
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องส าอางท่ีพบสารห้ามใช้ 
ตรวจเก็บจาก เลขที่ 1319/32 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

-------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก ร่วมกับกองก ากับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 ได้ตรวจสอบ  บ้านเลขที่ 1319/32 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดย ผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าว คือ นายกิ่งเพชร ใจห่อ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก ได้เก็บ ตัวอย่างเครื่องส าอาง ส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว พบสารที่ห้ามใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง จึงได้น าเสนอคณะกรรมการเครื่องส าอางพิจารณา    และมีมติในการประชุม
คณะกรรมการเครื่องส าอาง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือ
ผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ .ศ. ๒๕58 เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องส าอาง  จึงประกาศผลการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์เครื่องส าอาง ดังนี้ 

ล าดับ 
ชื่อการค้า และ/ 

หรือ ชื่อ
เครื่องส าอาง 

ข้อความที่ฉลากระบุ 
 

สารห้ามใช้ 
ที่ตรวจพบ ผู้ผลิต  / ผู้น าเข้า/ 

ผู้จ าหน่าย 

เลขที่ผลิต 
และ ครั้งท่ี

ผลิต 

เดือนปี 
ที่ผลิต 

๑ MINZOL 
Whitening Night 
Cream (สีทอง) 
เลขที่จดแจ้ง 10-
1-5738210 

 
 

 
 
 
 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย
คลับมินโซว 66  
หมู่ 10 ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 
65190 (ประเทศไทย) 

ไม่ระบุ วันที่ผลิต 
11/2014  
วันสิ้นอายุ 
02/2016  

ตรวจพบสารห้ามใช้ 
“สารประกอบของ
ปรอท Mercury 

Compounds ชนิด 
Ammoniated 

Mercury” 



-๒- 
 

ล าดับ 
ชื่อการค้า และ/ 

หรือ ชื่อ
เครื่องส าอาง 

ข้อความที่ฉลากระบุ 
 

สารห้ามใช้ 
ที่ตรวจพบ ผู้ผลิต  / ผู้น าเข้า/ 

ผู้จ าหน่าย 

เลขที่ผลิต 
และ ครั้งท่ี

ผลิต 

เดือนปี 
ที่ผลิต 

๒ 
 

MINZOL 
Whitening Night 
Cream (สีทอง) 
เลขที่จดแจ้ง  
10-1-5738210 
 

 
 

 
 

ผู้ผลิต - (แจ้งผู้ผลิต 
หรือแหล่งผลิตที่มิใช่
ความจริง) 

จัดจ าหน่ายโดย คลับ
มินโซว 

ไม่ระบุ วันที่ผลิต 
02/2015  
วันสิ้นอายุ 
02/2017  

ตรวจพบสารห้ามใช้ 
“สารประกอบของ
ปรอท Mercury 

Compounds ชนิด 
Ammoniated 

Mercury” 

3 MINZOL 
Whitening Night 
Cream (สีทอง) 
เลขที่จดแจ้ง  
10-1-5738210 

 
 

 
 

ผู้ผลิต - (แจ้งผู้ผลิต 
หรือแหล่งผลิตที่มิใช่
ความจริง) 

จัดจ าหน่ายโดย คลับ
มินโซว 

ไม่ระบุ วันที่ผลิต 
03/2015  
วันสิ้นอายุ 
03/2017  

ตรวจพบสารห้ามใช้ 
“สารประกอบของ
ปรอท Mercury 

Compounds ชนิด 
Ammoniated 

Mercury” 

 
 
 
 



-๓- 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  ดังนี้  
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปรอท อาจท าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด า ผิวบางลง เกิดพิษ 

สะสมของสารปรอท ท าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ   

  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งกฎหมายก าหนดโทษส าหรับ  ผู้ผลิต
เพ่ือขายเครื่องส าอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้  คือ  จ าคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้ขายเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้  คือ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ประกอบกับฉลากของเครื่องส าอางแสดงข้อความ แจ้งชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง  จึง
จัดเป็นเครื่องส าอางปลอม ซึ่งกฎหมายก าหนดโทษผู้ผลิตเพ่ือขายเครื่องส าอางปลอมชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิต คือ จ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ผู้ขายเครื่องส าอาง ปลอมชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิต คือ 
จ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
  จึงขอประกาศให้ประชาชนเลือกซ้ือเครื่องส าอางด้วยความระมัดระวัง  โดยเลือกซ้ือจากร้านค้าที่ มีหลัก
แหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ  ประเภทผลิตภัณฑ์  สารที่ใช้เป็น
ส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและท่ีตั้งแหล่งผลิต เดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ  ส าหรับร้านค้าที่ซ้ือเครื่องส าอางเพ่ือจ าหน่าย จะต้อง
ซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและท่ีตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  7 พฤศจิกายน 2559 

 
(นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์) 

       เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

 


