
ฉบับปรับปรุง 2 ธันวาคม 2564 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนำมัยส ำหรับมือ  

 ต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (VOLUME BY VOLUME) ในทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ งจะต้องใช้ท่าความสะอาดมือเท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้น่าไปใช้ท่าความสะอาดพ้ืนผิว ฝาผนัง หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เนื องจากการใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที ใช้ในทางบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข ไม่จัดเป็นเครื องส่าอาง 

  กรณีผลิตภัณฑ์มีรูปแบบของเหลวหรือสเปรย์ไม่อัดแก๊ส จะต้องแนบเอกสาร SAFETY DATA SHEET (SDS) แสดงแหล่งที มาของวัตถุดิบแอลกอฮอล์ หากมี 
     แหล่งที มาจากสุราสามทับที น่าไปใช้ในการอุตสาหกรรมจะต้องแนบเอกสารผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปจากกรมสรรพสามิต 

 เอกสารประกอบการยื นจดแจ้ง: จดหมายรับทราบแนวทางปฏิบัติและการแสดงฉลากเครื องส่าอางที มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื อสุขอนามัยส่าหรับมื อที  
ลงนามโดยกรรมการบริษัทผู้มีอ่านาจลงนาม 

 กรณีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื อสุขอนามัยส่าหรับมือ มีสาร ALCOHOL DENAT. เป็นส่วนประกอบหลัก สูตรส่วนประกอบที ขอจดแจ้งจะต้องไม่สามารถน่าไปใช้บริโภคได้ 
ตารางสรุป การพิจารณาเรื องชื อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายของการเป็นเครื องส่าอาง ใช้เพื อท่าความสะอาดมือเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถฆ่าเชื้อและ
ลดการสะสมเชื้อได้ 

การพิจารณาชื อผลิตภัณฑ์ การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ 

1. ห้ามใช้ชื อที สื อให้เข้าใจว่าปลอดภัย
จากเชื้อโรค หรือ ฆ่าเชื้อโรค หรือชื อ
โ รค  หรื อ  ANTI-VIRUS หรื อ ANTI-
BACTERIA /ANTI-BACTERIAL  

2. ห้ามใช้ชื อที เป็นการแสดงชนิดของ
แอลกอฮอล์ในสูตร (แต่ต้องแสดงบน
ส่วนประกอบของฉลาก) 

3. ห้ามใช้ชื อที เป็นการแสดงปริมาณ
แอลกอฮอล์ในสูตร เช่น  แอลกอฮอล์  
(ALCOHOL) 70%  V/V (แต่ต้องแสดง
ปริมาณบนฉลาก)  

1. วิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ให้ระบุว่า “ใช้ท่าความสะอาดมือโดยถูให้ทั วมือ ไม่น้อยกว่า 20 วินาที แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง”  
2. ให้แสดงความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็นร้อยละโดยปริมาตร (VOLUME BY VOLUME) หรือข้อความอื นที มีความหมายในท่านอง
เดียวกัน หรือแสดงข้อความ “แอลกอฮอล์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร” หรือข้อความอื นที มีความหมายในท่านองเดียวกัน 

3. กรณีมีการแสดงสรรพคุณบนฉลาก “ลดการสะสมของเชื้อโรค/แบคทีเรีย, ลดปริมาณเชื้อ / ANTI-BACTERIA, ANTI-BACTERIAL” 
ได้ จะต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือห้องปฏิ บัติการที ได้รับการรับรองตาม 
ISO 17025 โดยในขั้นตอนการจดแจ้งไม่ต้องยื นเอกสารการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ให้ผู้จดแจ้งจัดเก็บเป็นข้อมูล
เกี ยวกับเครื องส่าอางไว้เพื อการตรวจสอบ (PIF) และน่ามาแสดงได้เมื อเจ้าหน้าที ร้องขอ ทั้งนี้ต้องไม่แสดงชื อโรค หรือชื อเชื้อโรค    
ชนิดต่ าง  ๆ หรือข้อความที สื อ ให้ เข้ า ใจว่ าปลอดภัยจากเชื้ อ โ รค เช่น COVID-19, CORONAVIRUS, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, ฆ่า/KILL และ ปลอดภัย/SAFE เป็นต้น 

4. ต้องไม่แสดงเครื องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที สื อถึงการบ่าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันเชื้อโรค เช่น เครื องหมาย + 
สัญลักษณ์โล่/ดาบ  ภาพเชื้อโรค เป็นต้น กรณีเครื องหมายการค้าพิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องมีเครื องหมาย ® หรือ ™ ให้
เห็นชัดเจน 
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หมำยเหตุ  
1. เป็นไปตามเงื อนไขประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยเรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการขอใช้สิทธิ

เสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สา่หรับสุราสามทับที น่าไปใช้ในการอุตสาหกรรม  
2. เป็นไปตามเงื อนไขประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยเรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขการขอใช้สิทธิ

เสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สา่หรับสุราสามทับที น่าไปท่าการแปลงสภาพ  

 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์เครือ่งส ำอำงท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนำมัยส ำหรับมือ (กรณีผลิตเท่ำนั้น) 

 
ลักษณะทางกายภาพผลิตภัณฑ์ 

 
ของเหลว/สเปรย์ไม่อัดแกส๊ 

 
แนบ SAFETY DATA SHEET (SDS) 

แสดงแหล่งที มาของวัตถุดบิ
แอลกอฮอล ์

แหล่งที มาจาก 9 โรงงานผลิต 
สุราสามทับ 

 

แหล่งที มาอื น ๆ 
 

แนบเอกสารสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ 
ส่าหรับสุราสามทับที น่าไปใช้ในการ

อุตสาหกรรม1 

 

แนบเอกสารสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์
ส่าหรับสุราสามทับที น่าไปใช้ในการ

แปลงสภาพ2 
 

แนบเอกสารสิทธิเสียภาษีในอัตราปกติ  
(ไม่จ่าเป็นต้องมีการใส่สารแปลสภาพ) 

 

ตรวจรับจดแจ้งตาม

หลักเกณฑ์ฯ 

ขอผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป
จากกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตจังหวัด 
โดยต้องมีการใส่สารแปลงสภาพหรือสี 

ตรวจรับจดแจ้งตาม

หลักเกณฑ์ฯ 

ตรวจรับจดแจ้งตาม

หลักเกณฑ์ฯ 

ตรวจรับจดแจ้งตาม

หลักเกณฑ์ฯ 

รำยชื่อผู้ประกอบกำร 9 โรงงำนผลิตสุรำสำมทับ  
1. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
2. บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จ่ากัด 
3. บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จ่ากัด 
4. บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จ่ากัด 
5. บริษัท ยูเนี ยนเคมีคอล แอนด์ อีคลิปเม้นท์ จ่ากัด 
6. บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ่ากัด 
7. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั นแนล กรุพเทรตดิ้ง จ่ากัด 
8. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ่ากัด (มหาชน) 
9. บริษัท ตะวันแดง 1999 จ่ากัด 
 


