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มอก. 234–2559

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ลิปสติก
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมลิปสติก 2 ชนิด คือ ลิปสติกสี และลิปสติกมัน
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมลิปสติกที่มีน้ําเปนสวนประกอบ

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก. 152 และดังตอไปนี้
2.1 ลิปสติก (lipstick) หมายถึง สิ่งปรุงสําเร็จที่มีสวนประกอบหลักเปนน้ํามัน (oil) ไข (wax) หรือไขมัน (fat)
ชนิดตาง ๆ ที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห อาจแตงสี แตงกลิ่น หรือแตงสีและแตงกลิ่น ใชทา
ริมฝปาก อาจเปนแทง กึ่งแข็ง หรือเหลว
2.2 ลิปสติกสี (lip colour) หมายถึง ลิปสติกที่ใชทาริมฝปากเพื่อใหเกิดสีตามตองการ
2.3 ลิปสติกมัน (lip gloss lip balm และ lip salve) หมายถึง ลิปสติกที่ใชทาริมฝปากเพื่อใหเกิดความนุมเนียน
มัน และปองกันริมฝปากแหง
2.4 ภาชนะบรรจุ (primary packaging) หมายถึง ภาชนะที่ใชบรรจุลิปสติก ซึ่งสัมผัสโดยตรงกับเนื้อลิปสติก
2.5 ภาชนะบรรจุลิปสติกแทง หมายถึง ภาชนะที่ประกอบดวย ถวย (cup) ซึ่งสัมผัสโดยตรงกับเนื้อลิปสติก อาจมี
เดือยยื่นออกมาดานขางถวยเพื่อใชประกอบกับปลอกเกลียว (spiral) ตัวยึดถวย (tubulary body) ปลอกนอก
(sleeve) และฝาปด (lipstick closure) ตัวอยางดังรูปที่ 1
2.6 บรรจุภัณฑ (secondary packaging) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบสําหรับบรรจุภาชนะบรรจุ และอาจมีวัสดุ
ปองกันความเสียหาย
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เนื้อลิปสติก
ปลอกเกลียว
ถวย

ตัวยึดถวย

เดือย

ฝาปด

ปลอกนอก

รูปที่ 1 ตัวอยางสวนประกอบของภาชนะบรรจุลิปสติกแทง
(ขอ 2.5)

3. ชนิด
3.1 ลิปสติก แบงตามลักษณะการใชออกเปน 2 ชนิด คือ
3.1.1 ลิปสติกสี
3.1.2 ลิปสติกมัน

4. สวนประกอบ
4.1 สวนประกอบหลักที่สําคัญ ไดแก น้ํามัน ไข หรือไขมันชนิดตาง ๆ ที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห
และอาจมีสวนประกอบอื่นดวยก็ได เชน สารกอฟลม ตัวทําละลายสารกอฟลม ทั้งนี้ตองเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 การระคายเคืองตอผิวหนัง
ดัชนีการระคายเคืองตอผิวหนังตองไมเกิน 1
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2
5.2 ลักษณะทางจุลชีววิทยา
5.2.1 จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต และราที่เจริญโดยใชอากาศ (total aerobic plate count)
ตองไมเกิน 1 000 โคโลนีตอกรัมหรือโคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.3
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5.2.2 ตองไมพบจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค ดังตอไปนี้
(1) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)
(2) สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
(3) แคนดิดา อัลบิแคนส (Candida albicans)
(4) คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร)
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.4
5.3 ลักษณะเฉพาะ
5.3.1 ลักษณะทางเคมี
ตองไมมีสวนผสมของตะกั่ว สารหนู ปรอท และแคดเมียม แตหากมีการปนเปอน ตองไมเกินเกณฑที่
กําหนด ดังนี้
- ตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว (คํานวณเปน Pb) ไมเกิน 20 mg/kg
- สารหนูและสารประกอบของสารหนู (คํานวณเปน As) ไมเกิน 5 mg/kg
- ปรอทและสารประกอบของปรอท (คํานวณเปน Hg) ไมเกิน 1 mg/kg
- แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม (คํานวณเปน Cd) ไมเกิน 3 mg/kg
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3
5.3.2 จุดโคงงอ (drooping point) (เฉพาะลิปสติกแทง)
ลิปสติกจะโคงงอไดไมเกิน 5.0 mm ที่อุณหภูมิ 45 ºC
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.4
5.3.3 จุดเริ่มหลอมตัว (เฉพาะลิปสติกแทง)
ตองไมต่ํากวา 60 ºC
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.5
5.3.4 ความทนแรงกระแทก (เฉพาะลิปสติกแทง)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6 แลว แทงลิปสติกตองไมหัก และไมหลุดออกจากถวย
5.3.5 ขนาดอนุภาคสีที่กระจายตัวในเนื้อลิปสติก (เฉพาะลิปสติกที่ไมมีสวนประกอบของวัสดุที่มีวัตถุประสงค
เพื่อประกายความเปนมุก)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.7 แลว ตองมีอนุภาคสีกระจายเต็มรองตลอดแนวขวางของเกจวัดความละเอียดลง
ไปจนถึงความลึกรองที่ต่ํากวา 10 μm
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5.4 เสถียรภาพ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.8 แลว ตองไมมีลักษณะคลายหยดเหงื่อปรากฎบนแทงลิปสติก และบนผิวหนาลิปสติก
กึ่งแข็ง ในกรณีที่เปนลิปสติกเหลว ตองไมเกิดการแยกชั้นของเนื้อลิปสติกหรือการแยกตัวของสี และสี กลิ่น
และลักษณะปรากฏของลิปสติก ไดแก ลักษณะเนื้อ ตองไมตางจากตัวอยางสําหรับเปรียบเทียบ

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุลิปสติกในภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ ไมทําปฏิกิริยากับลิปสติก และไมเปนอันตรายตอผูใช
การทดสอบใหแสดงเอกสารวิธีทดสอบความเขากันได (compatibility test) ระหวางลิปสติกกับภาชนะบรรจุ
รวมทั้งผลการทดสอบ
6.2 ปริมาณสุทธิของลิปสติกในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.5

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุลิปสติกทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแสดงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดชัดเจน และอานไดงาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการคาของลิปสติก
ชื่อสี (เฉพาะลิปสติกสี)
รหัสรุนที่ทํา
เดือน ป ที่ทํา
เดือน ป ที่หมดอายุ
ชนิด
ปริมาณสุทธิ เปนกรัม (g) หรือมิลลิลิตร (mL)
ชื่อของสารทุกชนิดที่ใชเปนสวนผสมในการผลิต ตองเปนชื่อตามตําราที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด และตองเรียงลําดับตามปริมาณของสารจากมากไปหานอย
(10) วิธีใช และขอแนะนําในการเก็บรักษา
(11) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(12) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตออนามัยบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
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ในกรณีที่ภาชนะบรรจุไมสามารถแสดงรายละเอียดไดครบถวนตามขอ (1) ถึงขอ (12) อยางนอยตองแสดง
รายละเอียดตามขอ (1) ถึงขอ (6) ไวที่ภาชนะบรรจุ และใหแสดงรายละเอียดตามขอ (1) ถึงขอ (12) ไวที่
บรรจุภัณฑ
หากลิปสติกไมมีบรรจุภัณฑใหแสดงรายละเอียดตามขอ (7) ถึงขอ (12) ในเอกสารที่สอดแทรกหรือรวมไว
กับภาชนะบรรจุ
กรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา กรณีที่มีขอ
โตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
9.2 การทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนัง
9.2.1 การเตรียมตัวอยาง
ใหใชตัวอยางโดยตรงจากภาชนะบรรจุ เกลี่ยตัวอยางลงจนเต็มผาโปรงดูดซึมที่เตรียมไว
9.2.2 วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 152 ขอ 8.2
9.3 การทดสอบตะกั่ว สารหนู ปรอท และแคดเมียม
ใหปฏิบัติตาม ACM 005 (ACM THA 05)
9.4 จุดโคงงอ (เฉพาะลิปสติกแทง)
9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 ตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (45 ± 2) ºC
9.4.1.2 เครื่องวัดละเอียด 0.1 mm
9.4.2 วิธีทดสอบ
หมุนหรือดันลิปสติกตัวอยางออกจนสุด ยึดปลอกไวใหแทงลิปสติกตัวอยางขนานกับพื้น อบในตูอบที่
อุณหภูมิ (45 ± 2) ºC นาน 24 h ใชเครื่องวัดละเอียด 0.1 mm วัดระยะที่ปลายสุดของแทงลิปสติกที่โคงงอ
จากระดับเดิมทันที เปนมิลลิเมตร
9.5 การทดสอบจุดเริ่มหลอมตัว (เฉพาะลิปสติกแทง)
9.5.1 เครื่องมือ
9.5.1.1 เครื่องกวนแมเหล็กไฟฟาที่มีแผนความรอน (hot plate magnetic stirrer)
9.5.1.2 เทอรมอมิเตอรที่วัดอุณหภูมิไดในชวง 100 C ที่ความละเอียด 1 C
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9.5.1.3 บีกเกอรขนาด 600 mL
9.5.1.4 หลอดคะพิลลารี (capillary tube) ที่มีปลายเปดทั้ง 2 ดาน ยาวประมาณ 80 mm เสนผานศูนยกลาง
ภายนอก 1.4 mm ถึง 1.5 mm เสนผานศูนยกลางภายใน 1.0 mm ถึง 1.2 mm
9.5.1.5 แทงแมเหล็ก (magnetic bar)
9.5.1.6 ที่จับยึด (clamp) พรอมขาตั้ง (stand)
9.5.2 วิธีทดสอบ
9.5.2.1 ตัดลิปสติกตัวอยางใหมีความยาว (10 ± 1) mm
9.5.2.2 บรรจุ ลิ ป สติ ก ลงในหลอดคะพิ ล ลารี โดยนํ า ปลายหลอดคะพิ ล ลารี ข า งหนึ่ ง กดลงในลิ ป สติ ก
(ขอ 9.5.2.1) ในแนวดิ่งตามความสูง ทําความสะอาดดานนอกของหลอดคะพิลลารีดวยกระดาษทิชชู
แลวยึดติดกับเทอรมอมิเตอรโดยใหระดับของลิปสติกที่อยูในหลอดคะพิลลารีอยูในระดับเดียวกับ
กระเปาะปรอทของเทอรมอมิเตอร
9.5.2.3 นําหลอดคะพิลลารีที่ยึดติดกับเทอรมอมิเตอร จุมลงในบีกเกอรที่บรรจุน้ําขจัดไอออน (deionized
water) 500 mL ซึ่งวางบนเครื่องกวนแมเหล็กไฟฟาที่ใหความรอน และมีแทงแมเหล็กหมุนเบา ๆ
เพื่อชวยกระจายความรอน โดยกําหนดใหอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นในอัตราประมาณ 1 C/min โดย
ระดับของกระเปาะปรอทเทอรมอมิเตอรอยูสูงกวาระดับกนบีกเกอรอยางนอย 2.5 cm (ดูรูปที่ 2)
9.5.2.4 บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ ที่ ทํ า ให ลิ ป สติ ก ตั ว อย า งในหลอดคะพิ ล ลารี เ ริ่ ม เคลื่ อ นที่ เป น อุ ณ หภู มิ ข องจุ ด
เริ่มหลอมตัว
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ที่จับยึด
เทอร์มอนิเตอร์

ขาตั้ง

หลอดคะพิลลารี
บีกเกอร์

น้ํา

แท่งแม่เหล็ก

≥ 2.5

ลิปสติก

เครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแผ่นให้ความร้อน

หนวยเปนเซนติเมตร
รูปที่ 2 การทดสอบจุดเริ่มหลอมตัว
(ขอ 9.5)
9.6 การทดสอบความทนแรงกระแทก (เฉพาะลิปสติกแทง)
ปลอยลิปสติกตัวอยางพรอมปลอกที่ความสูง 50 cm ใหตกลงบนพื้นคอนกรีตเรียบ โดยใหปลอยดานถวยลง
ในแนวตั้งฉากกับพื้น 1 ครั้ง และในแนวขนาน 1 ครั้ง แลวตรวจพินิจ
9.7 การทดสอบขนาดอนุภาคสีที่กระจายตัวในเนื้อลิปสติก
9.7.1 เครื่องมือ และอุปกรณ
9.7.1.1 เกจวัดความละเอียด (fineness of grind gage) ที่มีชวงความลึกรอง 25 μm ถึง 0 μm
9.7.1.2 เหล็กปาด (stainless steel blade)
9.7.1.3 พายสเตนเลส (stainless steel spatula)
9.7.1.4 หลอดหยดชนิดแกว
9.7.1.5 หลอดทดลองขนาด 12 mm × 75 mm ทําดวยแกวโบโรซิลิเคท (borosilicate glass)
9.7.1.6 อางน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (87 ± 2) C
9.7.2 สารเคมี
9.7.2.1 ไดคลอโรมีเทนชั้นคุณภาพสําหรับการวิเคราะห
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9.7.3 การเตรียมตัวอยาง
ใชพายสเตนเลสตัก ลิปสติก ตัว อยางประมาณ 0.2 g ใสลงในหลอดทดลอง นํา ไปวางในอางน้ําที่มี
อุณหภูมิ (87 ± 2) C นาน 10 min หรือจนกวาตัวอยางหลอมละลายหมด แลวนําไปทดสอบทันที
9.7.4 วิธีทดสอบ
9.7.4.1 ทําความสะอาดเกจวัดความละเอียดและเหล็กปาดดวยไดคลอโรมีเทน จนแนใจวาไมมีฝุนหรือ
อนุภาคใด ๆ บนรองทดสอบ (groove) นําไปวางในอางน้ําที่มีอุณหภูมิ (87 ± 2) C นาน 10 min แลว
นําออกมาวางบนพื้นเรียบในแนวนอน หากมีหยดน้ําเกาะบนเกจวัดความละเอียดและเหล็กปาด
ใหใชกระดาษทิชชูซับใหแหง
9.7.4.2 เขยาหลอดบรรจุลิปสติกตัวอยางจากขอ 9.7.3 เพื่อไมใหอนุภาคสีตกตะกอน แลวใชหลอดหยดชนิด
แกวดูดตัวอยางหยดลงในปลายรองสวนลึกที่สุดใหมากพอจนลนออกจากรองเล็กนอย ระวังไมให
เกิดฟองอากาศขณะหยดตัวอยาง
9.7.4.3 ใชมือทั้งสองจับเหล็กปาดวางดานคมลงบนผิวเกจวัดความละเอียดตรงปลายรองสวนลึกที่สุด โดย
ใหดานยาวของเหล็กปาดขนานกับดานกวางของเกจวัดความละเอียด และเหล็กปาดตองตั้งฉากกับ
ผิวเกจวัดความละเอียด แลวปาดตัวอยางไปทางที่ระบุขนาดอนุภาคเล็กกวาดวยความเร็วคงที่จนสุด
รองทดสอบ ตรวจพินิจแถบผงสีที่กระจายเต็มพื้นผิวหนาตลอดแนวขวางของเกจวัดความละเอียด
ตั้งแตความละเอียด 25 μm ลงไปทางที่ระบุขนาดอนุภาคเล็กกวา โดยมองทางดานขางของเกจวัด
ความละเอียด ใหระดับสายตาทํามุมฉากกับดานยาวของเกจวัดความละเอียด และทํามุมไมนอยกวา
20  และไมเกิน 30  กับผิวหนาของเกจวัดความละเอียด แลวอานขนาดของอนุภาคสีตามความลึก
รองของเกจวัดความละเอียดทันที
9.8 การทดสอบเสถียรภาพ
9.8.1 เครื่องมือ
9.8.1.1 ตูเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ 4 ºC ถึง 8 ºC
9.8.1.2 ตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (45 ± 2) ºC
9.8.2 วิธีทดสอบ
9.8.2.1 นําลิปสติกตัวอยาง 3 ภาชนะบรรจุ ไปเก็บไวนาน 12 สัปดาห ในสภาวะแวดลอมตาง ๆ ดังนี้
(1) ภาชนะบรรจุที่ 1 เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 ºC ถึง 8 ºC เปนตัวอยางสําหรับเปรียบเทียบ
(2) ภาชนะบรรจุที่ 2 เก็บในตูอบที่อุณหภูมิ (45 ± 2) ºC
(3) ภาชนะบรรจุที่ 3 เก็บที่อุณหภูมิหองในสภาวะแวดลอมทั่วไป
9.8.2.2 เมื่อครบ 12 สัปดาห นําตัวอยางออกจากตูควบคุมอุณหภูมิ ตั้งไวที่อุณหภูมิหองจนแนใจวาตัวอยางมี
อุณหภูมิเทาอุณหภูมิหองตามขอ 9.8.2.1 (3)
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9.8.2.3 ตรวจพินิจลักษณะคลายหยดเหงื่อที่ปรากฎบนแทงลิปสติก และบนผิวหนาลิปสติกกึ่งแข็ง ในกรณีที่
เปนลิปสติกเหลว ใหตรวจพินิจการแยกชั้นของเนื้อลิปสติกหรือการแยกตัวของสี และตรวจพินิจสี
กลิ่น และลักษณะปรากฏโดยเปรียบเทียบกับตัวอยางสําหรับเปรียบเทียบ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ลิปสติกชนิดเดียวกัน ที่มีสวนประกอบเหมือนกัน ทําขึ้นแตละครั้งในรอบการผลิต
เดียวกัน มีคุณลักษณะและคุณภาพที่สม่ําเสมอกันตลอด
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับในตารางที่ ก.1 จึง
จะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 3 200
3 201 ถึง 35 000
เกิน 35 000

(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
8
13
20
32

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
1
2
3
5

ก.2.2 การชั ก ตั ว อย างและการยอมรับสํา หรับการทดสอบการระคายเคืองต อผิว หนั ง และลั ก ษณะทางจุล
ชีววิทยา
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 6 หนวยภาชนะบรรจุ ใชทดสอบการระคายเคืองตอ
ผิวหนัง และลักษณะทางจุลชีววิทยา รายการละ 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 และขอ 5.2 ทุกขอ จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทางเคมี
ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวนไมนอยกวา 10 หนวยภาชนะบรรจุ และนําตัวอยางมา
รวมกันใหไดมวลไมนอยกวา 30 g
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3.1 ทุกรายการ จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบจุดโคงงอ และจุดเริ่มหลอมตัว
ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 6 หนวยภาชนะบรรจุ ใชทดสอบจุดโคงงอ และจุด
เริ่มหลอมตัว รายการละ 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.4.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3.2 และขอ 5.3.3 ทุกขอ จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนแรงกระแทก
ก.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.5.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3.4 จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.6 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาดอนุภาคสีที่กระจายในเนื้อลิปสติก
ก.2.6.1 ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบความทนแรงกระแทกจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.6.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3.5 จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.7 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบเสถียรภาพ
ก.2.7.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
ก.2.7.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4 ทุกรายการจึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางลิปสติกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2 ขอ ก.2.5.2 ขอ ก.2.6.2 และขอ
ก.2.7.2 ทุกขอ จึงจะถือวาลิปสติกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
__________________________________

-11-

