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(ร่าง) ข้อก าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์สบู่.. 
 (TGL-24-R2-XX) 

 จัดท าโดย  
คณะอนุกรรมการเทคนิค คณะที่ 25 
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 
1. เหตุผล 

สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผิวหนังที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ส่วนประกอบบำงชนิดของสบู่สลำยตัว
ได้ยำก หรือไม่สลำยตัวทำงชีวภำพ ท ำให้เกิดกำรสะสมตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม และเมื่อถูกช ำระล้ำงและ
ปล่อยลงสู่แหล่งน  ำ    อำจก่อให้เกิดอันตรำยและกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมต่อสิ่งมีชี วิตที่อำศัยใน
แหล่งน  ำ  ซึ่งอำจกระทบกับสิ่งมีชีวิตได้ 
 
ดังนั น ผลิตภัณฑ์สบู่ที่ได้รับฉลำกเขียวต้องสลำยตัวได้ดีในธรรมชำติ  และห้ำมใช้สำรเคมีบำงชนิดที่มีผล
ต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสนับสนุนให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำมำรถ
น ำกลับมำแปรรูปใช้ใหม่ได้ และลดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีในธรรมชำติ  ตลอดจนลดภำระในกำร
บ ำบัดมลพิษที่เกิดขึ น 
. 
 

2. ขอบเขต 

ผลิตภัณฑ์สบู่ ใช้ส ำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจำกผิวหนัง ในที่นี หมำยถึง สบู่ก้อน (bar soaps) ทุกประเภท 
ได้แก่ สบู่ช ำระล้ำงผิวทั่วไป สบู่ประเทืองผิว สบู่สังเครำะห์ เป็นต้น สบู่เหลว (liquid soap) ทุกประเภท 
ได้แก่ สบู่เหลวแท้ สบู่เหลวผสม สบู่เหลวสังเครำะห์ เป็นต้น สบู่ก้อนผสมสมุนไพร (herbal toilet soap) 
ทุกประเภท ได้แก่ สบู่ช ำระล้ำงผิวทั่วไป สบู่ประเทืองผิว เป็นต้น และสบู่เหลวผสมสมุนไพร (herbal 
liquid soap) ทุกประเภท ได้แก่สบู่เหลวแท้ และสบู่เหลวผสม ทั งนี ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สบู่อ่ืนๆ 
เช่น สบู่ยำ สบู่ซักล้ำง สบู่ส ำหรับเด็ก เป็นต้น 
. 
 

3.  บทนิยาม 

สบู่ก้อน หมำยถึง  สบู่ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมหรือเกลือแอมโมเนียมหรือเกลือแอมีน 
ของกรดไขมันของน  ำมัน หรือไขมันจำกพืช น  ำมันหรือไขมันจำกสัตว์ หรือน  ำมันหรือไขมันจำกพืชและ
ไขมันจำกสัตว์ 
 
สบู่ช ำระล้ำงผิวทั่วไป หมำยถึง สบู่ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมหรือเกลือแอมโมเนียมหรือ
เกลือแอมีน ของกรดไขมันของน  ำมัน หรือไขมันจำกพืช น  ำมันหรือไขมันจำกสัตว์ หรือน  ำมันหรือไขมัน
จำกพืชและสัตว์  
 
สบู่ประเทืองผิว หมำยถึง สบู่ที่เติมสำรประเทืองผิวอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงรวมกัน 
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สำรประเทืองผิว หมำยถึง กรดไขมันหรือสำรให้ควำมชุ่มชื น (moisturizer) เช่น บัตเตอร์โกโก้ (cocoa 
butter) น  ำมันแร่ (mineral oil) กลีเซอรีน (glycerine) ซอร์บิทอล (sorbitol) พรอพิลีนไกลคอน 
(propylene glycol) หรือสำรประเทืองผิวอ่ืนใด 
 
สบู่สังเครำะห์ หมำยถึง สบู่ที่เติมสำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์ 
 
สบู่เหลว หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวประกอบด้วยสำรลดแรงตึงผิว 
  
สบู่เหลวแท้ หมำยถึง สบู่เหลวที่มีเกลือโซเดียมหรือ เกลือโพแทสเซียมหรือ เกลือแอมโมเนีย หรือ เกลือ
แอมีนของกรดไขมันของน  ำมัน หรือไขมันจำกพืช และ/หรือสัตว์เป็นองค์ประกอบส ำคัญ  
 
สบู่เหลวผสม หมำยถึง สบู่เหลวที่มีสบู่เหลวแท้กับสำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์ผสมอยู่ด้วย 
 
สบู่เหลวสังเครำะห์ หมำยถึง สบู่เหลวที่มีสำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์เป็นองค์ประกอบส ำคัญ 
 
สบู่ก้อนผสมสมุนไพร หมำยถึง สบู่ก้อนที่ผสมสำรสกัดจำกสมุนไพร หรือชิ นส่วนสมุนไพร  
 
สบู่เหลวผสมสมุนไพร หมำยถึง สบู่เหลวที่ผสมสำรสกัดจำกสมุนไพร หรือชิ นส่วนสมุนไพร  
 

4. ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 4.1  ผลิตภัณฑ์ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบคุณลักษณะที่ต้องกำร ดังนี  . 

4.1.1 คุณลักษณะทำงเคมี ต้องเป็นไปตำมตำรำงดังนี  
ตาราง 1 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่ก้อน ประเภทสบู่ช ำระล้ำงผิวทั่วไป  

 
รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 

1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 76.5 มอก.2824 
2 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล  

ไม่เกิน 
2.5 มอก.2823 

3 ไฮดรอกไซด์อิสระ (ค ำนวณเป็น Na2O) ร้อยละ 
โดยมวล ไม่เกิน 

0.05 มอก.2822 

4 คลอไรด์ (ค ำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดย 
มวล ไม่เกิน 

0.8 มอก.2825 
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ตาราง 2 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่ก้อน ประเภทสบู่ประเทืองผิว 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 79 มอก.2824 
2 กรดไขมันของน  ำมันลอริก (lauric)  เช่น  

น  ำมันเมล็ดปำล์ม (palm kernel oil) น  ำมัน 
มะพร้ำว (coconut oil) น  ำมันบำบำสสุ  
(Babassu Oil) ในรูปของกรดจำก 
น  ำมันลอริก (ค ำนวณเป็นไขมันทั งหมด)   
ร้อยละโดยมวลไม่น้อยกว่ำ 

13 ISO 12966-1 
และ  

ISO 12966-2 

3 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล  
ไม่เกิน 

2.0 มอก.2823 

4 ไฮดรอกไซด์อิสระ (ค ำนวณเป็น Na2O) ร้อยละ 
โดยมวล  

ต้องไม่มี มอก.2822 

5 คลอไรด์ (ค ำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดย 
มวล ไม่เกิน 

1.2 มอก.2825 

6 สำรประเทืองผิว 
1) กรดไขมันอิสระ (ค ำนวนเป็นกรดไขมัน) 

ร้อยละโดยมวลโมเลกุลสัมพัทธ์เฉลี่ย 
248 (เฉพำะสบู่ประเทืองผิวที่มีกรด
ไขมัน) 

2) สำรให้ควำมชุ่ มชื น (1 )  (เฉพำะสบู่
ประเทืองผิวที่มีสำรให้ควำมชุ่มชื น) 

3) สำรสกัดจำกพืช(1)  (เฉพำะสบู่ประเทือง
ผิวที่มีสำรสกัดจำกพืช) 

 
2.0 ถึง 10.0 

 
 
 

ต้องมี 
 

ต้องมี 

 
BS 1715:  

 Section 2.4 
 
 

(1) 

 
(1) 

 
หมำยเหตุ (1) หมำยถึงผู้ท ำต้องแจ้งชื่อสำร ปริมำณที่ใช้ และวิธีทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

   
ตาราง 3 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่ก้อน ประเภทสบู่สังเครำะห์  
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล  

ไม่เกิน 
2.5 มอก. 2823 

2 ไฮดรอกไซด์อิสระ (ค ำนวณเป็น Na2O) ร้อยละ 
โดยมวล ไม่เกิน 

0.01 มอก. 2822 

3 คลอไรด์ (ค ำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดยมวล   
ไม่เกิน 

0.8 มอก. 2825 

4 สำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์(1) ต้องม(ี1) (1) 
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หมำยเหตุ (1) หมำยถึงผู้ท ำต้องแจ้งชื่อสำร ปริมำณที่ใช้ และวิธีทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ตาราง 4 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่เหลว ประเภทสบู่เหลวแท้ 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 15 ISO 685 
2 ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6 - 11 มอก. 1403 
3 ด่ำงอิสระ (ค ำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดย 

มวล ไม่เกิน 
0.05 มอก. 1403 

4 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล 
 ไม่เกิน 

2.0 มอก. 1403 

 
ตาราง 5 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่เหลว ประเภทสบู่เหลวผสม 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 12 ISO 685 
2 ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6 - 11 มอก. 1403 
3 ด่ำงอิสระ (ค ำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดย 

มวล ไม่เกิน 
0.05 มอก. 1403 

4 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล 
 ไม่เกิน 

2.0 มอก. 1403 

 
ตาราง 6 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่เหลว ประเภทสบู่เหลวสังเครำะห์ 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ควำมเป็นกรด-ด่ำง 4-8 มอก. 1403 
2 ด่ำงอิสระ (ค ำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดย 

มวล ไม่เกิน 
0.05 มอก. 1403 

3 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอลร้อยละโดยมวล 
 ไม่เกิน 

2.0 มอก. 1403 

4 สำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์ร้อยละโดยมวล 
ไม่น้อยกว่ำ 

8 มอก.474 
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ตาราง 7 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่ก้อนผสมสมุนไพร ประเภทสบู่ช ำระล้ำงผิวทั่วไป 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 76.5 ISO 685 
2 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล ร้อยละโดยมวล  

ไม่เกิน 
2.5 ISO 673 

3 ไฮดรอกไซด์อิสระ (ค ำนวณเป็น Na2O) ร้อยละ 
โดยมวล ไม่เกิน 

0.05 ISO 456 

4 คลอไรด์ (ค ำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดยมวล  
ไม่เกิน 

0.8 ISO 4323 

 
ตาราง 8 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่ก้อนผสมสมุนไพร ประเภทสบู่ประเทืองผิว 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 79 ISO 685 
2 กรดไขมันของน  ำมันลอริก (เช่น น  ำมันเมล็ด

ปำล์มน  ำมันมะพร้ำว น  ำมันบำบำสสุ) ในรูปของ
กรดน  ำมันลอริก (ค ำนวณเป็นไขมันทั งหมด) ร้อย
ละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 

13.0 ISO 12966-1 
และ 

ISO 12966-2 

3 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล ร้อยละโดยมวล  
ไม่เกิน 

2.0 ISO 673 

4 ไฮดรอกไซด์อิสระ (ค ำนวณเป็น Na2O)  
ร้อยละโดยมวล  

ต้องไม่มี ISO 456 

5 คลอไรด์ (ค ำนวณเป็น NaCl) ร้อยละโดยมวล  
ไม่เกิน 

1.2 ISO 4323 

6 สำรประเทืองผิว 
(1) กรดไขมันอิสระ (ค ำนวนเป็นกรดไขมัน) 

ร้อยละโดยมวล โมเลกุลสัมพัทธ์เฉลี่ย 
248 (เฉพำะสบู่ประเทืองผิวที่มีกรด
ไขมัน) 

(2) สำรให้ควำมชุมชื น(1) (เฉพำะสบู่ประ 
       เทืองผิวที่มีสำรให้ควำมชุ่มชื น) 
(3) สำรสกัดจำกพืช (1) (เฉพำะสบู่ประ 

เทืองผิวที่มีสำรสกัดจำกพืช) 

 
2.0 ถึง 10.0 

 
 
 

ต้องมี (1) 

 

ต้องมี (1) 

 

 
BS 1715 : 

Section 2.4 
 
 

(1) 

 

(1) 

 
หมำยเหตุ (1) หมำยถึง  ผู้ท ำต้องแจ้งชื่อสำร ปริมำณที่ใช้ และวิธีทดสอบแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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ตาราง 9 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่เหลวผสมสมุนไพร ประเภทสบู่เหลวแท้ 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 15 ISO 685 
2 ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6 - 11 

 
มอก.เอส  

14 
3 ด่ำงอิสระ (ค ำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยมวล 

ไม่เกิน 
0.05 มอก.เอส  

14 
4 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล ร้อยละโดยมวล 

ไม่เกิน 
2.0 มอก.เอส  

14 
 

ตาราง 10 คุณลักษณะทำงเคมีของสบู่เหลวผสมสมุนไพร ประเภทสบู่เหลวผสม 
 

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑ์ที่ก าหนด วิธีทดสอบ 
1 ไขมันทั งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ 12 ISO 685 
2 ควำมเป็นกรด-ด่ำง 6 -11 มอก.เอส  

14 
3 ด่ำงอิสระ (ค ำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยมวล 

ไม่เกิน 
0.05 มอก.เอส  

14 
4 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล ร้อยละโดยมวล 

ไม่เกิน 
2.0 มอก.เอส  

14 
 

4.1.2   กำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี  
(1) ดัชนีกำรระคำยเคืองเบื องต้น (Primary Irritation Index, PII) ต่อผิวหนังต้องไม่

เกิน 1 กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำมกำรทดสอบเรื่องกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง : ข้อก ำหนดทั่วไป (มอก. 152) 
หรือ  

(2) ผลกำรทดสอบว่ำไม่ระคำยเคืองต่อผิวหนัง โดยวิธีอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ เช่น วิธีกำร
ทดสอบผิวหนังจ ำลองสำมมิติ หรือ วิธี Single patch test  

 
4.1.3   คุณลักษณะทำงจุลชีววิทยำ 

4.1.3.1 จ ำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรำที่เจริญเติบโตโดยใช้อำกำศ ( total 
aerobic plate count) ต้องไม่เกิน  1,000 โคโลนีต่อกรัม หรือลูกบำศก์
เซนติเมตร 

4.1.3.2 สตำฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบ 
4.1.3.3 แคนดิดำ อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ต้องไม่พบ 
4.1.3.4 ซูโดโมแนส แอรูจิโนซำ (Pseudomonas aeruginosa) ต้องไม่พบ 
4.1.3.5 คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ต้องไม่พบ (กรณีสบู่ผสมสมุนไพร) 
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กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำม ISO หรือ BAM (U.S.FDA) หรือ USP ในเรื่องที่เก่ียวข้องฉบับล่ำสุด 
หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

4.1.4   ควำมคงสภำพ 
 สีและกลิ่นต้องไม่แตกต่ำงไปจำกตัวอย่ำงส ำหรับเปรียบเทียบและมวลสุทธิต้องยังคง

เป็นไปตำม มอก.เอส 13 ข้อ 7.2 ส ำหรับสบู่ก้อน และมอก.เอส 14 ข้อ 7.2 ส ำหรับ
สบู่เหลว 

4.1.5 สำรปนเปื้อน 
4.1.5.1 ตะกั่วและสำรประกอบของตะกั่ว (ค ำนวณเป็น Pb) ต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม (20 ppm) 
4.1.5.2 สำรหนูและสำรประกอบของสำรหนู (ค ำนวณเป็น As) ต้องไม่เกิน 5 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (5 ppm) 
4.1.5.3 ปรอทและสำรประกอบของปรอท (ค ำนวณเป็น Hg) ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม (1 ppm) 
4.1.5.4 แคดเมียมและสำรประกอบของแคดเมียม (ค ำนวณเป็น Cd) ต้องไม่เกิน 3 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (3 ppm) 
กำรทดสอบให้ใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS)   อินดักทีฟลี  คัพเ พิล พลำสม่ำ  (Inductively Coupled 
Plasma (ICP) หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นหลักฐำนผลกำรทดสอบตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดใน ข้อ 4.1. 

 
4.2 ในกระบวนกำรผลิต  กำรขนส่ งและกำรก ำจั ดของ เสี ยที่ เ กิ ดจำกกระบวนกำรผลิต 

ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของทำงรำชกำรหรือโรงงำนที่ผลิตต้องเป็นโรงงำนที่ผ่ำน
กำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และเป็นไปตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2561 
และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย หรือผู้รับจ้ำงผลิต 
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงไว้เพ่ือกำรตรวจสอบ พ.ศ.2560 นอกจำกนี ยังต้องเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรเครื่องส ำอำงเรื่อง ฉลำกของเครื่องส ำอำง พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

.. 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
   1. ใบอนุญำตหรือหลักฐำนว่ำกระบวนกำรผลิต กำรขนส่ง และกำรก ำจัดของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำร 

ผลิตเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของทำงรำชกำร หรือ 
   2. ใบรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงำนผู้ผลิต 
   3. หลักฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำ

เครื่องส ำอำง พ.ศ. 2561 และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย 
หรือผู้รับจ้ำงผลิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงไว้เพ่ือกำรตรวจสอบ พ.ศ.2560 นอกจำกนี ยังต้อง
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เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรเครื่องส ำอำงเรื่อง ฉลำกของเครื่องส ำอำง พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
5.  ข้อก าหนดพิเศษ 
 
 5.1  ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเพ่ือขำยต้องขอจดแจ้งเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรน ำเข้ำให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 

5.1.1 ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำง ที่
ห้ำมผลิต น ำเข้ำหรือขำย พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

5.1.2 ต้องไม่มีวัตถุที่ห้ำมใช้ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 
6(2) แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558   

5.1.3 วัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตสบู่ต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 6(3) แห่ง พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 ได้แก่ 
- สี 
- วัตถุกันเสีย 
- สำรป้องกันแสงแดด 
- วัตถุท่ีอำจใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำง  

5.1.4  ข้อควำมอันจ ำเป็นที่ต้องแสดงบนฉลำกผลิตภัณฑ์สบู่ ต้องเป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 22 วรรคสองและวรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558  

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องแสดงเอกสำรกำรจดแจ้งตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขแห่งพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง 
พ.ศ. 2558 ในข้อก ำหนดพิเศษ 5.1 โดยหนังสือรับรองดังกล่ำวต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท และลงนำม
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ 

 

 5.2 ในกรณีที่มีสำร ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) เป็นส่วนประกอบ ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 0.01 
. 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบตำมวิธีทดสอบ ASTM D3113 หรือ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ หรือ 
มำตรฐำนระดับประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับ หรือ หนังสือรับรองปริมำณกำรใช้ EDTA ในผลิตภัณฑ์ โดยลงนำม
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั งประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
และแจ้งปริมำณก ำกับด้วย. 
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 5.3 ในกรณีที่มีสำร alkylphenolethoxylate (APEO) เป็นส่วนประกอบ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบตำมวิธีทดสอบ ASTM D2357 หรือ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ หรือ 
มำตรฐำนระดับประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับ หรือ หนังสือรับรองปริมำณกำรใช้ APEO ในผลิตภัณฑ์ โดยลงนำม
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั งประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
และแจ้งปริมำณก ำกับด้วย 

 
5.4  ในกรณีที่มีสำร butylhydroxytoluene (BHT) เป็นส่วนประกอบ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.01 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบตำมวิธีทดสอบ CNS 9027 หรือ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ หรือ 
มำตรฐำนระดับประเทศท่ียอมรับ หรือ หนังสือรับรองปริมำณกำรใช้ BHT ในผลิตภัณฑ์ โดยลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต พร้อมทั งประทับตรำส ำคัญของบริษัท และแจ้ง
ปริมำณก ำกับด้วย 

 

5.5 สำรลดแรงตึงผิวหรือผลิตภัณฑ์ต้องสลำยตัวทำงชีวภำพได้ตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดัง
ตำรำง 11 

ตาราง 11 ควำมสำมำรถในกำรสลำยตัวทำงชีวภำพในแต่ละวิธีทดสอบ 

 

วิธีทดสอบ ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ (ร้อยละ) 

มอก. 578 >  90 

OECD 301 A หรือ ISO 7827 > 70 

OECD 301 B หรือ ISO 9439 > 60 

OECD 301 C หรือ ISO 14851 > 60 

OECD 301 D หรือ ISO 10707 > 60 

OECD 301 E หรือ ISO 7827 > 70 

OECD 301 F หรือ ISO 9408 > 60 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลทดสอบกำรสลำยตัวทำงชีวภำพ ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมวิธีทดสอบที่ก ำหนดในมำตรฐำนนั นๆ 
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5.6 น  ำหอมท่ีใช้ต้องอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของ International Fragrance Association’s (IFRA) 
guidelines 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องแสดงรำยชื่อสำรเคมีท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของน  ำหอมและยืนยันว่ำ ไม่มีสำรที่ห้ำมมีใน
ผลิตภัณฑ์ตำมรำยชื่อในข้อก ำหนดพิเศษ 5.6  โดยหนังสือรับรองดังกล่ำวต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
และลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต   
- กรณีท่ีไม่มีกำรใช้น  ำหอมในผลิตภัณฑ์สบู่ให้ผู้ผลิตยื่นหนังสือรับรอง ว่ำไม่มีกำรใช้น  ำหอมตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดพิเศษข้อ 5.6  และลงนำมก ำกับโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต 

 
5.7 บรรจุภัณฑ์ 

                           5.7.1  บรรจุภัณฑ์พลำสติกต้องเป็นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
  (1) ได้รับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์พลำสติก (TGL-105)      
หรือ 

(2) มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลำสติกตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
สัญลักษณ์ส ำหรับพลำสติกแปรใช้ใหม่มำตรฐำนเลขที่ มอก . 1310 หรือมีกำร
ระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลำสติกตำมมำตรฐำน  ISO 1043 หรือ ISO 
11469 ยกเว้นกรณีใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอก
ประเภทพลำสติก 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
    1.  ใบรับรองกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์พลำสติก หรือ 

2. หนังสือรับรองที่บ่งบอกประเภทของพลำสติก ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสัญลักษณ์
ส ำหรับพลำสติกแปรใช้ใหม่ มำตรฐำนเลขที่ มอก. 1310 หรือ  ISO 10431 หรือ ISO 114692 ซึ่ง
หนังสือรับรองดังกล่ำวต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท และลงนำมรับรองโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ 

 
  

 5.7.2   บรรจุภัณฑ์กระดำษต้องเป็นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
 (1) ได้รับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์กระดำษ (TGL–104) หรือ 

(2) ผลิตจำกเยื่อเวียนท ำใหม่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อก ำหนดพิเศษข้อ 5.1 ของข้อก ำหนด
ฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์กระดำษ (TGL–104) (ตำรำง 12) 

 
 

                                                 
1 ISO 1043: Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics. 
2 ISO 11469: Plastics - Generic identification and marking of plastics products. 
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ตาราง 12 ปริมำณของเยื่อเวียนท ำใหม่และ/หรือเยื่อกระดำษท่ีท ำจำกวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เยื่อเวียนท าใหม่และ/หรือเยื่อกระดาษที่ท าจาก
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ร้อยละโดย

น  าหนัก) 
วัสดุกันกระแทก > 70 
ถำด > 75 
กล่องกระดำษแข็ง > 70 
กล่องกระดำษลูกฟูก > 60 
ซองกระดำษพิมพ์เขียน > 20 
ซองกระดำษครำฟท์ > 50 
ผลิตภัณฑ์กระดำษขึ นรูป > 90 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ > 40 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
1. ใบรับรองกำรใช้เครื่องหมำยฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์กระดำษ หรือ 
2. หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ำบรรจุภัณฑ์กระดำษผลิตจำกเยื่อเวียนท ำใหม่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อก ำหนด

พิเศษข้อ 5.1 ของข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับบรรจุภัณฑ์กระดำษ (TGL–104) โดยหนังสือรับรอง
ดังกล่ำวต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัท และลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  

 
5.7.3    หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลำกท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะหนัก

เป็นส่วนผสม หำกมีกำรปนเปื้อนยอมให้มีปริมำณโลหะหนัก ได้แก ่ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
และโครเมียมเฮกซะวำเลนซ์ รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 (<100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดย
น  ำหนัก 

 
หมายเหตุ กรณีที่บรรจภุัณฑ์กระดำษหรือบรรจุภณัฑ์พลำสติกได้รบักำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขยีว ผู้ยื่นค ำขอไม่

ต้องยื่นหลักฐำนตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดพิเศษข้อ 5.7.3 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
1. หนังสือรับรองและผลกำรทดสอบปริมำณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวำเลนซ์ตำมวิธี

ทดสอบท่ีก ำหนดในมำตรฐำน IEC 62321 ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 
2. ผลกำรทดสอบปริมำณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวำเลนซ์โดยทดสอบตำมวิธีทดสอบที่

ก ำหนดในมำตรฐำน IEC 62321 หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
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6.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบและหนังสือรับรอง 
 

6.1  กำรทดสอบ 
6.1.1 เป็นห้องปฏิบัติกำรของรำชกำร หรือห้องปฏิบัติกำรภำยใต้ก ำกับของรัฐที่ได้รับกำรแต่งตั งตำม

มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ.2511 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำม
มำตรฐำนเลขที่ มอก. 17025 3 หรือ ISO/IEC 170254 (เกณฑ์กำรยอมรับผล ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข) หรือ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรขอรับรองฉลำกเขียว (R201-4) 

6.1.2   ผลกำรทดสอบ 
6.1.2.1  รำยงำนผลกำรทดสอบตำมวิธีที่ระบุในข้อก ำหนดฉลำกเขียว 

 6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ยื่นรำยงำนผลกำรทดสอบตำมวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่ำกับ
วิธีที่ระบุในข้อก ำหนดฉลำกเขียว ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นเอกสำรดังต่อไปนี แนบมำพร้อม
กับผลกำรทดสอบ 

1) เอกสำรลงนำมรับรองจำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่ำวิธี
ทดสอบนั นสำมำรถเทียบเท่ำกันกับมำตรฐำนวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก ำหนด
ฉลำกเขียว  

2) เอกสำรแสดงกำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของวิธี (Method Validation) 
ที่ผู้ยื่นค ำขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก ำหนดฉลำกเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว ยกเว้น
ผลกำรทดสอบกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 

6.2 หนังสือรับรองว่ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
6.2.1 ต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
6.2.2 ต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำยและประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
3มอก. 17025: ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ. 
4 ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. 
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