
 
 

บุกทลายแหลงผลิต/ขายเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย  

แสดงฉลากไมถูกตอง ยานเพชรเกษม  

  

 อย. เดินหนาตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ลุยรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. บุกทะลายแหลง

ผลิตและขาย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย ยานเพชรเกษม พบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

แสดงฉลากไมถูกตอง ไมมีเลขท่ีจดแจง พรอมพบผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีเลขสารบบอาหาร มูลคาของกลาง

ท่ียึดไดกวา 3 แสนบาท  รุดดําเนินคดีกับผูผลิตทันที เตือนผูผลิตรายอื่นอยาไดลักลอบผลิต/จําหนาย

เครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีไมถูกกฎหมาย เพราะ อย. จะตรวจสอบอยางใกลชิด และดําเนินคดี

อยางเขมงวด แนะผูบริโภคตรวจสอบเครื่องสําอางวามีการจดแจงถูกตองหรือไม ทราบผลรวดเร็วผานทาง 

Oryor Smart Application 

 ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปดเผย

ตอส่ือมวลชนวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมกับตํารวจกองบังคับการปราบปราม

การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ไดรณรงคเรงรัดปราบปรามจับกุมผลิตภัณฑ

สุขภาพผิดกฎหมายมาโดยตลอด เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ลาสุด อย. ไดรับเรื่องรองเรียน

จากผูบริโภคให ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและโกดังสินคาในหมูบานเพชรเกษม 3 คาดวามีการผลิตเครื่องสําอาง 

ครีม โลช่ัน เกี่ยวกับสปาท่ีไมมีฉลากและไมจดแจง ดังนั้น เพื่อปราบปรามผูผลิตท่ีกระทําผิดกฎหมาย มิใหขาย

ผลิตภัณฑสุขภาพหลอกลวงผูบริโภค ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ท่ีผานมา เจาหนาท่ี อย. รวมกับตํารวจ 

บก.ปคบ. นําหมายคนของศาลแขวงธนบุรีท่ี 14/2557 เขาตรวจสอบบริษัทคอสเมด อินโนเวช่ัน จํากัด เลขท่ี 

1534 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑสุขภาพผิด

กฎหมาย ไดแก 

 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีแจงช่ือผูผลิตท่ีไมตรงตอความจริง 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 ไมระบุเลขท่ีจดแจงเครื่องสําอาง 

 2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารแสดงฉลากไมครบถวน ไมถูกตองตามเงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก รวมท้ัง

เลขสารบบอาหารระบุไมตรงความจริง เพื่อลวงเรื่องสถานท่ีผลิต ไดแก คอลลา พลัส ซี ขนาดบรรจุ 20 กรัม 

และ 150 กรัม ลักษณะเปนกลองกระดาษสีชมพู   

 ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดเก็บตัวอยางของกลางเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตอไป มูลคาของกลางกวา 3 แสนบาท 

สวนของ การดําเนินคดี เบ้ืองตนไดแจงขอหา ดังนี ้
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 1. ผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางปลอม มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ  

 2. ผลิตเพื่อขายเครื่องสําอางท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

30,000 บาท หรือท้ังจํา   ท้ังปรับ  

 3. ผลิตอาหารโดยไมขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 

บาท หรือท้ังจํา ท้ังปรับ 

 4. ผลิตอาหารปลอมแสดงฉลากอาหารเพื่อลวงในเรื่องสถานท่ีผลิต มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน ถึง 10 

ป และปรับ ต้ังแต 5,000 – 100,000 บาท 

 5. จําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

ภก.ประพนธ รองเลขาธิการฯ อย. และโฆษก อย. กลาวในตอนทายวา ขณะนี้ อย. ไดรวมมือกับ

ตํารวจ บก.ปคบ. และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในการสอดสองดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ มิให

มีการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หลอกลวงผูบริโภค โดยไดรวมกันทํางานอยางใกลชิด พรอมมีมาตรการตรวจจับ

อยางรวดเร็ว ดังนั้น อย.ขอเตือนมายังผูผลิต/ผูขาย ผลิตภัณฑสุขภาพท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเคร่ืองสําอาง ตองมีการขอจดแจงกับ อย. แสดงฉลากใหถูกตอง สวนการผลิตอาหาร

สําเร็จรูปออกจําหนาย ตองขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร ขอเลขสารบบอาหารกับ อย.  พรอมกันนี้ขอเตือน

ผูบริโภคอยาไดหลงเช่ือและซื้อผลิตภัณฑสุขภาพไมวาจะเปนเครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ท่ีมีการ

แสดงฉลากไมถูกตอง อวดอางสรรพคุณเกินจริง ตามแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองซื้อ

เครื่องสําอางควรซื้อจากรานคาท่ีมีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทยท่ีมีขอความบังคับครบถวน ไดแก ช่ือและ

ประเภทผลิตภัณฑ เลขท่ีใบรับแจง 10 หลัก สวนประกอบท้ังหมด วิธีใช ช่ือและท่ีต้ังแหลงผลิต วันเดือนปท่ี

ผลิต ปริมาณสุทธิ และ คําเตือน (ถามี) หากเปนเครื่องสําอางลักลอบนําเขา ไมแสดงฉลากภาษาไทย อาจไดรับ

อันตรายจากการใช รวมท้ังไมสามารถหาผูผลิต/ผูจําหนายมารับผิดชอบหากเกิดความผิดปกติหรือเกิด

ผลขางเคียงตอรางกาย นอกจากนี้ ผูบริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีสงสัยวามีการจดแจง

ถูกตองหรือไม ผานชองทาง “Oryor Smart Application” โดยเขาไปท่ี เมนูตรวจเลขท่ีใบรับแจง

เคร่ืองสําอาง นําเลขท่ีใบรับแจงเครื่องสําอาง 10 หลักท่ีพบเห็นไดบนฉลากเครื่องสําอางมาใสไวในชอง

ตรวจสอบ และกดปุม “OK” ก็จะสามารถตรวจสอบขอมูลการจดแจงเครื่องสําอางนั้น ๆ ได เปดบริการตลอด 

24 ช่ัวโมง และขอใหผูบริโภคแจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีสายดวน อย. 1556 หรือสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ท่ีพบการกระทําความผิดนั้น ๆ หรือแจงไดท่ีสายดวน บก.ปคบ. 1135 เพื่อเจาหนาท่ีจะได

ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวด 

 

******************************** 

 

- กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 16 พฤษภาคม 2557   ขาวแจก 49  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 

 


	บุกทลายแหล่งผลิต/ขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย
	แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ย่านเพชรเกษม

