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มาตรฐานอุ ตสาหกรรมเอส สบู่ ก้ อนผสมสมุ นไพร นี้ ได้ ประกาศใช้ ครั้ งแรกเป็ นมาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 13-2561
ในประกาศสํ านักงานมาตรฐานผลิตภั ณ ฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ต่อมาได้พิ จารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับ ปรุงเพื่ อให้ มีค วามทัน สมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปั จจุบัน จึงได้แ ก้ ไข
ปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสเดิมและกําหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ จัดทําขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง
BS 1715 : Section 2.4 Analysis of soaps Part 2. Quantitative test methods Section 2.4 Method for
:1989 (confirm Date determination of free fatty acids content
01 June 2016)
ISO 456:1973

Surface active agents  Analysis of soaps  Determination of free caustic
alkali

ISO 673:1981

Soaps  Determination of content of ethanol-insoluble matter

ISO 685:1975

Analysis of soaps -- Determination of total alkali content and total fatty
matter content

ISO 4323:2018

Soaps  Determination of chlorides content -- Potentiometric method

ISO 12966-1:2014 Animal and vegetable fats and oils  Gas chromatography of fatty acid
methyl esters  Part 1 : Guidelines on modern gas chromatography of fatty
acid methyl esters
ISO 12966-2:2017 Animal and vegetable fats and oils  Gas chromatography of fatty acid
methyl esters  Part 2 : Preparation of methyl esters of fatty acids
ISO 16212:2017

Cosmetics  Microbiology  Enumeration of yeast and mould

ISO 18416:2015

Cosmetics  Microbiology  Detection of Candida albicans

ISO 21148:2017

Cosmetics  Microbiology  General instructions for microbiological
examination

ISO 21149:2017

Cosmetics  Microbiology  Enumeration and detection of aerobic
mesophilic bacteria

ISO 22717:2015

Cosmetics  Microbiology  Detection of Pseudomonas aeruginosa

ISO 22718:2015

Cosmetics  Microbiology  Detection of Staphylococcus aureus

Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001; updated 2016, Chapter 12 Staphylococcus
aureus
Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001; Chapter 16 Clostridium perfringens
Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001; Chapter 17 Clostridium botulinum
(2)

Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2001; Chapter 18 Yeasts, Molds and Mycotoxins
Bacteriological Analytical Manual (BAM), 2017; Chapter 23 Microbiological Methods for
Cosmetic
The United States Pharmacopeia, Thirty-Ninth Revision and The National Formulary, Thirtyfourth Edition (USP NF 2016 <62>)
OECD 404:2015

Acute Dermal Irritation/Corrosion of OECD Guidelines for Testing of Chemicals

มอก. 29-2531

สบู่ถูตัว

มผช. 94/2552

สบู่ก้อน

มอก. 152-2555

เครื่องสําอาง : ข้อกําหนดทั่วไป

(3)

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
สบู่ก้อนผสมสมุนไพร
________________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสมสมุนไพร มาตรฐานเลขที่
มอก. เอส 13-2561 และคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สาขาเครื่องสําอาง มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 6-4/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสม
สมุนไพร มอก. เอส 13-2561 และกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสมสมุนไพร ขึ้นใหม่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส สบู่ก้อนผสมสมุนไพร มาตรฐานเลขที่ 13-2562 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
นายวันชัย พนมชัย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

สบู่ก้อนผสมสมุนไพร
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ครอบคลุมเฉพาะสบู่ก้อนสําหรับชําระล้างผิวหน้า ผิวกาย หรือผิวหน้า และผิวกาย
ที่มีลักษณะเป็นก้อน ผสมสารสกัดจากสมุนไพรหรือชิ้นส่วนสมุนไพร ไม่ครอบคลุมสบู่เด็ก สบู่ยา สบู่คาร์บอลิก
สบู่สังเคราะห์ สบู่ใส (สบู่กลีเซอรีน) สบู่ซักล้าง และสบู่เหลว

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 สบู่ (soap) หมายถึง เกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียม หรือเกลือแอมีน ของกรดไขมัน
ของน้ํามันหรือไขมันจากพืช น้ํามันหรือไขมันจากสัตว์ หรือน้ํามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์
2.2 สบู่ชําระล้างผิวทั่วไป (toilet soap) หมายถึง สบู่ซึ่งเป็นเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียมหรือ
เกลือแอมีน ของกรดไขมัน ของน้ํามันหรือไขมันจากพืช น้ํามันหรือไขมันจากสัตว์ หรือน้ํามันหรือไขมันจาก
พืชและสัตว์ ใช้สําหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง
2.3 สบู่ ก้ อนผสมสมุ นไพร (herbal toilet soap) หมายถึ ง สบู่ ซึ่ ง เป็ น เกลื อ โซเดี ย ม เกลื อ โพแทสเซี ย ม เกลื อ
แอมโมเนียม หรือเกลือแอมีน ของกรดไขมัน ของน้ํามันหรือไขมันจากพืช น้ํามันหรือไขมันจากสัตว์ หรือ
น้ํามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ ใช้สําหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง ผสมสารสกัดจากสมุนไพร เช่น
สารสกัดจากเปลือกมังคุด สารสกัดจากขมิ้น หรือชิ้นส่วนสมุนไพร เช่น ว่านหางจระเข้ มะขาม
2.4 สบู่ประเทืองผิว (beauty soap) หมายถึง สบู่ที่เติมสารประเทืองผิวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
2.5 สารประเทืองผิว หมายถึง กรดไขมันหรือสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer) เช่น โกโก้บัตเทอร์ (cocoa butter)
น้ํามันแร่ (mineral oil) กลีเซอรีน (glycerin) ซอร์บิทอล (sorbitol) พรอพิลีนไกลคอล (propylene glycol) หรือ
สารประเทืองผิวอื่นใด

3. ส่วนประกอบและการทํา
3.1 สารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสบู่ก้อนผสมสมุนไพร
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอางฉบับที่มีผลบังคับใช้
3.2 สารสกัดจากสมุนไพรหรือชิ้นส่วนสมุนไพร ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสบู่ก้อนผสมสมุนไพร
ต้องเป็นไปตามที่จดแจ้งกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ชนิด
4.1 สบู่ก้อนผสมสมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
4.1.1 สบู่ชําระล้างผิวทั่วไป
4.1.2 สบู่ประเทืองผิว
-1-
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5. คุณลักษณะที่ต้องการ
5.1 ลักษณะทั่วไป
ต้องเป็นก้อน อาจมีกลิ่นหอม ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น เส้นผม ชิ้นส่วนของแมลง
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจและการดม
5.2 การระคายเคืองต่อผิวหนัง
ดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้น (primary irritation index, PII) ต่อผิวหนัง ต้องไม่เกิน 1
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2
5.3 สารปนเปื้อน
5.3.1

ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 20 mg/kg

5.3.2

สารหนู (คํานวณเป็น As2O3) ต้องไม่เกิน 5 mg/kg

5.3.3

ปรอท ต้องไม่เกิน 1 mg/kg

5.3.4

แคดเมียม ต้องไม่เกิน 3 mg/kg

การทดสอบให้ใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า หรือวิธีทดสอบ
อื่นที่เทียบเท่า
5.4 จุลินทรีย์
5.4.1 จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ ต้องไม่เกิน 1 000 cfu ต่อตัวอย่าง
1 g หรือ 1 cm3
5.4.2 ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ต้องไม่พบ
5.4.3 สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบ
5.4.4 แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ต้องไม่พบ
5.4.5 คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ต้องไม่พบ
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO หรือ BAM (U.S.FDA) หรือ USP หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
5.5 ความคงสภาพ
สีและกลิ่นต้องไม่แตกต่างไปจากตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบและมวลสุทธิต้องยังคงเป็นไปตามข้อ 7.2
การทดสอบให้ปฏิบัตติ ามข้อ 10.3
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5.6 คุณลักษณะทางเคมี
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ข้อ 5.6)
รายการ
ที่
1
2

3
4
5
6

หมายเหตุ

คุณลักษณะ

เกณฑ์ที่กําหนด
วิธีทดสอบตาม
สบู่ชําระล้าง
สบู่
ผิวทั่วไป ประเทืองผิว
ไขมันทั้งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่า
76.5
79.0
ISO 685
กรดไขมั น ของน้ํ า มั น ลอริก (เช่ น น้ํ า มั น เมล็ ด ปาล์ ม ไม่กําหนด
13.0
ISO 12966-1
น้ํ า มั น มะพร้า ว น้ํ า มั น บาบาสสุ ) ในรูป ของกรดจาก
และ ISO 12966-2
น้ํามันลอริก (คํานวณเป็น ไขมันทั้งหมด) ร้อยละโดย
มวล ไม่น้อยกว่า
สารที่ไม่ละลายในเอทานอล ร้อยละโดยมวล ไม่เกิน
2.5
2.0
ISO 673
(1)
ไฮดรอกไซด์อิสระ (คํานวณเป็น Na2O) ร้อยละโดย
0.05
ต้องไม่มี
ISO 456
มวล ไม่เกิน
คลอไรด์ (คํานวณเป็น NaCl) ร้อยละโดยมวล ไม่เกิน
0.8
1.2
ISO 4323
สารประเทืองผิว
(1) กรดไขมันอิสระ (คํานวณเป็นกรดไขมัน) ร้อยละ ไม่กําหนด 2.0 ถึง 10.0 BS 1715 : Section 2.4
โดยมวล
โมเลกุลสัมพัทธ์เฉลี่ย 248 (เฉพาะสบู่ประเทืองผิว
ที่มีกรดไขมัน)
(2)
(2) สารให้ความชุ่มชื้น (2) (เฉพาะสบู่ประเทืองผิวที่มี ไม่กําหนด ต้องมี (2)
สารให้ความชุ่มชื้น)
(2)
(3) สารสกั ด จากพื ช (2) (เฉพาะสบู่ ป ระเทื อ งผิวที่ มี ไม่กําหนด ต้องมี (2)
สารสกัดจากพืช)
(1)

หมายถึง สบู่โซเดียม ทดสอบตาม method A
สบู่โซเดียมผสมโพแทสเซียมและสบู่โพแทสเซียม ทดสอบตาม method B

(2)

หมายถึง ผู้ทําต้องแจ้งชื่อสาร ปริมาณที่ใช้ และวิธีทดสอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง
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6. สุขลักษณะ
6.1 สถานที่ผลิต
6.1.1 ทําเลที่ตั้งไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
6.1.2 สถานที่ผลิตต้องมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ลักษณะ
ของพื้น ฝาผนังและเพดานของสถานที่ผลิตต้องทําด้วยวัสดุที่คงทน ถาวรและทําความสะอาดได้ง่าย
6.1.3 มีป้ายทําด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง” แสดงไว้ให้บุคคลภายนอกเห็นได้
ชัดเจน
6.1.4 จัดให้มีห้องที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากกันอย่างน้อยสองห้อง โดยมีการจัดแบ่งเป็นห้องสําหรับผลิต
บรรจุเครื่องสําอาง และห้องสําหรับเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสําอางรอการบรรจุ เครื่องสําอาง
สําเร็จรูป
6.1.5 ให้แยกห้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องสําอางจากบริเวณพักอาศัยและไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่
บริเวณอื่น
6.1.6 จัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเหมาะสม และเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
6.1.7 จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่ผลิต
6.2 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต
6.2.1 ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการผลิต เช่น จากน้ํามันหล่อลื่น
น้ํามันเชื้อเพลิง ผงหรือเศษโลหะ
6.2.2 ทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับเครื่องสําอาง ไม่ดูดซึมและไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสําอาง วัตถุดิบ สารที่
ใช้ทําความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อ
6.2.3 สามารถใช้งานและบํารุงรักษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
6.3 สุขลักษณะและสุขอนามัย
6.3.1 บุคลากร
6.3.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเข้าสู่บริเวณควบคุมความสะอาด เช่น ห้องผลิต บริเวณชั่งวัตถุดิบ
บริเวณบรรจุ ต้องเปลี่ยนหรือสวมทับด้วยชุดปฏิบัติงาน หมวกคลุมผม ใช้ที่ปิดปากและจมูก รองเท้า
ที่ใช้ในบริเวณควบคุมความสะอาด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและไม่
สวมออกนอกบริเวณควบคุมความสะอาด ทั้งนี้ สําหรับการสวมถุงมือให้พิจารณาตามความจําเป็น
6.3.1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดําเนินการผลิตเครื่องสําอาง ต้องไม่สวมเครื่องประดับต่าง ๆ
ในขณะปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดมือและเล็บอยู่เสมอ และทําความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่
ห้องผลิต
6.3.1.3 ไม่กระทําการใด ๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในห้องผลิต เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่ เก็บอาหารหรือ
เครื่องดื่ม
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6.3.1.4 บุคลากรต้องมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือมีบาดแผลตาม
ร่างกาย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีเอกสารการตรวจสุขภาพเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
6.3.2 สถานที่
สถานที่ผลิตและบรรจุต้องมีวิธีการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ ดังต่อไปนี้
6.3.2.1 สถานที่ผลิตและบรรจุต้องจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งสกปรก
6.3.2.2 ห้องส้วมต้องถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้สําหรับทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อตามความจําเป็น
และไม่เปิดโดยตรงสู่ห้องผลิต
6.3.2.3 มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสียจากการดําเนินการผลิต รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างต่าง
ๆ ที่ถูกปล่อยออกจากสถานที่ผลิตซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน
6.3.2.4 จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยที่ มี ฝ าปิ ด ในจํ า นวนที่ เพี ย งพอและมี วิ ธี กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยที่
เหมาะสม
6.3.2.5 จัดให้มีระบบระบายน้ําทิ้งและการกําจัดของเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.3.2.6 จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงและ
ชุดปฐมพยาบาล
6.3.3 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต
6.3.3.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต ต้องสะอาดและจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วนไว้ในที่ที่สะอาด
6.3.3.2 มีการทําความสะอาดที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยต้องมีวิธีการทําความสะอาดที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6.3.3.3 มีบันทึกการทําความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร
6.4 การดําเนินการผลิต
6.4.1 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
6.4.1.1 ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ภาชนะบรรจุต้องไม่มีรอยแตก ร้าว ชํารุด หรือมีรอยสัตว์กัดแทะ
6.4.1.2 ต้องจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการสับสนปนเป
6.4.1.3 ต้องมีฉลากแสดงรายละเอียด บ่งชี้ที่ภาชนะบรรจุของวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
6.4.1.4 ต้องมีเอกสารผลการทดสอบคุณภาพหรือผลการตรวจสอบคุณลักษณะ หรือใบรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์
6.4.1.5 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ต้องมีการใช้ในลักษณะที่รับมาก่อนให้นําไปใช้ก่อน หรือหมดอายุก่อนให้ใช้
ก่อน
6.4.1.6 คุณ ภาพของน้ํ าที่ ใช้ ในการผลิต เครื่องสําอางอย่ างน้ อยต้ องมี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐานของ
น้ําบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
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6.4.2 วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต
6.4.2.1 กระบวนการผลิต
(1) ก่อนและหลังนําวัตถุดิบไปใช้ในกระบวนการผลิต ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบบรรจุในภาชนะบรรจุที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ มีป้ายแสดงชื่อวัตถุดิบและวันหมดอายุ ก่อนนําไปใช้ผลิต
เครื่องสําอาง วัตถุดิบต้องไม่หมดอายุ
(2) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การผลิต ทั้งก่อนและหลังการใช้ผลิตเครื่องสําอางต้องทํา
ความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
(3) ในระหว่างกระบวนการผลิต พื้นที่ในห้องผลิต ต้องไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
(4) ในห้ อ งผลิ ต เดี ย วกั น ถ้ า มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งสํ า อางหลายตํ า รั บ พร้ อ มกั น หรื อ มี ก ารผลิ ต
เครื่องสําอางอื่นมาก่อน ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องสําอางแต่ละ
ตํารับ
(5) ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
สูตรแม่บทของเครื่องสําอางนั้น ๆ
(6) ต้องมีการกําหนดเลขที่หรืออักษรครั้งที่ผลิตในการผลิตเครื่องสําอางแต่ละครั้ง
(7) เครื่องสําอางที่รอการบรรจุ ต้องจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและมีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจนใน
การแสดงชื่อ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต
6.4.2.2 การบรรจุ
(1) การบรรจุต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสูตรแม่บท
(2) วัสดุบรรจุเครื่องสําอางแต่ละชนิด ต้องมีป้ายชี้บ่งและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําไปใช้
(3) ฉลากที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หีบห่อและกล่อง ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนํา
ไปใช้
(4) เครื่องสําอางต้องมีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกําหนด
(5) มีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ
6.5

การควบคุมคุณภาพ

6.5.1 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสําอางรอการบรรจุ เครื่องสําอางสําเร็จรูปและมีการบันทึกการ
ตรวจสอบคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร
6.5.2 ต้องเก็บตัวอย่างเครื่องสําอางสําเร็จรูป ในปริมาณที่เพียงพอต่อการทวนสอบคุณภาพ
6.6

เอกสารการผลิต

6.6.1 ต้ อ งจั ด ให้ มี สู ต รแม่ บ ท ระบุ สู ต รส่ ว นประกอบของเครื่ อ งสํ า อางทุ ก ตํ า รั บ ที่ ผ ลิ ต ตรงกั บ ที่ จ ดแจ้ ง
รายละเอียดเครื่องสําอางไว้ รวมทั้งต้องระบุขั้นตอนของการผลิตไว้ด้วย
6.6.2 ต้องจัดทําบันทึกการผลิตเครื่องสําอางทุกครั้งที่ผลิต โดยต้องบันทึกทุกขั้นตอนของการดําเนินการผลิต
ตั้ งแต่ ก ารชั่ งวั ต ถุ ดิ บ การผสม การบรรจุ เครื่อ งสํ าอางรอการบรรจุ เครื่ อ งสํ าอางสํ าเร็จ รู ป ซึ่ งต้ อ ง
สอดคล้องกับสูตรแม่บท
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6.7

การเก็บรักษา
ต้องจัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ เครื่องสําอางรอการบรรจุ เครื่องสําอางสําเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์
การผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้ ง่ายต่อการทําความสะอาด
พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจน มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม หากมีวัตถุไวไฟให้มีการจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม

6.8

ข้อร้องเรียน

6.8.1 ต้องมีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการจัดเก็บข้อร้องเรียนต่าง ๆ และดําเนินการ
สืบสวนหาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและป้องกัน
6.8.2 ผลการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
6.8.3 กรณีที่พบว่าเครื่องสําอางที่ตนผลิตมีอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครื่องสําอางนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้
6.8.4 มีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องสําอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน
การทําลายและการส่งมอบเครื่องสําอาง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้

7. การบรรจุ
7.1 ให้บ รรจุสบู่ ก้อนผสมสมุนไพรในบรรจุภัณ ฑ์ ที่ สะอาด ปิดได้ส นิท และสามารถป้องกั นการปนเปื้อนจาก
สิ่งสกปรกภายนอกได้
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ
7.2 มวลสุทธิของสบู่ก้อนผสมสมุนไพรในแต่ละบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
การทดสอบให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

8. เครื่องหมายและฉลาก
8.1 ที่ฉลากหรือบรรจุภัณ ฑ์สบู่ก้อนผสมสมุนไพรทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(1)

ชื่อผลิตภั ณ ฑ์ ตามมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่ สื่ อความหมายว่าเป็น ผลิ ตภัณ ฑ์ ตามมาตรฐานนี้ เช่น
สบู่ก้อนผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด สบู่ก้อนผสมมะขาม

(2) ชนิด
(3) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมาณจากมากไปน้อย
(4) มวลสุทธิ เป็นกรัม
(5) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทํา
(6) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่หมดอายุ
(7) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่ทํา
(8) วิธีใช้
(9) ข้อแนะนําและคําเตือน (ถ้ามี)
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(10) การเก็บรักษา (ถ้ามี)
(11) ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
(12) ประเทศที่ทํา
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง สบู่ก้อนผสมสมุนไพรชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน
9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้
9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน 5 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้อง
เป็นไปตาม ข้อ 5.1 ข้อ 7. และ ข้อ 8. ทุกรายการ จึงจะถือว่าสบู่ก้อนผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
9.2.2 การชั ก ตั ว อย่ า งและการยอมรั บ สํ าหรั บ การทดสอบการระคายเคื อ งต่ อ ผิ ว หนั ง สารปนเปื้ อ น และ
คุณลักษณะทางเคมี ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จํานวน 5 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
ทําเป็นตัวอย่างรวม โดยมีมวลรวมไม่น้อยกว่า 100 g กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจาก
รุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีมวลรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ 5.2
ข้อ 5.3 และข้อ 5.6 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสบู่ก้อนผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน
จํานวน 5 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อทําเป็นตัวอย่างรวม โดยมีมวลรวมไม่น้อยกว่า 100 g กรณีตัวอย่างไม่พอให้
ชักตัวอย่างเพิ่ มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีมวลรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว
ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.4 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสบู่ก้อนผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด
9.2.4 การชั ก ตั ว อย่ างและการยอมรับ สําหรับ การทดสอบความคงสภาพ ให้ ชั ก ตั ว อย่ างโดยวิ ธีสุ่ ม จากรุ่ น
เดียวกัน จํานวน 5 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อทําเป็นตัวอย่างรวม โดยมีมวลรวมไม่น้อยกว่า 100 g กรณีตัวอย่าง
ไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีมวลรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบ
แล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสบู่ก้อนผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด
9.3 เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างสบู่ก้อนผสมสมุนไพรต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือ
ว่าสบู่ก้อนผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้
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10. การทดสอบ
10.1 ทั่วไป
10.1.1 ให้ใช้วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้
10.1.2 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น น้ํากลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสําหรับใช้ในการทดสอบ
10.1.3 การรายงานผล
เนื่องจากความชื้นของตัวอย่างสบู่ก้อนผสมสมุนไพรจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บ ดังนั้น ผลที่ได้
จากการทดสอบต้องคํานวณใหม่โดยเทียบกับค่าต่ําสุดของไขมันทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้วยสูตรต่อไปนี้
ค่าที่ใช้รายงานผล  ค่าที่ได้จากการทดสอบ 

ค่าต่ําสุดของไขมันทั้ งหมด
ไขมันทั้งห มดที่ได้จา กการทดสอบ

10.2 การระคายเคืองต่อผิวหนัง
10.2.1 เครือ่ งมือ
10.2.1.1 หม้อนึ่งอัดไอ (autoclave)
10.2.1.2 ผ้าโปร่งดูดซึม พับทบกัน 4 ชั้น ขนาด 2.5 cm  2.5 cm ที่ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งอัด
ไอ ที่อุณหภูมิ 121 C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 min
10.2.1.3 กระดาษลิตมัส บีกเกอร์ แท่งแก้ว ปิเปตต์ ช้อนตักสาร กรรไกรเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
10.2.1.4 ปลาสเตอร์ปิดแผลชนิดโปร่งแสง และผ้ายืดพันแผล
10.2.1.5 อุปกรณ์ตัดขนสัตว์
10.2.1.6 เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 0.01 g
10.2.2 น้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ
10.2.3 สัตว์ทดลองและการเตรียม
10.2.3.1 สัตว์ทดลอง
กระต่ ายขาวสุ ข ภาพดี สายพั น ธุ์นิ วซี แ ลนด์ไวท์ (New Zealand White) เพศผู้ ห รือ เพศเมี ย
น้ําหนักตัวละ 2 kg จํานวน 3 ตัว ต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง
10.2.3.2 สภาวะการเลี้ยงกระต่าย
แยกเลี้ยงกระต่ายแต่ละตัว โดยควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองที่ (20 ± 3) C ความชื้น
สัมพัทธ์ไม่ต่ํากว่า 30% และไม่เกิน 70% ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีวัฎจักรสว่างเป็นเวลา 12 h
สลับกับมืด 12 h อาหารที่ให้กระต่ายต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการของกระต่ายทดลองและ
เตรียมน้ําดื่มสะอาดให้ตลอดเวลา
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10.2.3.3 การเตรียม
(1) ปรับสภาพกระต่ายก่อนนําไปทดสอบ โดยเลี้ยงภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่าง
เหมาะสม 5 d ถึง 7 d บันทึกเงื่อนไขต่าง ๆ
(2) ก่อนทําการทดสอบ 24 h ตรวจสุขภาพของกระต่าย แล้วเลือกตัวที่มีสุขภาพ และสภาพ
ผิวหนังดี บันทึกน้ําหนัก ใช้อุปกรณ์ ตัดขนสัตว์ตัดขนกระต่ายให้เกรียนจนชิดผิวหนังที่
บริเวณทั้งสองด้านของส่วนหลังของลําตัวตามแนวขนาน และห่างจากแนวกระดูกสันหลัง
เป็นพื้นที่ทดสอบประมาณ 10 cm  15 cm ดูรูปที่ 1 ระวังอย่าให้ผิวหนังกระต่ายเป็นแผล

รูปที่ 1 พืน้ ที่ทดสอบบนผิวหนังกระต่าย
(ข้อ 10.2.3.3 (2) และข้อ 10.2.5.2)
10.2.4 การเตรียมตัวอย่าง
ป่นตัวอย่างสบู่ก้อนผสมสมุนไพรให้ละเอียด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และเจือจางตัวอย่างสบู่ก้อน
ผสมสมุนไพรด้วยน้ําบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อให้มีความเข้มข้น 10%
10.2.5 วิธีทดสอบ
10.2.5.1 วัดความเป็นกรด-ด่าง ของตัวอย่าง ถ้าได้ค่า ≤ 2 หรือ ≥ 11.5 ให้หยุดการทดสอบ
10.2.5.2 ใช้ผ้าโปร่งดูดซึม จํานวน 4 ชิ้น ใส่หรือชุบตัวอย่าง 0.5 g หรือ 0.5 cm3 (ตามสภาพตัวอย่างที่
ระบุในข้อ 10.2.4) ลงบนผ้าโปร่งดูดซึม 2 ชิ้น แล้วนําไปปิดทับบนบริเวณทดสอบบนผิวหนัง
กระต่ายที่เตรียมไว้บริเวณ 1 และบริเวณ 4 อีก 2 ชิ้น ใส่น้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ 0.5 cm3
แล้วนําไปปิดทับบนบริเวณควบคุมบนผิวหนังกระต่าย ที่บริเวณ 2 และบริเวณ 3 (ดูรูปที่ 1)
ยึดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลชนิดโปร่งแสง และพันทับรอบลําตัวกระต่ายด้วยผ้ายืดพันแผลเพื่อ
ยึดให้อยู่ในตําแหน่งเดิมตลอดระยะเวลาทดสอบ
10.2.5.3 เมื่อครบ 4 h ให้เอาผ้ายืดพันแผลและผ้าโปร่งดูดซึมที่ปิดทับพื้นที่ทดสอบบนผิวหนังกระต่ายออก
แล้วล้างพื้นที่ทดสอบบนผิวหนังกระต่ายด้วยน้ําบริสุทธิ์ที่ปราศจากเชื้อ ปล่อยให้แห้ง
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10.2.5.4 สังเกตผิวหนังบริเวณทดสอบ เมื่อครบเวลา 1 h 24 h 48 h และ 72 h เปรียบเทียบผิวหนัง
บริเวณควบคุม
10.2.5.5 บั น ทึ กผลที่ ได้แ ละให้ ค ะแนนตามหลั กเกณฑ์ การให้ ค ะแนน ข้อ 10.2.6 นํ าคะแนนที่ ได้ไป
คํานวณหาดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้น ตามข้อ 10.2.7
10.2.6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน
10.2.6.1 ความแดงของผิวหนัง
ให้เป็นไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความแดงของผิวหนัง
(ข้อ 10.2.6.1)
ลักษณะ
ไม่มีผื่นแดง
มีผื่นแดงเล็กน้อยเห็นได้ไม่ชัด
มีผื่นแดงเห็นได้ชัด
มีผื่นแดงปานกลางถึงรุนแรง
มีผื่นแดงปานกลางถึงรุนแรงถึงผิวหนังตกสะเก็ด

คะแนน
0
1
2
3
4

10.2.6.2 การบวมของผิวหนัง
ให้เป็นไปตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบวมของผิวหนัง
(ข้อ 10.2.6.2)
ลักษณะ
ไม่มีการบวม
มีการบวมเล็กน้อยเห็นได้ไม่ชัด
มีการบวมเล็กน้อย เห็นขอบบริเวณบวมได้ชัดเจน
มีการบวมปานกลาง ขอบบริเวณที่บวมสูงจากผิวหนังบริเวณข้างเคียงประมาณ
1 mm
มีอาการบวมรุนแรง ขอบบริเวณที่บวมสูงจากผิวหนังบริเวณข้างเคียง
ประมาณ 1 mm และลามไปสู่บริเวณข้างเคียง
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10.2.6.3 เกณฑ์การตัดสิน
ให้เป็นไปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การตัดสิน
(ข้อ 10.2.6.3)
ดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนัง
0 ถึง 1
มากกว่า 1 ถึง 2
มากกว่า 2 ถึง 5
มากกว่า 5 ถึง 8
10.2.7

ระดับการระคายเคือง
ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองเล็กน้อย
ระคายเคืองปานกลาง
ระคายเคืองรุนแรง

วิธีคํานวณ

10.2.7.1 คํานวณดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนัง ดังนี้
(1) คํานวนคะแนนการระคายเคืองเบื้องต้น (primary irritation score, PIS) บนพื้นที่ทดสอบ
ของผิวหนังกระต่ายแต่ละตัว
PIS ที่บริเวณควบคุม

ผลรวมคะแนนความแดงและการบวมที่บริเวณควบคุม
จํานวนสังเกตผล

ผลรวมคะแนนความแดงและการบวมที่บริเวณทดสอบ
จํานวนสังเกตผล
PIS บนพื้นที่ทดสอบของกระต่ายแต่ละตัว = PIS ที่บริเวณทดสอบ – PIS ที่บริเวณควบคุม
PIS ที่บริเวณทดสอบ

หมายเหตุ จํานวนสังเกตผล คือ จํานวนคะแนนที่สังเกต ณ เวลา 24 h 48 h และ 72 h
(2) คํานวณดัชนีการระคายเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนัง โดยนําคะแนน PIS บนพื้นที่ทดสอบของ
กระต่ายแต่ละตัวรวมกัน หารด้วยจํานวนกระต่ายที่ใช้ทดสอบ ดังนี้
PII ต่อผิวหนัง
10.2.8

ผลรวมของ PIS บนพื้นที่ทดสอบของผิวหนังกระต่ายทุกตัว
จํานวนกระต่ายที่ใช้ทดสอบ

การรายงานผล
ให้รายงานผลการทดสอบอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10.2.8.1 ห้องปฏิบัติการ
(1) ชื่อและที่อยู่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
(2) เลขที่อ้างอิงของรายงานและวันที่รายงาน
(3) ชื่อและตําแหน่งผู้ทดสอบ ผู้รายงาน และผู้สรุปผล
10.2.8.2 ผู้ส่งตัวอย่าง
(1) ชื่อและที่อยู่บริษัท
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10.2.8.3 ตัวอย่าง
(1) วันที่รับตัวอย่าง
(2) ชื่อตัวอย่าง รายละเอียดตัวอย่าง เดือน ปีที่ทํา/ผูแ้ ทนจําหน่าย ขนาดบรรจุ และจํานวน
ตัวอย่าง
10.2.8.4 สัตว์ทดลอง
(1) รายละเอียดสัตว์ทดลองที่ใช้ทดสอบ
(2) สภาวะการเลี้ยง (housing condition)
(3) การเตรียมและสภาวะขณะเตรียม
10.2.8.5 การทดสอบ
(1) วันที่ทดสอบ
(2) การเตรียมตัวอย่าง
(3) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(4) วิธีทดสอบและสภาวะทดสอบ
(5) ข้อมูลผลการทดสอบ PIS และ PII
(6) การอ่านและการประเมินผลการทดสอบ
10.2.8.6 สรุปผลการทดสอบตามเกณฑ์การตัดสิน
10.3

ความคงสภาพ

10.3.1 เครื่องมือ
10.3.1.1 ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 C ถึง 8 C
10.3.1.2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 45 C ± 2 C
10.3.1.3 เครื่องชั่ง ละเอียดถึง 0.001 g
10.3.2 วิธีทดสอบ
10.3.2.1 นําตัวอย่างสบู่ก้อนผสมสมุนไพร จํานวน 3 ชุดตัวอย่าง ไปเก็บไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ที่สภาวะ
ต่างกัน ดังนี้
(1) ตัวอย่างชุดที่ 1 เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 C ถึง 8 C เป็นตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบ
(2) ตัวอย่างชุดที่ 2 เก็บที่อุณหภูมิ 30 C ± 2 C
(3) ตัวอย่างชุดที่ 3 เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 45 C ± 2 C
10.3.2.2 เมื่อครบ 12 สัปดาห์ นําตัวอย่างชุดที่ 2 และตัวอย่างชุดที่ 3 มาตรวจสอบสีและกลิ่นเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างชุดที่ 1 สีและกลิ่นต้องไม่แตกต่างไปจากตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบ จึงจะถือว่า
ตัวอย่างสบู่ก้อนผสมสมุนไพรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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10.3.2.3 นําตัวอย่างชุดที่ 2 ไปชั่ง มวลสุทธิต้องยังคงเป็นไปตามข้อ 7.2 จึงจะถือว่าตัวอย่างสบู่ก้อนผสม
สมุนไพรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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