การสรางการรับรูเพื่อปองกันไมใหประชาชนถูกหลอกลวง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
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วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
๑. รูปแบบกลโกงของธุรกิจแชรลูกโซ การลงทุนใน
ทําความเขาใจความแตกตางธุรกิจ ขายตรงกับธุรกิจแอบแฝง
ทองคํา การชักชวนทําธุรกิจทองเที่ยว การชักชวน แชรลูกโซ เพื่อจะไดระมัดระวังตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ
ระดมทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ธุรกิจฌาปณ
ความแตกตางของธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแอบแฝงแชรลูกโซนั้น
กิจศพ ฯลฯ
มีสวนที่แตกตางกันอยูมาก แตผูบริโภคสวนใหญจะมองแตเพียง
การนํ าเสนอรู ปแบบธุรกิจ หรือจดจํ าคํ าพู ดที่ คุนหู เข าใจง ายว า
“ขายตรง” จึงทําใหมีความสับสนและเขาใจผิด ซึ่งวิธีการแยกแยะ
ความแตกต างของธุรกิจขายตรงกับธุรกิ จแอบ แฝงแชรลูกโซ
สังเกตไดจาก
๑. คาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก
- ธุรกิจขายตรง มีคาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกเริ่มตน
ธุรกิจใชทุนต่ําซึ่งจะรวมคา สมัครสมาชิกและคูมือการดําเนินธุรกิจ
- แชรลูกโซ คาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใชเงินลงทุนสูง
โดยมักจะถูกหลอกใหจาย คาฝกอบรมและใหสั่งซื้อสินคามาก
เกินไป
๒. สินคา
- ธุรกิจขายตรง สินคามีคุณภาพสูง มีการรับประกันคุณภาพ
ความพอใจ และมีนโยบายเปลี่ยนหรือคืนสินคา
- แชรลูกโซ สิ นค ามั กมีคุณภาพต่ํ า ไม มีนโยบายรับสินค า
กลับคืน
๓. การจายผลตอบแทน
- ธุรกิจขายตรง รายไดและตําแหนงมาจากยอดการขายสินคา
- แชรลูกโซ ตําแหนงสามารถซื้อไดจากเงินที่ลงทุน ร่ํารวยได
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ผูบริโภคทุกคนจึงควรศึกษาขอมูลในเรื่องดังกลาว หากมีผู
มาชักชวนใหประกอบธุ รกิจ หากไม แนใจควรสอบถาม
หน วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อที่ จะไม ตกเป นเหยื่ อถู ก
หลอกลวง สู ญเสียเงินทองให ปวดใจ ทั้งนี้ ในสวนของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ ก็ไดมีการปรับปรุง แนวทางการควบคุมธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรงใหรัดกุมมากขึ้น และใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันด วยการกํ าหนดบทลงโทษสําหรั บ
ผู ประกอบการให รุ นแรงขึ้ น เพื่ อ ป องกั นการเอาเปรี ย บ
ผูบริโภค โดยบทกําหนด โทษไดกําหนดใหเพิ่มโทษของ
ธุรกิจขายตรงเพิ่มขึ้นเพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบกับประชาชน ในวงกวางมากและรุนแรง โดย
ธุรกิจขายตรงใดที่ไมจดทะเบียนจะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
ปรับไม เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้ งปรับ และมี
คาปรับรายวันหากยังฝาฝนปรับไมเกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตอวัน เพิ่มขึ้นจากวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง

๒. อาหารเสริมในสื่อโซเชียล
อาหารเสริมที่ตองระวังเปนพิเศษ แบงเปน ๓ กลุม
ได แก ก ลุ มลดความอ วน กลุ มเพิ่ มความขาว ขนาด
หน าอก และกลุ มเพิ่ มสมรรถภาพทางเพศ โดย
ผลิตภัณฑกลุมนี้มักจะแสดงชื่อไมตรงกับที่จดแจงไว
กั บ อย. มี สารต อ งห ามปนเป อ น และแสดงฉลาก
อวดอางสรรพคุณเกินจริง นอกจากนี้ ผูผลิตมักอางวา
เป นสารสกั ด จากธรรมชาติ ปลอดภั ย ผู ซื้อบริ โภค
แลวก็เห็นผลจริงเนื่องจากผลิตภัณฑมีสวนผสมของยา
ปนอยู แตหากบริโภคเปนเวลานานอาจเกิดการสะสม
ซึ่งเปนตนเหตุของมะเร็งและกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต
ได

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
เร็วแตธุรกิจไมยั่งยืน เนนการหาสมาชิกใหม
๔. วิธีการประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจขายตรง มีตัวแทนขายตรง หรือผูจําหนายอิสระที่ขาย
สินคาเพื่อสรางรายไดปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่เขมงวดของบริษัท
- แชรลูกโซ เนนการหาสมาชิกใหม โดยไมสนใจการขายสินคา
หรือบริการหลังการขาย
หลักการที่ผูบริโภคควรใชพิจารณาวาอาหารเสริมหรือครีมนั้นมี
สารอันตรายปนเปอน หรือไม มีดังนี้
๑.ต อ งเข า ใจว า ผลิ ต ภั ณฑ อ าหารเสริ ม ไม ใ ช ย า และ
สวนประกอบของอาหารเสริมตองไมใชยา ดวย ใชรักษาโรคไมได
แตพบวาอาหารเสริมที่วางขายทั่วไปเกือบทั้งหมดมักอวดสรรพคุณ
วารักษาโรคได เชน ลดความอวน เพิ่มหนาอก เพิ่มความขาว เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ ซึ่งถือวาเปนการอางสรรพคุณยา
๒. หากสงสัยผลิตภัณฑใด เบื้องตนใหตรวจสอบจากเว็บไซด
www.fda.moph.go.th ในหัวขอ “สืบคนขอมูลผลิตภัณฑ”โดย
นําเลขทะเบียน อย.ที่อยูบนฉลากมาตรวจสอบวาชื่อที่จดแจงไวกับ
อย. ตรงกับที่ปรากฏบนฉลากหรือไม
๓. อาหารเสริ มไม ใช ยา จึ งไมสามารถออกฤทธิ์ให เห็ นผลได
ทันทีที่รับประทานเขาไป หากอาหารเสริมตัวใดที่รับประทานแลว
เกิดปฏิกิริยาหรืออาการภายใน ๓๐ นาที ใหสันนิษฐานวามีการ
แอบใส ยาอันตรายเปนสวนผสม ทั้งนี้ผูบริโภคไมควรซื้อสินคาตาม
แผงลอย เพราะหากเกิดปญหาแลวอาจไมสามารถสืบหา ผูกระทํา
ผิดได และที่สําคัญหากใชแลวเกิดปญหา ควรดําเนินการแจงความ
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บทลงโทษตามกฎหมาย การโฆษณาผ า นเว็ บ ไซต โ ดย
อวดอางสรรพคุณเกิ นจริ ง หรื อใช ขอความอั นเปนเท็ จ
โฆษณาเอาเปรี ยบผู บริ โภค ถื อเป นการกระทํ าผิ ด พรบ.
คุมครองผูบริโภค เรื่องแนวทางการโฆษณาสินคาฯ มีโทษ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และอาจเขาขายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
ดวย กรณี สินค าไมมีฉลากภาษาไทย ไมมีเลขจดแจง อย.
โทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และกรณีผลิตภัณฑใสสาร
ตองหาม ไมปลอดภัยตอผูบริโภค มีโทษจําคุก ๕ ป

๓
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๓.การซื้อของออนไลน

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
ลงบันทึกไวเปนหลักฐาน
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ถาหากผูบริโภคโดนโกงในกรณีซื้อของออนไลนแลวไมไดรับของ มี
ความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน ๓
วิธีการดําเนินการ ดังนี้
ป หรือ ปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อายุ
วิธีที่ ๑ ดําเนินการดวยตนเอง
การแจงความไมเกิน ๓ เดือนหลังที่ถูกโกง ผูเสียหายตอง
๑. ให ผูซื้อทํ าการแคปหรื อถ ายภาพหน าจอเว็ บไซต นั้น รีบแจงความดําเนินคดี
รวมทั้งจดบันทึกชื่อเว็บไซต โดยใหเห็นการสนทนาซื้อขาย หนาตา
ผูขาย และหลักฐานการตกลงซื้อขายทั้งหมด นําไปแจงความลง
บันทึก ประจําวันไวที่โรงพัก
๒. นําใบแจงความ สแกนสงใหผูดูแลเว็บนั้นๆ เพื่อจะขอ
เลขที่ IP ของสมาชิกผูขาย
๓. เมื่อไดขอมูลมาก็จะนําไปสูการตามจับ โดยใชใบแจงความ
และขอใหเจาหนาที่ตํารวจชวย ในการคนหาที่อยูของผูกระทําผิด
คําแนะนําเพิ่มเติม ผูซื้อสามารถสืบจากเลขบัญชีของผูขายวาเปน
ผูใด โดยโทรไปที่ธนาคาร
วิธีที่ ๒ รวบรวมหลักฐานให กองปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑. เตรี ยมหลั กฐานการชํ าระเงิน เลขบั ญชี ที่โอนเงิ นไป
หลักฐานการสนทนาระหวางผูซื้อ และผูขาย เบอรโทรศัพท หรือ
หมายเลขพัสดุ
๒. แจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ โรงพักทองที่ที่โอนเงิน เพื่อ
ลงบันทึกประจําวัน และออกใบแจงความเพื่อดําเนินคดี
๓..นํ าใบแจ งความ หลั กฐานการโอนเงิน และ สํ าเนาบั ตร
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๔.การจัดฟนเถื่อน
ป จ จุ บั น มี ก ลุ ม ค น เ ห็ น แ ก ไ ด จํ า น วน ม า ก
หาประโยชนจากความไมรูของเด็กวัยรุน ลักลอบขาย
สินคาอุปกรณจัดฟนเถื่อนและรีเทนเนอรเถื่อนทางสื่อ
สั งคมออนไลน โ พสต โ ฆษณาและชั ก ชวนให จัด ฟ น
แฟชั่น โดยโฆษณาวาใชเครื่องมือเหมือนที่ทันตแพทย
ใชแตราคาถูกกวาเยอะ มีประกาศรับสอนการจัดฟน
แฟชั่น มีบริการรับพิมพฟนถึงบาน มีการสงเครื่องมือ
จัดฟนที่ทําเสร็จแลวไปใหถึงบานทางไปรษณีย และ
สามารถ สั่งซื้ออุปกรณจัดสงไดทั่วประเทศ บางแหง
ตั้งชื่อรานใชคําวา lab ตอทายใหดูนาเชื่อถือเหมือน
เปนรานท ำ เครื่องมือจัดฟนใหทันตแพทย ซึ่งมักพบ
ร า นจั ดฟ นแบบนี้ ต ามตลาดนั ด แหล ง ชุ ม ชน
หางสรรพสินคา ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด มีเด็ก
วัยรุนเขาไปใชบริการหนาแนน
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ประชาชนของผูเสียหาย ขอมูลผูขาย สงถึงผูดูแลเว็บไซตเพื่อขอ
ip address
๔. รวมรวบหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด มายื่นกับเจาหนาที่
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระ ทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔ ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี่
กทม. ๑๐๒๑๐หากอยู ต า งจั งหวั ด หรื อ ไม ส ะดวกส งเอกสาร
สามารถสงเอกสารมาทางไปรษณียไดเชนกัน
โดยทั่วไปการจัดฟนแฟชั่นมีอยู ๒ รูปแบบหลักๆ คือ การใส
แบบติดแน นและการใสแบบถอดได มี ทั้งแบบอุปกรณเสริมเป น
ลวดรอยลูกปดหลากสีและการใชอุปกรณรีเทนเนอรเหมือนที่ทันต
แพทยใช แตไม วาจะเป นการจั ดฟนแฟชั่ นในรูปแบบใดก็ ตาม
ลวนมีอันตรายตอรางกายทั้งสิ้น เพราะปกติผูจัดฟน ก็มีความเสี่ยง
ที่จะเกิ ดภาวะเหงื อกอั กเสบและฟ นผุ ได สูงกว าคนทั่ วไปอยู แล ว
เนื่ อ งจากทํ าความสะอาดฟ น ได ย ากกว า ผู จัด ฟ น จึ งต อ งดู แ ล
สุขภาพชองปากเปนพิเศษ แตการจัดฟนแฟชั่นนั้นใชอุปกรณและ
เครื่องมือที่ไมไดมาตรฐาน และกระทําโดยบุคคลที่ไมมีความรูดาน
ทันตกรรม จึงถือวาอันตรายมากขึ้นไปอีก
การจัดฟนแฟชั่นอันตรายอยางไร?
๑. อันตรายจากขั้นตอนการทํา เนื่องจากวัสดุอุปกรณที่ใชไม
สะอาด เชน ผูทําไมไดใสถุงมือ ไมมีการลางมือดวยน้ํายาฆาเชื้อ
กอนทํางาน ถาดพิมพฟนใชแลวไมไดลาง ไมมีการฆาเชื้อใดๆ ฯลฯ
จึงอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของโรคติดตอหรือกอใหเกิดการ
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การจั ด ฟ น ไม ไ ด มี ไ ว เ พื่ อ ความเท ห รื อ เป น แฟชั่ น
เครื่องมือจัดฟนและรีเทนเนอรเปนอุปกรณ ทางทันตกรรม
ไมใชเครื่องประดับ แตมีไวสําหรับผูที่มีความจําเปนตองจัด
ฟน เชน ผูที่มีฟนเกหรือซอนมาก ทําความสะอาดฟนไดยาก
ผูที่มีฟนหางมาก ดูเสียบุคลิกภาพ และผูที่มีปญหาการสบ
ฟนผิดปกติ เชน ฟนบน หรือฟนลางยื่น ทําใหเคี้ยวอาหาร
ไม ส ะดวก ซึ่ งการจั ด ฟ น ต อ งทํ าโดยทั น ตแพทย เ ท า นั้ น
เพราะการใสเครื่องมือ อยางไมถูกหลั กการจะนํามาซึ่ ง
ผลเสี ยร ายแรงหลายประการ ดั งนั้ น การลั ก ลอบจั ดฟ น
แฟชั่น หรือการทํารีเทนเนอรเถื่อน จึงถือเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ผูใดที่ขายสินคาลวดจัดฟนแฟชั่นมีโทษ
จําคุก ไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจํ าทั้ งปรั บ สวนผูประกอบธุรกิ จนั้นเปนผู ผลิตเพื่อขาย
หรือเปนผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย มีโทษ
จําคุกไมเกิน ๑๐ ปหรือปรับไมเกิน ๑ ลานบาท หรือทั้งจํา
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วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
อักเสบและติดเชื้อในชองปากไดอีกทั้งการใชหัวกรอ ฟนที่เปนหิน
กรอเอาเคลือบฟนออก รวมทั้งการใชกรดฟอสฟอริกกัดฟน เพื่อให
เครื่องมือยึดเกาะกับฟน ก็จะทําใหเคลือบฟนบางลง ทําใหเสียวฟน
ไดงาย และมีโอกาสที่จะเกิดฟนผุไดงายขึน้
๒. อันตรายจากวัสดุอุปกรณที่ใชไมมีมาตรฐาน และไมไดมีไว
ใชในชองปาก เชน ลวดจัดฟนที่อาจมีสารปนเปอนโลหะหนัก เชน
ตะกั่ ว โครเมี ย ม และสารหนู ซึ่ งสารพิ ษเหล านี้ ห ากสะสมใน
รางกายมากๆ จะสงผลเสียตอไต และอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได
ลวดและยาง เมื่อใสไวในปากระยะหนึ่ง สีของลวดและยาง จะหลุด
เขาสูรางกาย เกิดการดูดซึมสารพิษสะสมลวดบาดกระพุงแกมเปน
แผล หากเรื้อรังก็เปนมะเร็งชองปากได อุปกรณจัดฟนที่มีรูปราง
แปลกไปจากเครื่ องมือจั ดฟ นตามปกติ เชน รู ปดอกไม หรื อสั ตว
ตางๆ ซึ่งทําความสะอาดยาก เก็บเชื้อโรคและเศษอาหารมากขึ้น
ทํ า ให ฟน ผุ เ หงื อ กอั ก เสบ มี ก ลิ่ น ปาก อี ก ทั้ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม มี
มาตรฐานหากหลุดลงคอไปอุดตันที่หลอดลม ก็เปนอันตรายถึงแก
ชีวิต
๓. อั นตรายเพราะผู ทําขาดความรู ทางทั นตกรรม การ
ปรับแต งลวดโดยผู ที่ไม มีความรู ทางทั นตกรรม ทําให ฟนเคลื่อน
เกิดอาการปวดฟน และอาจลุกลามจนกลายเปนฟนตาย รากฟน
ละลาย จนตองถอนฟนซี่นั้นทิ้งในที่สุด
๕.การโฆษณาเกินความจริง
หนึ่งในสิทธิผูบริโภคที่กลาวไวตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค
กรณีผลิตภัณฑสุขภาพเผยแพร ผานสื่อตางๆ มี กลาววาผู บริ โภคสิ ทธิที่จะไดรับ ขาวสารรวมทั้ งคํ าพรรณนา
การแอบเพิ่มเติมขอมูลที่เกินจริงเขาไปในโฆษณาที่ได คุณภาพที่ ถูกตองและเพี ยงพอเกี่ ยวกั บสินค าหรื อบริการ ได แก
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ทั้งปรับ

การใช ขอ ความหรื อ ถ อ ยคํ าอั น เป น เท็ จ หรื อ เกิ น จริ ง มี
ความผิดทางอาญาตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะตองไมใชขอความ
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ประเภท รูปแบบการหลอกลวง
รับอนุญาตแลว เชน ผลิตภัณฑอาหาร กลับโฆษณา
สรรพคุณวาเปนยา โออวดวาสามารถรักษาหรือปอง
กันโรคได หรือผลิตภัณฑยาก็มักโออวด สรรพคุณที่
เกินจริงเชนกัน เชน กลาวอางวาสามารถรักษามะเร็ง
หรือโรคเรื้อรัง เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต หรือ
โฆษณาผลิตภัณฑความงามที่โออวดดวยถอยคําภาษา
เกินจริง สรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เชน “ชวยให
ผิวขาวทันใจ หนาใสทันตา เปลี่ยนจากผิวดําเปนผิว
ขาว เห็นผล ๑๐๐%” “ใชแลวชวยขยายทรวงอกให
ทรวงอกอวบอิ่ม”“ปองกันเบาหวาน ชวยใหน้ําหนัก
ลดลง ปองกันความผิดปกติของผิวหนัง ปองกันโรค
พารกินสันและอัลไซเมอร”

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
สิทธิที่จะไดรับ การโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริง
และปราศจากพิษภัยแกผูบริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได รับ
ทราบข อ มู ลเกี่ ยวกั บสิ นค าหรื อ บริ ก ารอย างถู ก ต องและเพี ย ง
พอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการ โดยไมเปนธรรม
ซึ่งเมื่ อผูบริโภครับสื่อโฆษณา และหลงเชื่อตกเปนเหยื่อไป
ซื้อผลิตภัณฑเหลานี้มาใช ก็ไดรับอันตรายและความไมปลอดภัย
จากสินคาดังกลาว หรือกรณีของโฆษณาที่ใชถอยคําเกินจริงยากต
อการพิสูจน เชนอวดอางวาเปนที่หนึ่ง แหงเดียวในโลก ฯลฯ ภาพ
เพื่อการโฆษณาที่ไมตรงกับผลิตภัณฑ เหลานี้ก็ถือเปนการละเมิด
สิทธิผบู ริโภคเชนกัน ซึ่งเมื่อผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิดังกลาวก็สามา
รถรองเรียนมายัง สคบ. ได
สําหรับการรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคเกี่ยวกับกรณีที่ผู
บริ โ ภคถู ก ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ
กระทํ า การละเมิ ด สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครอง ผูบริโภคไดมีการจัดทําแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีดังกลาวไว
เพื่อเปนแนวปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ เมื่อผูบริโภคไดเขามารองเรียนเกี่ยวกับการใชข
อความโฆษณา และมีผลทําใหผูบริโภค เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
สิ นค าหรื อบริ การที่ ผูประกอบธุ รกิ จไดทําการโฆษณา ผูบริ โภค
สามารถรองเรียน ผานชองทางตาง ๆ ได เชน รองเรียนดวยตนเอง
สายดวนผูบริโภค ๑๑๖๖ รองเรียนทางไปรษณีย
รองเรียน ผานเว็บไซต www.ocpb.go.th
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ที่เป นการไม เป นธรรมต อผู บริ โภค หรื อใช ขอความที่ อาจ
ก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อ สั งคมส วนรวม ทั้ งนี้ ไ ม วา ข อ ความ
ดังกลาวนั้นจะเปนขอความที่ เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ
คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสง
มอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ
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๖.ความสําคัญของฉลากทองรูปพรรณ

๗. การเลือกคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
“ทอง”
เครื่ อ งประดั บ อั น ทรงคุ ณค า และเป ย มด วย
ความหมาย ไดรับความนิยม ตลอดกาลแทนความรัก ความมั่นคง
รานจําหนายทองรูปพรรณมีจํานวนมาก ที่รองรับทุกความตองการ
ของผูบริโภค เคล็ดลับในการเลือกซื้อ ทองรูปพรรณ ไมใหถูกเอา
รัดเอาเปรี ยบจากผูประกอบ ธุรกิจที่ฉวยโอกาส ไมวาจะเป น
ปริมาณความบริสุทธที่ไมถึงเกณฑมาตรฐานที่ ๙๖.๕ % และ
ราคาที่ ไ ม เ ป น ธรรมจากการควบคุ ม ดู แ ลของสานั ก งาน
คณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค (สคบ.)
ตามประกาศ
คณะกรรมการว าด วยฉลาก ฉบั บที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่ อง
ทองรูปพรรณเปนสินคา ที่ควบคุมฉลาก ซึ่งตองจัดทําฉลากให
ถูกตอง โดยจะตองระบุขอความดังตอไปนี้
• ชื่อประกาศของสินคา เชน สรอยคอ สรอยขอมือ กําไล
ขอมือ แหวน เปนตน
• ชื่อและสถานที่ประกอบการของผูผลิตเพื่อขายหรือของผูสั่ง
หรือนําเขา เพื่อขาย
• ปริมาณความบริสุทธของทองรูปพรรณโดยระบุหนวยเปน
กระรัตหรือ เปอรเซ็นต ราคาทองรูปพรรณ ตองแสดงราคาดังนี้
o ราคาทอง
o ราคากําเหน็ด
o ราคารับซื้อคืนทองรู ปพรรณ ตามที่สมาคมค าทองคํ า
ประกาศ
จากกรณี ไ ม น านมานี้ ที่ มี ข า ว ผู บ ริ โ ภ คท า นหนึ่ ง ได
ทําศัลยกรรมหนาอกที่คลินิกศัลยกรรม ในจังหวัดลําปาง หลังจาก
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หากผู ประกอบธุรกิ จรายใดไม มีฉลากหรื อการแสดง
ฉลากไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖
เดื อน หรื อปรั บไม เกิ น ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้ งจําทั้ งปรั บ
กรณีเปน ผูผลิตจะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ฉะนั้น กอนทุกทานจะ
ซื้ อ ทองรู ปพรรณ ควรตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญของการ
ตรวจสอบฉลากทองรู ปพรรณ หรื อสั งเกตตราสั ญลั กษณ
สามเหลี่ ย ม สํ านั ก งานคณะกรรมการคุ มครองผู บริ โ ภค
(สคบ.)ซึ่ ง เป น เครื่ อ งหมายรั บ รองว า เป น ผู จํ า หน า ย
ทองรูปพรรณที่จัดทําฉลากถูกตอง

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ หามมิ
ให บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับ
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วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
การผาตัดเสร็จแลวไดหมดสติหยุดหายใจไป จึงนํา สงโรงพยาบาล
และได เสียชีวิต ในเวลาต อมา และสาธารณสุขจังหวั ดลําปางได
ตรวจสอบคลินิกดังกลาวในเบื้องตนพบวาไมไดรับอนุญาต ตั้ง
สถานประกอบการอยางถูกตอง
วิธีการเลือก คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามดังนี้
๑) ศัลยแพทยตองมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อจะไดมั่นใจวาคุณ
หมอทีจ่ ะทํา การผาตัดไดผานการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรียบรอยแลว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะตรวจสอบ วาคลินิกเสริม
ความงามนั้น ๆ มีคุณภาพนาเชื่อถือมากแคไหน
๒) มีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม หากไมอยากเปน
เหยื่อของคลินิกศัลยกรรมเถื่อนตองตรวจสอบขอมูลของคลินิกให
ละเอียด
๓) มี อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย ที่ สํ า คั ญ เช น
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจสอบคลื่นหัวใจ และอุปกรณกู
ชี พ หรื อไม เพราะที่ ก ล าวมาเป น เพี ยงอุ ปกรณ ท างการแพทย
บางสวนที่จําเปนสําหรับการดูแลความปลอดภัยของคนไขตั้งแต
ระดับพื้นฐานไปจนถึงกรณีฉุกเฉิน
๔) ประเมินความสะอาดของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
แห งนั้ น ตั้ งแต พื้นไปจนถึ งผนั งห อง อุ ปกรณ เครื่ องมื อเครื่ องใช
ตาง ๆ สะอาดและไดรับการดูแลอยางดีหรือไม เพราะภาพลักษณ
เหลานี้ลวนสะทอนถึงการดูแลเอาใจใสคนไขเชนกัน
๕) สอบถามและพูดคุยกับศัลยแพทย อยางละเอียดทุกขอ
สงสัย กอนที่จะยินยอมเขารับการศัลยกรรม
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ใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขอ การออกใบอนุญาต และ
การประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทใดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

๙

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง

๘. การอางวายาสมุนไพร ใชรักษาอาการปวดโดย
ลักลอบใสสเตียรอยด

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามที่มีคุณภาพมักจะมีบริการให
คําปรึกษาฟรีสําหรับลูกคาใหม ผูบริโภคควรใชประโยชนจากตรงนี้
ในการสอบถามเพื่ อประเมิ นความสามารถของศั ลยแพทย และ
พนักงาน รวมถึงมาตรฐานการใหบริการของคลินิก นอกจากนี้ควร
คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับ
คลินิกศัลยกรรมความงามที่จะเขาใชบริการ มีเว็บไซตนาเชื่อถือ
มากมายที่ อ นุ ญาตให ค นไข ให ค ะแนนการดํ า เนิ น งานของ
ศัลยแพทย อุปกรณและเครื่องมือที่ใชสําหรับการศัลยกรรม รวมถึง
การใหบริการของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามนั้นๆ ดวย
เมื่อผูบริโภคกําลังวางแผนทําศัลยกรรมเสริมความงาม สิ่งที่
ตองหยิ บยกขึ้ นมาพิจารณา คือ ความชํ านาญของศัลยแพทย
รวมถึ งคลิ นิ ก หรื อ สถานพยาบาลที่ กํ าลั งสนใจว ามี ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการ หรือไม มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใหบริการแบบมืออาชีพ อุปกรณ ทาง
การแพทยและสถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐาน หากคลินิกที่
เลื อ กมี ค วามเป น มื อ อาชี พ ก็ จะได รั บการดู แลระดั บมื อ อาชี พ
เช น กั น เมื่ อ อยู ในขั้ นตอนการเลื อ กคลิ นิ ก เสริ มความงามต อ ง
ตรวจสอบขอเรียกรอง อยางละเอียดถี่ถวน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นระหวางการผาตัดและการพักฟนของคุณ
ในความเข าใจของคนทั่ วไปที่ รูเท าไมถึงการณมักคิ ดเอา
เองวาอะไรที่เปนสมุนไพรยอมเปนผลดีตอรางกายเสมอ ผลิตภัณฑ
ตางๆ จึงใชจุดนี้มาเปนจุดขาย รวมถึงยาสมุนไพรในรูปแบบตางๆ
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๑๐

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
ไมวาจะเปน ยาลู กกลอน ยาแคปซู ล ยาน้ํา ยาผง ฯลฯ ที่มัก
โฆษณาโออวดสรรพคุณวิเศษวาแกไดสารพัดโรค กินแลวอาการ
เจ็บปวดตางๆ หายเปนปลิดทิ้งในเวลาไมนาน ซึ่งก็เห็นผลจริงๆ แต
ยากลุมนี้มักลักลอบใสสารสเตียรอยดเขาไปดวย ซึ่งสารดังกลาวแม
เปนสารที่ชวยระงับ อาการเจ็บปวดทรมานไดแตก็เปนสารตองห
าม ยาแผนโบราณกลุ  มนี้ ไม ได ขึ้นทะเบี ยนตํ ารั บยา เป นยาที่ มี
ผลกระทบต อระบบ ต างๆ ภายในร างกาย และมี ผลข างเคี ยง
รุนแรง ทําใหเกิดอาการ บวมน้ํา กระดูกผุ เยื่อบุกระเพาะอาหาร
บางลงอาจถึงขั้น กระเพาะทะลุ กลามเนื้อลีบ ภูมิตานทานโรคต่ํา
ทําใหเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไดงาย บางรายถึงขั้น
ไตวาย นําไปสูการเสียชีวิตไดในที่สุด
อย. ก็ไดแนะนําขอสังเกตยาไมไดมาตรฐาน ยาปลอม ไว 
ดังนี้
๑. ไมระบุหมายเลขโทรศัพทพื้นฐานของสถานที่ผลิต หรือ
สถานที่จําหนาย แตใชหมายเลขโทรศัพทมือถือของตัวแทน ขาย
๒. ฉลากไม ร ะบุ วั น เดื อ น ป ที่ ผลิ ต และ ครั้ งที่ ผลิ ต
(lot . number ) หรือถามีระบุ มักพิมพติดอยางถาวร โดยมิใช
การปมแตละครั้งที่ผลิต
๓. มักไมมีจําหนายในรานขายยาทั่วไป แตมักมีรถเร และ
หรือตัวแทนขาย หรือใหสั่งซื้อทางโทรศัพทเพื่อหลีกเลี่ยง การ
ตรวจสอบของเจาหนาที่
๔. มักเปนยาที่โฆษณาสรรพคุณแกปวดตางๆ เชน ปวด
เมื่อย ปวดขอ กระดูก กลามเนื้อ อัมพฤกษอัมพาต เนื่องจาก แอบ
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๑๑

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง

๘. การทําสัญญาอยางไรไมถูกหลอก

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
ผสมสารสเตียรอยดที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดอักเสบที่ แรง ทําใหเมื่ อ
รับประทานยานี้เพียงเล็กนอย อาการปวดตางๆ ทุเลาดีขึ้น อยา
งรวดเร็วจริง แตก็มีผลขางเคียงรุนแรงถึงชีวิต
๕. ฉลากมั ก มี ข  อ พิ รุ ธ ผิ ด ปกติ จ ากมาตรฐาน เช น
มีเครื่องหมายสัญลักษณ อย. หรืออางขอกฎหมายวาเปนยาสามัญ
ประจํ า บ านที่ ไ ม ต  อ งขออนุ ญาต ซึ่ งตามกฎหมายไม ให เ ขี ย น
ขอความเหลนั้น
หลักทั่วๆ ไปในการทําสัญญา
๑.วัตถุประสงคของสัญญาวาทําอะไรควรระบุใหชัดเจน
๒. ชื่อที่อยูของคูสัญญาเพื่อประโยชนในการติดตามบังคับให
ปฏิบัติตามสัญญา
๓. ความสามารถของคูสัญญาหากเปนผูเยาวตองใหผูแทน
โดยชอบธรรม คือ บิดา มารดาของผูเยาวใหความยินยอมกอน
เปนตน
๔. ถูกตองตามแบบหรือไม เชน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย คือ
ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน กู
เงินตองมีหลักฐานเปนหนังสือ เปนตน
๕. ความยินยอมของคูสมรสหากเปนการทําสัญญาเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เชน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ขายฝาก เชาซื้อ
จํานอง กอใหเกิดภารจํายอมสิทธิเก็บกินหรือ นําเงินสินสมรสไปให
กูตองใหคูสมรสของคูสัญญาใหความยินยอมดวยมิฉะนั้น คูสมรส
อาจฟองเพิกถอนสัญญาในภายหลังได
๖. คาเสียหาย หรือเบี้ยปรับ เมื่อมีการผิดสัญญาควรระบุให
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๑๒

ประเภท รูปแบบการหลอกลวง

วิธีการ/แนวทางการปองกันไมใหถูกหลอก
ชัดเจน
๗. คาธรรมเนียม ภาษี ฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบหรือให
รับผิดชอบรวมกัน
๘.ลายมื อชื่ อคูสัญญาหากพิมพลายพิ มพนิ้วมือตองมีพยาน
รับรอง ๒ คนจึงจะบังคับได
๙. พยานที่รูเห็นการทําสัญญาแมกฎหมายจะไมบังคับใหตอง
มีพยานแตก็ควร มีพยานไวเพื่อเบิกความยืนยันการทําสัญญาเมื่อมี
กรณีพิพาทเกิดขึ้น
ขอควรระวังในการทําสัญญา มีดังนี้
๑. ควรมีหลักฐาน แมกฎหมายจะใหทําไดดวยวาจาก็ควรทํา
เปนหนังสือเพื่อความชัดเจน
๒. อย าเซ็ นชื่ อในกระดาษเปล าหรื อแบบพิ มพ ที่มิได กรอก
ขอความ
๓. ทุกครั้งที่มีการชําระหนี้การขอใบเสร็จ หรือหลักฐานการ
รับชําระหนี้ หรื อขอหลักฐานแหงหนี้ คืนมา หรื อขี ดฆ าทํ าลาย
หลักฐานแหงหนี้เสีย
๔. ขอความในสัญญาควรระบุใหชัดเจนไมใชคําที่คลุมเครือ
๕.ควรมีคูฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกตองตรงกันปองกันมิให
ฝายใดแกไขสัญญาเพียงฝายเดียว
๖. การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาภายหลังอยาตกลงดวยวาจา
ควรใหคูสัญญาบันทึกไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
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