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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เกลือขัดผิว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเกลือขัดผิวที่ใชกับรางกาย

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เกลือขัดผิว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับขัดผิวหนังทั่วรางกาย เพ่ือขจัดคราบสกปรก อาจมีสวนผสม

ของเกลือธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิด  หรือมีสวนผสมของผงสมุนไพร เชน ผงขมิ้น ผงไพล หรือ
ผงเมล็ดธัญพืช เชน ผงเมล็ดถั่วเขียว ผงเมล็ดแอลมอนด และอาจมีสวนผสมอื่น เชน น้ํานม วิตามิน
ดวยก็ได มีลักษณะเปนผงแหง หรือเปนผงแชในของเหลว หรือเปนของเหลวขน

๓.  ประเภท

๓.๑ เกลือขัดผิว แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ประเภทที่เปนผง
๓.๑.๒ ประเภทที่เปนผงแชในของเหลว
๓.๑.๓ ประเภทที่เปนของเหลวขน

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช กรณีประเภทที่เปนผง ตองแหง กรณีประเภทที่
เปนของเหลวขน ตองเปนเนื้อเดียวกัน ไมแยกชั้น

๔.๒ กลิ่น
ตองมกีล่ินทีด่ตีามธรรมชาตขิองสวนประกอบทีใ่ช ปราศจากกลิน่อืน่ทีไ่มพึงประสงค เชน กล่ินหนื กล่ินบูด
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๔.๓ สวนประกอบ
๔.๓.๑ ตองไมมสีารหรอืวตัถทุีห่ามใชตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป

มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒
๔.๓.๒ สารที่กําหนดปริมาณการใช ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เครื่องสําอาง : ขอกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒
๔.๓.๓ สีทีใ่ช ตองเปนไปตามทีกํ่าหนดในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป

มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒
หมายเหตุ ๑. ผูทาํตองแสดงตาํรับตอสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมและทาํตามตาํรับทีแ่จงไว

๒. ผูทําตองแสดงเอกสารรับรองวาไมไดใสสารหรือวัตถุที่หามใช และถาใชสารที่กําหนด
ปริมาณการใช ใหแสดงเอกสารระบุช่ือและปริมาณ

๔.๔ ความคงสภาพ (ยกเวนประเภทที่เปนผง)
ตองอยูในสภาพที่ดี ไมแปรสภาพ หรือเส่ือมคุณภาพ

๔.๕ จุลินทรีย
จํานวนแบคทีเรีย ยีสต และรา ทั้งหมดตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม หรือ ๑ ลูกบาศก
เซนติเมตร

๔.๖ ความเปนกรด-ดาง (ยกเวนประเภทที่เปนผง)
ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๐

๔.๗ สารปนเปอน
๔.๗.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๔.๗.๒ สารหนู คํานวณเปน As2O3 ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๔.๗.๓ ปรอท ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๕.  สุขลักษณะ

๕.๑ สุขลักษณะในการทําเกลือขัดผิว ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๖.  การบรรจุ

๖.๑ ใหบรรจุเกลือขัดผิวในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ผนึกไดเรียบรอย และสามารถปองกันการปนเปอนจาก
ส่ิงสกปรกภายนอกได

๖.๒ ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิของเกลือขัดผิวในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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๗.  เครื่องหมายและฉลาก

๗.๑ ที่ภาชนะบรรจุเกลือขัดผิวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน เกลือขัดผิวผสมขมิ้น เกลือขัดผิวผสมไพล เกลือขัดผิวกลิ่นสม เกลือขัดผิว

กล่ินมะนาว
(๒) ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ
(๓) ช่ือและปริมาณสารที่กําหนดปริมาณการใช (ถามี)
(๔) เดือน ปที่ทํา
(๕) วิธีใชและขอควรระวัง
(๖) วิธีเก็บรักษา ถาเปนเกลือขัดผิวที่มีเม็ดขนาดใหญ ควรระบุใหหอหุมดวยวัสดุใด ๆ กอนนําไปขัดผิว
(๗) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๘.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถงึ เกลือขัดผวิประเภทเดยีวกนั ทีท่าํหรือสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กล่ิน สวนประกอบ การบรรจุ และ

เครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ
เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๓ ขอ ๖. และขอ ๗. จึงจะถือวา
เกลือขัดผิวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความคงสภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกัน จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุเมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๔ จงึจะถือ
วาเกลือขัดผวิรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๘.๒.๓ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบจลิุนทรยี ความเปนกรด-ดาง และสารปนเปอน
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๒ หนวยภาชนะบรรจุ นํามาทําเปน
ตวัอยางรวมโดยมปีรมิาตรรวมหรอืน้าํหนกัรวมไมนอยกวา ๒๐๐ ลูกบาศกเซนตเิมตรหรอื ๒๐๐ กรัม
แบงตัวอยางเปน ๒ สวน สวนหนึง่นาํไปทดสอบจลิุนทรยี สวนทีเ่หลือนาํไปทดสอบความเปนกรด-ดาง
และสารปนเปอน เมือ่ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๕ ถึงขอ ๔.๗ จึงจะถือวา
เกลือขัดผิวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเกลือขัดผิวตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาเกลือขัดผิว
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๙.  การทดสอบ

๙.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป กล่ิน ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๙.๒ การทดสอบสวนประกอบ
ใหตรวจสอบรายชือ่และปริมาณสารทีใ่ชจากตาํรับทีผู่ทาํแจง โดยตรวจสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม
เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒

๙.๓ การทดสอบความคงสภาพ (ยกเวนประเภทที่เปนผง)
ใหเก็บตัวอยางเกลือขัดผิวที่อุณหภูมิ (๔+๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง นํามาเก็บที่อุณหภูมิ
(๓๐+๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ทําเชนนี้จนครบ ๔ ครั้ง แลวนําออกมาตรวจลักษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน กล่ิน สี ความขนเหลว การแยกชั้น การจับตัวเปนกอน

๙.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมเครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที ่มอก.๑๕๒

๙.๕ การทดสอบความเปนกรด-ดาง (ยกเวนประเภทที่เปนผง)
ใหเตรยีมสารละลายตวัอยางเกลือขัดผวิ รอยละ ๑๐ โดยปรมิาตร แลววดัดวยเครือ่งวดัความเปนกรด-ดาง

๙.๖ การทดสอบสารปนเปอน
ใหใชอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรหรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา

๙.๗ การทดสอบปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องวัดปริมาตรหรือเคร่ืองช่ัง ที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๕.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย

 ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
 ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
 ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

 ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

 ก.๑.๒.๒ แยกบรเิวณทีท่าํออกเปนสดัสวน สําหรับวตัถดุบิ วสัดกุารบรรจ ุผลติภณัฑรอการบรรจ ุและผลติภณัฑ
สําเร็จรปู ไมอยูใกลหองสุขา ไมมส่ิีงของทีไ่มใชแลวหรอืไมเก่ียวของกับการทาํอยูในบรเิวณทีท่าํ

 ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมือมีจํานวนเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสําหรับทําความสะอาด หรือฆาเช้ือโรค

ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณทีใ่ช สะอาด กอนและหลงัการใชงานตองทาํความสะอาด เหมาะสม

กับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ตดิตัง้ไดงาย มปีรมิาณเพยีงพอ รวมทัง้สามารถทาํความสะอาด
ไดงายและทัว่ถงึ

ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช ไดจาก

แหลงที่เช่ือถือได ปลอดภัย จัดเก็บในภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสัดสวน
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ
ก.๓.๓ เครื่องช่ังที่ใชตองตรวจสอบไดเที่ยงตรง

ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มกีารกาํจดัขยะ ส่ิงสกปรก และน้าํทิง้ อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลติภณัฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ

แยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
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-๖-

ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน
สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือให
สะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก


