
 

อย. รวมกับ บก.ปคบ. ระดมกําลังกวาดลางจับกุมรานขายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย 

ยานตลาดใหมดอนเมือง พบของกลางเพียบ! 

  

หลังพบการรองเรียนจากผูบริโภคเปนจํานวนมากวารานขายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริม-

อาหาร ยานตลาดแอรพอรต (ตลาดใหมดอนเมือง) ขายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก  

ท้ังขายปลีก ขายสง ท้ังเครื่องสําอางชั่งกิโลขาย ผสมสารหามใช แสดงฉลากไมถูกตอง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ไมขออนุญาตจาก อย. แสดงสรรพคุณ โออวด เกินจริง  อย. กับ ตํารวจ บก.ปคบ. จึงรวมมือกันบุกตรวจสอบ

รานคาในตลาดแอรพอรต (ตลาดใหมดอนเมือง) พบหลายรานมีของกลางผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก  

เตือนผูบริโภคและผูชื้อมาขายอยาตกเปนเหยื่อผูกระทําผิด มีโทษท้ังจําคุกและปรับ 

 
 

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ  

ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.อังกูร คลายคลึง รอง ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. ,  

พ.ต.ท.นิทัศน จิตตวิทยานุกูล รอง ผกก. 4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงตอผูสื่อขาววา จากนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการกวาดลางผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย         

ท่ีจําหนายตามทองตลาด เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดรับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยไดคุณภาพมาตรฐาน  

โดย อย. รุดสนองนโยบายดังกลาว และไดรวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ. ในการตรวจจับแหลงผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีกระทําผิดกฎหมายรายใหญ เปนแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีรูจักกันดี  

แมจะมีการดําเนินการจับกุมหลายครั้ง ก็ยังไมเข็ดหลาบยังคงกระทําผิดอยางตอเนื่อง  

ลาสุดเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557  อย. และตํารวจ บก.ปคบ. นํากําลังเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ

รานคา ณ ตลาดแอรพอรต (ตลาดใหมดอนเมือง) ผลการตรวจสอบพบรานจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมท้ังผลิตภัณฑอ่ืนๆ ขายผลิตภัณฑท่ีผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก ไดแก 
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- รานน้ําทิพย 

- รานโกลดเดนเบล 

- ราน F & B 

- ราน AOF & AOM SHOP 

ตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีตรวจยึด ไดแก Deoxy Arbutin Cream, Suetrong Samoonphi  

Mahaad Shower gel,Gloden face Mask 50 กรัม,จิงเส็ง โซฟ Ginseng Soap, สบูกอนสี่เหลี่ยม ไมมี

ฉลากภาษาไทย ปริมาณ 70 กรัม, สบูเกลือ ไมมีฉลากภาษาไทย (แดงขาว, แดงเหลือง, แดงสม, แดงน้ําเงิน),          

ฟรุง ฟริ้ง slim &slim Soap, RIBY FRUITY JELLY MASK, Shinete Giftset Cream เปนตน 

 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีตรวจยึด ไดแก SONIYA , GLUTA O OVER WHITE , Euro Stem Cell, 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเบอรรี่ริช, ผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจน 10,000 g พลัส ตรา เอสโอพี, ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ฉลากระบุ Raspberry ketones Advance complex with Acai,African Mango & Green 

Tea, ผลิตภัณฑชา บรรจุกลองกระดาษ ฉลากระบุ Sulloc WATER +RED CAFÉ ไมมีฉลากภาษาไทย เปนตน 

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดยึดผลิตภัณฑอาหารดังกลาวท้ังหมด มูลคากวา 1 ลานบาท และสงผลิตภัณฑตรวจ 

วิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับการดําเนินคดี ในเบื้องตนไดแจงขอหาผูกระทําผิด ดังนี้ 

กรณีเครื่องสําอาง :  

1. ผลิตเครื่องสําอางท่ีไมไดจดแจง มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

2. ผลิตเพ่ือขายเครื่องสําอางท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตองและไมครบถวน มีโทษจําคุก 6 เดือน หรือ

ปรับไมเกิน 3 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. ขายเครื่องสําอางไมแสดงฉลากภาษาไทย มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 2 หม่ืนบาท 

หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีอาหาร : 

- จําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา กลาวตอไปวา ในสวนของผูบริโภค

ขอใหชวยเปนหูเปนตาแทน อย. หากพบผูผลิตรายใดมีการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพท่ีคาดวาผิดกฎหมาย             

ขอโปรดแจงรองเรยีนมายัง อย. ท่ี สายดวน อย. 1556 อยางไรก็ตาม ขอเตือนผูบริโภคไตรตรองใหถ่ีถวนกอน

เลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องสําอางท่ีนําเขาจากตางประเทศ โปรดสังเกตฉลาก ตองมีฉลากภาษาไทยท่ี

แสดงรายละเอียดครบถวนในสวนของอาหาร ตองมีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย                           

อย. และเครื่องสําอาง ตองมีเลขท่ีใบรับแจงบนฉลากเครื่องสําอาง ซ่ึงแสดงวามาขออนุญาตกับ อย. แลว         

เพ่ือปองกันมิใหไดรับความเสี่ยงจากการใชผลิตภัณฑท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย ท่ีสําคัญ อยาดวนหลงเชื่อ           

ซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะเครื่องสําอางท่ีอวดอางวาทําใหผิวขาว ดูดี ท้ังนี้         

ขอยืนยันวา ไมมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางใดๆ ชวยปรับเปลี่ยนสีผิวใหขาวมากกวาเดิมได 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 4 กรกฎาคม  2557 แถลงขาว 14/ ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
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