บุกทลายแหลงผลิต/ขายเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย
แสดงฉลากไมถูกตอง ยานเพชรเกษม
อย. เดินหนาตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ลุยรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. บุกทะลายแหลง
ผลิตและขาย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย ยานเพชรเกษม พบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
แสดงฉลากไมถูกตอง ไมมีเลขที่จดแจง พรอมพบผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีเลขสารบบอาหาร มูลคาของกลาง
ที่ยึ ดไดก วา 3 แสนบาท รุ ดดํ าเนิน คดีกั บผู ผลิ ตทั นที เตือ นผูผ ลิต รายอื่ นอยา ได ลั กลอบผลิ ต/จํา หน า ย
เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมถูกกฎหมาย เพราะ อย. จะตรวจสอบอยางใกลชิด และดําเนินคดี
อยางเขมงวด แนะผูบริโภคตรวจสอบเครื่องสําอางวามีการจดแจงถูกตองหรือไม ทราบผลรวดเร็วผานทาง
Oryor Smart Application
ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปดเผย
ตอสื่อมวลชนวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมกับตํารวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ไดรณรงคเรง รัดปราบปรามจับกุมผลิตภัณฑ
สุขภาพผิดกฎหมายมาโดยตลอด เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ลาสุด อย. ไดรับเรื่องรองเรียน
จากผูบริโภคให ตรวจสอบสถานที่ผลิตและโกดังสินคาในหมูบานเพชรเกษม 3 คาดวามีการผลิตเครื่องสําอาง
ครีม โลชั่น เกี่ยวกับสปาที่ไมมีฉลากและไมจดแจง ดังนั้น เพื่อปราบปรามผูผลิตที่กระทําผิดกฎหมาย มิใหขาย
ผลิตภัณฑสุขภาพหลอกลวงผูบริโภค ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา เจาหนาที่ อย. รวมกับตํารวจ
บก.ปคบ. นําหมายคนของศาลแขวงธนบุรีที่ 14/2557 เขาตรวจสอบบริษัทคอสเมด อินโนเวชั่น จํากัด เลขที่
1534 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑสุขภาพผิด
กฎหมาย ไดแก
1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่แจงชื่อผูผลิตที่ไมตรงตอความจริง เขาขายเปนเครื่องสําอางปลอม และ
แสดงฉลากไมถูกตอง ไดแก SHINY PERFECT WHITE CREAM ลักษณะเปนกลองกระดาษสีชมพู-เหลือง หุม
พลาสติก , ผลิตภัณฑ เดอเชียร CO-ENZYME Q10 CREAM ลักษณะเปนกระปุกพลาสติกสีขาวหุมพลาสติก
ใส และแอดวานซ สกิน รีแพร เซรั่ม ลักษณะเปนกลองกระดาษสีขาว-ดํา ไมระบุเลขที่จดแจงเครื่องสําอาง
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารแสดงฉลากไมครบถวน ไมถูกตองตามเงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก รวมทั้ง
เลขสารบบอาหารระบุไมตรงความจริง เพื่อลวงเรื่องสถานที่ผลิต ไดแก คอลลา พลัส ซี ขนาดบรรจุ 20 กรัม
และ 150 กรัม ลักษณะเปนกลองกระดาษสีชมพู
ทั้งนี้ เจาหนาที่ไดเก็บตัวอยางของกลางเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตอไป มูลคาของกลางกวา 3 แสนบาท
สวนของ การดําเนินคดี เบื้องตนไดแจงขอหา ดังนี้
…/2

-21. ผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางปลอม มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
2. ผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางที่แสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
30,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
3. ผลิตอาหารโดยไมขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000
บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
4. ผลิตอาหารปลอมแสดงฉลากอาหารเพื่อลวงในเรื่องสถานที่ผลิต มีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10
ป และปรับ ตั้งแต 5,000 – 100,000 บาท
5. จําหนายอาหารที่มีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท
ภก.ประพนธ รองเลขาธิการฯ อย. และโฆษก อย. กลาวในตอนทายวา ขณะนี้ อย. ไดรวมมือกับ
ตํารวจ บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในการสอดสองดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ มิให
มีการกระทําที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงผูบริโภค โดยไดรวมกันทํางานอยางใกลชิด พรอมมีมาตรการตรวจจับ
อยางรวดเร็ว ดัง นั้น อย.ขอเตือนมายังผูผลิต/ผูขาย ผลิตภัณฑสุขภาพทั้ง ในกรุงเทพฯ และตางจัง หวัด ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเครื่องสําอาง ตองมีการขอจดแจงกับ อย. แสดงฉลากใหถูกตอง สวนการผลิตอาหาร
สําเร็จรูปออกจําหนาย ตองขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ขอเลขสารบบอาหารกับ อย. พรอมกันนี้ขอเตือน
ผูบริโภคอยาไดหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑสุขภาพไมวาจะเปนเครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่มีการ
แสดงฉลากไม ถูกตอ ง อวดอางสรรพคุณ เกินจริ ง ตามแหลง ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง หากจําเปน ตองซื้ อ
เครื่องสําอางควรซื้อจากรานคาที่มีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทยที่มีขอความบังคับครบถวน ไดแก ชื่อและ
ประเภทผลิตภัณฑ เลขที่ใบรับแจง 10 หลัก สวนประกอบทั้งหมด วิธีใช ชื่อและที่ตั้งแหลงผลิต วันเดือนปที่
ผลิต ปริมาณสุทธิ และ คําเตือน (ถามี) หากเปนเครื่องสําอางลักลอบนําเขา ไมแสดงฉลากภาษาไทย อาจไดรับ
อัน ตรายจากการใช รวมทั้ ง ไมส ามารถหาผู ผลิ ต /ผูจํ า หนา ยมารั บ ผิด ชอบหากเกิ ดความผิ ด ปกติ ห รือ เกิ ด
ผลขางเคียงตอรางกาย นอกจากนี้ ผูบริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่สงสัยวามีการจดแจง
ถูก ต อ งหรื อ ไม ผ า นช องทาง “Oryor Smart Application” โดยเข า ไปที่ เมนูต รวจเลขที่ ใ บรั บ แจ ง
เครื่อ งสํา อาง นําเลขที่ใ บรับ แจง เครื่อ งสํา อาง 10 หลัก ที่พบเห็นไดบนฉลากเครื่ องสํา อางมาใส ไ วใ นชอ ง
ตรวจสอบ และกดปุม “OK” ก็จะสามารถตรวจสอบขอมูลการจดแจงเครื่องสําอางนั้น ๆ ได เปดบริการตลอด
24 ชั่วโมง และขอใหผูบริโภคแจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายที่สายดวน อย. 1556 หรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ที่พบการกระทําความผิดนั้น ๆ หรือแจงไดที่สายดวน บก.ปคบ. 1135 เพื่อเจาหนาที่จะได
ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวด
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