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ปัจจุบันมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้มีการ
ทาธุรกิจให้บริการทาเล็บ อันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเสริมความงาม ดังนั้นเพื่อให้บริการดังกล่าวดาเนินการได้อย่างมี
ระบบการจัดการที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ มีการดาเนินการทีอ่ ยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีเกณฑ์คุณภาพสาหรับงานบริการทาเล็บ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมประเภทนี้ให้มีมาตรฐาน
ระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป จึงกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส งานบริการทาเล็บ นี้ขึ้น
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ จัดทาขึ้นโดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทาเล็บ และข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังต่อไปนี้เป็นแนวทาง
1. พระราชบัญญัติ เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
3. มอก. 1300-2557 ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ
4. มอก. 1362-2560 ผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ

(2)

ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2564)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
งานบริการทาเล็บ
________________________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส งานบริการทาเล็บ ขึ้น
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกประกาศกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
งานบริการทาเล็บ มาตรฐานเลขที่ มอก. เอส 171-2564 ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
(นายวันชัย พนมชัย)
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

งานบริการทาเล็บ
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ ครอบคลุมงานบริการทาเล็บทั้งที่ให้บริการเพื่อการทาเล็บเท่านั้น และรวมถึงการ
บริการที่อยู่ร่วมกับงานบริการเสริมสวย งานบริการเพื่อสุขภาพ ด้วย

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ มีดังต่อไปนี้
งานบริการทาเล็บ หมายถึง ธุรกิจการจัดให้มีสถานที่บริการงานทาเล็บ เพื่อทาความสะอาด ตกแต่ง เสริมความ
สวยงามของเล็บ และอาจมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทาเล็บร่วมด้วย
การทาเล็บ หมายถึง การแต่งเล็บ ทั้งการดูแลรักษา และการแต่งเติมความสวยงามบนเล็บ หรือใช้วัสดุอื่นร่วมด้วย
ไม่รวมถึงงานที่มีการทาลายเซลล์เนื้อเยื่อที่หุ้มเล็บ ที่เป็นลักษณะเปิดผิวอันเป็นอันตรายต่อการอักเสบ มีเลือดซึมออก
ก่อให้เกิดการนาเข้าเชื้อโรค
วัสดุตกแต่งเล็บ หมายถึง วัสดุต่างๆ เพื่อการเสริมความสวยงามของเล็บทั้งการจัดทาขึ้นเอง หรือสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ ผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่ใช้ในงานบริการ
ทาเล็บ
เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่จาเป็นต้องมีในการดาเนินการบริการทาเล็บ ที่มีคุณภาพ หรือมีมาตรฐาน
เหมาะแก่การนาไปใช้งาน และดาเนินการอย่างมีสุขอนามัย

3. ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
3.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
3.1.1 กาหนดขอบข่ายการให้บริการ จัดทาระบบ การจัดการคุณภาพให้เหมาะสมกับขนาดกิจกรรมของธุรกิจ
3.1.2 การจั ดทาระบบการจัดการคุณภาพ นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนี้ และต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3.1.3 จัดให้มีผังกระบวนการให้บริการควบคุมทุกการให้บริการ
3.1.4 มีเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการสนับสนุนการดาเนินการให้บริการ และรักษาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อความ
มั่นใจว่าการบริการเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนด
3.2 ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บหรือผู้บริหาร
3.2.1 มีความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น
(1) รับผิดชอบต่อระบบการจัดการคุณภาพ
(2) กาหนดนโยบายคุณภาพเป็ น เอกสาร ที่แสดงให้ เห็ นถึงความมุ่งมั่นต่อการให้ บริการ ต่อกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
สื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ และนาไปใช้ภายในองค์กร
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3.2.2 ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
(1) เป็นคนไทย มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ประกอบกิจการบริการทาเล็บมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
(6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6
เดือน และให้เป็นไปตาม (5)
ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
นั้นต้องมีคุณสมบัติ และต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตตาม (6)
3.2.3 ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บให้ความสาคัญแก่ลูกค้า
(1) ทาความเข้าใจ ตอบสนองความต้องการ และข้อกาหนดของลูกค้า
(2) มีการให้ความสนับสนุนการให้ความสาคัญแก่ลูกค้าทั่วทั้งองค์กร
3.2.4 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต้องมีการจัดทาผังองค์กร มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจภายใน
องค์กร โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีป้ายชื่อติดไว้หน้าสถานประกอบการ
(2) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
(3) ศึกษาข้อกฎหมาย และจัดให้มีการดาเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ดูแลและอานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจ
3.3 การบริหารทรัพยากร
3.3.1 ทรัพยากรบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
(1) จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการ
(2) มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
(3) จัดให้มีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความสามารถตามที่กาหนด และประเมินผลของการดาเนินการนั้น
กรณีที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนามาแสดงแทนการฝึกอบรมและประเมินผลได้
(4) จัดเก็บประวัติและบันทึกการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุการทางาน
3.3.2 โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการ ดังนี้
(1) มีสถานที่ตั้งของสถานประกอบการเป็นของตนเอง หรือมีการเช่าสถานที่ หรือการได้รับอนุญาตใช้
สถานที่
(2) ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ ดาเนินการทาเล็บและบริเวณ
ใกล้เคียง
(3) มีระบบการจัดการน้า ไฟฟ้า ที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิตในการปฏิบัติงาน
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(4) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจในบริเวณเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน
และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ มาติดต่ออย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) สถานทีต่ ิดต่อธุรกิจ
(2) รูปแบบการชาระค่าใช้จ่าย
(3) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสาร
(4) มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดสถานทีใ่ ห้บริการ สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ทาเล็บ ผลิตภัณฑ์
ล้างเล็บ สารเคมีที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือและอุปกรณ์
(5) ระบบรักษาความปลอดภัย
(6) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิง สามารถอ่านข้อแนะนาการใช้ได้ และสามารถเข้า
ใช้สอยได้สะดวก
3.4 ขั้นตอนการบริการ
3.4.1 การวางแผนการบริการและการควบคุม
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บต้องวางแผน นาไปปฏิบัติ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดในการส่งมอบการบริการโดย
(1) จัดทาข้อกาหนดของการบริการของผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ และ/หรือข้อกาหนดในการส่ง
มอบการบริการลูกค้า
(2) กาหนดเกณฑ์การยอมรับการบริการและควบคุมกิจกรรมในการบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์
3.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
3.4.2.1 กาหนดข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ได้แก่
(1) ข้ อ ก าหนดที่ เ ฉพาะเจาะจงตามที่ ลู ก ค้ า ก าหนด เช่ น ยี่ ห้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โทนสี ช่ ว งเวลา
ผู้ปฏิบัติงาน
(2) ข้อกาหนดต่างๆ ในการส่งมอบและหลังการส่งมอบ ตรงตามข้อตกลงการให้บริการ
3.4.2.2 การสื่อสารกับลูกค้า
กาหนดและสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและอัตราค่าบริการ โดยมีรายละเอียดและกาหนดไว้ชัดเจน
(2) ข้อมูลที่สามารถสอบกลับได้รวมถึงคาร้องเรียนจากลูกค้า
3.4.2.3 การทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
ทบทวนคาขอบริการของลูกค้า หากมีข้อกาหนดที่เปลี่ยนแปลง ต้องมั่นใจว่าคาขอบริการได้รับการ
ดาเนินการแก้ไขเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว
3.5 การจัดซื้อ
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
(1) จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ ผลิตภัณฑ์ล้างเล็บ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตรงตามข้อกาหนดที่ระบุในการจัดซื้อ
โดยต้องมีการพิจารณาถึงวัตถุที่อาจมีในส่วนผสม ตัวอย่างตามภาคผนวกของเอกสารนี้ วัตถุต้องห้ามที่มี
ประกาศจากหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉลากส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนด
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(2) กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ทวนสอบสินค้าและบริการที่จัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นไปตามข้อกาหนดสินค้าและ
บริการที่จัดซื้อ
(3) จัดทาบัญชีรายการสิ่งของที่จาเป็นที่มีข้อกฎหมายควบคุม บัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้แทนขาย เพื่อความมั่นใจใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้บริการ
3.6 ข้อกาหนดของการบริการ
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
3.6.1 ควบคุมการให้บริการ
(1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการบริการ
(2) มีสินค้า เหมาะสมกับการให้บริการ เช่น รูปทรง ขนาด สี เล็บสาเร็จรูป
(3) มีการตรวจสอบการบริการตามแผนที่กาหนดไว้ หรือการตรวจสอบการบริการภายหลังการส่งมอบ พร้อม
ทั้งจัดเก็บประวัติของลูกค้า
3.6.2 การชี้บ่งและสอบกลับได้
ชี้บ่งสถานะของการบริการที่เหมาะสมทุกขั้นตอนการบริการ และสามารถสอบกลับได้
3.6.3 การยอมรับการส่งมอบการบริการ
ทวนสอบการบริการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด ตามแผนที่กาหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามข้อกาหนดต้องไม่ส่ง
มอบงานบริการให้กับลูกค้า ยกเว้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าและต้องเก็บเอกสารข้อมูลที่แสดงถึง
การยอมรับการบริการ
(1) มีหลักฐานของความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ยอมรับ
(2) สอบกลับได้ถึงผู้ทยี่ อมรับ
3.7 ทรัพย์สินของลูกค้า
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้องดาเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างกระบวนการให้บริการจนถึง
การส่งมอบคืนให้กับลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าชารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือถูกทาลาย ต้องรายงานให้
ลูกค้าทราบและเก็บรักษาบันทึกไว้
3.8 การควบคุมผลการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการแก้ไข
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้อง
3.8.1 มั่นใจว่าผลของการบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดได้รับการชี้บ่งและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกส่ง
มอบโดยไม่ตั้งใจ โดยต้องจัดการกับผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) แก้ไข เช่น เปลี่ยน จัดหาเพื่อทดแทน
(2) งดให้บริการ
(3) แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อยอมรับตามผลที่พบ
(4) กาหนดอานาจในการยอมรับภายใต้เงื่อนไข
3.8.2 การกาจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้าโดย
(1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกาหนด
(2) พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ใกล้เคียงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น
3.8.3 เก็บเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของความไม่เป็นตามข้อกาหนด
(2) การดาเนินการกับผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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(3) การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข
(4) ผู้มีอานาจในการจัดการความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3.9 ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้ป ระกอบธุรกิจงานบริ การทาเล็ บ ต้องส ารวจความพึงพอใจของลู กค้าเพื่อทราบความต้องการและความ
คาดหวัง และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
การให้บริการ
3.10 การร้องเรียนของลูกค้า
ผู้ป ระกอบธุร กิจ งานบริ การทาเล็ บ ต้องจัดให้ มีช่องทางในการรับ ข้อร้องเรียนของลู กค้า เช่น กล่ องรับข้อ
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการดาเนินการกับข้อร้องเรียนนั้นอย่างเหมาะสม
3.11 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบธุรกิจงานบริการทาเล็บ ต้องนาข้อมูลจากผลการทวนสอบการบริการ ผลลัพธ์จากการควบคุมผลการ
บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อ
พิจารณาความจาเป็นหรือโอกาสเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.12 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
เอกสารและข้อมูลที่ดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ฉบั บนี้
ต้อง
(1) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งานตามความจาเป็นในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน
(2) ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
(3) ได้รับการควบคุมและปรับปรุงให้ทันสมัย
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ภาคผนวก
(ข้อ 3.5 (1))
อ้างอิง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กาหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ. 2561
บริเวณที่ใช้
และ/หรือการนาไปใช้
ผลิตภัณฑ์สาหรับเล็บ
(Nail hardening products)

ผลิตภัณฑ์สาหรับเล็บ
(Nail cuticle solvent
ผลิตภัณฑ์ชุดทาเล็บเทียม

ผลิตภัณฑ์ชุดทาเล็บเทียม

ผลิตภัณฑ์สาหรับเล็บ

ความเข้มข้นสูงสุด
ในเครื่องสาอางพร้อมใช้ (w/w)
Hydrogen peroxide
2%
คานวณในรูป H2O2 present or
released
formaldehyde
5%
คานวณในรูป formaldehyde
Sodium hydroxide
5%
Hydroquinone
0.02 %
Potassium hydroxide
5%
1,3-Bis (hydroxymethyl)
imidazolidine-2-thione หรือในชื่อของ
Dimethylol ethylene thiourea
2%
Dibenzoyl peroxide หรือในชื่อ
Benzoyl peroxide
0.7%
Hydroquinone methylether/
Mequinol หรือในชื่อ
p-Hydroxyanisole
0.02%
Benzene, methyl- หรือในชื่อ
Toluene
25%
Potassium Hydroxide
5% โดยน้าหนักของ Sodium Hydroxide
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1. ความเข้มข้นดังกล่าวเป็น
ความเข้มข้นหลังการผสม
2. ใช้โดยช่างทาเล็บอาชีพ
1. ความเข้มข้นดังกล่าวเป็น
ความเข้มข้นหลังการผสม
2. ใช้โดยช่างทาเล็บอาชีพ

มอก. เอส 171-2564
บริเวณที่ใช้
และ/หรือการนาไปใช้
ผลิตภัณฑ์สาหรับเล็บ

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในช่องปาก

ความเข้มข้นสูงสุด
ในเครื่องสาอางพร้อมใช้ (w/w)
1,3-Bis (hydroxymethyl)
imidazolidine -2-thione หรือในชื่อ
Dimethylol ethylene thiourea
2%
4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'dinitroacetophenone หรือในชื่อ
Musk ketone
0.042%
Benzoic acid, 2-hydroxy- หรือในชื่อ
Salicylic acid
2%

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลบางส่วนจากแหล่งอ้างอิง
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