
 

 

อย. รวมกับ บก.ปคบ. บุกจับผลิตภัณฑอาหารปลอม และผลิตภัณฑเสริมอาหารนําเขาจาก

ตางประเทศ ยี่หอ FUCO โฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต ของกลางเพียบ! 

 

 อย. เดินหนางานคุมครองผูบริโภค จับมือ บก.ปคบ. บุกจับผลิตภัณฑอาหารปลอม ยานภาษีเจริญ                       

หลังผูบริโภครองเรียนมีโกดังเก็บสินคาหลายชนิดท่ีไมมี อย. ตรวจพบผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดขวด

พลาสติก  สีขาวขุนแสดงเลขสารบบปลอม , น้ํากระเทียมดองและน้ํามะนาวชนิดถวยพลาสติก ท่ีแสดงฉลากไม

ถูกตอง รวมท้ังซอสเย็นตาโฟบรรจุขวดพลาสติกสีขาวขุนแสดงฉลากไมถูกตองดวย ยึดของกลางกวา 5 แสนบาท 

พรอมกับทลายแหลงลักลอบจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารนําเขาจากตางประเทศ ยี่หอ FUCO ยานประชาอุทิศ 

44 ท่ีโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงผิดกฎหมายผานทางเว็บไซต ยึดของกลางมูลคากวา 3 แสนบาท เตือน

ผูบริโภค  อยาไดหลงเช่ือการโฆษณาโออวดสรรพคุณผลิตภัณฑ   เสริมอาหารใดใดท่ีอางทําใหหุนดี ลดน้ําหนัก                 

นอกจากเสียเงินโดยไมจําเปน หากทานมีโรคประจําตัวอาจไดรับอันตรายได   

 
 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมดวย นพ.ไพศาล ด่ันคุม                          

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นํา

ทีมโดย พล.ต.ต. นรศักด์ิ เหมนิธิ ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ  เล่ือนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.นิทัศน 

จิตตวิทยานุกูล  รอง ผกก. 4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงขาวตอ

ส่ือมวลชนวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ขอให

ตรวจสอบโกดังเก็บสินคา หลายชนิดสําหรับขายสงท่ีไมมี อย. ยานภาษีเจริญ ดังนั้น อย. จึงประสานไปยัง

ตํารวจ บก.ปคบ. ทําการสืบสวนและนําหมายคนเขาตรวจสอบบานเลขท่ี 33/80 ซอยศาลธนบุรี 27 แขวงบาง

หวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ดังนี้ 
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1. พบเคร่ืองมือ อุปกรณการผลิต วัตถุดิบและภาชนะในการผลิต น้ํากระเทียมดอง 3 รส ตราครัว

ไทย และจากการตรวจสอบขวดบรรจุน้ํากระเทียมดองดังกลาว พบเลขสารบบอาหาร 10-1-08250-1-

0036  ซ่ึงเจาหนาท่ี อย. ตรวจสอบเลขสารบบอาหารดังกลาวพบวาไมใชเลขสารบบอาหารของน้ํา

กระเทียมดอง ตรา ครัวไทย แตอยางใด จึงจัดวาเปนอาหารปลอม 

2. พบผลิตภัณฑอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง ไดแก ซอสเย็นตาโฟ บรรจุขวดพลาสติกสีขาวขุน

ปดสนิท ฉลากระบุ “ซอสแดงเย็นตาโฟ ตรานก” , น้ํากระเทียมดองและน้ํามะนาวดองบรรจุในถวย

พลาสติกปดสนิท  

3. สุขลักษณะสถานท่ีผลิตไมเปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

อย. จึงยึดของกลาง มูลคาประมาณ  5 แสนบาท พรอมแจงดําเนินคดีเบ้ืองตนในขอหา 

1. ผลิตเพื่อจําหนายอาหารท่ีมีฉลากเพื่อลวง จัดเปนอาหารปลอม มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือนถึง 10 ป 

และปรับต้ังแต 5 พันถึง 1 แสนบาท 

2. ผลิตเพื่อจําหนายอาหารท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 3 หมื่นบาท 

3. ผลิตอาหารเพื่อจําหนายจากสถานท่ีผลิตท่ีมีสุขลักษณะไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด มีโทษ 

ปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท 

นอกจากนี้ อย. ยังไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภความีผลิตภัณฑเสริมอาหารนําเขาจากตางประเทศ            

ยี่หอ FUCO ท้ัง FUCO PURE และ FUCO BURN ท่ีโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริง เชน ลดระดับ

โคเลสเตอรอล ทําใหหุนดี หุนสวย ฯลฯ ผานทางหลายเว็บไซต  อาทิ  www.ilovefucopure.com ,  

www.lifedoodee.com , www.fucopurethai.com , www.fuconerbshop.com และ www.fuco-

burn.com    ดังนั้น เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 อย. รวมกับชุดปฏิบัติการท่ี 1 กก.4 บก.ปคบ. โดย พ.ต.ท.

นพดล ปนพงศพันธ สว.ฯ กับพวก ไดออกสืบสวนขยายผลการลักลอบจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารนําเขา

จากตางประเทศและโฆษณาเกินจริงทางเว็บไซตดังกลาว พบผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ FUCO จํานวนมาก จึง

ยึดของกลางกวา 3 แสนบาท พรอมจับกุมผูกระทําความผิด 1 ราย นําสงดําเนินคดี  ในเบ้ืองตนแจงขอหา  

1. จําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง และยังไมไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร มีโทษปรับ

ไมเกิน 30,000 บาท  

2. โฆษณาอาหารโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท  

นพ.ไพศาล ด่ันคุม รองเลขาธิการ ฯ อย. กลาวตอไปวา ขณะนี้มีพอคาหัวใสโพสตสินคาขาย

ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีไมถูกกฎหมายหลากหลายชนิดผานทางเว็บไซตและเฟสบุค โฆษณาชวนเช่ือโออวด

สรรพคุณเกินจริง เปนสินคาจากตางประเทศ หรืออางวารกัษาโรคตาง ๆ มีคุณภาพดีกวาสินคาอื่น ๆ ท่ีจําหนาย

ในทองตลาด  ซึ่งในความเปนจริงผลิตภัณฑเหลานั้นอาจไมมีคุณภาพ แสดงฉลากไมถูกตอง และบางอยาง ก็ไม

ผานการขออนุญาตจาก อย. อยางเชน ผลิตภัณฑยี่หอ FUCO ท่ีมีการแถลงขาวดังกลาว ขอแจงใหผูบริโภค

ทราบวาผลิตภัณฑ FUCO ทุกรุน ท่ีนําเขามาจากตางประเทศ เปนผลิตภัณฑท่ีไมเคยมีการขออนุญาตอยาง

ถูกตองตามกฎหมายกับ อย. แตอยางใด จึงขอใหผูบริโภคอยาไดสั่งซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวมาใชเด็ดขาด  
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http://www.ilovefucopure.com/
http://www.lifedoodee.com/
http://www.fucopurethai.com/
http://www.fuco-burn.com/
http://www.fuco-burn.com/


 

-3- 

 

เพราะนอกจากเสียเงินทองจํานวนมากแลว อาจไมไดผลตามท่ีโฆษณา แถมอาจไดรับความเส่ียงจากการใช

โดยไมรูตัว ดังนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ขอใหสังเกตผลิตภัณฑอาหารนั้น ๆ วามีการขออนุญาตจาก 

อย. หรือไม โดยตองมีขอมูลผลิตภัณฑบนฉลากและมีเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. ท้ังนี้ 

สามารถตรวจสอบเครื่องหมาย อย. จาก www.fda.moph.go.th วามีการขออนุญาตจาก อย. จริงหรือไม หรือ

โทรสอบถามท่ีสายดวน อย. 1556 อีกท้ัง หากผูบริโภคพบเห็นผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมไดผานการขออนุญาตจาก 

อย. หรือพบการโฆษณาหลอกลวงผูบริโภค ขอใหรองเรียนมายังสายดวน อย. 1556 หรือทาง Oryor Smart 

Application หรือสายดวน บก.ปคบ. 1135 หรือผานทางสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เพื่อตรวจสอบ

ติดตามจับกุมผูกระทําความผิด คุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภคตอไป 

 

 

 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   16  มิถุนายน  2557    แถลงขาว  11   / ปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 

http://www.fda.moph.go.th/

