
 
 

           อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. ระดมสรรพกําลัง เชือดครั้งใหญบริษัทขายตรงและรานขายสง 

         ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารผิดกฎหมาย แสดงฉลากไมถูกตอง ผิดซ้ําซาก ท่ัว กทม. 
 

 
 

 อย. เดินหนาตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ระดมสรรพกําลังลุยรวมกับตํารวจ        

บก.ปคบ. กวาดลางบริษัทขายตรงและรานขายสงผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีกระทําผิด

กฎหมายท่ัว กทม. ท้ังยานสําเพ็ง , พระราม 9 สวนใหญพบผลิตภัณฑเครื่องสําอางแสดงฉลากไมถูกตอง ไมมีเลขท่ี

จดแจง พรอมพบผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีเลขสารบบอาหาร โฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริง ท้ังลดน้ําหนัก ทํา

ใหผิวขาว ใส มูลคาของกลางท้ังหมดท่ียึดไดกวา 2 ลานบาท รุดดําเนินคดีกับผูผลิตทันที เตือนบริษัทขายตรง และ

รานขายสงทุกราน อยาไดลักลอบจําหนายเครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีไมถูกกฎหมาย เพราะ อย. จะ

รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. ตรวจสอบอยางใกลชิด และดําเนินคดีอยางเขมงวด แนะผูบริโภคตรวจสอบเครื่องสําอาง

วามีการจดแจงถูกตองหรือไม ทราบผลรวดเร็วผานทาง Oryor Smart Application 

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นพ.ไพศาล ด่ันคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.นร

ศักด์ิ เหมนิธิ ผบก. ปคบ. พ.ต.อ.วุฒิชาติ เล่ือนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.นิทัศน จิตตวิทยานุกูล รอง 

ผกก. 4 บก.ปคบ. รวมกันแถลงตอผูส่ือขาววา จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเรง

ปราบปรามผูกระทําผิดลักลอบขายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย  ท่ีจําหนายตามทองตลาด เพื่อมิใหผูบริโภค

ไดรับอันตราย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นั้น โดย อย. ขานรับนโยบายดังกลาว และรวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ. ใน

การตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ลาสุดบุกจับบริษัทขายตรงและรานขายสงผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารหลายแหงท่ัว กทม. ท่ีกระทําผิดซ้ําซาก ไมเข็ดหลาบ มีรายละเอียดดังนี้ 
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เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 ท่ีผานมา เจาหนาท่ี อย. รวมกับตํารวจ บก.ปคบ. นําหมายคนของศาลแขวง

ปทุมวันท่ี 6/2557 เขาตรวจสอบรานขายสงรายใหญยานสําเพ็งช่ือ “รานมารวย” แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ 

กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารหลากหลายชนิดท่ีผิดกฎหมาย 

ดังตอไปนี้ 

 1. ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางท่ีไมไดระบุเลขท่ีจดแจง และแสดงฉลากไมถูกตอง อาทิ  

  - Meiyong ครีมเหมยหยง สมุนไพรสาหราย สิว ฝา หนาขาวใส ลบรอยหมองคลํ้า ลบริ้วรอย  

  - สบูสูตรด้ังเดิม หมอยันฮี ฝา กระ จุด ดางดํา สูตรเพื่อดูแลผิวขาวกระจางใสอยางเปนธรรมชาติ  

  - ครีมทารักแรขาว Under Arm  

  - สารสกัดหัวนมชมพู White Cream AHA BY Cherry White  

  - ครีมทารักแรขาว ผลิตภัณฑใตวงแขนและระงับกล่ินกาย จัดจําหนายโดย New White แขวงฉิมพลี      

เขตตล่ิงชัน  ฯลฯ 

 2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารแสดงฉลากไมครบถวน ไมถูกตองตามเง่ือนไขและวิธีการแสดงฉลาก อาทิ  

  - แคปซูลผงบุก สูตรไม Yo-Yo ไม Effect กลองสีชมพูเขม สีน้ําเงิน และสีมวง  

  - แคปซูลผงบุก สูตรหนาทองแบนเรียบ พุงหาย แขนหาย ขาเล็ก กลองสีเหลือง  

  - SLIMMING DIET COFFEE PLUS สูตรสําหรับคนด้ือยา  

  - ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนักและผิวขาว Miko Gluta Colla Diet ผอมเวอร ขาวเวอร  

  - Fruity Slim ผอมเพรียวภายใน 3 วัน 

  - DETOXI SLIM  

  - Double Action Vitamin แขน ขา หนา เรียว ลดน้ําหนัก สลายไขมัน ลดกระชับกลามเนื้อ 

                      บริเวณใบหนา แขนและขา เหมาะสําหรับผูท่ีมีปญหาสวนเกินเฉพาะจุด   

   - Ricod Vitamin C be 100 6.L-CAR 9000 Super Diet Slim  

   - DETOX บุกกวาง 2000 ผงบุกสมแขก+ไฟลเบอร  

   - สมปอย ตราหมอสมุนไพร  

   - MAX LIPO 8 สูตรพิเศษ เพิ่มสารสกัดจากผักและผลไมตานอนุมูลอิสระและดีท็อกซพิษ  

   - Royal Jelly นมผ้ึงสกัด 400 mg เนนขาวฟนฟู กันโทรม สุขภาพผิวดี สดใส  

   - RED Gluta Extra White  ฯลฯ 

 นอกจากนี้ อย. ยังจับมือกับ บก.ปคบ. ลุยตรวจตอ หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคขอใหตรวจสอบการ

จําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอางจากบริษัทขายตรงแหงหนึ่ง ยานพระราม 9 ซึ่งจากการสืบคน

พบวา บริษัทขายตรงท่ีกระทําผิดกฎหมายช่ือ บริษัท ฟอรเอฟเวอร ยังอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 

65/64 อาคารชํานาญ  เพ็ญชาติ ช้ัน 6 ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ และจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีไมไดแสดงเลขสารบบอาหาร ไดแก HEB energizing the heart accelerate your power! 

และ DAILY DRING MIXFOR HEALTHY NUTRITION EPIC EXXENTIALS EVERYDAY สวนผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางท่ีแสดงฉลากไมถูกตอง ไมมีฉลากภาษาไทย และเลขจดแจงจาก อย. คือ 3DB 3 DAYS BEAUTH   

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดเก็บตัวอยางเพื่อดําเนินคดีตอไป มูลคาของกลางท้ัง 2 กรณี รวมท้ังสิ้นกวา 2 ลานบาท                            

สวนของการดําเนินคดีท้ัง 2 กรณี เบื้องตนไดแจงขอหา ดังนี้ 
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1. จําหนายเครื่องสําอางท่ีไมไดจดแจง มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

2. จําหนายเครื่องสําอางท่ีไมแสดงฉลากภาษาไทย หรือแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน 

หรือปรับไมเกิน 20,000 หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 3. จําหนายอาหารท่ีไมไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และมีการแสดงฉลากไมถูกตอง รวมท้ังมีการแสดงขอความ 

ท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญ มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

นพ.ไพศาล ด่ันคุม รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีถูกยึดในครั้งนี้ พบมี

หลายชนิดท่ีเคยตรวจวิเคราะหพบสารหามใชท่ีเปนอันตราย ซึ่ง อย. จะตรวจติดตามตอไป และขณะนี้ อย. รวมมือ

กับ บก.ปคบ. รวมท้ังสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในการสอดสองดูแลผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ มิใหกระทําผิด

กฎหมาย หลอกลวงผูบริโภค โดยไดรวมกันทํางานอยางใกลชิด พรอมมีมาตรการตรวจจับอยางรวดเร็ว สนองตอบ

นโยบาย คสช. ดวย ดังนั้น อย. ขอเตือนมายังบริษัทขายตรง และรานขายสง ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยตองขายเคร่ืองสําอางท่ีมีการขอจดแจงกับ อย. แสดงฉลากใหถูกตอง และ  ไมเปน

เครื่องสําอางท่ี อย. เคยประกาศผลวิเคราะหวา เคยพบสารหามใช  สวนการขายผลิตภัณฑอาหารตองเปน

ผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร พรอมกันนี้ขอเตือนผูบริโภคอยาไดหลงเช่ือและซื้อผลิตภัณฑสุขภาพไม

วาจะเปนเครื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง อวดอางสรรพคุณเกินจริง ตาม

แหลงตาง ๆ หรือตัวแทนบริษัทขายตรงท่ีมีการโฆษณาอวดสรรพคุณผลิตภัณฑเกินจริง โดยเฉพาะหากเปน

ผลิตภัณฑอาหาร ขอใหคิดสักนิดวาผลิตภัณฑอาหารไมใชยา จะไมไดชวยในการลดน้ําหนัก หรือลดสัดสวนเฉพาะ

จุด หรือชวยเปล่ียนสีผิวแตอยางใด แถมอาจไดรับความเส่ียงจากสารอันตรายท่ีผสมในอาหารนั้น ๆ ได หาก

จําเปนตองซื้อเครื่องสําอางควรซื้อจากรานคาท่ีมีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทยท่ีมีขอความบังคับครบถวน 

นอกจากนี้ ผูบริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีสงสัยวามีการจดแจงถูกตองหรือไม ผานชองทาง 

“Oryor Smart Application” และขอใหผูบริโภคแจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีสายดวน อย. 1556 

หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีพบการกระทําความผิดนั้น ๆ หรือแจงไดท่ีสายดวน  บก.ปคบ. 1135 เพื่อ

เจาหนาท่ีจะไดดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวด 

 

  

    กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   9 กรกฎาคม 2557   แถลงขาว 15  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 


	อย. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. ระดมสรรพกำลัง เชือดครั้งใหญ่บริษัทขายตรงและร้านขายส่ง
	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ผิดซ้ำซาก ทั่ว กทม.

