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คู่มือการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ผลิตภณัฑ์น ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์จากสารสกัดเปลือกส้ม
เกลี้ยงนี้ จดัท าขึ้นเพื่อประกอบการจดัการบรรยายเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง 
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน ้ ายาท าความสะอาด
อเนกประสงคจ์ากสารสกดัเปลอืกส้มเกลี้ยงเพื่อเพิม่มลูค่าให้แก่ชุมชน อ.
เถนิ จ.ล าปาง ซึ่งได้รบัทุนอุดหนุนการท ากจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมวีตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพื่อพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตน ้ ายาอเนกประสงค์ที่ผสมสารสกัดจากเปลือกส้ม
เกลี้ยง และเพื่อพฒันากลไกและวธิกีารทางการตลาด เพื่อการจ าหน่าย
และสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางการค้า โดยมคีณะผู้วจิยัจาก 
มหาวทิยาลยันเรศวรและมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

คณะผู้วิจยัหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการแปรรูป การสกดั การผลติและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์น ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์ผสมสารสกัดเปลือกส้ม
เกลีย้งมากขึน้ เพื่อใชป้ระโยชน์จากเปลอืกสม้ซึง่เป็นส่วนเหลอืใชไ้ดอ้ย่าง
ยัง่ยนืต่อไป 

คณะผูว้จิยั 
ดร.ภญ.สุภาวด ีพาหริะ  ดร.ภญ.ณฐักานตว์ด ีค าภริะแปง 
ผศ.ดร.ภก.ด ารงศกัดิ ์เป๊กทอง ผศ.ดร.นารลีกัษณ์ นาแกว้ 
ผศ.ดร.ปิยะรตัน์ ศรสีว่าง  ผศ.ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนนัทรธ์ะ 

     5 พฤษภาคม 2564  
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สม้เกลีย้ง หรอืมะเกลีย้ง มชีื่อทางวทิยาศาสตรค์อื Citrus senesis 
L. Osbeck จัดอยู่ในพืชตระกูลส้มหวาน หรือ Sweet Orange รูปที่ 1 
แสดงลกัษณะของตน้สม้เกลีย้ง (รปูที ่1ก) และผลของสม้เกลีย้ง (รปูที ่1ข) 
สม้เกลีย้งเป็นพชืเมอืงรอ้นทีม่ถีิน่ก าเนิดในบรเิวณทางตอนใตข้องประเทศ
จนี สามารถปลูกได้ดใีนภูมอิากาศประเทศไทยเนื่องจากประเทศจนีทาง
ตอนล่างโดยเฉพาะในเขต มณฑลกวางตุ้ง มลีกัษณะภูมอิากาศใกล้เคยีง
กบัประเทศไทย ปัจจุบนัส้มเกลี้ยงนิยมปลูกในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ อ.เถนิ อ.แมพ่รกิ และ อ.สบปราบ จงัหวดัล าปาง  

 

 

 

 

รปูที ่1 ลกัษณะตน้สม้เกลีย้ง (ก) และผลสม้เกลีย้ง (ข) 

การแพทยพ์ืน้บา้นในประเทศจนีมกีารน าสม้มาใชร้กัษาอาการไอ 
ไข้หวดั โรคระบบทางเดนิหายใจ ขบัลมในกระเพาะอาหาร ท้องอืด แก้
วงิเวยีน [1] การแพทยพ์ื้นบา้นของอนิเดยีมนี าใบส้มมาหมกั หรอืใช้ส่วน
ผวิสม้เกลีย้งทีต่ากแห้งแลว้ น ามารกัษาอาการทอ้งเสยี ขบัลม อาหารไม่

ก ข 
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ย่อย ไอ วิงเวียน ชกั [2] ส าหรบัในประเทศปากีสถาน มกีารน าผิวส้ม
เกลีย้งมาใชเ้ป็นยารกัษาสวิ โดยการบดผสมกบัผวิมะนาว สารสม้ และน ้า
ใหเ้ป็นลกัษณะแป้งเปียกและเปลอืกสม้เกลีย้งยงัถูกน ามารกัษาโรคน ้ากดั
เทา้หรอืการตดิเชือ้ราทีเ่ทา้โดยน าผวิสม้เกลีย้งบดและวางบรเิวณรอยโรค 
[3] 

ฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัจากเปลอืกสม้เกลีย้งมหีลายประการ
ตวัอย่างเช่น ฤทธิต์้านการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี ์ตวัอย่างเช่น น ้ามนั
หอมระเหยของสม้การยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี [4-6] ฤทธิย์บัยัง้เชือ้วณัโรค [5] 
นอกจากนี้สารสกดัเปลอืกส้มเกลี้ยงม ีสารประกอบฟีนอลิก แอนโทไซ
ยานินและกรดแอสคอร์บกิ เป็นส่วนประกอบ ส่งผลให้มฤีทธิต์้านอนุมูล
อสิระ [7-10] สารสกดัเปลอืกสม้นอกจากจะเป็นสารออกฤทธิต์้านจุลชพีที่
ดแีลว้ ยงัมฤีทธิใ์นการตา้นอนุมลูอสิระ เมือ่น ามาใชเ้ป็นสารส าคญัในน ้ายา
อเนกประสงค์จะมผีลพลอยได้คอืการถนอมผวิผู้ใช้งาน ทัง้ยงัเหมาะแก่
การน ามาพฒันาเป็นสารส าคญัในผลติภณัฑ์เพื่อความงามจากสารสกดั
เปลอืกสม้เกลีย้งต่อไป   

ส้มเกลี้ยงเป็นพืชที่มีปัญหาการรบกวนของแมลงน้อยมาก 
ตวัอย่างของแมลง เช่น หนอนแก้วส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงค่อม
ทอง หนอนบุง้ จงึไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ต่อตน้พชื แต่กไ็ดม้กีาร
ทดลองใช้ภูมปัิญญาชาวบ้านในการควบคุมปรมิาณแมลงเหล่านี้โดยใช้
สารสกดัหนอนตากอยากมาช่วย [11] โดยไม่นิยมใช้ยาฆ่าแมลงในการ
ควบคุมปรมิาณแมลงศตัรูพชืเหมอืนส้มชนิดอื่น ซึ่งท าให้ส้มเกลี้ยงเป็น
ผลไมท้ีม่คีวามน่าสนใจในมุมของการน ามาใชป้ระโยชน์ สม้เกลีย้งเป็นพชื
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ที่นิยมปลูกเนื่องจากมรีสชาติหวานอมเปรี้ยว นิยมน ามารบัประทานสด
และแปรรูปเป็นน ้าส้มคัน้ จากการแปรรูปนี้ท าให้เกิดเปลือกส้มเกลี้ยง
เหลอืทิง้เป็นขยะเป็นจ านวนมาก จากขอ้มลูทีร่วบรวมมาเปลือกสม้เกลีย้ง
เป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพมากในการน ามาพัฒนาเป็นสารส าคัญใน
ผลติภณัฑช์ าระลา้ง หรอืผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง เป็นส่วนทีใ่หน้ ้ามนัหอม
ระเหยที่มีคุณภาพดี และยังสามารถน ามาพัฒนาเป็นสารส าคัญใน
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีฤทธิต์้านเชื้อจุลชีพเพื่อให้มีจุดขายมากขึ้น 
นอกจากนี้ เปลือกส้มยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็น 
อาหารเสริมที่อุดมด้วยไฟเบอร์ [12] หรือ น าสารสกัดมาพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางกลุ่มบ ารุงผิว ครมีแต้มสิว เน่ืองจากฤทธิต์้าน
จลุนิทรยีแ์ละฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ 

ในปัจจบุนั การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของแทบทุกคน โดยได้ปรับเปลี่ยนไปให้
ความส าคญัต่อการท าความสะอาดพื้นผิวสมัผสัเป็นอย่างยิง่ น ้ายาท า
ความสะอาดอเนกประสงค์จงึเป็นสินค้าหนึ่งที่ได้รบัความสนใจในการ
น ามาใช้งาน เพราะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลายวตัถุประสงค์ตาม
ความตอ้งการ เช่น น ้ายาถูพืน้ น ้ายาเชด็กระจก และน ้ายาเชด็โต๊ะ การน า
สารสกดัเปลอืกสม้เกลีย้งมาผสมจงึเป็นการเพิม่มลูค่าของสิง่เหลอืใช้และ
ช่วยเพิม่คุณประโยชน์ใหก้บัผลติภณัฑน์ี้   
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2.1 การเกบ็วตัถดิุบเปลือกส้มเกล้ียง 
ขัน้ตอนการเก็บเปลอืกส้มเกลี้ยงนี้เป็นขัน้ตอนที่มคีวามส าคญั

เป็นอย่างยิง่ โดยการเก็บวตัถุดบิอย่างถูกวธิจีะท าให้สารสกดัเปลอืกส้ม
เกลี้ยงที่ได้มีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะแก่การน าไปใช้ในน ้ ายา
อเนกประสงค ์โดยมวีธิกีารดงัต่อไปนี้ แยกเปลอืกสม้เกลีย้งออกจากเนื้อ
ส้ม บนัทกึน ้าหนักของเปลอืกส้มสด ตากเปลอืกส้มเกลี้ยงสดในมุ้งตาก
อาหาร (รปูที ่2ก ) ดว้ยวธิผีึง่ลมใหแ้หง้ ในหอ้งทีร่ะบายอากาศด ีโดยอาจ
แขวนในโรงเรอืน โดยไม่ตากแดดโดยตรง เนื่องจากแดดที่แรงเกนิไปจะ
ท าลายสารส าคญัหลายชนิดในเปลอืกสม้ ตากเปลอืกสม้ ณ อุณหภูมหิอ้ง 
บนัทกึอุณหภูมใินแต่ละวนัทีต่ากไว ้ประมาณ 7 -10 วนั จนแหง้สนิทแลว้ 
แสดงลกัษณะดงัรูปที่ 2ข ชัง่น ้าหนักของเปลือกส้มแห้ง แล้วจงึเก็บใน
ถุงพลาสตกิที่ปิดสนิท (รูปที่ 2ค) บรรจุในกล่องพลาสติกปิดสนิท แสดง
การตากเปลอืกสม้ดงัรปูที ่1 น ้าหนกัของเปลอืกสม้สดและเปลอืกสม้ทีแ่หง้
แล้วน ามาหาค่าร้อยละผลผลติเปลอืกส้มแห้งโดยเทยีบกบัเปลอืกส้มสด 
100 กรมั 
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รปูที ่2 การตากเปลอืกสม้เกลีย้งในมุง้ตากอาหารในโรงเรอืน (ก) ลกัษณะ
เปลอืกสม้ทีแ่หง้แลว้ (ข) และการเกบ็เปลอืกสม้เกลีย้งแหง้ (ค) 

2.2 การสกดัเปลือกส้มเกล้ียงด้วยวิธีการหมกัด้วยเอทานอล 
เปลอืกส้มเกลี้ยงแห้ง ถูกน ามาหมกัด้วย 95% เอทานอล โดยใช้

อตัราส่วนเปลอืกสม้ 1 ขดี 95% เอทานอล ครึง่ลติร บรรจุใน โหลแก้วทีม่ ี
ฝาปิดสนิท แช่ทิ้งไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งขา้มคนืเป็นเวลา 7 วนั ในแต่ละวนัให้
มาคนหรอืเขย่าเปลอืกสม้ใหท้ัว่ น ามาแยกกากเปลอืกสม้ออก น ามากรอง
ด้วยผ้าขาวบาง 5 ชัน้ ท าซ ้า 3 ครัง้ แล้วน าส่วนใสไประเหยแห้งโดยใช้ 
เครื่องระเหยแห้งแบบลดความดนัที่อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส หรอืตัง้
ทิ้งไว้ให้แห้งได้เป็นสารสกดัหยาบเอทานอลของเปลอืกส้มเกลี้ยง น าไป
ค านวณหารอ้ยละผลผลติของสารสกดัหยาบ โดยเปรยีบเทยีบจากน ้าหนัก

ก ข 

ค 
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เปลอืกส้มแห้ง 1ขดี (100 กรมั) จากขัน้ตอนนี้ได้สารสกดัเพื่อน าไปใชใ้น
การเตรียมน ้ ายาอเนกประสงค์ต่อไป ลักษณะของสารสกัดเปลือกส้ม
เกลีย้ง เป็นสารขน้หนืดสนี ้าตาลเขม้แสดงดงัรปูที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 ลกัษณะของสารสกดัเปลอืกสม้เกลีย้ง 
 

วธิกีารทีใ่ชใ้นการสกดันี้เป็นวธิทีีไ่มใ่ชค้วามรอ้นเป็นการสกดัโดย
ใชต้วัท าละลายอนิทรยีท์ีน่ิยมคอืแอลกอฮอล ์(solvent extraction) 
สามารถท าไดใ้นระดบัชุมชน แต่อยา่งไรกต็ามการสกดัพชืตระกูลสม้ ยงัมี
อกีหลายวธิ ีเช่น การกลัน่ (distillation) ซึง่ตอ้งมกีารใชค้วามรอ้นในการ
สกดัทัง้วธิกีารใชค้วามรอ้นชืน้ หรอืความรอ้นแหง้ มกันิยมใชส้ าหรบัการ
สกดัน ้ามนัหอมระเหยจากพชืตระกูลสม้ วธินีี้มคีวามซบัซอ้นของเครือ่งมอื
ทีใ่ชแ้ละขอ้จ ากดัทีส่ าคญัคอืควรท าในขณะทีเ่ปลอืกสม้ยงัสดอยู ่และการ
ใชค้วามรอ้นอาจท าใหน้ ้ามนัหอมระเหยมกีลิน่เปลีย่นแปลงไป จงึไมไ่ด้
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เลอืกใชว้ธินีี้ในการสกดัเปลอืกสม้แหง้ในทีน่ี้ อกีวธิหีนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยม
ในการในการใชค้อื การสกดัเยน็ (Cold process) [13] ซึง่ท าไดห้ลายวธิ ี
เช่น การบบีหรอืการคัน้หรอืการหบี (expression) การกดซบัดว้ยฟองน ้า 
(sponge process) และการทิม่แทงดว้ยเขม็ (écuelle method) แต่
ขอ้จ ากดัทีส่ าคญัคอืตอ้งท าในขณะทีเ่ปลอืกสม้ยงัสดอยู่และใชเ้ครือ่งมอื
พเิศษ จงึพจิารณาเลอืกใชว้ธิกีารสกดัดว้ยแอลกอฮอลโ์ดยไมใ่ชค้วามรอ้น
ในการสกดั 
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3.1 ส่วนประกอบของน ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงคผ์สมสาร

สกดัเปลือกส้มเกล้ียง 
ส่วนประกอบของน ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงคผ์สมสาร

สกดัจากเปลอืกสม้เกลีย้งประกอบดว้ย สาร 7 ชนิด มลีกัษณะแสดงดงัรปู
ที ่4 ปรมิาณของสารแต่ละชนิดทีใ่ชใ้นการผลติครัง้ละ 5 ลติร แสดงดงั
ตารางที ่1  

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 ลกัษณะของสาร 7 ชนิดทีเ่ป็นส่วนประกอบของน ้ายาท า
ความสะอาดอเนกประสงคผ์สมสารสกดัเปลอืกสม้เกลีย้ง  
 

สารท่ี 1            2           3             4        5           6            7 
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1. น ้ารีเวอรส์ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)  

น ้าเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของต ารบั การควบคุมคุณภาพของ
น ้าที่ใช้ในการผลติน ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์จงึมคีวามส าคญั 
โดยต้องเป็นน ้ าที่สะอาด มีความบริสุทธิเ์พียงพอ เพื่อป้องกันการท า
ปฏกิิรยิากบัสารส าคญัอื่น ๆ ในต ารบั น ้าที่เลอืกใช้จงึเป็นน ้าที่ผ่านการ
กรองแบบออสโมซสิยอ้นกลบัผ่านเยื่อกรอง ทีก่รองละเอยีดไดถ้งึ 0.0001 
ไมครอน เรยีกว่าน ้ารเีวอรส์ออสโมซสิ หรอืเรยีกโดยยอ่ว่า น ้าอารโ์อ (RO) 
ซึง่มาจากค าว่า reverse osmosis น ้าชนิดนี้หาซือ้ไดต้ามทอ้งตลาดทีข่าย
น ้าดื่ม โดยให้พจิารณาจากฉลากของน ้าดื่มที่ระบุว่าผ่านการกรองโดย
ระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ มลีกัษณะทัว่ไปคอืสารละลายใสไมม่สี ีไมม่กีลิน่ 

2. เปอรล์าสแทน แอล-30 (Sodium lauroyl sarcosinate) 

เปอร์ลาสแทน แอล-30 เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไออนิก 
กลุ่มอะมโินโซเดยีม มปีรมิาณสารลดแรงตงึผวิประมาณรอ้ยละ 30 ในน ้า 
ท าหน้าที่เป็นสารช าระล้างที่มคีวามอ่อนโยนต่อผวิ ปราศจากซลัเฟต มี
ลกัษณะเป็นของเหลวขน้หนืด มคีวามเป็นกรดด่าง (10%) ประมาณ 8.0-
9.3 สเีหลอืงอ่อน ใส [14] 

3. เอมพิเจน โอบี (Lauramine oxide) 

เอมพเิจน โอบ ีเป็นสารลดแรงตึงผวิชนิดมปีระจุทัง้สองชนิด มี
ปรมิาณสารลดแรงตงึผวิประมาณรอ้ยละ 30 ในน ้า มคีวามเป็นกรดด่าง 
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7.0 -8.0 ในสภาวะที่เป็นกลางถงึเป็นด่างจะเป็นสารลดแรงตงึผวิกลุ่มไมม่ี
ประจุ ในสภาวะทีเ่ป็นกรดจะท าหน้าทีเ่ป็นสารลดแรงตงึผวิกลุ่มประจบุวก 
ท าหน้าที่เป็นสารช าระล้างที่มคีวามอ่อนโยนต่อผวิหนัง มลีกัษณะเป็น
สารละลายใส ไมม่สี ี[15]  

4. สารสกดัเปลือกส้มเกล้ียง 

สารสกัดที่ได้จากเปลือกส้มเกลี้ยง มลีกัษณะเป็นของเหลวข้น
หนืดสนี ้าตาลอ่อน ถูกน ามาเตรยีมให้เป็น 1% ของสารสกดัเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้งาน โดยเตรยีมจากการละลายสารสกดั 1 กรมัใน 
โซลบูบิแิซนท ์แอลอารไ์อ 5 กรมั ในโพรพลินีไกลคอล เตมิไกลแดน้ท ์0.5 
กรมั ถูกน ามาใช้ รอ้ยละ 1 ในต ารบั ซึ่งเทยีบเท่ากบัมสีารสกดัประมาณ 
10 มลิลกิรมั  

5. น ้าหอม  

ใช้เป็นสารแต่งกลิ่น สามารถเลือกใช้ตามที่ต้องการ เช่น กลิ่น 
ซากุระ กลิน่สม้ กลิน่พชี หรอืกลิน่ดอกไม ้แต่ต้องระมดัระวงัเรื่องของการ
เขา้กนัไดก้บัต ารบั โดยหากเขา้กนัได ้ผลติภณัฑท์ีเ่ตรยีมไดจ้ะไม่ขุน่ เป็น
ของเหลวใส ไม่มสี ีหรอืสเีหลอืงอ่อน ๆ และคุณสมบตัอิื่น ๆ ของต ารบัจะ
ไมเ่ปลีย่นแปลง  
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6. โซลูบิลิแซนท ์แอลอารไ์อ  

โซลูบิบิแซนท์ แอลอาร์ไอ เป็นสารผสม (PPG-26-Buteth-26 
(and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Water) ท าหน้าที่เ ป็น
สารช่วยละลายน ้าหอม และสารสกดัจากเปลอืกส้ม โดยมคีุณสมบตัิเป็น
สารลดแรงตงึผวิชนิดไมม่ปีระจ ุทีผ่สมกนัหลายชนิด มลีกัษณะเป็นสารขน้
หนืด ใส สเีหลอืงอ่อน [16] 

7. ไกลแดนท ์(Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin) 

ไกลแดนท์เป็นสารกันเสียที่ป้องกันเชื้อได้กว้าง ครอบคลุม
แบคทเีรยีทัง้แกรมบวก ลบ รา และยสีต ์ละลายน ้าไดง้า่ย มคีวามเป็นกรด
ด่าง อยู่ในช่วงเป็นกลาง 6.5-7.5 สามารถใชไ้ดใ้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเป็น
กรดด่างในช่วงกวา้ง 3.0-10.0 เขา้กนัไดก้บัสารลดแรงตงึผวิทัง้แบบประจุ
บวก ประจลุบ และไมม่ปีระจ ุมลีกัษณะเป็นสารละลายใสไมม่สี ี [17] 

ตวัอย่างแหล่งจดัซ้ือส่วนประกอบในต ารบั 

1. พษิณุเคมคีอล www.phitsanuchemicals.com โทร 09-4629-4694 

2. บรษิทัเจบ็เซ่นแอนดเ์จส๊เซ่น เทคโนโลย ี(ท)ี จ ากดั  
www.technology.jjsea.com โทร 0-2787-8109 

3. บรษิทัเวชกจิ เคมภีณัฑ ์จ ากดั www.vejchakitchemical.com โทร 
055-210520   

http://www.phitsanuchemicals.com/
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ตารางที ่1 ส่วนประกอบของต ารบัน ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดัเปลอืก
สม้เกลีย้ง 

สาร
ท่ี 

ส่วนประกอบ ปริมาณ 
(มิลลิลิตร) 

หน้าท่ีของ
สาร 

INCI name 

1 น ้ารเีวอรส์ออส
โมซสิ (RO) 

4265 ตวัท าละลาย Aqua 

2 เปอรล์าสแทน 
แอล-30 

200 สารท าความ
สะอาด 

Sodium lauroyl 
sarcosinate 

3 เอมพเิจน โอบ ี 350 สารท าความ
สะอาด 

Lauramine oxide 

4 1% สารสกดั
เปลอืกสม้
เกลีย้ง 

50 สารส าคญั Sweet orange peel 
extract 

5 น ้าหอม ชื่อ
................. 

10 สารแต่งกลิน่ ………………... 

6 โซลบูลิแิซนท ์
แอลอารไ์อ  

100 สารช่วย
ละลาย
น ้าหอม 

PPG-26-Buteth-26 
and PEG-40 
Hydrogenated Castor 
Oil and water 

7 ไกลแดนท ์ 25 สารกนัเสยี Dimethylol-5,5-
dimethylhydantoin 
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3.2 วิธีการผลิตน ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงคผ์สมสารสกดั
เปลือกส้มเกล้ียง 

ก่อนการเตรยีมผลติภณัฑ ์ผูผ้ลติตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสม โดยลา้ง
มอืใหส้ะอาด สวมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแต่งกายแสดงดงัรปูที ่5 ไดแ้ก่ เสือ้
กาวน์ หรอืเสือ้กนัเป้ือน (ก) หมวกคลุมผม (ข) แว่นตากนัสารเคม ี(ค) 
และถุงมอื (ง) พรอ้มทัง้เตรยีมสถานทีใ่นการผลติ โดยการปผูา้พลาสตกิ 
และท าความสะอาดดว้ย 70% แอลกอฮอล ์(จ) 

 

 

 

 

 
รปูที ่5 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแต่งกายก่อนการผลติผลติภณัฑ ์เสือ้กนั

เป้ือน (ก) หมวกคลุมผม (ข) แว่นตากนัสารเคม ี(ค) และถุงมอื (ง) ปผูา้
พลาสตกิบรเิวณปฏบิตังิาน (จ)  

วธิผีลติ มหีลกัการทัว่ไปคอืการใชน้ ้าช่วยละลายส่วนประกอบทุก
ส่วนก่อนการผสมเขา้ดว้ยกนั และใชส้ารช่วยละลายน ้าหอม ก่อนการ
น ามาผสมเขา้ดว้ยกนั ในทุกขัน้ตอนควรคนอย่างเบามอืเพื่อลดการเกดิ
ฟอง ตอ้งมบีนัทกึการผลติทุกครัง้ โดยสรุปม ี7 ขัน้ตอน แสดงดงัรปูที ่6   

ก ข 

ค ง 

จ 
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รปูที ่6 แสดงขัน้ตอนการเตรยีมต ารบัน ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดั
เปลอืกสม้เกลีย้ง  
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3.3 การตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นของน ้ายาท าความสะอาด
อเนกประสงคผ์สมสารสกดัเปลือกส้มเกล้ียง 

การประเมนิลกัษณะทัว่ไปของผลติภณัฑ ์เป็นการตรวจสอบตาม
ขอ้ก าหนดทีส่อดคลอ้งกบั มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช) 262/2553 
ซึง่สามารถท าไดโ้ดยการตรวจพนิิจ ไดแ้ก่ การเป็นของเหลวเนื้อเดยีวกนั 
ไมแ่ยกชัน้ ไม่มสีิง่แปลกปลอม ไมม่กีลิน่ไมพ่งึประสงค ์เช่น กลิน่ฉุน กลิน่
บดู ส าหรบัความเป็นกรดด่าง แสดงบนัทกึการตรวจสอบคุณภาพดงั 
ตารางที ่2  นอกจากนี้เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบคุณภาพเบือ้งตน้ไดใ้น
ระดบัชุมชน จงึใชก้ารตรวจวดัความเป็นกรดด่างโดยใช ้กระดาษวดัความ
เป็นกรดด่าง โดยจะตรวจวดัผลติภณัฑโ์ดยตรง ซึง่จะมคีวามเป็นกรดด่าง
ที ่pH 9-10 แสดงดงัรปูที ่7 และวดัความเป็นกรดด่างของน ้ายาทีเ่จอืจาง
ดว้ยน ้าในอตัราส่วน 1:100 มลิลลิติร จะไดค้วามเป็นกรดด่างที ่6-7 แสดง
ดงัรปูที ่8 ซึง่ตามขอ้ก าหนดของ มผช 262 ก าหนดใหอ้ยูใ่นช่วง pH 5.5-
10.5   

ผลติภณัฑน์ ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดัเปลอืกสม้เกลีย้งทีผ่ลติ
เสรจ็แลว้มลีกัษณะดงัรปูที ่9 ตวัอยา่งฉลากของน ้ายาอเนกประสงคแ์สดง
ดงัรปูที ่10 
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ตารางที ่2 การตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ 

ท่ี ส่ิงท่ีตรวจสอบ ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์

1 ความเป็นเน้ือเดยีวกนั .......................................... 

2 ไมแ่ยกชัน้ .......................................... 

3 ไมม่สีิง่แปลกปลอม .......................................... 

4 ไมม่กีลิน่ไมพ่งึประสงค ์เช่น 
กลิน่ฉุน หรอืกลิน่บดู 

.......................................... 

5 ใส ไมม่สี ี 
หรอืม ี
สเีหลอืงอ่อน 

...........................................

. 
 

6 ความเป็นกรดด่างของ
ผลติภณัฑ ์(pH 9) 

.......................................... 

7 ความเป็นกรดด่างเมือ่เจอืจาง 
ผลติภณัฑก์บัน ้า 1:100 (pH 7) 

.......................................... 

 วนัทีต่รวจสอบ............................... 
ลงชื่อผูบ้นัทกึ................................. 
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รปูที ่7 ความเป็นกรดด่างของผลติภณัฑน์ ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดั
เปลอืกสม้เกลีย้ง (pH 9) 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่8 ความเป็นกรดด่างเมื่อเจอืจาง ผลติภณัฑน์ ้ายาอเนกประสงคก์บั
น ้า 1:100 
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รปูที ่9 ลกัษณะผลติภณัฑน์ ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดัเปลอืกสม้
เกลีย้ง 

 

 

รปูที ่10 ตวัอยา่งฉลากของผลติภณัฑน์ ้ายาอเนกประสงคผ์สมสารสกดั
เปลอืกสม้เกลีย้ง (รายละเอยีดของฉลาก ดงัหน้า 18-19) 
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มรีายละเอยีดของฉลากในรปูที ่10 ดงันี้ 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ ผลติภณัฑท์ าความสะอาด Orange Plus 

น ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงค ์จากสารสกดัเปลอืกสม้เกลีย้ง 

ไมก่ดัหรอืท าลายพืน้ผวิ 

ประโยชน์: ใชท้ าความสะอาดพืน้โต๊ะ พืน้หอ้ง และกระเบือ้ง 

วิธีใช้: ผสมน ้ายา 5 มลิลลิติร กบัน ้า 1 ลติร ใชผ้า้สะอาดชุบน ้ายาเชด็ท า
ความสะอาดพืน้ผวิทัว่ไป หากพืน้ผวิสกปรกมากสามารถเพิม่น ้ายาเป็น 
10 มลิลลิติร ต่อน ้า 1 ลติรได ้แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

วิธีเกบ็รกัษา: เกบ็ในทีม่ดิชดิ ห่างจากเดก็ อาหาร และสตัวเ์ลีย้ง 

ส่วนประกอบ: Aqua, Sodium lauryl sarcosinate, Lauramine oxide, 
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 hydrogenated Castor oil, Dimethylol-
5,5-dimethylhydantoin, Perfume, Sweet Orange Peel Extract 

ผลิตโดย:  

กลุ่มวสิาหกจิชุมชน เลขที.่...อ าเภอเถนิ จงัหวดัล าปาง โทรศพัท.์..... 

ค าเตือน 

• หา้มรบัประทาน 
• ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา 
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• ขณะใชค้วรสวมถุงมอืยางและภายหลงัการใชห้รอืหยบิจบัควรลา้ง
ถุงมอืยาง และลา้งมอืดว้ยน ้าและสบู่ทุกครัง้ 
 

วิธีแก้พิษเบือ้งต้น 

• หากถูกผวิหนงัใหล้า้งออกดว้ยน ้าจ านวนมาก ๆ  
• หากเป้ือนเสือ้ผา้ ใหร้บีถอดออกแลว้ลา้งรา่งกายดว้ยน ้าและสบู่

ทุกครัง้ 
• หากเขา้ตาใหร้บีลา้งดว้ยน ้าสะอาดจนอาการระคายเคอืงทุเลา 

หากไม่ทุเลาใหไ้ปพบแพทย ์
• หากกลนืกนิน ้ายาท าความสะอาด หา้มท าใหอ้าเจยีน ใหด้ื่มน ้า

หรอืนมปรมิาณมาก ๆ เพื่อเจอืจาง แลว้รบีน าผู้ป่วยส่งแพทย์
ทนัท ีพรอ้มภาชนะบรรจ ุฉลากหรอืใบแทรกของผลติภณัฑ ์
 

ปริมาณสทุธิ 400 มิลลิลิตร 
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วัตถุอันตราย (Hazardous Substances) ตาม พระราชบัญญัติ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 [18] หมายถงึ วตัถุดงัต่อไปนี้ (1) วตัถุระเบดิได ้
(2) วตัถุไวไฟ (3) วตัถุออกซไิดซแ์ละวตัถุเปอรอ์อกไซด ์(4) วตัถุมพีษิ (5) 
วัตถุที่ท าให้เกิดโรค (6) วัตถุกัมมันตรังสี (7) วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรม (8) วตัถุกดักร่อน (9) วตัถุที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคอืง (10) วตัถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมภีณัฑห์รอืสิง่อื่นใด ทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิอนัตราย แก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม 

ค าว่าวัตถุอันตรายจะน าไปใช้เฉพาะในประเทศไทยตาม
พระราชบญัญตัิวตัถุอนัตรายในการก ากับดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบั การน าเขา้ การครอบครอง การผลติ และการส่งออกเท่านัน้ 
โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาก าหนดรายชื่อสารเคมทีีจ่ าแนกเป็นวตัถุ
อันตรายไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวง และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่ม ี6 หน่วยงานหลกัก ากบัดแูล คอื
หน่วยงานผู้รบัผดิชอบในการควบคุมวตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญัติ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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พระราชบญัญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 จดัแบ่งวตัถุอันตราย
ออกเป็น 4 ชนิด ตามความเป็นอนัตราย ความเสีย่ง และความจ าเป็นใน
การควบคุม ในความรบัผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ดงันี้ 
วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  

เป็นวตัถุอนัตรายทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น กฎหมาย
ก าหนดใหผู้ผ้ลติและผูน้ าเขา้ ไม่ต้องขอขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย แต่ต้อง
แจง้ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หพ้นักงานเจา้หน้าทีท่ราบ และปฏบิตัิ
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ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด เช่น การจดัท าฉลาก การปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ในการผลติและการเก็บรกัษา เป็นต้น การแสดง
ฉลากจะตอ้งแสดงเลขทีร่บัแจง้ไวบ้นฉลากผลติภณัฑ ์
ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายชนิดที ่1 ในความรบัผดิชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา เช่น  

▪ ผลติภณัฑท์ าความสะอาด เช่น ผลติภณัฑล์า้งจาน ผลติภณัฑซ์กั
ผา้ ทีม่สีารส าคญัเป็นสารลดแรงตงึผวิชนิดประจลุบ (anionic 
surfactants) หรอืสาร ลดแรงตงึผวิชนิดไม่มปีระจ ุ(nonionic 
surfactants ) ยกเวน้ nonylphenol ethoxylate  

▪ ผลติภณัฑก์าว ทีม่สีารส าคญัเป็นสารกลุ่ม alkyl cyanoacrylate  
▪ ผลติภณัฑฆ์า่เชือ้โรคในสระว่ายน ้า ทีม่สีารส าคญัเป็น calcium 

hypochlorite, sodium hypochlorite, dichloroisocyanuric acid 
and its salts, trichloroisocyanuric acid and its salts 

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2  
เป็นวตัถุอันตรายที่มคีวามเป็นอันตรายหรอืความเสี่ยงสูงกว่า

ชนิดที่ 1 กฎหมายจงึก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกหรอืผู้มไีว้ใน
ครอบครองต้องขอขึ้นทะเบยีนวตัถุอนัตรายและแจ้งการด าเนินการให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ี่ทราบก่อนจงึจะประกอบกิจการได้ การแสดงฉลาก
จะตอ้งแสดงเลขทะเบยีนวตัถุอนัตรายไวบ้นฉลากผลติภณัฑ ์ 
ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายชนิดที ่2 ในความรบัผดิชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา เช่น  
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▪ ผลติภณัฑก์ าจดัแมลงทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสุข ทีม่ ี
benzyl benzoate เป็นสารส าคญั  

▪ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มี
สารส าคญัที่ถูกจดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 1 หรอืวตัถุอนัตราย
ชนิดที ่3) 

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 
เป็นวตัถุอนัตรายที่มคีวามเป็นอนัตรายหรอืความเสี่ยง สูงกว่า 

วตัถุอนัตรายสองชนิดแรก กฎหมายก าหนดให้ผู้ผลติ ผู้น าเขา้ ผู้ส่งออก 
หรอืผู้มไีว้ในครอบครอง ต้องขอขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย และต้องได้รบั
อนุญาตใหด้ าเนินการจากพนักงานเจา้หน้าทีก่่อนจงึจะประกอบกจิการได้ 
การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลาก
ผลติภณัฑ ์
ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายชนิดที ่๓ ในความรบัผดิชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา เช่น 

▪ ผลติภณัฑก์ าจดัแมลงทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสุข ทีม่ ี
สารส าคญัเป็นสาร chlorpyrifos หรอืสารกลุ่ม pyrethroids เป็น
ตน้ 

▪ ผลติภณัฑท์ าความสะอาด / ฆา่เชือ้โรค ทีม่กีรด ด่าง หรอืสาร
กลุ่ม aldehydes เป็นสารส าคญั เป็นตน้ 

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 4 
วัตถุอันตรายในประเภทนี้  จะเป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็น

อันตรายหรือความเสี่ยงสูง ทัง้จากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือจาก
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ลกัษณะการใช้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพนัธุ์ สารที่เป็นพิษต่อ
ระบบสบืพนัธุ์ หรอืสารที่ห้ามใช้โดยอนุสญัญา กฎหมายจงึห้ามมใิห้ผู้ใด
ผลติ น าเขา้ ส่งออก หรอืมไีวใ้นครอบครอง 
ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายชนิดที ่4 ในความรบัผดิชอบของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เช่น 

▪ สาร DDT, chlordane, dieldrin ในผลติภณัฑป้์องกนัก าจดัแมลง 
เป็นตน้ 

ปัจจุบนั วตัถุอนัตรายชนิดที ่1 ในความรบัผดิชอบของ อย. ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายชื่อวตัถุอันตราย พ.ศ. 
2556 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 มี
ทัง้สิ้น 10 รายการ ประกอบด้วย วตัถุอนัตรายชนิดที่ 1 ตามบญัช ี4.1 
รายชื่อสารควบคุม จ านวน 5 รายการ และวตัถุอนัตรายชนิดที่ 1 ตาม
บญัช ี4.2 รายชื่อกลุ่มสารควบคุม จ านวน 5 รายการ 
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การพจิารณาวา่ผลติภณัฑจ์ะจดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่1 หรอืไม่ 
จะต้องพิจารณาทัง้ “สารส าคญั หรอืสารออกฤทธิ ์(active ingredient)” 
และ “ประโยชน์ วัตถุประสงค์การใช้ หรือการอ้างสรรพคุณ ” ของ
ผลติภณัฑ ์โดยสารส าคญัจะต้องตรงกบั “รายชื่อสารควบคุม” ตามบญัช ี
4.1 หรอือยู่ในกลุ่มสารเคมตีาม “รายชื่อกลุ่มสารควบคุม” ตามบญัช ี4.2 
และการอ้างประโยชน์ วตัถุประสงค์การใช้ หรอืสรรพคุณของผลติภณัฑ์ 
จะต้องเป็นไปตาม “เงื่อนไข” ตามทีร่ะบุในบญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย ทัง้นี้ 
ในหนึ่งผลิตภัณฑ์อาจมีสารส าคัญหลายตัวได้ โดยที่สารส าคัญทุกตัว
จะต้องเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่1 ผลติภณัฑน์ัน้จงึจะจดัเป็นวตัถุอนัตราย
ชนิดที ่1 
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ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรอืทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การท าความสะอาดพืน้ ฝาผนงั เครือ่งสุขภณัฑแ์ละวสัดุอื่นๆ 
หรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล เฉพาะที่มี
สารส าคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic 
surfactants) เช่น โซเดยีมลอรลิซลัเฟต (sodium lauryl sulfate) โซเดยีมล
อรลิอเีทอรซ์ลัเฟต (sodium lauryl ether sulfate) เกลอืโซเดยีมของลเินียร์
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต ( linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 
เป็นต้น หรอืเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตงึผวิชนิดไม่มปีระจุ เช่น เอทอก
ซเีลเต็ดแอลกอฮอล์ (ethoxylated alcohol) อลัคลิโพลไีกลโคไซด์ (alkyl 
polyglycoside) โคโคนัทไดเอทาโนลาไมด์ (coconut diethanolamide) 
เป็นตน้ หรอืเป็นสารทัง้สองกลุ่มผสมกนั อยา่งไรกต็าม สารในกลุ่มสารลด
แรงตงึผวิชนิดไม่มปีระจุที่จดัเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 1 จะไม่รวมถงึสาร
กลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซเีลต (nonylphenolethoxylates) ซึ่งจดัเป็นวตัถุ
อันตรายชนิดที่ 3 โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
ผลติภณัฑซ์กัผ้าชนิดของเหลว ผลติภณัฑท์ าความสะอาดพืน้หอ้งน ้า และ
เครือ่งสุขภณัฑ ์ผลติภณัฑล์า้งรถ เป็นตน้ 
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สาระส าคญั 
▪ ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้วตัถุอนัตร ายชนิดที ่1 ตอ้งแจง้ขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัวตัถุอนัตรายส าหรบัแต่ละผลติภณัฑ ์
▪ กรณผีลติ ผูผ้ลติตอ้งแจง้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัผลติครัง้แรก 
▪ กรณนี าเขา้ ผูน้ าเขา้ตอ้งแจง้ก่อนการน าวตัถุอนัตรายออกจาก

ดา่นศุลกากรเฉพาะการน าเขา้ครัง้แรกเท่านัน้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

▪ 3 ชัว่โมง 
ช่องทาง /สถานท่ีย่ืนค าขอ 

▪ e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 
▪ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) ส าหรบัสถานประกอบการ

ทีม่สีถานทีผ่ลติหรอืสถานทีเ่กบ็รกัษาอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
▪ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ส าหรบัสถานประกอบการที่

มสีถานทีเ่กบ็รกัษาอยูต่่างจงัหวดั 
แบบฟอรม์ท่ีใช้ 

▪ ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ  (แบบ วอ./สธ 5) 

เอกสารหลกัฐานประกอบการแจ้ง 
▪ ใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ (แบบ วอ./สธ 5) ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้น 
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▪ เอกส ารแสดงสูตรส่วนประกอบของผลติภณัฑ์โดยแสดงชื่อทาง
เคมี และอัตราส่วนของสาระส าคัญ และส่วนประกอบอื่นๆ 
ทัง้หมดในผลติภณัฑ ์พรอ้มระบุหน้าทีข่องสารทุกตวัในสูตร การ
ระบุอตัราส่วนให้ระบุเป็นรอ้ยละของน ้าหนักต่อน ้าหนัก (%w/w) 
หรอืรอ้ยละของน ้าหนกัต่อปรมิาตร (%w/v) 

▪ กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาใบ
ทะเบยีนพาณซิย ์(ถา้ม)ี 

▪ กรณนีิตบิุคคล ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 
▪ หนังสือมอบอ านาจและแต่งตัง้ผู้ด าเนินการ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ (ติด
อากรแสตมป์ 30 บาทต่อผูร้บัมอบอ านาจ 1 คน) 

▪ หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการอนุญาต 
(เฉพาะกรณียืน่ค าขอที ่อย.) 

ค่าธรรมเนียม 
▪ ไมม่ ี

วนัหมดอายแุละการต่ออาย ุ
▪ ใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ ไม่มวีนัหมดอายุ 
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(ไมต่อ้งยืน่ประกอบการแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ แต่ตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
ตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง) 

▪ ก าหนดให้วตัถุอันตรายที่น าเข้าหรอืส่งออกจะต้องแสดงฉลาก
ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษไว้ที่ภาชนะบรรจุหรอืหีบห่อบรรจุ
และฉลากจะต้องมเีครื่องหมายและข้อความ ตามข้อก าหนดใน
ประกาศฯ 

▪ ก าหนดให้วตัถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรอืมไีว้ในครอบครองใน
ประเทศ จะตอ้งแสดงฉลากภาษาไทยไวท้ีภ่าชนะบรรจหุรอืหบีห่อ
บรรจุ วตัถุอันตรายทุกชิ้น และฉลากจะต้องมเีครื่องหมายและ
ข้อความ ตลอดจนลักษณะของข้อความ ตามข้อก าหนดใน
ประกาศฯ 

▪ หากผลิตภัณฑ์มีความเป็นอันตรายตามเกณฑ์การจ าแนก
ประเภท ความเป็นอนัตรายตามระบบสากล GHS ขององค์การ
สหประชาชาติ จะต้องแสดงรูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 
(hazard pictogram) ค าสัญญาณ (signal word) และข้อความ
แสดงความเป็นอนัตราย (Hazard statement) ไวบ้นฉลาก 
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(ไมต่อ้งยืน่ขออนุญาตสถานที่ แต่ตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งตาม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง) 
กรณกีารผลติ 

▪ จดัใหม้สีถานที ่อาคาร เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อุปกรณ์ และภาชนะ
บรรจใุนการผลติ ตลอดจนมาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิานในสถานทีผ่ลติ รวมถงึการจดัใหม้บีนัทกึการผลติ
วตัถุอนัตราย และการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลติ 
ภาชนะบรรจ ุและการตดิฉลาก ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน 
“หมวด 1 การผลติ” ของประกาศฯ 

▪ จดัใหม้สีถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุอนัตราย มาตรการเพื่อความ
ปลอดภยัส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน และมาตรการในการเกบ็รกัษาวตัถุ
อนัตรายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน “หมวด 5 การเกบ็รกัษา” 
ของประกาศฯ 

กรณกีารน าเขา้/การส่งออก 
▪ จดัใหม้สีถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุอนัตราย มาตรการเพื่อความ

ปลอดภยัส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน และมาตรการในการเกบ็รกัษาวตัถุ
อนัตรายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน “หมวด 5 การเกบ็รกัษา” 
ของประกาศฯ 
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ก าหนดใหผู้ผ้ลติตอ้งแจง้ปรมิาณการผลติวตัถุอนัตรายในรอบหนึ่งปี
ปฏทินิ ภายในวนัที ่31 มกราคมของปีถดัไป 
แบบฟอรม์ท่ีใช้ 

▪ ใบแจง้ปรมิาณการผลติวตัถุอนัตราย (แบบ วอ./สธ 13) 
ช่องทางการแจ้ง 

▪ แจง้ ณ ส านกังานคณะกรรมการอาหาร (อย.) 
▪ แจง้ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั โดยใหถ้อืวนัทีไ่ปรษณยี์

ประทบัตราลงทะเบยีนเป็นวนัแจง้ 
▪ แจง้ผ่านระบบเครอืข่ายอเิลก็ทรอนิกส ์ของ อย. 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขอ้ความและเครือ่งหมายที่ตอ้งแสดงบนฉลาก
วตัถุอนัตรายที่ผลติ ขาย หรอืมไีว้ในครอบครองในประเทศจะต้องแสดง
ฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุ หรอืหบีห่อบรรจุวตัถุอนัตรายทุกชิ้น โดยฉลาก
จะตอ้งมเีครือ่งหมายและขอ้ความตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
1. ชื่อทางการคา้ของผลติภณัฑ ์

▪ ตอ้งตรงตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
▪ ต้องเป็นภาษาไทย หากมชีื่อการค้าภาษาต่างประเทศ จะต้อง

ตรงกนัหรอืมคีวามหมายอยา่งเดยีวกนักบัชื่อการคา้ภาษาไทย 
▪ ชื่อการคา้ภาษาไทยจะตอ้งมขีนาดเหมาะสม เหน็ไดช้ดัเจน 

2. ชื่อและอตัราส่วนของสาระส าคญัทีเ่ป็นวตัถุอนัตราย 
ชื่อสารส าคญั 

▪ ตอ้งตรงตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
▪ ระบุเป็นชื่อภาษาไทยและวงเลบ็ชื่อภาษาองักฤษ 
▪ ระบุเป็นชื่อทางเคมตีามระบบ IUPAC หรอืชื่อสามญัตามระบบ 

ISO หรอืชื่อสามญัทางเคม ีหรอืชื่อวทิยาศาสตรข์องสารส าคญั 
อตัราส่วนของสารส าคญั 

▪ ตอ้งตรงตามทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
▪ แสดงเป็นหน่วยรอ้ยละของน ้าหนกัต่อน ้าหนกั (% w/w) หรอื รอ้ย

ละของน ้าหนกัต่อปรมิาตร (% w/v) 
3. ประโยชน์ 

▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
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▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 
4. วธิใีช ้

▪ ต้องเป็นภาษาไทย ถ้าจะมภีาษาอื่นด้วย จะต้องมคีวามหมาย
ตรงกนักบัความในภาษาไทย 

▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 
5. ค าเตอืนหรอืขอ้ควรระวงั 

▪ ตอ้งใชอ้กัษรทบึหรอืขดีเสน้ใต้ 
▪ ต้องเป็นภาษาไทย ถ้าจะมภีาษาอื่นด้วย จะต้องมคีวามหมาย

ตรงกนักบัความในภาษาไทย 
6. วธิเีกบ็รกัษา 

▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 

7. อาการเกดิพษิ (ถา้ม)ี 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 

8. วธิแีกพ้ษิเบือ้งตน้ (ถา้ม)ี 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 

9. ค าแนะน าส าหรบัแพทย ์(ถา้ม)ี 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ อาจอยูใ่นฉลากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได้ 
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10. การท าลายภาชนะบรรจ ุ(ถา้ม)ี 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 

11. เลขทีร่บัแจง้ 
▪ ใหแ้สดงขอ้ความ “เลขทีร่บัแจง้ ........../...........” 
▪ ต้องตรงตาม “เลขทีร่บัแจง้” ตามทีพ่นักงานเจา้หน้าทีอ่อกให้ ซึง่

ปรากฏอยูท่า้ยใบแจง้ขอ้เทจ็จรงิฯ  (แบบ วอ./สธ 5) 
▪ กรณีแจง้ที ่อย. เลขทีร่บัแจง้ที่ได้รบัจะเป็นเลขล าดบัที.่../ปี พ.ศ. 

ทีร่บัแจง้ เช่น 9999/2557 
▪ กรณแีจง้ที ่สสจ. เลขทีร่บัแจง้ทีไ่ดร้บัจะเป็นอกัษรยอ่จงัหวดั ตาม

ด้วยเลขล าดบัที่.../ปี พ.ศ.ที่รบัแจง้ เช่น นบ 9999/2557 (หมาย
เหตุ นบ คอื จงัหวดันนทบุร)ี 

12. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค า
สญัญาณ (signal words) และ ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (hazard 
statements) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องระบบการ
จ าแนกและการสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ 
ตอ้งมขีนาดเหมาะสม เหน็ไดช้ดัเจน 

▪ การแสดงรปูสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย ค าสญัญาณ และ
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายทีจ่ะปรากฏบนฉลากจะขึน้กบั
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์หรอืของสารเคมทีีเ่ป็นสตูร 
ส่วนประกอบในผลติภณัฑ ์เช่น ความเป็นพษิเฉียบพลนั การกดั
กรอ่นและการระคายเคอืงต่อผวิหนงั เป็นตน้ โดยใชห้ลกัเกณฑ์
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การจ าแนกประเภทความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากสารเคมทีี่
เป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก (ระบบ GHS หรอื Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) ซึง่พฒันาขึน้โดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

▪ ผลติภณัฑอ์าจไม่ต้องแสดงรูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย ค า
สญัญาณ และขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายกไ็ด้ หากสารเคมี
ทีใ่ชเ้ป็นสูตรส่วนประกอบมคีวามเป็นอนัตรายต ่า และเมื่อจ าแนก
ประเภทความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS แล้วปรากฏว่าไม่ถงึ
ระดบัความเป็นอนัตราย 

▪ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทความเป็น
อนัตรายตามระบบ GHS ไดจ้าก 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนกและ
การสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายทีส่ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ พ.ศ. 2558 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจ าแนกและ
การสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2555 

• เวบ็ไซตก์ลุ่มควบคุมวตัถุอนัตราย 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/ 
GHS.aspx 

▪ ดูค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบัระบบ GHS ได้ในหวัข้อ การแสดง
ฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals) 
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13. ขนาดบรรจ ุ(ปรมิาณสุทธ)ิ 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ กรณีของแขง็ให้ใช้หน่วยน ้าหนัก (เช่น กรมั กโิลกรมั) ในระบบ

เมตรกิ 
▪ กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตร (เช่น มลิลิลิตร ลิตร) หรอื 

หน่วยน ้าหนกั (เช่น กรมั กโิลกรมั) ในระบบเมตรกิ 
14. ชื่อ ทีต่ ัง้ และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูผ้ลติในประเทศ (กรณผีลติ) หรอื ชื่อ 
ทีต่ ัง้ และหมายเลขโทรศพัท ์

▪ ของผูน้ าเขา้ พรอ้มชื่อและ ประเทศของผูผ้ลติ (กรณนี าเขา้) 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 

15. ชื่อ ทีต่ ัง้ และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูค้า้ส่งหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี 
▪ ตอ้งเป็นภาษาไทย 

16. วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติ 
▪ ระบุตามขอ้เทจ็จรงิของผลติภณัฑต์ามทีผ่ลติในแต่ละครัง้ 

17. เลขหรอือกัษรแสดงครัง้ทีผ่ลติ (Lot Number/Batch Number) 
▪ ระบุตามขอ้เทจ็จรงิของผลติภณัฑต์ามทีผ่ลติในแต่ละครัง้ 

18. วนัหมดอายกุารใช ้(ถา้ม)ี 
▪ ระบุวนัที่ก าหนดอายุการใช้ส าหรบัผลติภณัฑท์ี่ผลติในแต่ละครัง้ 

เพื่อแสดงว่าผลติภณัฑม์คีุณภาพมาตรฐานตามขอ้ก าหนดตลอด
ช่วงระยะเวลาก่อนถงึวนัหมดอายขุองผลติภณัฑ ์
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▪ ขอ้ความบนฉลากตอ้งเป็นภาษาไทย 
▪ ข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ

ผู้บรโิภค ได้แก่ ค าเตือน ข้อควรระวงั และวธิใีช้ ถ้ามภีาษาอื่น
ดว้ยตอ้งมคีวามหมายตรงกบัความในภาษาไทย 

▪ ขนาดของตวัอกัษรบนฉลาก ต้องไม่น้อยกว่า 1 มลิลเิมตร และ
เหน็ไดช้ดัเจน 

▪ ฉลากของภาชนะบรรจุทีม่ขีนาดเลก็มากจนไม่อาจบรรจุขอ้ความ
ได้ทัง้หมด ฉลากที่ปิดบนภาชนะดงักล่าวอย่างน้อยจะต้องมชีื่อ
ทางการค้าของผลติภณัฑ์ และชื่อและอตัราส่วนของสารส าคญั 
และรูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย (hazard pictograms) 
ส่วนขอ้ความอื่นๆ ใหแ้สดงในฉล ากหบีห่อบรรจหุรอืใบแทรกได ้

▪ การแสดงขอ้ความบนฉลากของวตัถุอนัตราย ตอ้งไมเ่ป็นเทจ็หรอื
เกนิความจรงิหรอืในท านองโออ้วดสรรพคุณ 
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ช่ือทางการค้า 
▪ ผลติภณัฑต์อ้งมชีื่อทางการคา้ 
▪ ชื่อการคา้ตอ้งเป็นภาษาไทยส่วนชื่อการคา้ภาษาองักฤษอาจมี

หรอืไมม่กีไ็ด ้(ยกเวน้ กรณีส่งออกไมจ่ าเป็นตอ้งมชีื่อการคา้
ภาษาไทย) 

▪ หากมชีื่อการคา้ภาษาต่างประเทศ จะตอ้งตรงกนัหรอืมี
ความหมายอย่างเดยีวกนักบัชื่อการคา้ภาษาไทย 

▪ หากปรากฏชื่อการคา้ภาษาองักฤษบนฉลาก จะตอ้งระบุในใบแจง้
ขอ้เทจ็จรงิฯ (แบบ วอ./สธ 5) ดว้ย 

▪ ชื่อทางการคา้ตอ้งมคีวามจ าเพาะ ไมใ่ชค้ าทัว่ ๆ ไป เช่น สเปรย์
กนัยงุ ผลติภณัฑท์ าความสะอาดรถ (Car Cleaner) เป็นตน้ 

▪ ชื่อทางการคา้จะตอ้งเป็นอกัษร ไมใ่ช่รปูภาพหรอืเครือ่งหมาย
ยกเวน้ เครือ่งหมาย − ’ & + , # % / : ! “ - ” “ . ” หากใช้
เครือ่งหมาย “&” ในชื่อทางการคา้ภาษาองักฤษใหใ้ชค้ าว่า 
“แอนด”์ ในชื่อทางการคา้ภาษาไทย 

▪ ชื่อทางการคา้ทีป่รากฏบนฉลากตอ้งเขยีนใหอ่้านไดต่้อเนื่องกนั 
▪ ชื่อทางการคา้ตอ้งไมเ่กนิความจรงิหรอืในท านองโออ้วดสรรพคุณ 

หรอื ท าใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิของผลติภณัฑ ์หรอืสื่อให้
เขา้ใจผดิว่าผลติภณัฑม์คีวามปลอดภยัซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคขาด
ความระมดัระวงัในการใช ้
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เครื่องหมายการค้า 
▪ อนุญาตใหแ้สดงเครือ่งหมายการคา้ขนาดใหญ่กว่าชื่อการค ้าได้

แต่ตอ้งไมท่ าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิหรอืสบัสนกบัชื่อทางการคา้ 
▪ กรณเีครือ่งหมายการค ้าทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน ใหแ้สดงสญัลกัษณ์ 

TM ทา้ยเครือ่งหมายการคา้นัน้ 
▪ กรณเีครือ่งหมายการค ้าทีจ่ดทะเบยีน ใหแ้สดงสญัลกัษณ์ ® ทา้ย

เครือ่งหมายการคา้นัน้ 
▪ สามารถแสดงเครือ่งหมายการค ้าไดม้ากกว่า 1 เครือ่งหมายบน

ฉลาก 

สญัลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษทั 
▪ อนุญาตการแสดงสญัลกัษณ์หรอืโลโกข้องบรษิทัขนาดเท่าใดกไ็ด้

ถา้ไมท่ าใหส้บัสนกบัชื่อทางการคา้ เช่น ไมว่างในต าแหน่ง
เดยีวกบัชื่อทางการคา้ แต่สามารถวางใกลไ้ดแ้ละเมือ่อ่านแลว้ไม่
สบัสนหรอืเขา้ใจผดิว่าเป็นชื่อทางการคา้ 
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ตอ้งไมแ่สดงค าหรอืขอ้ความทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัน้ีบนฉลาก เน่ืองจากเป็น
ขอ้ความทีเ่ป็นเทจ็ หรอืเกนิความจรงิหรอืในท านองโออ้วดสรรพคุณ 
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แนวทางการแสดงขอ้ความบนฉลากของผลติภณัฑว์ตัถุอนัตราย
ประเภทผลติภณัฑ์ล้างจานหรอืท าความสะอาดภาชนะหรอืเครื่องใช้ใน
ครวัทีม่สีารส าคญัเป็นส ารในกลุ่มส ารลดแรงตงึผวิชนิดประจุลบ (anionic 
surfactants) หรอืสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผวิชนิดไม่มปีระจุ (nonionic 
surfactants) ย ก เ ว้ น ส า ร ก ลุ่ ม โ น นิ ล ฟี น อ ล เ อ ท อ ก ซี เ ล ต 
(nonylphenolethoxylates)  มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(1) ประโยชน์  

▪ ใชท้ าความสะอาดภาชนะหรอืเครือ่งใชใ้นครวั (หรอืระบุตาม
วตัถุประสงคก์ารใชข้องผลติภณัฑ)์ 

(2) วธิใีช ้ใหร้ะบุตามวธิใีชจ้รงิของผลติภณัฑ ์หรอืใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้ 
▪ ส าหรบัการท าความสะอาดพืน้ฝาผนงั  

ผสม........ (ระบุชื่อการค้าของผลิตภณัฑ์) จ านวน .......(ระบุ
ปรมิาณทีใ่ช ้หน่วยเป็นซซี ีหรอืมลิลลิติร หรอืฝา) ต่อน ้า.......(ระบุปรมิาณ
น ้าที่ใช้) แล้วใช้ผ้าชุบหรอืจุ่มผ้ามอ็บหรอืฟองน ้า น ามาเชด็หรอืใช้แปรง
ขดัถูใหท้ัว่บรเิวณหรอืส่วนทีต่้องการท าความสะอาด แลว้ลา้งออกดว้ยน ้า
สะอาด 

▪ ส าหรบัการท าความสะอาดหอ้งน ้า เครือ่งสุขภณัฑ์ 
เท........ (ระบุชื่อการคา้ของผลติภณัฑ)์ ลงบนบรเิวณพืน้ผวิ หรอื

เครือ่งสุขภณัฑ ์ใชฟ้องน ้าหรอืแปรงขดัถู แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
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▪ ส าหรบัผลติภณัฑล์า้งรถหรอืวสัดุอื่นๆ 
ลา้งฝุ่ นละอองทีต่ดิอยู่ทีร่ถหรอืวสัดุทีต่้องการท าความสะอาดดว้ย

น ้าสะอาดผสม........ (ระบุชื่อการค้าของผลติภณัฑ์)  จ านวน....... (ระบุ
ปริมาณที่ใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร หรือฝา) ต่อน ้ า....... (ระบุ
ปรมิาณน ้าทีใ่ช)้ ใชผ้า้หรอืฟองน ้าชุบ บดิใหห้มาด เชด็ใหท้ัว่ แลว้ล ้างออก
ดว้ยน ้าสะอ าด และเชด็ใหแ้หง้ 
(3) วธิเีกบ็รกัษา  

▪ เกบ็ในทีม่ดิชดิ ห่างจากเดก็ อาหาร และสตัวเ์ลีย้ง 
(4) ค าเตอืน  

▪ หา้มรบัประทาน 
▪ ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา 
▪ ขณะใชค้วรสวมถุงมอืยาง รองเทา้ยาง และภายหลงัการใชห้รอื

หยบิจบั ควรลา้งถุงมอืยาง รองเทา้ยาง และมอืดว้ยน ้าและสบู่ทุก
ครัง้ 

▪ หา้มทิง้ (ระบุชื่อการคา้ของผลติภณัฑ)์ หรอืภาชนะบรรจทุีใ่ช้
หมดแลว้ลงในแม่น ้า ค ูคลอง แหล่งน ้าสาธารณะ 

(5) วธิแีกพ้ษิเบือ้งตน้  
▪ หากถูกผวิหนงัใหล้า้งออกดว้ยน ้าจ านวนมากๆ หากเป้ือนเสือ้ผา้ 

ใหร้บีถอดออกแลว้ลา้งรา่งกายดว้ยน ้าและสบู่ทุกครัง้ 
▪ หากเขา้ตา ใหร้บีลา้งดว้ยน ้าสะอาดจนอาการระคายเคอืงทุเลา 

หากไม่ทุเลาใหไ้ปพบแพทย ์
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▪ หากกลนืกนิ............... (ระบุชื่อการคา้ของผลติภณัฑ)์ หา้มท าให้
อาเจยีน ใหด้ื่มน ้าหรอืนมปรมิาณมากๆ เพื่อเจอืจาง แลว้รบีน า
ผูป่้วยส่งแพทยท์นัท ีพรอ้มภาชนะบรรจ ุฉลาก หรอืใบแทรกของ
........ (ระบุชือ่การคา้ของผลติภณัฑ)์ 
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ระบบ GHS คืออะไร 
ระบบ GHS หรอื Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals คอืระบบส ากลการจ าแนก
ประเภทความเป็นอนัตรายและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนั
ทัว่โลก พฒันาขึน้โดยองคก์ารสหประชาชาต ิ โดยก าหนดหลกัเกณฑก์าร
จ าแนกประเภทความเป็นอนัตรายทางดา้นกายภาพ สุขภาพ และ
สิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหม้กีารสื่อส ารความเป็นอนัตรายพรอ้มมาตรการ
ป้องกนัในรปูของฉลากและเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data 
Sheet; SDS)  

ระบบ GHS พฒันาขึ้นจากระบบหลกั 4 ระบบที่มใีช้กันอยู่เดิม 
ได้แก่ ระบบที่ใช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ระบบที่ใช้ในประเทศแคนาดา 
ระเบยีบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจ าแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมแีละผลติภณัฑเ์คม ีและขอ้ก าหนดขององค์การสหประชาชาตวิ่า
ดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตราย ซึง่ทัง้ 4 ระบบน้ีถอืเป็นระบบหลกัทีป่ระเทศ
ส่วนใหญ่ทัว่โลกน ามาใชท้ัง้โดยตรงหรอืโดยการประยุกต์ใช ้การน าระบบ 
GHS มาใช้จงึไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิง่ใหม่ทัง้หมดเสยีทเีดยีว 
แต่เป็นการปรบัระบบเดมิที่ทัว่โลกใช้อยู่ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวางรากฐานใหป้ระเทศต่างๆ มขีอ้มลูสารเคมทีีผ่ลติหรอื
น าเข้าที่ถูกต้องและตรงกัน ลดความซ ้าซ้อนในก ารจดัเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง มกี ารควบคุมการใช้หรอืป้องกันการได้รบัสมัผสัสารเคมแีละ
ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายใต้
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มาตรฐานสากล และเป็นการช่วยลดขอ้กีดกนัทางการค้าของผลติภณัฑ์
เคม ี

ร ะบบ  GHS ค รอบคลุ ม ส า ร เ คมีแ ล ะผลิตภัณฑ์ เ ค มี ใ น
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคการขนส่ง ภาคการเกษตร 
และภาคผลติภณัฑส์ าหรบัผูบ้รโิภค 

ประเภทความเป็นอนัตรายและรปูสญัลกัษณ์แสดงความเป็น
อนัตรายตามระบบ GHS 

หลกัเกณฑ์ส าคญัของระบบ GHS คอืก ารจ าแนกประเภทความ
เป็นอนัตรายของสารเคมตีามความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 16 ประเภท 
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 ประเภท และความเป็นอันตรายต่อ
สิง่แวดล้อม 2 ประเภท และก าหนดให้จ าแนกความเป็นอนัตรายแต่ละ
ประเภทออกเป็นประเภทย่อย (hazard category) ตามระดบัความรุนแรง
หรอืระดบัความเป็นพษิ ทัง้นี้ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจ าแนกประเภทความเป็น
อนัตรายนัน้ ระบบ GHS ให้ใช้ขอ้มูลความเป็นอนัตรายด้านสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้มจากผลการทดสอบทีม่อียู่แลว้ โดยไม่ต้องการใหม้กีารทดสอบ
ซ ้าหรอืทดสอบใหม ่ส่วนกรณขีองสารผสมซึง่มกัไม่มผีลการทดสอบความ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสารผสม หากมขี้อมูลการ
ทดสอบของสารผสมทีม่อีงคป์ระกอบคลา้ยคลงึกนัใหใ้ชห้ลกัการเชื่อมโยง 
(bridging principles) แต่หากไม่มขี้อมูลดงักล่าว ให้พจิารณาจากข้อมูล
ของสารเคมแีต่ละรายการทีเ่ป็นองคป์ระกอบในสารผสมนัน้โดยใชส้ตูรการ
ร ว ม  ( additivity approach) ห รื อ ค่ า จุ ด ตั ด ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  ( cut-
off/concentration limits/ threshold) ตามหลกัเกณฑข์องระบบ GHS 
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เมื่อจ าแนกประเภทความเป็นอนัตรายของสารเคมแีลว้ หลกัการ
ส าคญัอีกประการหนึ่งของระบบ GHS คอื การสื่อความเป็นอันตรายที่
จ าแนกได้ไปยังผู้ใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี โดยสื่อสารผ่านรูป
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram) ค าสัญญาณ 
(signal word) และขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (hazard statement) 
ส าหรบัความเป็นอันตรายประเภทนัน้ๆ ซึ่งจะปรากฏอยู่บนฉลากและ
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

รปูสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS มลีกัษณะ
เป็นรปูสญัลกัษณ์สดี าบนพืน้ขาวอยู่ภายในกรอบสแีดงรปูสีเ่หลีย่มขา้ว
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หลามตดั มทีัง้หมด 9 รปูสญัลกัษณ์ เพื่อสื่อสารความหมายของความเป็น
อนัตรายในแต่ละดา้นและแต่ละประเภท 

การแสดงรูปสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตรายจะมคี าสญัญาณ
และข้อความแสดงความเป็นอนัตรายก ากบัอยู่ด้วยทุกครัง้เพื่อเป็นการ
แสดงความหมายของรปูสญัลกัษณ์และอธบิายลกัษณะความเป็นอนัตราย
ของวตัถุอนัตราย ผูใ้ชไ้ม่ต้องคาดเดาหรอืตคีวามเอง ซึง่เป็นขอ้ดขีอ้หนึ่ง
ของระบบ GHS ค าสญัญาณที่ใช้ม ี2 ค าสญัญาณ คือ “อันตราย” และ 
“ระวงั” ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของระดบัความเป็นอนัตราย การแสดงค า
สญัญาณจะอยู่ติดกบัรูปสญัลกัษณ์เพื่อเตอืนและสร้างความตระหนักแก่
ผู้ใช้ถงึอนัตร ายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายได้มี
การก าหนดขอ้ความไวต้ามประเภทความเป็นอนัตรายดา้นกายภาพด้าน
สุขภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้ม และตามระดบัความรุนแรงหรอืประเภทยอ่ยของ
ความเป็นอนัตรายที่จ าแนกได้ และไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดความหมาย
ของรปูสญัลกัษณ์ ค าสญัญาณ และขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายจะสื่อ
ความหมายเดียวกันเสมอ ตัวอย่างการสื่อสารความเป็นอันตรายตาม
ระบบ GHS แสดงในรปูดา้นล่าง 
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ผูผ้ลติผูป้ระกอบการ OTOP จาํแนกเป็น 3 ลกัษณะ [19] ดงันี้ 

▪ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในชุมชน 
ผลติสนิค้าที่แสดงความเป็นไทยหรอืภูมปัิญญาไทย และสมาชกิใน
กลุ่มร่วมกนัผลติ ร่วมกนับรหิารจดัการ และร่วมรบัผลประโยชน์ เช่น 
กลุ่มผู้ผลติชุมชนที่จดทะเบยีนอย่างเป็นทางการ เช่น กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 

▪ ผู้ผลติชุมชนที่เป็นเจา้ของรายเดยีว หมายถงึ บุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
ชุมชนที่ผลติสนิค้าที่แสดงความเป็นไทย หรอื ภูมปัิญญาไทย และมี
ความเชื่อมโยงกบัชุมชนในขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไดแ้ก่ การทีชุ่มชนมสี่วนร่วม
ในการผลติ หรอืมกีารจ้างแรงงานในชุมชน หรอืมกีารใช้วตัถุดบิใน
ชุมชน หรือมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ หรือมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

▪ ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บรษิัทจํากดั ห้าง
หุ้นส่วนสามญั ซึ่งผลติสนิค้าที่แสดงความเป็นไทย หรอืภูมปัิญญา
ไทยและมคีวามเชื่อมโยงกบัชุมชนในขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไดแ้ก่ การทีชุ่มชน
มสี่วนรว่มในการผลติ/จา้งแรงงานในชุมชน/ใชว้ตัถุดบิในชุมชน หรอืมี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการหรอืมสี่วนร่วมไดร้บัผลประโยชน์ โดยมี
สนิทรพัยล์งทุนไมเ่กนิ10 ลา้นบาท 2. หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีน 
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ลกัษณะและคุณสมบตัขิองผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการสนิคา้ทีม่สีทิธลิงทะเบยีน 
1. เป็นผูผ้ลติดงัต่อไปนี้ 

▪ เป็นกลุ่มผูผ้ลติชุมชน 
▪ เป็นผูผ้ลติชุมชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
▪ เป็นผู้ผลิตที่เ ป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการทีจ่ะลงทะเบยีน ใหใ้ชท้ีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติเป็นหลกั
ในการยื่นขอลงทะเบียน โดยผ่านการรับรองจากประธาน
เครือข่ายOTOP อําเภอ/ผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขต 
(กรงุเทพมหานคร) ผูแ้ทน ว่าไดด้าํเนินการผลติในพืน้ทีน่ัน้จรงิ 

2. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดย
เขา้เกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
▪ ชุมชนมสี่วนร่วมในการผลติ เช่น ใช้แรงงานในชุมชน (ภายใน

จงัหวดัที่ขอลงทะเบยีน) มกีารใช้วตัถุดบิการผลติในชุมชน เป็น
ตน้ 

▪ ชุมชนมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ 
▪ ชุมชนไดร้บัประโยชน์ 

3. สถานที่ผลติของผู้ผลติ ผู้ประกอบการต้องตัง้อยู่ภายในอําเภอ เขต
(กรงุเทพมหานคร) ทีข่อลงทะเบยีน 

4. ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการและสมาชกิกลุ่ม ตอ้งมสีญัชาตไิทย 
5. กรณีส่งตวัแทนมาแจง้การลงทะเบยีนจะต้องเป็นผู้ได้รบัมอบอํานาจ 

(มเีอกสารมอบอํานาจ) 
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ลกัษณะผลติภณัฑ์ หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑ์ ที่สามารถลงทะเบยีนได้
ตอ้งแสดงถงึภมูปัิญญาไทยและมลีกัษณะดงันี้ 

▪ วตัถุดบิทีนํ่ามาผลติ ตอ้งไมผ่ดิกฎหมาย 
▪ ไมเ่ป็นสนิคา้ทีเ่ลยีนแบบ ดดัแปลง นําเขา้หรอืนําเขา้เพื่อดดัแปลง

หรอืละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 
▪ ไม่เป็นสนิคา้ทีก่่ออนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อชุมชนหรอืสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้ไมข่ดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณวีฒันธรรมอนัดขีองไทย 
▪ กรณเีป็นผลติภณัฑท์ีม่กีฎหมายบงัคบัตอ้งไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามา
ดําเนินการลงทะเบยีน ต้องผ่านกระบวนการผลติโดยใชภู้มปัิญญาจาํแนก 
6 ประเภท ดงันี้ 

1. ประเภทอาหาร หมายถงึ ผลผลติทางการเกษตรและอาหารแปร
รูป ซึ่งได้รบัมาตรฐานอย.GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., 
มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรยี์, ฮาลาล และมบีรรจุภณัฑ์ เพื่อ
การจาํหน่ายทัว่ไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
▪ ผลติผลทางการเกษตรทีใ่ชบ้รโิภคสด 
▪ ผลติผลทางการเกษตรทีเ่ป็นวตัถุดบิและผ่านกระบวนการ

แปรรปูเบือ้งตน้ 
▪ อาหารแปรรปูกึง่สาํเรจ็รปู สาํเรจ็รปู 



 |  

2. ประเภทเครือ่งดื่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
▪ เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์
▪ เครือ่งดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์

3. ประเภทผา้เครือ่งแต่งกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
▪ ผา้ 
▪ เครือ่งแต่งกาย 

4. ประเภทของใช/้ของตกแต่ง/ของทีร่ะลกึ แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม 
▪ ผลติภณัฑไ์ม ้
▪ ผลติภณัฑจ์กัสาน 
▪ ผลติภณัฑด์อกไมป้ระดษิฐ/์วสัดุจากเสน้ใยธรรมชาต ิ
▪ ผลติภณัฑโ์ลหะ 
▪ ผลติภณัฑเ์ซรามคิ เครือ่งปัน้ดนิเผา 
▪ ผลติภณัฑเ์คหะสิง่ทอ 
▪ อื่น ๆ 

5. ประเภทสมนุไพรทีไ่มใ่ช่อาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
▪ ยาจากสมนุไพร 
▪ เครือ่งสาํอางสมนุไพร 
▪ วตัถุอนัตรายทีใ่ชใ้นบา้นเรอืน 

  



 |  

ในการลงทะเบียน หากผลิตภณัฑ์ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากทาง
ราชการ ใหผู้ม้าลงทะเบยีน ได้นําใบรบัรองมาตรฐานจากทางราชการมา
ดว้ย เพื่อกรอกขอ้มลู และแสดงต่อเจา้หน้าทีผู่ร้บัลงทะเบยีน ในกรณีทีอ่ยู่
ระหว่างการดําเนินการยื่นขอการรบัรองใหนํ้าเอกสารที่แสดงรายละเอยีด
การยืน่ขอดงักล่าวมาประกอบดว้ย 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดแผนปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละปีไว้ โดยสามารถติดต่อสํานักงานพัฒนา
ชุมชนได้ทุกแห่ง เพื่อสอบถามช่วงเวลาละทะเบียนในแต่ละไตรมาส 
ระยะเวลาดาํเนินการ ประมาณ 75 วนั 

1. ลงทะเบียนเป็นรายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยให้หวัหน้ากลุ่ม
ผู้ผลติ ผู้ประกอบการ หรอื ผู้แทนที่ได้รบัมอบอํานาจ เป็นผู้ยื่น
แบบลงทะเบยีน 

2. การรบัลงทะเบยีน จะดําเนินการภายในระยะเวลาทีป่ระกาศหรอื
กําหนดเท่านัน้ 

3. เอกสารประกอบการลงทะเบียน ให้นําทัง้เอกสารจรงิและถ่าย
สาํเนา สาํหรบัเจา้หน้าทีต่รวจสอบหมายเลขเอกสาร/หลกัฐาน ให้
ตรงกบัขอ้มลูที ่กรอก ไดแ้ก่ 
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▪ สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้นของผูย้ ืน่ลงทะเบยีน 
▪ หนงัสอืมอบอํานาจจากกลุ่มผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ 
▪ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด 

4”x6” 
▪ เอกสารอนุญาตใหท้าํการผลติ กรณมีกีฎหมายกําหนด 
▪ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งในแบบ

ลงทะเบยีน (ถ้าม)ี เพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ชื่อกลุ่ม ชื่อ
ผลติภณัฑ ์และเลขทีก่ํากบัใบรบัรองมาตรฐาน 

 

ตดิตามข่าวสารผลติภณัฑ ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑไ์ดท้ี ่กรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย https://www.cdd.go.th/ 

 

https://www.cdd.go.th/
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การคดัสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ์ไทย ผลการดําเนินการคดั
สรรฯ จดัระดบัผลติภณัฑ ์มรีะดบัเดยีว คอื ระดบัประเทศเท่านัน้โดยใช้
หลกัเกณฑเ์ฉพาะแต่ละประเภทผลติภณัฑ ์(Specific Criteria) ซึง่กําหนด
คะแนนไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วยหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 3 ด้าน 
คอื  

1. ดา้นผลติภณัฑแ์ละความเขม้แขง็ของชุมชน (30 คะแนน) 
▪ ดา้นการผลติ (12 คะแนน) 
▪ ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์(9 คะแนน) 
▪ ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน (9 คะแนน) 

2.  ดา้นการตลาดและความเป็นมาของผลติภณัฑ(์25 คะแนน) 
▪ ดา้นการตลาด (11 คะแนน) 
▪ ดา้นความเป็นมาของผลติภณัฑ ์(14 คะแนน) 

3.  ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์(45 คะแนน) 
▪ การตรวจสอบ/วเิคราะหค์ุณภาพตามประเภทผลติภณัฑ ์(40 

คะแนน) 
▪ โอกาสทางการตลาดสู่สากล (5 คะแนน) 

โดยจะนํามากําหนดกรอบในการจดัระดบัผลติภณัฑ์ ออกเป็น 5 ระดบั
ตามค่าคะแนนดงันี้ 
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▪ ระดบั 5 ดาว (ได้คะแนนตัง้แต่ 90-100 คะแนน) เป็นสนิค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐานหรอืมศีกัยภาพในการส่งออก 

▪ ระดบั 4 ดาว (ได้คะแนนตัง้แต่ 80-89 คะแนน) เป็นสินค้าที่มี
ศกัยภาพเป็นทีย่อมรบัระดบัประเทศและสามารถพฒันาสู่สากล 

▪ ระดบั 3 ดาว (ได้คะแนนตัง้แต่ 70-79 คะแนน) เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพระดบักลางทีส่ามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได้ 

▪ ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนตัง้แต่ 50-69 คะแนน) เป็นสินค้าที่
สามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาวมกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะๆ 

▪ ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนตํ่ ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าที่ไม่
สามารถสู่ระดบั 2 ดาว ไดเ้นื่องจากมจีดุอ่อนมากและพฒันายาก 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและใหค้ะแนนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์
ทาํความสะอาดอเนกประสงคเ์ป็นดงันี้ 
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มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน [20] คอื ขอ้กําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสม
กบัผลติภณัฑช์ุมชนให้เป็นที่เชื่อถอื เป็นที่ยอมรบั และสรา้งความมัน่ใจ
ให้กบัผู้บรโิภคในการเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื เพื่อยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ําหนด และสอดคลอ้งกบันโยบาย OTOP 

สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรอื สมอ. ซึง่เป็นหน่วยงาน
ทีใ่หก้ารคุม้ครองผู้บรโิภค ควบคู่กบัการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ
ใหแ้ข่งขนัในตลาดโลกได้ ดว้ยการขจดัปัญหาและอุปสรรคด้านมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ได้ดําเนินโครงการมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ต่างๆ ในประเทศไทย ให้มคีุณภาพและมาตรฐาน
เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

โครงการมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน ของ สมอ. จงึเป็นการดําเนินงานที่
ตอบสนองใหว้สิาหกจิชุมชนทีเ่ป็นรากฐานสําคญัของระบบเศรษฐกิจไทย 
มคีวามเขม้แขง็อย่างยัง่ยนื จากการพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ์ชุมชน 
โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆ ของไทย ให้มี
มลูค่าเพิม่ เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในตลาดโลก 
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มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนประเภทต่างๆสามารถศกึษาไดจ้าก สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม [20] 
http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx 

ขัน้ตอนการขอการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  [20] จาก สมอ. 
สามารถดําเนินการได้ เพยีงผู้ประกอบการยื่นคําขอ พรอ้มหลกัฐานและ
เอกสารตามที่กําหนด ต่อ สมอ. หรอืสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั และ
จะมกีารนัดตรวจสอบสถานประกอบการทีผ่ลติผลติภณัฑช์ุมชน พรอ้มกบั
การเกบ็ตวัอยา่งเพื่อทดสอบ หรอืทดสอบ ณ สถานทีผ่ลติ เพื่อประเมนิผล
และให้การรบัรองในกรณีที่ผู้ประกอบการมกีระบวนการผลติผลติภณัฑ์
ชุมชน ไดต้ามขอ้กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนของ สมอ. 

 

 

http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx
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 ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมี
รูปแบบการขายสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ การ
ขายสินค้าผ่านทางโปรแกรมไลน์ (Line) หรือการขายสินค้าผ่านทางระบบขายสินค้า
ออนไลน์ส าเร็จรูป เช่น ช้อปปี้ (Shopee) [21] หรือ ลาซาด้า (Lazada) โดยในหัวข้อ
นี้จะขอกล่าวถึงการขายสินค้าผ่านทางระบบขายสินค้าออนไลน์ส าเร็จรูปของช้อปปี้ 
(Shopee) ซึ่งเป็นระบบขายสินค้าที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดจ าหน่าย ตั้งแต่
การเพ่ิมสินค้า ก าหนดรายละเอียด การช าระเงิน และการขนส่ง 

การเริ่มต้นขายสินค้ากับทางช้อปปี้นั้นสามารถท าได้ง่ายในเวลา 1 นาที โดย
ทางช้อปปี้จะมีเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมร้านค้า และสินค้าไว้ให้ แต่ทั้งนี้ทางผู้ขาย
ต้องมีข้อมูลต่าง ๆของสินค้าให้พร้อมกับการจัดท าร้านค้า และรายละเอียดของสินค้า 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://seller-rewards.shopee.co.th/joinShopeeForm โดย
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
กรอกคือ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ และช่องทางในการจัดส่งสินค้า 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของทางช้อปปี้สร้างร้านค้า และเพ่ิมสินค้าให้แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้า
ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://shopee.co.th จะพบกับเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ขาย” จะเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าของตนเอง ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่าระบบจัดการหลังร้าน โดยระบบหลังร้านของตนเองจะแสดงข้อมูลสรุปผลใน
ภาพรวมต่าง ๆ ทั้งหมดในสิ่งที่เจ้าของร้านต้องด าเนินการดังแสดง โดยแถบเครื่องมือ
ที่ปรากฏจะแสดงข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ แยกเป็นหมวดหมู่ คือ การจัดส่ง ค าสั่งซื้อ 
สินค้า การเงิน ฯลฯ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่าง ๆ เพิ่มเติมได้  

 

https://seller-rewards.shopee.co.th/joinShopeeForm
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ในเมนูนี้จะแสดงข้อมูลการจัดส่งทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าการจัดส่งที่
ต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามควรสอบถามกับบริษัทขนส่งนั้น ๆ ว่าให้บริการในพ้ืนที่
ของผู้ขายหรือไม่ หากมีรายการขายสินค้าก็สามารถคลิกดูรายละเอียดของการจัดส่ง
ได้  

การตั้งค่าช่องทางการจัดส่งประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ (ทั้งนี้อาจ
ขึ้นกับพ้ืนที่ของผู้ขายสินค้าด้วย) 

1. ช่องทางการขนส่งแบบมาตรฐาน เหมาะส าหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ าหนัก
รวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม (น้ าหนักตามปริมาตรไม่เกิน 20 กิโลกรัม) และ 
ขนาดของสินค้าที่รับได้สูงสุดคือ 100 เซนติเมตร X 100 เซนติเมตร x 100 
เซนติเมตร รวมกัน 3 ด้านไม่เกิน 180 เซนติเมตร โดยบริษัทขนส่งที่
ให้บริการส่งสินค้าในช่องทาง Standard Normal ได้แก่ 
▪ Shopee Express 
▪ Kerry 
▪ J&T Express 
▪ Ninja Van 
▪ DHL 
▪ Best Express 
▪ Flash Express 

2. ช่องทางการขนส่งส าหรับสินค้าขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการจัดส่งพัสดุที่มี
น้ าหนักรวมมากกว่า 20 กิโลกรัม และไม่เกิน 100 กิโลกรัม (น้ าหนักตาม
ปริมาตรไม่เกิน 300 กิโลกรัม) ขนาดของสินค้าที่รับได้สูงสุดคือ 200 
เซนติเมตร X 200 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร รวมกัน 3 ด้านไม่เกิน 600 
เซนติเมตร โดยบริษัทขนส่งที่ให้บริการ ได้แก่ 
▪ Shopee Express Bulky 
▪ DHL Bulky 

หมายเหตุ: น้ าหนักตามปริมาตร = [(กว้าง x ยาว x สูง) / 5000]  
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3. การขนส่งแบบ อีเอ็มเอส โดยไปรษณีย์ไทย เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่
มีน้ าหนักไม่เกินกว่า 20 กิโลกรัม และร้านค้าต้องการจัดส่งสินค้าอย่าง
รวดเร็ว 

4. การขนส่งแบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่
มีน้ าหนักไม่เกินกว่า 20 กิโลกรัม โดยราคาค่าบริการจะต่ ากว่าช่องทางการ
ขนส่งแบบอีเอ็มเอส 

5. การขนส่งแบบอ่ืนๆ คือ การจัดส่งสินค้าผ่านช่องทางขนส่งอ่ืนๆ 

 หน้าเมนูค าสั่งซื้อจะเหมือนกับเมนูการจัดส่ง โดยเมนูที่อยู่แถบด้านบนดัง
ภาพจะครอบคลุมในส่วนของเมนูการจัดส่งและเมนูการจัดซื้อที่อยู่ทางด้ายซ้ายมือ 
โดยเมนูค าสั่งซื้อก็จะประกอบด้วย ค าสั่งซื้อ การยกเลิก และ การคืนเงิน/คืนสินค้า  

 เมนูสินค้าจะประกอบไปด้วยรายการสินค้าทั้งหมด ที่ขายอยู่ สินค้าท่ีหมด 
สินค้าท่ีถูกระงับ และ สินค้าที่ไม่แสดง โดยผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายการสินค้าได้ใน
เมนูนี้ 

ขั้นตอนการลงขายสินค้าชิ้นแรก 

1. คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมสินค้าใหม่ จากนั้นกรอกข้อมูลชื่อสินค้า และเลือกหมวดหมู่สินค้า 
ให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า  

▪ รายละเอียดสินค้า (จ าเป็น) 
▪ หมวดหมู่สินค้า (จ าเป็น) 
▪ ค าอธิบายสินค้า (จ าเป็น) 
▪ รายละเอียดอ่ืนๆ (ไม่จ าเป็น) 

2. กรอกข้อมูลการขาย 
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▪ ราคา 
▪ สต๊อก 
▪ ตัวเลือกสินค้า 
▪ ราคาขายส่ง 
📍ค านิยาม 
ตัวเลือกสินค้า เป็นฟังก์ชันที่อนุญาตให้ร้านค้าแสดงตัวเลือกสินค้าได้
หลากหลายตัวเลือก เช่น ไซส์ และ สี ในรายการสินค้าตัวเดียวกัน  

3. สามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าสูงสุดได้ถึง 9 รูปภาพ รวมถึงรูปภาพหน้าปก
สินค้า นอกจากนี้ร้านค้าสามารถใส่วิดีโอได้อีก 1 วิดีโอ ส าหรับสินค้า
หมวดหมู่แฟชั่น สามารถเพ่ิมรูปตารางไซส์ของสินค้าได้อีก 1 รูป 

4. กรอกรายละเอียด ข้อมูลการจัดส่ง  
▪ 3 องค์ประกอบ น้ าหนักสินค้า ขนาดสินค้า และตัวเลือกการจัดส่ง 
▪  เลือกช่องทางการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Shopee 

5. ใส่ข้อมูลเพ่ิมเติม ใต้ หัวข้อ อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขสินค้า และการ
เผยแพร่สินค้า 
 

 เมนูการเงินนี้จะประกอบไปด้วย เมนูรายรับของฉัน เมนูบัญชีผู้ขาย เมนู
บัญชีธนาคาร และ เมนูการตั้งค่าการช าระเงิน โดยเมนูรายรับของฉันเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายรับของร้านค้าโดยละเอียด และยังสามารถดู
รายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและรายการที่ส าเร็จแล้วได้เช่นกัน โดยเมนูรายรับ
ของฉัน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

▪ ภาพรวมรายรับของฉัน 
▪ รายละเอียดรายรับของฉัน 
▪ รายงานการเงิน 

ขั้นตอนการจ่ายเงินของ Shopee 
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เมื่อได้รับค าสั่งซื้อที่ท าการช าระเงินส าเร็จแล้ว รายได้จากค าสั่งซื้อส าเร็จจะ
ถูกส่งไปยังเมนูบัญชีผู้ขาย โดยผู้ใช้สามารถถอนเงินออกมาได้ รายได้ของผู้ใช้จะถูกส่ง
เข้าไปในบัญชีผู้ขายก็ต่อเมื่อลูกค้ากดปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมยืนยันการโอนเงินให้กับร้านค้า 

วิธีการตรวจสอบรายรับผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
1. เข้าไปทีบ่ัญชีผู้ขาย 
2. เลือก รายการ 
3. เข้าไปที่ ประวัติการท ารายการ 

วิธีการถอนเงินจาก Shopee  

ผู้ใช้สามารถถอนเงินผ่านบัญชีผู้ขายได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการถอนเงินอัตโนมัติ 

สามารถจัดการระบบการถอนเงินอัตโนมัติได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบ
ถอนเงินอัตโนมัติเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้ทุกอาทิตย์ (ทุก ๆวันพุธ) หรือ เดือนละครั้ง (วันที่ 
1 ของเดือน) การตั้งค่าจะแสดงในหน้าบัญชีผู้ขาย 
2. การถอนเงินด้วยตนเอง 

ผู้ขายสามารถถอนเงินเองกี่ครั้งก็ได้ไม่จ ากัด โดยจ านวนเงินขั้นต่ าในการถอนแต่
ละครั้งอยู่ที่ 100 บาทขึ้นไป และผู้ขายถอนฟรีได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่รวมการถอน
เงินอัตโนมัติจากระบบ และการเติมเงิน หลังจากนั้นจะคิดรายการถอนเงินละ 10 
บาท สามารถเลือกถอนเงินด้วยตนเองได้ที่หน้าการถอนเงินของบัญชีผู้ขาย  

วิธีการผูกบัญชีธนาคาร 
สามารถเพ่ิมบัญชีธนาคารได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1. จากหน้ากระเป๋าเงินของท่าน 

▪ เลือก ถอนเงิน 
▪ เลือก เพิ่มบัญชีบัญชีธนาคาร 
▪ ให้ท่านใส่ OTP เพ่ือเป็นการยืนยัน 
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2. จากการตั้งค่าบัญชี 
▪ เลือกเพ่ิมบัญชีธนาคาร 
▪ ให้ท่านใส่ OTP เพ่ือเป็นการยืนยัน 
*สามารถใส่บัญชีธนาคารได้มากกว่า 1 บัญชี 

หากใส่ธนาคาร SCB,KBANK,BBL,KTBและTMB ร้านค้าจะได้เงินเร็วขึ้น ไม่เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์ ในกรณีท่ีเป็นธนาคารอ่ืนนอกจากนี้จะโอนให้ภายในวัน เว้นแต่วันเสาร์-
อาทิตย์จะโอนให้ในวันท าการถัดไป (เมื่อท าการถอนเงินก่อนเวลา 11:00 จะได้รับ
เงินภายในวันที่ท าการถอน) 
 

ค่าธรรมเนียมการบริการ 
ค่าธรรมเนียมการบริการ คือ ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ขายเมื่อสมัครเข้า

ร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายจาก Shopee เช่น โปรแกรมส่งฟรีพิเศษ เป็นต้น 
ร้านค้าจะถูกคิดอัตราค่าธรรมเนียมจากราคาตั้งต้นของสินค้าเมื่อได้รับค าสั่ง

ซื้อ โดยจ านวนอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการค านวณจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ร้านค้า
เข้าร่วม 

ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 
โดยค่าธรรมเนียมการขายเป็นดังนี้ 
▪ ช่องทางช าระเงินธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต อัตราค่าธุรกรรม 2% 
▪ ช่องทางช าระเงินธุรกรรมแบบผ่อนช าระ ผ่านบัตรเครดิต อัตราค่าธุรกรรม 5% 
▪ ช่องทางช าระเงินธุรกรรมแบบช าระเงินปลายทาง อัตราค่าธุรกรรม 2% 
▪ ช่องทางช าระเงินธุรกรรมผ่าน iBanking Payment, ผ่านช่องทาง ATM และ 

การโอน/ช าระผ่านธนาคาร(Bank Transfer) อัตราค่าธุรกรรม 2% 
หมายเหตุ: โดยคิดจากยอดขายสุทธิในแต่ละรายการการสั่งซื้อของราคาก่อนที่จะท า
การโอนยอดเงินทั้งหมดเข้าไปที่บัญชีผู้ขาย 
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ค่าธรรมเนียมการขาย 

ค่าธรรมเนียมการขาย คือ ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ขาย เมื่อมีการขาย
สินค้าของร้านค้าทางการ (Shopee Mall) ในแพลตฟอร์ม Shopee โดยค านวณจาก
ราคาขายของสินค้าก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือใช้โค้ดส่วนลด 
อัตราค่าธรรมเนียมการขายจะเริ่มตั้งแต่ 3-5% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าท่ีจ าหน่าย 

การค านวณราคาตน้ทุนและการตั้งราคาขาย 

ราคาต้นทุน = ค่าสารเคมี + ค่าแรง + ค่าฉลาก + ค่าภาชนะบรรจุ+ค่า
สถานที่ + ค่าขนส่ง 
      = 22+5+1+7+………… 
      = 35 บาท+......../ 1 ขวด 
 
ราคาขาย สินค้าขนาด 350 มิลลิลตร = 35+ก าไรที่ต้องการ 
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