 
 
 

4.3.6 ລະອຽດຂອງສະຫຼາກ ແລະ ເລກລະຫດັຂອງຜະລດິຕະພນັ (Labels and Batch Coding 

System). 

ຕວົຢ່າງ: ລາຍລະອຽດສະຫຼາກ 

 
ຕວົຢ່າງ ເລກລະຫດັຂອງຜະລດິຕະພນັ 
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4.3.7 ເນືອ້ໃນຂອງສະຫຼາກພາສາລາວ  

ສະຫຼາກຂອງຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງທີ່ ນໍາເຂົາ້ ແລະ ຜະລດິພາຍໃນ ສປປ ລາວຕອ້ງມເີນືອ້ໃນດັ່ ງນີ:້  

1. ຊື່ ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຊື່ ການຄາ້ ຕອ້ງມຂີະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຂໍຄ້ວາມອື່ ນ; 

2. ລາຍຊື່ ສານເຄມທຸີກຊະນດິ ທີ່ ໃຊເ້ປັນສ່ວນປະກອບໃນເຄື່ ອງສໍາອາງ ຕອ້ງເປັນຊື່ ເອກະພາບ

ສາກນົ ເຊິ່ ງຕອ້ງກງົກບັສູດຕໍາລາທີ່ ໄດຈ້ດົແຈງ້ ແລະ ລຽງລໍາດບັຕາມປະລມິານຂອງສານເຄມແີຕ່ 

ຫຼາຍ ຫາໜອ້ຍ; 

3. ຂໍແ້ນະນໍາສໍາລບັການນໍາໃຊ,້ ຄໍາເຕອືນ, ຂໍຫ້າ້ມໃຊ.້  

4. ຂະໜາດບນັຈ;ຸ 

5. ການເກບັຮກັສາ; 

6. ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງບໍລສິດັຈດົແຈງ້ (ຖາ້ມ)ີ; 

7. ຊື່  ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງປະເທດຜູຜ້ະລດິ ຫຼ ືລະບຸພຽງແຕ່ປະເທດຜູຜ້ະລດິ;  

8. ວນັເດອືນປຜີະລດິ ແລະ ວນັເດອືນປໝີດົອາຍຸ ຫຼ ືຂໍຄ້ວາມທີ່ ມຄີວາມໝາຍຄາ້ຍຄກືນັ;   

9. ເລກຊຸດຜະລດິ; 

10. ເລກທຈີດົແຈງ້ (ຖາ້ມຈີດຸປະສງົຈະໃສ່). 

ໃນກລໍະນທີີ່ ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍແມ່ນໃຫລ້ະບຸພຽງຂໍທ້ ີ1, 3, 7 ແລະ 8.   
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ການກ່າວອາ້ງຄຸນປະໂຫຍດໃນສະຫຼາກ ຈະຕອ້ງໃຊຂ້ໍຄ້ວາມທີ່ ເປນັທໍາຕໍ່ ຜູຊ້ມົໃຊໂ້ດຍຫຼກີເວັນ້ 

ຂໍຄ້ວາມທີ່ ອາດຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສື່ ອມເສຍຕໍ່ ສງັຄມົ ເຊິ່ ງລວມມຂີໍຄ້ວາມທີ່ ກ່າວອາ້ງເຖງິແຫ່ຼງກາໍເນດີ, ຄຸນ

ນະພາບ, ປະລມິານ, ລກັສະນະ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ການໃຊຂ້ໍຄ້ວາມລຸ່ມນີແ້ມ່ນການໃຊຂ້ໍຄ້ວາມທີ່ ມເີນືອ້ໃນບ່ໍເປນັທໍາຕໍ່ ຜູຊ້ມົໃຊ:້ 

- ຂໍຄ້ວາມທີ່ ບໍ່ ມມີູນຄວາມຈງິ ຫຼ ືເກນີຈງິ; 

- ຂໍຄ້ວາມທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເຂົາ້ໃຈຜດິກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັຂອງເຄື່ ອງສໍາອາງ ບໍ່ ວ່າຈະ 

ເປນັການໃຊເ້ອກະສານອາ້ງອງີ, ລາຍງານທາງວທິະຍາສາດ, ສະຖຕິ ິແລະ ກະທໍາ ດວ້ຍວທິ ີ

ການໃດໜຶ່ ງທີ່ ບໍ່ ມມີູນຄວາມຈງິ ຫຼ ືເກນີຈງິ; 

- ຂໍຄ້ວາມທີ່ ສະແດງເຖງິການຊ່ວຍບໍາບດັ, ບນັເທາົ ແລະ ປິ່ ນປວົພະຍາດຕ່າງໆ ລວມເຖງິ 

ການກະຕຸນ້ທາງເພດ; 

- ຂໍຄ້ວາມທີ່ ຂດັກບັວດັທະນະທໍາ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສື່ ອມເສຍ ໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ 

   

4.3.8 ສະຫຸຼບຫຍໍຂ້ໍມູ້ນທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເພື່ ອຢັງ້ຢນືການກ່າວອາ້ງການນໍາໃຊ ້(Claim Support 

Summary) ໝາຍເຖງິ  ສ່ວນປະກອບຂອງສູດຕໍາລາ  ທີ່ ອາ້ງເຖງິຊບັພະຄຸນຂອງ ຜະລດິຕະ

ພນັຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສະຫຼາກ  

ຕວົຢ່າງ:   ຢາສະຜມົດໍາຈະຕອ້ງປະກອບມ ີສານທີ່ ສາມາດປກົປດິ ຫຼ ືຍອ້ມເສັນ້ຜມົໃຫເ້ປນັສດີໍາ  
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4.3.9 ສະຫຼຸບຫຍໍທ້າງດາ້ນຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ສຸຂະພາບ (Undesirable Health Effects 

Summary)  ໝາຍເຖງິ ຂໍມູ້ນຂອງອາການ, ຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົຂາ້ງຄຽງ ຈາກການນໍາໃຊ ້ ເຄື່ ອງສໍາ

ອາງ ທີ່ ເກດີຂືນ້ກບັຜູຊ້ມົໃຊຕ້ວົຈງິ. ລວມທງັຜນົຂອງການດໍາເນນີການແກໄ້ຂໃນກລໍະນທີີ່ ມຜີນົກະທບົ 

ບໍ່ ຮາ້ຍແຮງ    

  

          
 

4.3.10 ສະຫຸຼບຫຍໍກ້ານປະເມນີຄວາມປອດໄພ (Safety Assessment Summary) ໝາຍເຖງິ ການ

ຢັງ້ຢນືຄວາມປອດໄພຂອງຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງສໍາອາງ ຈາກເຈົາ້ຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືໂຮງງານຜະລດິ 

 

ຕວົຢ່າງ  
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5. ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ  

ຄ່າທໍານຽມ: 01 ຜະລດິຕະພນັ / 200,000 ກບີ / 2 ປ.ີ 

ຄ່າບໍລກິານ: 01 ຜະລດິຕະພນັ/ 50,000 ກບີ 

6.  ຜະລດິຕະພນັທີ່ ນໍາມາຈດົແຈງ້ 1 ຕວົຢ່າງ   

7. ໄລຍະເວລາຂອງການພຈິາລະນາເອກະສານ 

ການຈດົແຈງ້ໃໝ່: ກາໍນດົ 14 ວນັ ລດັຖະການ; 

ການຕໍ່ ຈດົແຈງ້: ກາໍນດົ 10 ວນັ ລດັຖະການ.  

 


