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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑพอกตัว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑพอกตัวที่มีดินสอพองหรือดินโคลนเปนสวน
ประกอบหลัก ใชสําหรับพอกผิวกาย

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑพอกตัว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับพอกผิวกาย เพ่ือขจัดคราบสกปรกและเซลลผิวเกา

ทาํใหผวิหนงันุมนวล เกล้ียงเกลาข้ึน โดยมดีนิสอพองหรอืดนิโคลน ทีผ่านกระบวนการฆาเช้ือหรือสะตแุลว
เปนสวนประกอบหลกั อาจมีสวนผสมของผงพืชสมุนไพร เชน ไพล ขมิ้น และอาจมีสวนผสมอื่น เชน
น้ํานม วิตามิน น้ํามันหอมระเหย อยูในรูปผง เกล็ด ครีม หรือของเหลวขน

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองปราศจากสิ่งแปลกปลอม กรณีเปนผงตองไมจับตัวเปนกอน กรณีเปนเกล็ดตองมีสีเดียวกันและมี
ขนาดของเกล็ดใกลเคยีงกนั กรณีเปนครีมหรือของเหลวขนตองเปนเนื้อเดียวกนั

๓.๒ กลิน่
ตองมกีล่ินทีด่ตีามธรรมชาตขิองสวนประกอบทีใ่ช ปราศจากกลิน่อืน่ทีไ่มพึงประสงค เชน กล่ินหนื กล่ินบดู

๓.๓ สวนประกอบ
๓.๓.๑ ตองไมมสีารหรอืวตัถทุีห่ามใชตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป

มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒
๓.๓.๒ สารทีกํ่าหนดปรมิาณการใช ตองไมเกินเกณฑทีกํ่าหนดในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง

: ขอกําหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒
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๓.๓.๓ สีทีใ่ช ตองเปนไปตามทีกํ่าหนดในมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป
มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๕๒

หมายเหตุ ๑. ผูทาํตองแสดงตาํรับตอสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม และทาํตามตาํรับทีแ่จงไว
๒. ผูทําตองแสดงเอกสารรับรองวาไมไดใสสารหรือวัตถุที่หามใช และถาใชสารที่กําหนด

ปริมาณการใช ใหแสดงเอกสารระบุช่ือและปริมาณ
๓.๔ สารปนเปอน
๓.๔.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๔.๒ สารหนู (คํานวนเปน As2O3) ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๔.๓ ปรอท  ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๓.๕ ความเปนกรด–ดาง
ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๐

๓.๖ จุลินทรีย
จํานวนแบคทีเรีย ยีสต และราทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๓.๗ ความคงสภาพ
ลักษณะทั่วไป กล่ิน และสี ตองอยูในสภาพที่ดี ไมแปรสภาพ หรือเส่ือมคุณภาพ

๔.  สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทําผลิตภัณฑพอกตัว ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕.  การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจผุลติภณัฑพอกตวัในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง ผนกึไดเรียบรอย และสามารถปองกันการปนเปอน
จากสิ่งสกปรกภายนอกได

๕.๒ น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑพอกตัวในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑพอกตัวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน สมุนไพรพอกตัวผสมขมิ้นชัน โคลนพอกตัว
(๒) ช่ือและปริมาณสารที่กําหนดปริมาณการใช (ถามี)
(๓) น้ําหนักสุทธิ
(๔) เดือน ปที่ทํา
(๕) วิธีใชและขอควรระวัง
(๖) ขอแนะนําในการเก็บรักษา
(๗) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑพอกตัวที่มีสวนประกอบเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา
เดียวกัน

๗.๒ การชักตัวอยางและยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กล่ิน สวนประกอบ การบรรจุ

และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ
เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวา
ผลติภณัฑพอกตัวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและยอมรับ สําหรับการทดสอบสารปนเปอนและความเปนกรด–ดาง ใหใชตัวอยาง
ที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๔ และขอ ๓.๕ จึงจะถือวาผลิตภัณฑพอกตัวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๓ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบจลิุนทรยี ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั
จาํนวน ๒ หนวยภาชนะบรรจ ุโดยมนี้าํหนกัรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม กรณตีวัอยางไมพอใหชักตวัอยาง
เพ่ิมโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนัใหไดตวัอยางทีม่นี้าํหนกัรวมตามทีกํ่าหนด เมือ่ตรวจสอบแลวตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๖ จงึจะถอืวาผลติภณัฑพอกตวัรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความคงสภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
รุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๗
จึงจะถือวาผลิตภัณฑพอกตัวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางผลิตภณัฑพอกตวัตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทกุขอ จงึจะถือวา
ผลติภณัฑพอกตวัรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนี้
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๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป กล่ิน ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๒ การทดสอบสวนประกอบ
ใหตรวจสอบสารหรือวัตถุที่หามใช สารที่กําหนดปริมาณการใช และสี จากตํารับที่ผูทําแจง โดยตรวจสอบ
รายชือ่และปรมิาณสารทีใ่ชตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐาน
เลขที ่มอก.๑๕๒

๘.๓ การทดสอบสารปนเปอน
ใหใชอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรหรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา

๘.๔ การทดสอบความเปนกรด–ดาง
ใหเตรยีมสารละลายตวัอยางผลติภณัฑพอกตวั รอยละ ๑o โดยปรมิาตร วดัความเปนกรด-ดางดวยเครื่องวัด
ความเปนกรด-ดาง

๘.๕ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิทีดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เครือ่งสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที ่มอก.๑๕๒

๘.๖ การทดสอบความคงสภาพ
ใหเก็บตัวอยางผลิตภัณฑพอกตัวที่อุณหภูมิ (๔ ± ๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง นํามาเก็บ
ที่อุณหภูมิ (๓๐ ± ๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ทําเชนนี้จนครบ ๔ ครั้ง แลวนํามาตรวจ
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป

๘.๗ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)

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 พืน้ ฝาผนงั และเพดานของอาคารทีท่าํ กอสรางดวยวสัดทุีค่งทน เรียบ ทาํความสะอาด และซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

ก.๑.๒.๒ แยกบรเิวณทีท่าํออกเปนสดัสวน สําหรับวตัถดุบิ วสัดบุรรจ ุผลติภณัฑรอการบรรจ ุและผลติภณัฑ
สําเร็จรูป ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับการทําอยูในบริเวณที่ทํา

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมอืมจีาํนวนเหมาะสม มอุีปกรณเครือ่งใชสําหรับทาํความสะอาด หรือฆาเช้ือโรค

ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรอือุปกรณในการทาํทีสั่มผสักับผลติภณัฑ ทาํจากวสัดมุผีวิเรยีบ ไมเปนสนมิ ลางทาํความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณทีใ่ช สะอาด กอนและหลงัการใชงานตองทาํความสะอาด เหมาะสม

กับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ตดิตัง้ไดงาย มปีรมิาณเพยีงพอ รวมทัง้สามารถทาํความสะอาด
ไดงายและทั่วถึง

ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วตัถดุบิและสวนผสมในการทาํ สะอาด มคีณุภาพด ีมกีารลางหรือทาํความสะอาดกอนนาํไปใช ไดจาก

แหลงที่เช่ือถือได ปลอดภัย จัดเก็บในภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสัดสวน
ก.๓.๒ การทาํ การเกบ็รกัษา การขนยาย และการขนสง ใหมกีารปองกันการปนเปอนและการเสือ่มเสยีของผลติภณัฑ
ก.๓.๓ เครื่องช่ังที่ใชตองตรวจสอบไดเที่ยงตรง

ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้าํทีใ่ชลางทาํความสะอาดเครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ และมือของผูทาํ เปนน้าํสะอาดและมปีรมิาณเพยีงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มกีารกาํจดัขยะ ส่ิงสกปรก และน้าํทิง้ อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลติภณัฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ

เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
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ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทาํทกุคน ตองมสุีภาพทีส่มบรูณ แข็งแรง ทัง้รางกายและจติใจ รักษาความสะอาดสวนบคุคลใหด ี เชน
สวมเสือ้ผาทีส่ะอาด มผีาคลมุผมเพือ่ปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือให
สะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก


