
                                                             
 
 
 

ต ำรวจสอบสวนกลำงร่วม อย. บุกทลำยโกดงัสินค้ำปลอมยี่ห้อดัง  
และสินค้ำผิดกฎหมำยจ ำนวนมำก มูลค่ำของกลำงกว่ำ 30 ล้ำนบำท 

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ 

เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ธรากร  เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปอท. รรท. 
รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ., ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นพ.ไพศาล  
ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกัน
แถลงผลการปฏิบัติงานกรณีบุกทลายโกดังพบสินค้าปลอมยี่ห้อดังและสินค้าผิดกฎหมายจ านวนมาก โดยลวงขายผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจยึดของกลาง 142 รายการ มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจ านวนมากว่า พบการจ าหน่ายเครื่องส าอางยี่ห้อดัง, ผลิตภัณฑ์ยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องผลิต
ออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, ชุดตรวจเลือดปลายนิ้ว ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมและด้อยคุณภาพ ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ชื่อดังเป็นจ านวนมาก จึงท าการสืบสวนจนทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าว โดยพบเป็นสินค้า
ที่ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศจีนและน ามาเก็บซ่อนอยู่ที่โกดังแห่งหนึ่งในเขต อ.คลองหลวง ปทุมธานี เพ่ือน ามารอ
กระจายจัดส่งให้กับลูกค้า มีการลงโฆษณาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังกว่า 10 ร้านค้า ต่อมาในวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมกับ อย.น าหมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าปิดล้อมตรวจค้นพ้ืนที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี จ านวน 2 จุด ได้แก่ 1. โกดังเก็บสินค้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบ น.ส. ก.
(สงวนชื่อและนามสกุลจริง) สัญชาติจีน แสดงตนเป็นเจ้าของกิจการ พบสินค้า จ าพวกเครื่องมือแพทย์ (เครื่องวัด
ออกซิเจนปลายนิ้ว, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องวัดความดัน, ชุดตรวจเลือดปลายนิ้ว ), เครื่องส าอาง
ยี่ห้อดัง (เซรั่มฉีดผมนีโอแฮร์) และเครื่องส าอางที่ไม่ได้มีการจดแจ้งประเภท ประเภทบ ารุงผิวหน้าผิวตัว, ช าระล้างหน้า
และตัวมีทั้งสบู่เหลวและก้อน, แชมพู, ยาสีฟัน, ท าความสะอาดเส้นผมและบ ารุงเส้นผม, ฟอกสีฟัน และผลิตภัณฑ์ยา 
(ครีมเคาน์เตอร์เพน, แผ่นแปะแก้ปวดตราเสือ) และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไม่ขึ้นทะเบียน จ านวนมาก มูลค่ารวมกว่า  
30 ล้านบาท, 2. บ้านไม่ทราบเลขที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  มี นาย ข. (สงวนชื่อและนามสกุลจริง) สัญชาติจีน  
แสดงตนเป็นเจ้าของกิจการ โดยจุดดังกล่าวเป็นจุดรับและน าสินค้าจากโกดังมาบรรจุ และจัดส่งไปยังลูกค้าที่สั่งซื้อ  
พบคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือกว่า 60 เครื่อง จึงตรวจยึดของกลางน าส่งพนักงานสอบสวน  
กก.4 บก.ปคบ.ด าเนินคดีตามกฎหมาย  

เบื้องต้นกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดตำม  
1. พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510   

1.1. ฐาน “ขายยาปลอม” ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาท   
1.2. ฐาน “ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

2. พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ.2535  
2.1. ฐาน “ขายเครื่องส าอางปลอม” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
2.2. ฐาน “ขายเครื่องส าอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
2.3. ฐาน “ขายเครื่องส าอางท่ีมิได้จดแจ้ง” ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
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3. พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง” ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
4. พระรำชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ. 2562 ฐาน “ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาต” ต้องระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่าวตอนท้ายว่า ขอย้ าเตือนผู้บริโภคให้
ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบัน อย. ไม่อนุญาตให้ขายยา
ทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากการซื้อยาออนไลน์มีอันตราย เสี่ยงต่อการได้รับยาปลอม ไม่ทราบแหล่งผลิต ไม่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย ท าให้สูญเสียเงินไปโดยไม่สามารถรักษาโรคได้ จึงไม่ควรซื้ออย่างเด็ดขาด ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางหากพบว่าสินค้าที่ขายมีราคาถูกกว่าปกติหรือมีของแถมจ านวนมาก  ให้ระวังว่าท่านก าลังเสี่ยงต่อการได้      
ของปลอม ของไม่มีคุณภาพ ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้ หรืออันตราย และส าหรับเครื่องมือแพทย์ก็ควรเลือกซื้อจาก
สถานที่ที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ ไม่ควรเน้นสินค้าราคาถูกที่ขายทางสื่อออนไลน์ เพราะอาจได้เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้
คุณภาพ แปลผลหรือแสดงผลไม่ตรงตามจริง ส่งผลเสียต่อผู้ใช้ได้ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน อีกประเด็นส าคัญที่ขอเตือน
ผู้บริโภค คือไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น แผ่นแปะสะดือลดน้ าหนัก แผ่นแปะเท้ารักษาโรค  
เพ่ิมการไหลเวียน สมุนไพรทาหน้าอกหรือทาอวัยวะเพศชายเพ่ือเพ่ิมขนาด ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่หลอกลวง ใช้ไม่ได้ผล
ตามที่โฆษณาหลอกลวง ฉะนั้นจึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งนี้หากพบแหล่งผลิตหรือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ผิดกฎหมายหรืออาจไม่ปลอดภัยในการบริโภค ขอให้แจ้งเบาะแสร้องเรียนมาได้ที่  
สายด่วน อย. โทร. 1556 อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th  หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

 
พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ. ฝากความห่วงใยมายังพ่ีน้องประชาชนว่าระมัดระวังและไตร่ตรองให้

รอบคอบ อย่าหลงซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพียงเพราะเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดและหลงเชื่อการ
โฆษณา  และขอเน้นย้ ากับผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางแพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส และทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายว่าอย่าน า
สินค้าที่ผิดกฎหมายมาจ าหน่ายหรือหลอกลวงผู้บริโภคโดยเด็ดขาด หากพบจะด าเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด  
ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระท าความผิดกฎหมายในลักษณะอ่ืนใด  สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ.1135 หรือ  
เพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคได้ตลอดเวลา 

************************************ 
วันที่เผยแพร่ข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2565 แถลงข่าว 17 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

“การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 


