
  

อย. รวมกับ บก.ปคบ และ สสจ.ปทุมธานี บุกจับแหลงจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารลดความอวน 

ผิดกฎหมาย ยึดของกลางมูลคากวา 5 ลานบาท 

 

จากการรองเรียนผลิตภัณฑลดความอวน “PAYA SLIM PLUS” ท่ีมีการโฆษณาและขายผานทางเฟซบุก 
อยางตอเนื่อง และตรวจพบสารไซบูทรามีน อย. จึงรวมกับ บก.ปคบ. และ สสจ.ปทุมธานี ทําการสืบสวนขยายผลไปยัง
พ้ืนท่ี จ.ปทุมธานี พบวามีการแสดงฉลากผลิตภัณฑระบุเลขสารบบอาหารและทะเบียนยาอยูบนกลองเดียวกัน จึงไดยึด
ของกลางจํานวนมาก มูลคากวา 5 ลานบาท เตือนผูประกอบการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หากตรวจพบการ
กระทําผิดจะถูกดําเนินคดีอยางหนัก มีโทษท้ังจําและปรับ สวนผูบริโภคสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาและเลข
สารบบอาหาร รวมท้ังผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนไดทาง Oryor Smart Application เพ่ือความปลอดภัยกอนตัดสินใจซ้ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.ประพนธ อางตระกูล  
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีม
โดย พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ชนันนัทธ สารถวัลยแพศย  ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน 
พ.ต.ท.จตุรงค ผลเกิด รอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ต.เกียรติคุณ การะเกษร สว.กก.4 บก.ปคบ. และเจาหนาท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แถลงขาวตอส่ือมวลชนวา จากนโยบายรัฐบาลในการหาแนวทางแกไขปญหา
ของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการสั่งซ้ือสินคา รวมท้ังการกระทําความผิดอาญาอ่ืนทางอินเทอรเน็ต                 
เพ่ือคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2559 - 2560 พบขอมูลวามีการสั่งซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS ทางเฟซบุก เชน Parichat wichain payaslimplus , PAYA Slimplus 
Thailand ซ่ึงมีการระบุเลขสารบบอาหาร อย. 13-1-09849-1-0178 และเลขทะเบียนยา G 493/56 หรือ G 567/51 
ตอมากรมวิทยาศาสตรการแพทยไดแจงเตือนภัยทางเว็บไซต www.tumdee.org/alert วาผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
PAYA SLIM PLUS เลขสารบบอาหาร อย. 13-1-09849-1-0178 ผูจําหนาย payaherb เลขท่ี 263/166 หมูบานภูมิศิริ  
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
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ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซ่ึงเปนยาแผนปจจุบันท่ีไดยกเลิกทะเบียนตํารับยาแลว อย. และ บก.ปคบ.       
จึงไดสืบสวนขยายผล พบวา สถานท่ีดังกลาวเปนท่ีตั้งของ บริษัท พญา เฮลตี้ กรุป จํากัด ซ่ึงเปนสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS ขณะท่ีเขาตรวจสอบพบผลิตภัณฑระบุเลขสารบบอาหาร และเลขทะเบียนยา
ของผูรับอนุญาตรายอ่ืนบนกลองผลิตภัณฑเดียวกัน โดยมี นาย สุธี อาจดี เปนผูนําการตรวจคนพบผลิตภัณฑเสริม
อาหารชนิดตางๆ ท่ีโฆษณาลดน้ําหนักจํานวนมาก ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลิตภัณฑ PAYA SLIM PLUS มีการแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-09849-1-0178 และเลขทะเบียนยา   
G 493/56 บนกลองผลิตภัณฑเดียวกัน จํานวน 4 กลอง 

- ผลิตภัณฑ PAYA Dietary Supplemant Product มีการแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-22459-5-0017 
และเลขสารบบอาหาร 13-1-15250-2-0023 บนกลองผลิตภัณฑเดียวกัน จํานวน 11,640 กลอง 

- แคปซูลสีชมพูบรรจุในแผง Blister จํานวน 7,000 แผง 
- เม็ด Soft gel สีสมบรรจุในแผง Blister จํานวน 500 แผง 
- ผลิตภัณฑ Paya dietary supplement product บรรจุในซองสีน้ําตาล เลขสารบบอาหาร 13-1-15250-

2-0023 จํานวน 149 ซอง 
- ผลิตภัณฑ ซีเนลลา เอ็กซตรา สเลน (ZnellaXtraSlen) จํานวน 61 กลอง 
- Logo กลองผลิตภัณฑ Paya (ขนาดใหญ) จํานวน 1 ชิ้น  
- สบูมะละกอ Paya soap (Finish Product) เลขจดแจง 10-1-5714829 จํานวน 446 กลอง 
- สบูกอนสีขาว ปมตรา PAYA จํานวน 530 กอน 
- กลองบรรจุภัณฑ สบูมะละกอ Paya soap จํานวน 1,772 ชิ้น เปนตน 
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เจาหนาท่ีไดยึดของกลางและสงตรวจวิเคราะหท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมมูลคาของกลางกวา 5 ลานบาท 
สวนผลดําเนินคดี ในเบื้องตนแจงขอหา ดังนี้ 
 1. จําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 
 2. จําหนายอาหารปลอม มีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน - 10 ป และปรับตัง้แต 5,000 - 100,000 บาท 

 3. เครื่องสําอางท่ีแสดงวาเปนเครื่องสําอางท่ีไดจดแจงไวซ่ึงมิใชความจริง มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 4. เครื่องสําอางท่ีใชฉลากแจงชื่อผูผลิต ผูนําเขา หรือแหลงผลิตท่ีมิใชความจริง มีโทษจําคุกไมเกิน 
3 เดือน หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ท้ังนี้อาจมีขอกลาวหาอ่ืนซ่ึงอาจจะมีโทษมากข้ึน หากตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) หรือยาแผน
ปจจุบันอ่ืน จะถือวาเปนการจาํหนายอาหารไมบริสุทธิ์ มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

อย.จึงขอแจงเตือนผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมาย การนําเลขสารบบอาหารและเลขทะเบียนยาของ
ผูอ่ืนมาใชจัดเปนอาหารและยาปลอม จะไดรับโทษอยางหนัก และการขายยาผานอินเทอรเน็ตถือวาผิดกฎหมาย เพราะ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีขอกําหนดชัดเจนเรื่องสถานท่ีขายยาวาตองไดรับอนุญาต เพราะยาไมใชสินคา
ท่ัวไป และไมมีการอนุญาตใหขายยาทางสื่อออนไลน การซ้ือจึงตองไดรับคําแนะนําท่ีถูกตองจากเภสัชกรโดยตรง 
นอกจากนี้จะถือวามีความผิดฐานโฆษณาดวย หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดี มีโทษหนักท้ังจําและปรับ ในสวนของ
ผูบริโภคสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาและเลขสารบบอาหาร รวมท้ังผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ ไดทาง Oryor Smart 
Application เพ่ือความปลอดภัยกอนตัดสินใจซ้ือ หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จําหนาย ผลิตภัณฑลดความ
อวนในรูปแบบตาง ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขอใหแจงมาไดท่ีสายดวน อย. 1556 หรือรองเรียนผาน Oryor Smart 
Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ัวประเทศ หรือ สายดวน บก.ปคบ 1135 เพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทํา
ผิดอยางเขมงวด 
 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค  16 สิงหาคม 2560  แถลงขาว 20 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 


