
 
 

ลุยไมเลิก อย. รวมกับ บก.ปคบ. จับกุมรานขายสงเครื่องสําอางรายใหญ ยานสําเพ็ง 

พบเครื่องสําอางผิดกฎหมาย ไมมีฉลากภาษาไทย ไมจดแจง ของกลางเพียบ! 

 
 ลุยตอไมเลิก อย. รวมกับ บก.ปคบ. ระดมสรรพกําลังกวาดลางผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ลาสุด 

บุกจับรานขายสง/ขายปลีกเครื่องสําอางรายใหญ “รานนิวโมเดอรน” ยานสําเพ็ง หลังผูบริโภครองเรียนขาย

เครื่องสําอาง ท่ีแสดงฉลากไมถูกตองจํานวนมาก ตรวจสอบพบผลิตภัณฑเครื่องสําอางไมวาจะเปนครีมบํารุงผิว 

ยาทาเล็บลิปสติก ฯลฯ นําเขาจากตางประเทศ ไมมีฉลากภาษาไทย และไมมีเลขจดแจง ขายสงใหลูกคาตาม

ตางจังหวัดยึดของกลางมูลคากวา 7 แสนบาท แจงขอหาท้ังจําคุกและปรับ เตือนผูคาในตางจังหวัดระวัง อยา

ตกเปนเหยื่อซื้อมาผลิตหรือขายตอ เพราะถือวากระทําผิดกฎหมายและจะไดรับโทษเชนเดียวกับผูขายสงดวย 

แนะผูบริโภคเลือกซื้อเลือกใชเครื่องสําอางท่ีมีฉลากภาษาไทย และมีการจดแจงตามกฎหมาย เพื่อจะไดไมเส่ียง

ตอผลิตภัณฑท่ีมีสารหามใช และหาตนตอผูกระทําผิดได หากพบผลิตภัณฑท่ีทําใหเกิดปญหาตอรางกาย 

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

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

ผบก. ปคบ. ,พ.ต.อ.ไพฑูรย คุมสระพรหม รอง ผบก. ปคบ. , พ.ต.อ.วุฒิชาติ เล่ือนสุคันธ ผกก.4 บก.ปคบ.,   

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

ความสงบแหงชาติ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการกวาดลางผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ี

จําหนายตามทองตลาด เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยไดคุณภาพมาตรฐาน  
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โดย อย. รุดสนองนโยบายดังกลาว และไดรวมมือกับตํารวจ บก.ปคบ. ในการตรวจจับแหลงผลิตและ                   

จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีกระทําผิดกฎหมายมาอยางตอเนื่อง และไดออกขาวเตือนใหสาธารณชนไดรับ

ทราบทุกครั้งท่ีมีการจับกุม เพื่อกําราบใหผูผลิต/ผูจําหนาย รูถึงโทษท่ีจะไดรับหากกระทําความผิด และ

ผูบริโภคสามารถปกปองตนเองไมซื้อไมใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ลาสุดหลังไดรับการรองเรียนจาก

ผูบริโภความีรานขายสงจําหนายเครื่องสําอางผิดกฎหมาย ยานสําเพ็ง ดังนั้น เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ท่ี

ผานมา อย. และตํารวจ บก.ปคบ.นํากําลังเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบรานคาขายสง/ขายปลีก ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางช่ือ “รานนิวโมเดอรน” ต้ังอยูท่ี 339 ถ.มังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กทม. ผลการ

ตรวจสอบพบเปนรานขายสงผลิตภัณฑเครื่องสําอางรายใหญ  สงใหลูกคาทางภาคเหนือ ใต และอีสาน สวน

ใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ ไมมีฉลากภาษาไทย ไมขออนุญาตจดแจงจาก อย. และแสดงฉลาก

ไมถูกตอง ทางเจาหนาท่ีไดยึดผลิตภัณฑผิดกฎหมายจํานวนมาก ท้ังครีมบํารุงผิว มาสค ยาทาเล็บ ลิปสติก 

น้ําหอม ฯลฯ ดังตัวอยางเชน  

- Muffin Love you long time 2199 ลักษณะเปนขวดแกวสเปรยในกลองกระดาษสีเขียว 

- LUIS VUITON VAPORISATEUR SPRAY ลักษณะเปนกลองกระดาษสีขาว (คละแบบ) 

- NCEKO MASK WHITE ORCHID REFINING FIRMING FACIAL ลักษณะเปนกลองกระดาษสี

น้ําตาล 

- Attraction Eau de Perfurm กลองกระดาษลายคละสี 

- Liceko Mask Facial กลองกระดาษคละรูปคละแบบ 

- Elizabeth Arden กลองกระดาษสีขาว 

- MISS ROSE กลองกระดาษสีขาว-ทอง คละแบบ 

- HAIR REMOVER กลองกระดาษสีเขียว ภายในขวดเขียว 

- Miracle Blossom กลองกระดาษส่ีเหล่ียม คละสี 

- Karusel กลองกระดาษส่ีเหล่ียม คละสี 

- Eternal Love กลองกระดาษส่ีเหล่ียมคละสี 

- 24 k Active Gold Aqua Soft mask Gold Powder เปนซองใส ผงสีทอง 

- ครีมฟาขาว ตลับสีฟา – ตลับสีขาว บรรจุซองพลาสติก 

- Clover Cat Snail Loose Powder กลองกระดาษสีชมพู 

- Coolchy เซรั่มบรรจุขวดในกลองกระดาษสีเงินคละสี 

- BEAUTY POINT กลองกระดาษสีขาว 

- ROLANJONA กลองกระดาษสีทอง 

- SPICE BOME กลองกระดาษสีแดง 

- Black Tea Classic กลองกระดาษคละสี   เปนตน 
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ท้ังนี้ เจาหนาท่ีไดยึดผลิตภัณฑเครื่องสําอางดังกลาวท้ังหมด มูลคากวา 7 แสนบาท และสงผลิตภัณฑ 

ตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับการดําเนินคดี ในเบ้ืองตนไดแจงขอหาผูกระทําผิด ดังนี้ 

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

จําท้ังปรับ 

2. ขายเครื่องสําอางท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตองและไมครบถวน มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับ

ไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 นอกจากนี้ เจาหนาท่ียังไดไปตรวจจับ “บริษัท ซิเนเต จํากัด” ต้ังอยูท่ี 65/1-2 ถ.เพชรอุทัย แขวง  

บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ตรวจพบผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีผิดกฎหมาย ไดแก 

 1. Shinete Giftset Cream 1 กลองประกอบดวย ครีมกลางวัน/Day Cream ขนาด 5 g. ตลับสีเงิน 

,ครีมกลางคืน/Night Cream ขนาด 5 g ตลับสีทอง , ครีมบํารุงผิว/Intensive Moisturizer Cream ขนาด   

10 g. ตลับสีชมพู และโฟมลางหนา/Cleansing Foam ขนาด 30 g. ตลับสีขาว จํานวน 3,080 ชุด 

 2. Shinete Night Cream (ไมมีฉลาก) ขนาด 5 g. ตลับสีทอง จํานวน 390 ตลับ 

พรอมท้ังพบฉลากกลอง Shinete Night Cream , ฉลากกลอง Shinete Intensive Moisturizer Cream 

และกระปุกพลาสติกเปลามีเศษคราบเนื้อเครื่องสําอางติดอยู ท้ังนี้ เครื่องสําอางท่ีตรวจยึดไดดังกลาวเมื่อทํา

การทดสอบดวยชุดทดสอบเบ้ืองตนแลว พบมีสารท่ีหามใชในเครื่องสําอาง ไดแก สารไฮโดรควิโนน , 

สารประกอบของปรอทและกรดวิตามินเอ ซึ่งสารท้ัง 3 ชนิดทําใหเกิดผลขางเคียงสูง หากสะสมในรางกายมาก

อาจ ทํ า ให เ สี ย ชี วิ ต ไ ด ซึ่ ง  อ ย .  จะนํ า ผ ลการทดสอบ ผ ลิตภัณฑ เ ค รื่ อ ง สํ าอ า ง ดั ง กล า ว  ส ง ใ ห

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อตรวจวิเคราะหยืนยันผลตอไป 

 สวนของการดําเนินคดีของบริษัท ซิเนเต  จํากัด เบ้ืองตนแจงขอหา ผูผลิต/นําเขา/ผูขาย 

เครื่องสําอางท่ีไมปลอดภัยในการใช มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา อย.ขอเตือนมายังผูขายผลิตภัณฑเครื่องสําอางท้ังในกรุงเทพฯ                   

และตางจังหวัด ตองปฏิบัติตามกฎหมาย อยาทําใหผูบริโภคตองไดรับอันตรายจากการใชผลิตภัณฑท่ีมีความ

เส่ียงเด็ดขาด และขอใหผูท่ีจะส่ังซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางใดๆ มาจําหนายตอ ขอใหตรวจสอบกอนวา

ผลิตภัณฑนั้นมีการขออนุญาตจดแจงถูกตองตามกฎหมายและมีการแสดงฉลากถูกตองหรือไม อยาสงเสริม

อุดหนุนผูผลิตท่ีไมมีจริยธรรม ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม พรอมกันนี้ขอเตือนประชาชนหากตองซื้อ

เครื่องสําอางควรซื้อจากรานคาท่ีมีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทยท่ีมีขอความบังคับครบถวน ไดแก ช่ือและ

ประเภทผลิตภัณฑ เลขท่ีใบรับแจง 10 หลัก สวนประกอบท้ังหมด วิธีใช ช่ือและท่ีต้ังแหลงผลิต วันเดือนปท่ี

ผลิต ปริมาณสุทธิ และคําเตือน (ถามี) หากเปนเครื่องสําอางลักลอบนําเขา ไมแสดงฉลากภาษาไทย อาจไดรับ

อันตรายจากการใช รวมท้ังไมสามารถหาผูผลิต/ผูจําหนายมารับผิดชอบหากเกิดความผิดปกติหรือเกิด

ผลขางเคียงตอรางกาย และขอใหผูบริโภคแจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายท่ีสายดวน อย.1556 หรือ

สายดวน บก.ปคบ. 1135 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทุกจังหวัดท่ีพบปญหา เพื่อจะไดตรวจสอบและ

จับกุมผูกระทําผิดอยางเขมงวด 

 

กองพัฒนาศักยภาพผบริโภค วันที่ 29 กรกฎาคม  2557  ขาวแถลง 17 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 


