
การสรางการรับรูเพื่อปองกันไมใหประชาชนถูกหลอกลวง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
๑. รูปแบบกลโกงของธุรกิจแชรลูกโซ การลงทุนใน
ทองคํา การชักชวนทําธุรกิจทองเที่ยว การชักชวน
ระดมทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ธุรกิจฌาปณ
กิจศพ ฯลฯ 

    ทําความเขาใจความแตกตางธุรกิจ ขายตรงกับธุรกิจแอบแฝง
แชรลูกโซ เพ่ือจะไดระมัดระวังตนเองไมใหตกเปนเหย่ือ 
    ความแตกตางของธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแอบแฝงแชรลูกโซน้ัน
มีสวนท่ีแตกตางกันอยูมาก แตผูบริโภคสวนใหญจะมองแตเพียง
การนําเสนอรูปแบบธุรกิจ หรือจดจําคําพูดท่ีคุนหู เขาใจงายวา 
“ขายตรง” จึงทําใหมีความสับสนและเขาใจผิด ซ่ึงวิธีการแยกแยะ
ความแตกตางของธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแอบ แฝงแชรลูกโซ 
สังเกตไดจาก 

๑. คาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก  
- ธุรกิจขายตรง มีคาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกเร่ิมตน

ธุรกิจใชทุนตํ่าซ่ึงจะรวมคา สมัครสมาชิกและคูมือการดําเนินธุรกิจ  
- แชรลูกโซ คาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใชเงินลงทุนสูง 

โดยมักจะถูกหลอกใหจาย คาฝกอบรมและใหส่ังซ้ือสินคามาก
เกินไป  

๒. สินคา  
- ธุรกิจขายตรง สินคามีคุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพ

ความพอใจ และมีนโยบายเปล่ียนหรือคืนสินคา  
- แชรลูกโซ สินคามักมีคุณภาพตํ่า ไมมีนโยบายรับสินคา

กลับคืน  
๓. การจายผลตอบแทน 
 - ธุรกิจขายตรง รายไดและตําแหนงมาจากยอดการขายสินคา  
- แชรลูกโซ ตําแหนงสามารถซ้ือไดจากเงินท่ีลงทุน ร่ํารวยได

ผูบริโภคทุกคนจึงควรศึกษาขอมูลในเร่ืองดังกลาว หากมีผู
มาชักชวนใหประกอบธุรกิจ หากไมแนใจควรสอบถาม
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะไมตกเปนเหย่ือถูก
หลอกลวง สูญเสียเงินทองให ปวดใจ ท้ังน้ี ในสวนของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ก็ไดมีการปรับปรุง แนวทางการควบคุมธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรงใหรัดกุมมากข้ึน และใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันดวยการกําหนดบทลงโทษสําหรับ
ผูประกอบการใหรุนแรงข้ึน เพ่ือปองกันการเอาเปรียบ
ผูบริโภค โดยบทกําหนด โทษไดกําหนดใหเพ่ิมโทษของ
ธุรกิจขายตรงเพ่ิมข้ึนเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบกับประชาชน ในวงกวางมากและรุนแรง โดย
ธุรกิจขายตรงใดท่ีไมจดทะเบียนจะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และมี
คาปรับรายวันหากยังฝาฝนปรับไมเกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตอวัน เพ่ิมข้ึนจากวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



๒ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
เร็วแตธุรกิจไมย่ังยืน เนนการหาสมาชิกใหม  

๔. วิธีการประกอบธุรกิจ 
 - ธุรกิจขายตรง มีตัวแทนขายตรง หรือผูจําหนายอิสระท่ีขาย

สินคาเพ่ือสรางรายไดปฏิบัติ ตามกฎระเบียบท่ีเขมงวดของบริษัท  
- แชรลูกโซ เนนการหาสมาชิกใหม โดยไมสนใจการขายสินคา 

หรือบริการหลังการขาย 
๒. อาหารเสริมในสื่อโซเชียล 

อาหารเสริมท่ีตองระวังเปนพิเศษ แบงเปน ๓ กลุม 
ไดแกกลุมลดความอวน กลุมเพ่ิมความขาว ขนาด
หนาอก และกลุมเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ โดย
ผลิตภัณฑกลุมน้ีมักจะแสดงช่ือไมตรงกับท่ีจดแจงไว
กับ อย. มีสารตองหามปนเปอน และแสดงฉลาก
อวดอางสรรพคุณเกินจริง นอกจากน้ี ผูผลิตมักอางวา
เปนสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย ผูซ้ือบริโภค 
แลวก็เห็นผลจริงเน่ืองจากผลิตภัณฑมีสวนผสมของยา
ปนอยู แตหากบริโภคเปนเวลานานอาจเกิดการสะสม 
ซ่ึงเปนตนเหตุของมะเร็งและกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต
ได 

หลักการท่ีผูบริโภคควรใชพิจารณาวาอาหารเสริมหรือครีมน้ันมี
สารอันตรายปนเปอน หรือไม มีดังน้ี 

๑ .ต องเข าใจว าผลิตภัณฑอาหาร เสริมไม ใช ยา และ
สวนประกอบของอาหารเสริมตองไมใชยา ดวย ใชรักษาโรคไมได 
แตพบวาอาหารเสริมท่ีวางขายท่ัวไปเกือบท้ังหมดมักอวดสรรพคุณ
วารักษาโรคได เชน ลดความอวน เพ่ิมหนาอก เพ่ิมความขาว เพ่ิม
สมรรถภาพทางเพศ ซ่ึงถือวาเปนการอางสรรพคุณยา 

๒. หากสงสัยผลิตภัณฑใด เบ้ืองตนใหตรวจสอบจากเว็บไซด 
www.fda.moph.go.th ในหัวขอ “สืบคนขอมูลผลิตภัณฑ”โดย
นําเลขทะเบียน อย.ท่ีอยูบนฉลากมาตรวจสอบวาช่ือท่ีจดแจงไวกับ 
อย. ตรงกับท่ีปรากฏบนฉลากหรือไม 

๓. อาหารเสริมไมใชยา จึงไมสามารถออกฤทธ์ิใหเห็นผลได
ทันทีท่ีรับประทานเขาไป หากอาหารเสริมตัวใดท่ีรับประทานแลว
เกิดปฏิกิริยาหรืออาการภายใน ๓๐ นาที ใหสันนิษฐานวามีการ
แอบใส ยาอันตรายเปนสวนผสม ท้ังน้ีผูบริโภคไมควรซ้ือสินคาตาม
แผงลอย เพราะหากเกิดปญหาแลวอาจไมสามารถสืบหา ผูกระทํา
ผิดได และท่ีสําคัญหากใชแลวเกิดปญหา ควรดําเนินการแจงความ

บทลงโทษตามกฎหมาย การโฆษณาผานเว็บไซตโดย
อวดอางสรรพคุณเกินจริง หรือใชขอความอันเปนเท็จ 
โฆษณาเอาเปรียบผูบริโภค ถือเปนการกระทําผิด พรบ. 
คุมครองผูบริโภค เร่ืองแนวทางการโฆษณาสินคาฯ มีโทษ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ และอาจเขาขายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
ดวย กรณีสินคาไมมีฉลากภาษาไทย ไมมีเลขจดแจง อย. 
โทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และกรณีผลิตภัณฑใสสาร
ตองหาม ไมปลอดภัยตอผูบริโภค มีโทษจําคุก ๕ ป 



๓ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
ลงบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 
๓.การซื้อของออนไลน   ถาหากผูบริโภคโดนโกงในกรณีซ้ือของออนไลนแลวไมไดรับของ มี

วิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
วิธีที่ ๑ ดําเนินการดวยตนเอง 
๑. ใหผูซ้ือทําการแคปหรือถายภาพหนาจอเว็บไซตน้ัน 

รวมท้ังจดบันทึกช่ือเว็บไซต โดยใหเห็นการสนทนาซ้ือขาย หนาตา
ผูขาย และหลักฐานการตกลงซ้ือขายท้ังหมด นําไปแจงความลง
บันทึก ประจําวันไวท่ีโรงพัก  

๒. นําใบแจงความ สแกนสงใหผูดูแลเว็บน้ันๆ เพ่ือจะขอ
เลขท่ี IP ของสมาชิกผูขาย  

๓. เม่ือไดขอมูลมาก็จะนําไปสูการตามจับ โดยใชใบแจงความ
และขอใหเจาหนาท่ีตํารวจชวย ในการคนหาท่ีอยูของผูกระทําผิด 
คําแนะนําเพ่ิมเติม ผูซ้ือสามารถสืบจากเลขบัญชีของผูขายวาเปน
ผูใด โดยโทรไปท่ีธนาคาร 

วิธีท่ี ๒ รวบรวมหลักฐานให กองปราบปรามการกระทําผิด
เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

๑. เตรียมหลักฐานการชําระเงิน เลขบัญชีท่ีโอนเงินไป 
หลักฐานการสนทนาระหวางผูซ้ือ และผูขาย เบอรโทรศัพท หรือ
หมายเลขพัสดุ  

๒. แจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจ โรงพักทองท่ีท่ีโอนเงิน เพ่ือ
ลงบันทึกประจําวัน และออกใบแจงความเพ่ือดําเนินคดี 

๓..นําใบแจงความ หลักฐานการโอนเงิน และ สําเนาบัตร

ความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๓ 
ป หรือ ปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อายุ
การแจงความไมเกิน ๓ เดือนหลังที่ถูกโกง ผูเสียหายตอง
รีบแจงความดําเนินคดี 



๔ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
ประชาชนของผูเสียหาย ขอมูลผูขาย สงถึงผูดูแลเว็บไซตเพ่ือขอ 
 ip address  

๔. รวมรวบหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมด มาย่ืนกับเจาหนาท่ี
กองบังคับการปราบปรามการกระ ทําความผิดเ ก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน ๔ ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักส่ี 
กทม. ๑๐๒๑๐หากอยูตางจังหวัดหรือไมสะดวกสงเอกสาร 
สามารถสงเอกสารมาทางไปรษณียไดเชนกัน 

๔.การจัดฟนเถื่อน  
    ป จ จุ บั น มี ก ลุ ม ค น เ ห็ น แก ไ ด จํ า น วน มา ก  
หาประโยชนจากความไมรูของเด็กวัยรุน ลักลอบขาย 
สินคาอุปกรณจัดฟนเถ่ือนและรีเทนเนอรเถ่ือนทางส่ือ
สังคมออนไลนโพสตโฆษณาและชักชวนใหจัดฟน
แฟช่ัน โดยโฆษณาวาใชเคร่ืองมือเหมือนท่ีทันตแพทย
ใชแตราคาถูกกวาเยอะ มีประกาศรับสอนการจัดฟน
แฟช่ัน มีบริการรับพิมพฟนถึงบาน มีการสงเคร่ืองมือ
จัดฟนท่ีทําเสร็จแลวไปใหถึงบานทางไปรษณีย และ
สามารถ ส่ังซ้ืออุปกรณจัดสงไดท่ัวประเทศ บางแหง
ต้ังช่ือรานใชคําวา lab ตอทายใหดูนาเช่ือถือเหมือน
เปนรานท ำ เคร่ืองมือจัดฟนใหทันตแพทย ซ่ึงมักพบ
ร าน จัดฟ นแบบ น้ีตามตลาดนัด แหล ง ชุมชน 
หางสรรพสินคา ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด มีเด็ก
วัยรุนเขาไปใชบริการหนาแนน 

โดยท่ัวไปการจัดฟนแฟช่ันมีอยู ๒ รูปแบบหลักๆ คือ การใส
แบบติดแนนและการใสแบบถอดได มีท้ังแบบอุปกรณเสริมเปน
ลวดรอยลูกปดหลากสีและการใชอุปกรณรีเทนเนอรเหมือนท่ีทันต
แพทยใช แตไมวาจะเปนการจัดฟนแฟช่ันในรูปแบบใดก็ตาม  
ลวนมีอันตรายตอรางกายท้ังส้ิน เพราะปกติผูจัดฟน ก็มีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดภาวะเหงือกอักเสบและฟนผุไดสูงกวาคนท่ัวไปอยูแลว 
เน่ืองจากทําความสะอาดฟนไดยากกวา ผู จัดฟนจึงตองดูแล
สุขภาพชองปากเปนพิเศษ แตการจัดฟนแฟช่ันน้ันใชอุปกรณและ
เคร่ืองมือท่ีไมไดมาตรฐาน และกระทําโดยบุคคลท่ีไมมีความรูดาน
ทันตกรรม จึงถือวาอันตรายมากข้ึนไปอีก 

การจัดฟนแฟช่ันอันตรายอยางไร? 
๑. อันตรายจากข้ันตอนการทํา เน่ืองจากวัสดุอุปกรณท่ีใชไม

สะอาด เชน ผูทําไมไดใสถุงมือ ไมมีการลางมือดวยนํ้ายาฆาเช้ือ
กอนทํางาน ถาดพิมพฟนใชแลวไมไดลาง ไมมีการฆาเช้ือใดๆ ฯลฯ 
จึงอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของโรคติดตอหรือกอใหเกิดการ

การจัดฟนไม ได มีไว เ พ่ือความเทหรือเปนแฟช่ัน 
เคร่ืองมือจัดฟนและรีเทนเนอรเปนอุปกรณ ทางทันตกรรม 
ไมใชเครื่องประดับ แตมีไวสําหรับผูท่ีมีความจําเปนตองจัด
ฟน เชน ผูท่ีมีฟนเกหรือซอนมาก ทําความสะอาดฟนไดยาก 
ผูท่ีมีฟนหางมาก ดูเสียบุคลิกภาพ และผูท่ีมีปญหาการสบ
ฟนผิดปกติ เชน ฟนบน หรือฟนลางย่ืน ทําใหเค้ียวอาหาร
ไมสะดวก ซ่ึงการจัดฟนตองทําโดยทันตแพทยเทาน้ัน 
เพราะการใสเคร่ืองมือ อยางไมถูกหลักการจะนํามาซ่ึง
ผลเสียรายแรงหลายประการ ดังน้ัน การลักลอบจัดฟน
แฟช่ัน หรือการทํารีเทนเนอรเถ่ือน จึงถือเปนการกระทําท่ี
ผิดกฎหมายท้ังส้ิน ผูใดท่ีขายสินคาลวดจัดฟนแฟช่ันมีโทษ
จําคุก ไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ สวนผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูผลิตเพ่ือขาย 
หรือเปนผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย มีโทษ
จําคุกไมเกิน ๑๐ ปหรือปรับไมเกิน ๑ ลานบาท หรือท้ังจํา
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ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
อักเสบและติดเช้ือในชองปากไดอีกท้ังการใชหัวกรอ ฟนท่ีเปนหิน 
กรอเอาเคลือบฟนออก รวมท้ังการใชกรดฟอสฟอริกกัดฟน เพ่ือให
เคร่ืองมือยึดเกาะกับฟน ก็จะทําใหเคลือบฟนบางลง ทําใหเสียวฟน
ไดงาย และมีโอกาสท่ีจะเกิดฟนผุไดงายข้ึน  

๒. อันตรายจากวัสดุอุปกรณท่ีใชไมมีมาตรฐาน และไมไดมีไว
ใชในชองปาก เชน ลวดจัดฟนท่ีอาจมีสารปนเปอนโลหะหนัก เชน 
ตะก่ัว โครเมียม และสารหนู ซ่ึงสารพิษเหลาน้ีหากสะสมใน
รางกายมากๆ จะสงผลเสียตอไต และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได
ลวดและยาง เม่ือใสไวในปากระยะหน่ึง สีของลวดและยาง จะหลุด
เขาสูรางกาย เกิดการดูดซึมสารพิษสะสมลวดบาดกระพุงแกมเปน
แผล หากเร้ือรังก็เปนมะเร็งชองปากได อุปกรณจัดฟนท่ีมีรูปราง
แปลกไปจากเคร่ืองมือจัดฟนตามปกติ เชน รูปดอกไมหรือสัตว
ตางๆ ซ่ึงทําความสะอาดยาก เก็บเช้ือโรคและเศษอาหารมากข้ึน 
ทําใหฟนผุเหงือกอักเสบ มีกล่ินปาก อีกท้ังเคร่ืองมือท่ีไม มี 
มาตรฐานหากหลุดลงคอไปอุดตันท่ีหลอดลม ก็เปนอันตรายถึงแก
ชีวิต  

๓. อันตรายเพราะผูทําขาดความรูทางทันตกรรม การ
ปรับแตงลวดโดยผูท่ีไมมีความรูทางทันตกรรม ทําใหฟนเคล่ือน 
เกิดอาการปวดฟน และอาจลุกลามจนกลายเปนฟนตาย รากฟน
ละลาย จนตองถอนฟนซ่ีน้ันท้ิงในท่ีสุด 

ท้ังปรับ 

๕.การโฆษณาเกินความจริง 
กรณีผลิตภัณฑสุขภาพเผยแพร ผานส่ือตางๆ มี

การแอบเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเกินจริงเขาไปในโฆษณาท่ีได

หน่ึงในสิทธิผูบริโภคท่ีกลาวไวตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค 
กลาววาผูบริโภคสิทธิท่ีจะไดรับ ขาวสารรวมท้ังคําพรรณนา
คุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ไดแก 

การใชขอความหรือถอยคําอันเปนเท็จหรือเกินจริง มี
ความผิดทางอาญาตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะตองไมใชขอความ
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ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
รับอนุญาตแลว เชน ผลิตภัณฑอาหาร กลับโฆษณา
สรรพคุณวาเปนยา โออวดวาสามารถรักษาหรือปอง
กันโรคได หรือผลิตภัณฑยาก็มักโออวด สรรพคุณท่ี
เกินจริงเชนกัน เชน กลาวอางวาสามารถรักษามะเร็ง
หรือโรคเรื้อรัง เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต หรือ
โฆษณาผลิตภัณฑความงามท่ีโออวดดวยถอยคําภาษา
เกินจริง สรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เชน “ชวยให
ผิวขาวทันใจ หนาใสทันตา เปล่ียนจากผิวดําเปนผิว
ขาว เห็นผล ๑๐๐%” “ใชแลวชวยขยายทรวงอกให
ทรวงอกอวบอ่ิม”“ปองกันเบาหวาน ชวยใหนํ้าหนัก
ลดลง ปองกันความผิดปกติของผิวหนัง ปองกันโรค
พารกินสันและอัลไซเมอร”  

สิทธิท่ีจะไดรับ การโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริง
และปราศจากพิษภัยแกผูบริโภครวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะได รับ
ทราบขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียง
พอท่ีจะไมหลงผิดในการซ้ือสินคาหรือรับบริการ โดยไมเปนธรรม 

ซ่ึงเม่ือผูบริโภครับส่ือโฆษณา และหลงเช่ือตกเปนเหย่ือไป 
ซ้ือผลิตภัณฑเหลาน้ีมาใช ก็ไดรับอันตรายและความไมปลอดภัย
จากสินคาดังกลาว หรือกรณีของโฆษณาท่ีใชถอยคําเกินจริงยากต
อการพิสูจน เชนอวดอางวาเปนท่ีหน่ึง แหงเดียวในโลก ฯลฯ ภาพ
เพ่ือการโฆษณาท่ีไมตรงกับผลิตภัณฑ เหลาน้ีก็ถือเปนการละเมิด
สิทธิผูบริโภคเชนกัน ซ่ึงเม่ือผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิดังกลาวก็สามา
รถรองเรียนมายัง สคบ. ได  

สําหรับการรับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคเก่ียวกับกรณีท่ีผู
บริโภคถูกผูประกอบธุรกิจ กระทําการละเมิดสิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ น้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครอง ผูบริโภคไดมีการจัดทําแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกรณีดังกลาวไว 
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติของเจาหนาท่ีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
มีรายละเอียดดังน้ี เม่ือผูบริโภคไดเขามารองเรียนเก่ียวกับการใชข
อความโฆษณา และมีผลทําใหผูบริโภค เกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการท่ีผูประกอบธุรกิจไดทําการโฆษณา ผูบริโภค
สามารถรองเรียน ผานชองทางตาง  ๆได เชน รองเรียนดวยตนเอง 
สายดวนผูบริโภค ๑๑๖๖ รองเรียนทางไปรษณีย 
รองเรียน ผานเว็บไซต www.ocpb.go.th 

ท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใชขอความท่ีอาจ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมสวนรวม ท้ังน้ีไมวาขอความ
ดังกลาวน้ันจะเปนขอความท่ีเก่ียวกับแหลงกําเนิด สภาพ 
คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสง
มอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 
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ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
๖.ความสําคัญของฉลากทองรูปพรรณ 
 

“ทอง” เคร่ืองประดับอันทรงคุณคาและเปยมดวย
ความหมาย ไดรับความนิยม ตลอดกาลแทนความรัก ความม่ันคง 
รานจําหนายทองรูปพรรณมีจํานวนมาก ท่ีรองรับทุกความตองการ
ของผูบริโภค เคล็ดลับในการเลือกซ้ือ ทองรูปพรรณ ไมใหถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากผูประกอบ ธุรกิจท่ีฉวยโอกาส ไมวาจะเปน
ปริมาณความบริสุทธท่ีไมถึงเกณฑมาตรฐานท่ี ๙๖.๕ % และ 
ราคาท่ี ไม เป นธรรมจากการควบคุมดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ตามประกาศ
คณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เร่ือง
ทองรูปพรรณเปนสินคา ท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงตองจัดทําฉลากให
ถูกตอง โดยจะตองระบุขอความดังตอไปน้ี  

• ช่ือประกาศของสินคา เชน สรอยคอ สรอยขอมือ กําไล
ขอมือ แหวน เปนตน  

• ช่ือและสถานท่ีประกอบการของผูผลิตเพ่ือขายหรือของผูส่ัง
หรือนําเขา เพ่ือขาย 

 • ปริมาณความบริสุทธของทองรูปพรรณโดยระบุหนวยเปน
กระรัตหรือ เปอรเซ็นต  ราคาทองรูปพรรณ ตองแสดงราคาดังน้ี 

 o ราคาทอง 
 o ราคากําเหน็ด  
o ราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณ ตามท่ีสมาคมคาทองคํา

ประกาศ 

หากผูประกอบธุรกิจรายใดไมมีฉลากหรือการแสดง
ฉลากไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ 
เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
กรณีเปน ผูผลิตจะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ฉะน้ัน กอนทุกทานจะ
ซ้ือทองรูปพรรณ ควรตระหนักถึงความสําคัญของการ
ตรวจสอบฉลากทองรูปพรรณ หรือสังเกตตราสัญลักษณ
สามเหล่ียม สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(สคบ.)ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายรับรองวาเปนผู จําหนาย
ทองรูปพรรณท่ีจัดทําฉลากถูกตอง 

 

๗. การเลือกคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม                  จากกรณีไม นานมา น้ี ท่ี มีข าว ผู บ ริ โภคท านห น่ึงได
ทําศัลยกรรมหนาอกท่ีคลินิกศัลยกรรม ในจังหวัดลําปาง หลังจาก

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ หามมิ
ให บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับ
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การผาตัดเสร็จแลวไดหมดสติหยุดหายใจไป จึงนํา สงโรงพยาบาล
และไดเสียชีวิต ในเวลาตอมา และสาธารณสุขจังหวัดลําปางได
ตรวจสอบคลินิกดังกลาวในเบ้ืองตนพบวาไมไดรับอนุญาต ต้ัง
สถานประกอบการอยางถูกตอง 

วิธีการเลือก คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามดังน้ี 
๑) ศัลยแพทยตองมีใบประกอบวิชาชีพ เพ่ือจะไดม่ันใจวาคุณ

หมอท่ีจะทํา การผาตัดไดผานการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เรียบรอยแลว ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีจะตรวจสอบ วาคลินิกเสริม
ความงามน้ัน  ๆมีคุณภาพนาเช่ือถือมากแคไหน  

๒) มีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม หากไมอยากเปน
เหย่ือของคลินิกศัลยกรรมเถ่ือนตองตรวจสอบขอมูลของคลินิกให
ละเอียด  

๓) มีอุปกรณหรือเคร่ืองมือทางการแพทย ท่ีสําคัญ เชน 
เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองตรวจสอบคล่ืนหัวใจ และอุปกรณกู
ชีพ หรือไม เพราะท่ีกลาวมาเปนเพียงอุปกรณทางการแพทย
บางสวนท่ีจําเปนสําหรับการดูแลความปลอดภัยของคนไขต้ังแต
ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงกรณีฉุกเฉิน  

๔) ประเมินความสะอาดของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม 
แหงน้ัน ต้ังแตพ้ืนไปจนถึงผนังหอง อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
ตาง ๆ สะอาดและไดรับการดูแลอยางดีหรือไม เพราะภาพลักษณ
เหลาน้ีลวนสะทอนถึงการดูแลเอาใจใสคนไขเชนกัน  

๕) สอบถามและพูดคุยกับศัลยแพทย อยางละเอียดทุกขอ
สงสัย กอนท่ีจะยินยอมเขารับการศัลยกรรม 

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขอ การออกใบอนุญาต และ
การประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง 
ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 



๙ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามท่ีมีคุณภาพมักจะมีบริการให

คําปรึกษาฟรีสําหรับลูกคาใหม ผูบริโภคควรใชประโยชนจากตรงน้ี
ในการสอบถามเพ่ือประเมินความสามารถของศัลยแพทยและ
พนักงาน รวมถึงมาตรฐานการใหบริการของคลินิก นอกจากน้ีควร
คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพ่ือตรวจสอบ รายละเอียดเก่ียวกับ
คลินิกศัลยกรรมความงามท่ีจะเขาใชบริการ มีเว็บไซตนาเช่ือถือ
มากมายท่ีอนุญาตใหคนไข  ใหคะแนนการดําเนินงานของ
ศัลยแพทย อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการศัลยกรรม รวมถึง
การใหบริการของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามน้ัน  ๆดวย 

เม่ือผูบริโภคกําลังวางแผนทําศัลยกรรมเสริมความงาม ส่ิงท่ี
ตองหยิบยกข้ึนมาพิจารณา คือ ความชํานาญของศัลยแพทย 
รวมถึงคลินิกหรือสถานพยาบาลท่ีกําลังสนใจวามีใบอนุญาต
ประกอบกิจการ หรือไม มีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญใหบริการแบบมืออาชีพ อุปกรณ ทาง
การแพทยและสถานประกอบกิจการท่ีไดมาตรฐาน หากคลินิกท่ี
เลือกมีความเปนมืออาชีพ ก็จะไดรับการดูแลระดับมืออาชีพ
เชนกัน เม่ืออยูในข้ันตอนการเลือกคลินิกเสริมความงามตอง
ตรวจสอบขอเรียกรอง อยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนระหวางการผาตัดและการพักฟนของคุณ 
 

๘. การอางวายาสมุนไพร ใชรักษาอาการปวดโดย
ลักลอบใสสเตียรอยด 

ในความเขาใจของคนท่ัวไปท่ีรูเทาไมถึงการณมักคิดเอา
เองวาอะไรท่ีเปนสมุนไพรยอมเปนผลดีตอรางกายเสมอ ผลิตภัณฑ
ตางๆ จึงใชจุดน้ีมาเปนจุดขาย รวมถึงยาสมุนไพรในรูปแบบตาง  ๆ

 



๑๐ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
ไมวาจะเปน ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ยานํ้า ยาผง ฯลฯ ท่ีมัก
โฆษณาโออวดสรรพคุณวิเศษวาแกไดสารพัดโรค กินแลวอาการ
เจ็บปวดตาง  ๆหายเปนปลิดท้ิงในเวลาไมนาน ซ่ึงก็เห็นผลจริงๆ แต
ยากลุมน้ีมักลักลอบใสสารสเตียรอยดเขาไปดวย ซ่ึงสารดังกลาวแม
เปนสารท่ีชวยระงับ อาการเจ็บปวดทรมานไดแตก็เปนสารตองห
าม ยาแผนโบราณกลุมน้ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา เปนยาท่ีมี
ผลกระทบตอระบบ ตางๆ ภายในรางกาย และมีผลขางเคียง
รุนแรง ทําใหเกิดอาการ บวมนํ้า กระดูกผุ เย่ือบุกระเพาะอาหาร
บางลงอาจถึงข้ัน กระเพาะทะลุ กลามเน้ือลีบ ภูมิตานทานโรคตํ่า 
ทําใหเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา ไดงาย บางรายถึงข้ัน
ไตวาย นําไปสูการเสียชีวิตไดในท่ีสุด 

อย. ก็ไดแนะนําขอสังเกตยาไมไดมาตรฐาน ยาปลอม ไว 
ดังน้ี  

๑. ไมระบุหมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐานของสถานท่ีผลิต หรือ
สถานท่ีจําหนาย แตใชหมายเลขโทรศัพทมือถือของตัวแทน ขาย  

๒. ฉลากไมระบุ วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ คร้ังท่ีผลิต  
(lot . number ) หรือถามีระบุ มักพิมพติดอยางถาวร โดยมิใช 
การปมแตละคร้ังท่ีผลิต  

๓. มักไมมีจําหนายในรานขายยาท่ัวไป แตมักมีรถเร และ
หรือตัวแทนขาย หรือใหส่ังซ้ือทางโทรศัพทเพ่ือหลีกเล่ียง การ
ตรวจสอบของเจาหนาท่ี  

๔. มักเปนยาท่ีโฆษณาสรรพคุณแกปวดตางๆ เชน ปวด
เม่ือย ปวดขอ กระดูก กลามเน้ือ อัมพฤกษอัมพาต เน่ืองจาก แอบ



๑๑ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
ผสมสารสเตียรอยดท่ีมีฤทธ์ิบรรเทาปวดอักเสบท่ีแรง ทําใหเม่ือ
รับประทานยาน้ีเพียงเล็กนอย อาการปวดตางๆ ทุเลาดีข้ึน อยา
งรวดเร็วจริง แตก็มีผลขางเคียงรุนแรงถึงชีวิต  

๕. ฉลากมักมีขอพิรุธ ผิดปกติจากมาตรฐาน เชน  
มีเคร่ืองหมายสัญลักษณ อย. หรืออางขอกฎหมายวาเปนยาสามัญ 
ประจําบานท่ีไมตองขออนุญาต ซ่ึงตามกฎหมายไมใหเขียน 
ขอความเหลน้ัน 

๘. การทําสัญญาอยางไรไมถูกหลอก หลักท่ัว  ๆไปในการทําสัญญา 
๑.วัตถุประสงคของสัญญาวาทําอะไรควรระบุใหชัดเจน 
๒. ช่ือท่ีอยูของคูสัญญาเพ่ือประโยชนในการติดตามบังคับให

ปฏิบัติตามสัญญา 
๓. ความสามารถของคูสัญญาหากเปนผูเยาวตองใหผูแทน

โดยชอบธรรม คือ บิดา มารดาของผูเยาวใหความยินยอมกอน 
เปนตน 

๔. ถูกตองตามแบบหรือไม เชน ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย คือ 
ท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสรางตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน กู
เงินตองมีหลักฐานเปนหนังสือ เปนตน 

๕. ความยินยอมของคูสมรสหากเปนการทําสัญญาเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย เชน ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให ขายฝาก เชาซ้ือ 
จํานอง กอใหเกิดภารจํายอมสิทธิเก็บกินหรือ นําเงินสินสมรสไปให
กูตองใหคูสมรสของคูสัญญาใหความยินยอมดวยมิฉะน้ัน คูสมรส
อาจฟองเพิกถอนสัญญาในภายหลังได 

๖. คาเสียหาย หรือเบ้ียปรับ เม่ือมีการผิดสัญญาควรระบุให

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



๑๒ 

 

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก กม.ท่ีประชาชนควรรู 
ชัดเจน 

๗. คาธรรมเนียม ภาษี ฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบหรือให
รับผิดชอบรวมกัน 

๘.ลายมือช่ือคูสัญญาหากพิมพลายพิมพน้ิวมือตองมีพยาน
รับรอง ๒ คนจึงจะบังคับได 

๙. พยานท่ีรูเห็นการทําสัญญาแมกฎหมายจะไมบังคับใหตอง
มีพยานแตก็ควร มีพยานไวเพ่ือเบิกความยืนยันการทําสัญญาเม่ือมี
กรณีพิพาทเกิดข้ึน 

ขอควรระวังในการทําสัญญา มีดังนี้ 
๑. ควรมีหลักฐาน แมกฎหมายจะใหทําไดดวยวาจาก็ควรทํา

เปนหนังสือเพ่ือความชัดเจน 
๒. อยาเซ็นช่ือในกระดาษเปลาหรือแบบพิมพท่ีมิไดกรอก

ขอความ 
๓. ทุกคร้ังท่ีมีการชําระหน้ีการขอใบเสร็จ หรือหลักฐานการ

รับชําระหน้ีหรือขอหลักฐานแหงหน้ีคืนมา หรือขีดฆาทําลาย
หลักฐานแหงหน้ีเสีย 

๔. ขอความในสัญญาควรระบุใหชัดเจนไมใชคําท่ีคลุมเครือ 
๕.ควรมีคูฉบับเพ่ือตรวจสอบความถูกตองตรงกันปองกันมิให

ฝายใดแกไขสัญญาเพียงฝายเดียว 
๖. การเปล่ียนแปลงแกไขสัญญาภายหลังอยาตกลงดวยวาจา

ควรใหคูสัญญาบันทึกไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง 

 


