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หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดกำรจดแจ้งค ำว่ำ Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

กำรอนุญำตใช้ค ำว่ำ Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง  
 จะอนุญาตให้ใช้ในเครื่องส าอางบางประเภทที่ล้างออก โดยอาศัยการท าความสะอาดจากการล้าง       
และการใช้สารตามเงื่อนไขที่ใช้ในทางเครื่องส าอางเท่านั้น จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

1. กำรรับแจ้งค ำว่ำ Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของช่ือผลิตภัณฑ์ จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณ ี
1.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด  

 สามารถใช้ได้ในบริเวณ เส้นผม/หนังศีรษะ ผิวหน้า หรือผิวกาย 

 รูปแบบล้างออก  

 ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดจุดซ่อนเร้น 
 การรับแจ้งค าว่า Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หากเป็นภาษาไทยจะต้องใช้การทับ

ศัพท์ไม่สามารถใช้การแปลได้ 
 รับแจ้ งต่ อ เมื่ อ ในสูตรมีสาร  ANTI-BACTERIAL เช่น  TRICLOCARBAN/  TRICLOSAN/ 

CHLOROXYLENOL/ BENZALKONIUM CHLORIDE/ O-CYMEN-5-OL เป็นต้น 
1.2 ประเภทผลิตภัณฑ์น  ำยำบ้วนปำก 
 การรับแจ้งค าว่า ANTI-BACTERIAL เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หากเป็นภาษาไทยจะต้องใช้การทับ

ศัพท์ไม่สามารถใช้การแปลได้ 
 รับแจ้ งต่ อ เมื่ อ ในสูตรมีสาร  ANTI-BACTERIAL เช่น  TRICLOCARBAN/  TRICLOSAN/ 

CHLOROXYLENOL/ BENZALKONIUM CHLORIDE / O-CYMEN-5-OL เป็นต้น 
หมายเหตุ :  

 หากมีการอ้างถึงสาร ANTI-BACTERIAL อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาการ 
จดแจ้งเครื่องส าอาง จะต้องแนบเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลประกอบการพิจารณา 

 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วไม่ล้างออก ต้องแนบเอกสารทางวิชาการเพ่ือประเมินทางวิชาการ                
ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมส าหรับการใช้ในเครื่องส าอาง 

2. กำรใช้ค ำว่ำ Anti-bacterial ส ำหรับกำรบรรยำยสรรพคุณบนฉลำก จะอนุญาตให้ใช้ได้ใน                          
2 ประเภท คือ 

2.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ในรูปแบบล้ างออก  ทั้ งนี้ ไม่ อนุญาตการใช้ ค าว่ า  

ANTI-BACTERIAL ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจุดซ่อนเร้น (อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1) 

2.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยส าหรับมือ 
หมายเหตุ : การบรรยายสรรพคุณ ANTI-BACTERIAL บนฉลาก จะต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีออกโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025 
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**กำรใช้ค ำว่ำ Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงต้องแนบฉลำกประกอบกำรพิจำรณำทุกกรณี** 
นอกจากนี้ต้องไม่แสดงชื่อโรค หรือชื่อเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ หรือข้อความที่สื่อให้เข้าใจว่าปลอดภัยจาก

เชื้ อ โ รค  เช่ น  COVID-19 , CORONAVIRUS, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ฆ่ า /KILL, 
ปลอดภัย/SAFE  และต้องไม่แสดงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่สื่อถึงการบ าบัด บรรเทา รักษา หรือ
ป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ 
1. ห้ามใช้ค าว่า ANTI-BACTERIAL หรือ แอนตี้ -แบคทีเรีย/แบคทีเรียล เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ  

และข้อความบรรยายสรรพคุณ หรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพ (รวมถึงเครื่องหมาย +) ของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถ
ยับยั้ง/ ฆ่าเชื้อโรค/ ลดการสะสมของแบคทีเรีย หรือค าท่ีสื่อความหมายใกล้เคียงกันลงบนฉลาก เนื่องจากอาจ
ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องส าอาง 

2. ห้ามใช้ข้อความที่ระบุผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ/ ลดการสะสมของแบคทีเรียและ 
เชื้อโรคลงบนฉลาก หรือการอ้างอิงสถาบันที่ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อต่าง ๆ หรือการกล่าวอ้างถึง
ผลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุประสิทธิภาพเป็นตัวเลข เช่น ฆ่าเชื้อโรค 99.9%, ลดการสะสมของแบคทีเรีย 
99.99% เป็นต้น
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อนุญำตใช้ค ำว่ำ ANTI-BACTERIAL ทั งในช่ือผลิตภัณฑ์และฉลำก 
 

อนุญำตใช้ค ำว่ำ ANTI-BACTERIAL ในฉลำกเท่ำนั น 
 

 
 
 
 
 

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด 

• สามารถใช้ได้ในบริเวณ เส้นผม/หนังศีรษะ ผิวหน้า หรือ
ผิวกาย

• รูปแบบล้างออก 

• ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจุดซ่อนเร้น

• ฉลาก - ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (ตามตารางสรุป)

ประเภทผลิตภัณฑ์น  ำยำบ้วนปำก

• สามารถใช้ได้ในบริเวณช่องปากและฟัน

• ฉลาก - ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (ตามตารางสรุป)

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนำมัยส ำหรับมือ

• ฉลาก - ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (ตามตารางสรุป)
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ตำรำงสรุปกำรใช้ค ำว่ำ ANTI-BACTERIAL ในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงเฉพำะในประเภทที่อนุญำตให้ใช้ได้เท่ำนั น 

 
( = อนุญาต,  = ไม่อนุญาต) 

สาร ANTI-BACTERIAL ในสูตร 
(TRICLOCARBAN/ TRICLOSAN/ CHLOROXYLENOL/ 

BENZALKONIUM CHLORIDE/ O-CYMEN-5-OL) 
มีสาร ไม่มีสาร 

กำรรับแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ 

ANTI-BACTERIAL เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์   

กำรบรรยำยสรรพคุณบนฉลำก/ โฆษณำ 

ANTI-BACTERIAL   

ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย  * 

% ประสิทธิภาพการลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย เช่น 99.99% *  

รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงการฆ่าเชื้อโรค  
ป้องกันโรค ปลอดภัยจากโรค 

  

               *** ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ไม่สามารถแสดง % ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณเกิน 99.99 


