
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องส าอางท่ีพบสารห้ามใช้ 
ตรวจเก็บจาก ร้านเลดี้ คอสเมติกส์ เลขท่ี 198/11 ถนนเอกาทศรถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

-------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจสอบสถานที่ขาย ร้านเลดี้ คอสเมติกส์ เลขท่ี 198/11 

ถนนเอกาทศรถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เก็บตัวอ ย่าง
เครื่องส าอาง ส่งตรวจวิเคราะห์ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง จึงได้น าเสนอคณะกรรมการ
เครื่องส าอางพิจารณา  และมีมติในการประชุม คณะกรรมการเครื่องส าอาง ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559  ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ .ศ. ๒๕58 เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องส าอาง  จึงประกาศผลการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์เครื่องส าอาง ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

ชื่อการค้า และ/ หรือ ชื่อ
เครื่องส าอาง 

ข้อความที่ฉลากระบุ 
 

สารห้ามใช้ 
ที่ตรวจพบ ผู้ผลิต  / ผู้น าเข้า/ 

ผู้จ าหน่าย 

เลขที่ผลิต 
และ ครั้งท่ี

ผลิต 

เดือนปี 
ที่ผลิต 

๑ มาเชอรี่ บายจูมิ อโลเวร่า 
ครีม ALOEVERA CREAM  
อยู่ในชุดเซ็ท 
เลขที่จดแจ้ง   
10-1-5601199 
 

 
 

 
 

- ผลิตและจ าหน่ายโดย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
มาเชอรี่ บายจูมิ  
๓๕๔/๘ หมู่ ๔ ต าบล
บ้านคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 
- สถานที่ขาย ร้านเลดี้ 
คอสเมติกส์  
เลขที่ 198/11  
ถนนเอกาทศรถ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ผลิตครั้งที่ 
๐๓/

๒๕๕๘ 

วันที่ผลิต  
๐๔/๒๕๕๘  
วันหมดอายุ  
๐๔/๒๕๖๐ 

สารประกอบของ
ปรอท  
Mercury 
Compounds 
ชนิด 
Ammoniated 
Mercury  

 



-๒- 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อการค้า และ/ หรือ ชื่อ
เครื่องส าอาง 

ข้อความที่ฉลากระบุ 
 

สารห้ามใช้ 
ที่ตรวจพบ ผู้ผลิต  / ผู้น าเข้า/ 

ผู้จ าหน่าย 

เลขที่ผลิต 
และ ครั้งท่ี

ผลิต 

เดือนปี 
ที่ผลิต 

 
 

 
 

๒ 
 

มาเชอรี่ บายจูมิ ไนท์ครีม 
Night Cream 
อยู่ในชุดเซ็ท 
เลขที่จดแจ้ง   
10-1-5601199 
 

 
 

 
 

 
 

- ผลิตและจ าหน่ายโดย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มาเชอรี่ บายจูมิ  
๓๕๔/๘ หมู่ ๔ ต าบล
บ้านคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 
- สถานที่ขาย ร้านเลดี้ 
คอสเมติกส์  
เลขที่ 198/11  
ถนนเอกาทศรถ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ผลิตครั้งที่ 
๐๓/

๒๕๕๘ 

วันที่ผลิต  
๐๔/๒๕๕๘  
วันหมดอายุ  
๐๔/๒๕๖๐ 

ไฮโดรควิโนน 
และ 
กรดวิตามินเอ 

 



-๓- 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อการค้า และ/ หรือ ชื่อ
เครื่องส าอาง 

ข้อความที่ฉลากระบุ 
 

สารห้ามใช้ 
ที่ตรวจพบ ผู้ผลิต  / ผู้น าเข้า/ 

ผู้จ าหน่าย 

เลขที่ผลิต 
และ ครั้งท่ี

ผลิต 

เดือนปี 
ที่ผลิต 

 
 

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  ดังนี้  
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปรอท อาจท าให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าด า ผิวบางลง เกิดพิษ 

สะสมของสารปรอท ท าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และไตอักเสบ   
  ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารไฮโดรควิโนน อาจท าให้เกิดการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าด าเป็น
ฝ้าถาวรรักษาไม่หาย 
  ผลิตภัณฑ์ที่ผสม กรดเรทิโนอิก (กรดวิตามินเอ) อาจท าให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ 
ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 

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

 


