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หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวกำยรูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก) 

 ทิชชู่เปียก มีลักษณะเป็นแผ่นผ้าหรือกระดาษชุบสารละลายที่มีส่วนประกอบตามต าราเครื่องส าอาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำควำมสะอำดเท่ำนั้น เช่น  ส าหรับเช็ด 
ท าความสะอาดผิวกาย แขนขา มือ หรือก้นเด็ก เป็นต้น โดยหากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบต้องไม่เกิน 69.4% W/W 

 เอกสารประกอบการยื่นจดแจ้ง จะต้องแนบรูปภาพผลิตภัณฑ์จริง และฉลากทุกด้านเพื่อประกอบการพิจารณา  
หมายเหตุ กรณีเอกสารแนบเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบเอกสารการแปลที่เป็นภาษาไทย (แปลโดยหน่วยงานของรัฐ) เช่น สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
ตารางสรุป การพิจารณาเรื่องชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายของการเป็นเครื่องส าอาง ใช้เพ่ือท าความสะอาดเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถฆ่าเชื้อและ

ลดการสะสมเชื้อได้ 

กำรพิจำรณำชื่อผลิตภัณฑ์ กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์ 
1. ห้ามใช้ค าว่าแอลกอฮอล์ (ALCOHOL) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้าและชื่อ  
   เครื่องส าอาง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่า   
   เชื้อโรคได้ 
2. ห้ามใช้ชื่อแอนตี้แบคทีเรียล (ANTI-BACTERIAL), แอนตี้แบคทีเรีย (ANTI-  
    BACTERIA) หรือค าท่ีสื่อให้เข้าใจว่ามีผลในการขจัดเชื้อโรค เนื่องจากท าให้ 
    เข้าใจผิดจากความเป็นจริง ไม่เป็นไปตาม มาตรา 17 
3. ห้ามใช้เครื่องหมาย ตรา สัญลักษณ์ หรือภาพที่สื่อถึงการบ าบัด บรรเทา  
   รักษา หรือป้องกันโรค เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องหมาย (+)  
4. ห้ามใช้ชื่อซานิไทซิ่ง (SANITIZING), ซานิไทเซอร์ (SANITIZER) หรือค าท่ีสื่อ 
   ความหมายใกล้เคียงกันในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากอาจท าให้ 
   ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
5. ห้ามใช้ชื่อมัลติเพอร์เพิส (MULTIPURPOSE) หรือค าท่ีสื่อความหมาย 
   ใกล้เคียงกันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เนื่องจากท าให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ 
   การใช้ว่าใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากความเป็นเครื่องส าอาง  
   เช่น ท าให้เข้าใจว่าใช้เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวของภาชนะ หรือวัสดุ 
   อุปกรณ์ เป็นต้น 
6. ห้ามใช้ชื่อที่สื่อถึงการป้องกัน บ าบัด บรรเทา รักษา ฆ่าเชื้อโรค ลดการสะสม 
   ของเชื้อโรค หรือค าท่ีสื่อความหมายที่เกินขอบข่ายเครื่องส าอาง 

1. ห้ามระบุข้อความหรือบรรยายสรรพคุณลงบนฉลากว่า “ในสูตรมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
(ALCOHOL)” หรือ “มีแอลกอฮอล์ 70%V/V”ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากท าให้เข้าใจผิด
ว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้  

2. ห้ามใช้ค าว่าแอนตี้แบคทีเรียล (ANTI-BACTERIAL), แอนตี้แบคทีเรีย (ANTI- BACTERIA)            
เป็นสรรพคุณบนฉลากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากท าให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การใช้ที่ไม่เข้าข่าย                        
เป็นเครื่องส าอาง  

3. ห้ามแสดงสรรพคุณหรือจุดประสงค์การฆ่าเชื้อโรค ขจัดเชื้อโรค 
4. ห้ามบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ว่ามัลติเพอร์เพิส (MULTIPURPOSE)  หรือค าที่สื่อความหมาย

ใกล้เคียงกัน เนื่องจากท าให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์การใช้ว่าใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ท่ี
นอกเหนือจากความเป็นเครื่องส าอาง เช่น ท าให้เข้าใจว่าใช้เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวของภาชนะ 
หรือวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

5. ห้ามใช้ข้อความระบุผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ/ ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคลง
บนฉลากผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวอ้างอิงสถาบันการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อต่าง ๆ หรือกล่าว
อ้างถึงผลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุประสิทธิภาพเป็นตัวเลข เช่น ฆ่าเชื้อโรค 99.9%, ลดการสะสม
ของแบคทีเรีย 99.99% เนื่องจากท าให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้  

6. ห้ามใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่สื่อถึงการบ าบัด บรรเทา รักษา และป้องกันเชื้อโรค 
เช่น เครื่องหมาย +, สัญลักษณ์โล่/ดาบ เป็นต้น 
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แผนภาพ แสดงการพิจารณาการบรรยายสรรพคุณแอนตี้แบคทีเรียลในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

หมายเหตุ  

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มทิชชู่เปียก มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำควำมสะอำดเท่ำนั้น ไม่สามารถบรรยายสรรพคุณ แอนตี้แบคทีเรียล (ANTI-BACTERIAL) ได้ เนื่องจากท าให้ 
   เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 
2. กรณีทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์จะเป็นสาร ANTI-BACTERIAL แต่ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (ซองเปิดปิด) และวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 

ท าให้มีโอกาสเกิดการระเหยของแอลกอฮอล์ในสูตร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้  
3. การใช้ค าว่า แอนตี้แบคทีเรียล (ANTI-BACTERIAL) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ อนุญาตเฉพาะในผลิตภัณฑ์ประเภทท าความสะอาด รูปแบบใช้แล้วล้างออกที่มี 

        ส่วนประกอบของสารแอนตี้แบคทีเรียลในสูตรเท่านั้น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง

สำมำรถบรรยำยสรรพคุณแอนตี้แบคทีเรียล

แอลกอฮอล์เพื่อ
สุขอนำมัยส ำหรับมือ

ALCOHOL ต้อง
ไม่ต ่ำกว่ำ 
70%v/v

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด  
ที่ใช้แล้วล้ำงออก เช่น สบู่

ม ี ส ำ ร  TRICLOSAN,TRICLOCARBAN, 
CHROLOXYLENOL, BENZALKONIUM 
CHLORIDE หรือ O-CYMEN-5-OL ตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง
ก ำหนดชื่อ ปริมำณ และเงื่อนไขของวัตถุที่
อ ำ จ ใช ้ เ ป ็ น ส ่ ว น ผ ส ม ใ น ก ำ ร ผ ล ิ ต
เครื่องส ำอำง และเรื่องก ำหนดวัตถุกันเสีย
ท ี ่ อ ำจ ใช ้ เป ็ นส ่ วนผสมในกำรผล ิ ต
เครื่องส ำอำง

สำรอื่นๆ
(พิจำรณำผลกำร

ทดสอบประสิทธิภำพ
(EFFICIENCY TEST))

ไม่สำมำรถบรรยำยสรรพคุณแอนตี้แบคทีเรียล

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด                                 
ที่ใช้แล้วไม่ล้ำงออก

รูปแบบแผ่น (ทิชชู่เปียก)

ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ
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