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ต ำรวจสอบสวนกลำง ร่วม อย. บุกค้นโกดัง 2 แห่ง ย่ำนบำงกะปิ ลักลอบน ำเข้ำชุดตรวจ ATK 
หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลำยน้ิว เทอร์โมมิเตอร ์

และผลติภัณฑ์น้ ำยำล้ำงจำนและซักผ้ำ มูลค่ำของกลำงกว่ำ 5,000,000 บำท  
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564 กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., 

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ส ำเริง อ ำพรรทอง, 
พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สำรถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ.,  พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลำบ ผกก. 4 บก.ปคบ. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) โดย นพ.ไพศำล ดั่นคุ้ม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ  
ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทนรองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ร่วมกันแถลงผลกำรปฏิบัติงำน กรณีบุกตรวจค้นโกดัง 2 แห่ง ย่ำนบำงกะปิ ลักลอบ
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ได้แก่       ชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหำเชื้อโควิด 19) หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจน
ปลำยนิ้ว เทอร์โมมิเตอร์ และผลิตภัณฑ์น้ ำยำล้ำงจำนและซักผ้ำ  มูลค่ำของกลำงกว่ำ 5,000,000 บำท 

สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ท ำให้มีผู้ฉวยโอกำสลักลอบจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สุขภำพที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช 
ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชำวนำศัย รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ. มีควำมห่วงใยในควำม
ปลอดภัยของ   พี่น้องประชำชนที่อำจได้รับอันตรำยจำกของปลอมหรือของที่ไม่ได้มำตรฐำนดังกล่ำว จึงได้สั่งกำรให้ 
พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลำบ ผกก.4 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงต่อเนื่อง  

ในวันที่ 2 ตุลำคม 2564 เจ้ำหน้ำที่กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (บก. ปคบ.) ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) สืบสวนเส้นทำงขบวนกำร
ลักลอบน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย จนสำมำรถขยำยผลทรำบว่ำ มีกำรลักลอบน ำเข้ำชุดตรวจ ATK และ
หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ไปเก็บไว้ทีโ่กดังสินค้ำ 2 แห่ง ย่ำนบำงกะปิ จึงเข้ำตรวจค้นพบของกลำงเป็นจ ำนวน
มำก ดังนี้ 

1. เครื่องมือแพทย์ ได้แก่  
 ชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจหำเชื้อโควิด 19) ยี่ห้อ NEWGENE COVID-19 antigen detection kit 

แบบซอง และแบบกล่อง 1,425 ชุด 
 หน้ำกำกอนำมัยรอบรรจุ ที่หน้ำกำกมีตัวอักษร “KSG MASK”, หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์

ส ำเร็จรูป ยี่ห้อ G Lucky, หน้ำกำกอนำมัยชนิด N95 (Surgical Mask) ปลอมยี่ห้อ 3M, หน้ำกำกอนำมัยชนิด N95 
(Particulate Respirator Fight the Virus) ปลอมยี่ห้อ 3M และไม่ระบุยี่ห้อ และกล่องบรรจุภัณฑ์เปล่ำ รวมกว่ำ 
350,000 ชิ้น 

 ชุดกำวน์ (Isolation Gown) และ PPE ยี่ห้อ Heng De และ Shengxinhong 8,000 ชุด 
 เครื่องวัดปริมำณออกซิเจนปลำยนิ้ว ยี่ห้อ Lk87 และไม่ระบุยี่ห้อ 3,003 ชิ้น 
 เทอร์โมมิเตอร์ ยี่ห้อ HK3+ และไม่ระบุยี่ห้อ 1,870 ชิ้น 

2. วัตถุอันตรำย ได้แก่ 
 ป้ำยห้อยคอกันไวรัส (Virus shut out) 16,000 ชิ้น  
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 ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนใช้กับเครื่องล้ำงจำน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรซักผ้ำในระดับอุตสำหกรรม        
กว่ำ 100 แกลลอน 

จึงท ำกำรตรวจยึดของกลำงทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 5,000,000 บำท และน ำส่งพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินคดี          
ตำมกฎหมำยและสืบสวนขยำยผลหำตัวผู้ร่วมขบวนกำรต่อไป เบื้องต้นกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดดังนี้  

1. พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฐำน น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้
จดทะเบียนสถำนประกอบกำร, น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ปลอม, ขำยเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินเทคโนโลยี 
และขำยเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด ต้องระวำงโทษสูงสุดจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 
1,000,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

2. พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐำน น ำเข้ำวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 โดย
มิได้ขออนุญำต, น ำเข้ำวัตถุอันตรำยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน และน ำเข้ำวัตถุอันตรำยที่มีกำรแสดง
ฉลำกไม่ถูกต้อง ต้องระวำงโทษสูงสุดจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

พล.ต.ต.อนันต์ นำนำสมบัติ ผบก.ปคบ. ฝำกควำมห่วงใยมำยังพี่น้องประชำชน ในสถำนกำรณ์             
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ควรใช้ควำมระมัดระวังในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ควรเลือกซื้อ
จำก    ร้ำนขำยยำ หรือร้ำนขำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ หรือร้ำนค้ำที่เชื่อถือได้ ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบกำรได้รับ
อนุญำตกับเว็บไซต์ อย. ก่อน และขอเตือนผู้ที่ลักลอบจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญำต ให้หยุด
กำรกระท ำดังกล่ำวทันที หำกตรวจพบจะด ำเนินคดีถึงที่สุด เพรำะท่ำนก ำลังท ำให้ผู้ป่วยโควิด หรือผู้ที่ต้องกำรใช้
เครื่องมือแพทย์ดังกล่ำวได้รับควำมเสี่ยงจำกกำรแปลผลที่ผิดพลำด เสียโอกำสได้รับกำรรักษำที่ถูกต้อง หำกพี่น้อง
ประชำชนพบเห็น   กำรกระท ำควำมผิด สำมำรถแจ้งได้ที่ สำยด่วน ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค 

ภญ.สุภัทรำ บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ด้ำนสำธำรณสุข รักษำรำชกำรแทน 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ อย. และ บก. ปคบ. จะด ำเนินกำรเชิงรุก ทั้ง          
กำรเฝ้ำระวังและปรำบปรำมผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำยอย่ำงเข้มข้นเช่นนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชำชน
ม่ันใจว่ำชุดตรวจโควิด หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ถุงมือทำงกำรแพทย์ แอลกอฮอล์เจล และผลิตภัณฑ์สุขภำพ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ที่ท่ำนใช้มีคุณภำพและควำมปลอดภัย รองรับนโยบำยผ่อนคลำยสถำน
ประกอบกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถยกระดับมำตรกำรควำมปลอดภัย (COVID Free Setting) ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพต่อไป ส ำหรับผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนใช้กับเครื่องล้ำงจำน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรซักผ้ำในระดับ
อุตสำหกรรมส่วนมำกจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 เนื่องจำกมีส่วนประกอบของสำรเคมีที่มีค่ำควำมเป็นด่ำงสูง 
อำจเกิดอันตรำยต่อผู้ใช้ จึงต้องมีกำรประเมินควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพจำก อย. ก่อนจึงจะขำยได้ ก่อนซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ขอให้ผู้บริโภคเลือกจำกสถำนที่ขำยที่เป็นหลักแหล่งน่ำเชื่อถือ โดยเฉพำะชุดตรวจโควิดจะต้อง
เป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญำตจำก อย. แล้วเท่ำนั้นเพื่อป้องกันกำรแสดงผลท่ีผิดพลำด ให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำนฉลำก
และตรวจสอบเลข อย. ทำงเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือไลน์ @FdaThai 
และหำกพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่ำจะผิดกฎหมำย สำมำรถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำยด่วน อย. 1556 หรืออีเมล
1556@fda.moph.go.th 

************************************ 
วันที่เผยแพร่ขำ่ว 8 พฤศจิกำยน 2564  แถลงข่ำว 6 / ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
“การแถลงขา่วในครัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 
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