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 เมลามีน  (Melamine) คำน้ีเราคงจะคุ้นเคย 
หรือได้ยินกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะเม่ือกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ 
ประเภท จาน หรือชามเมลามีน แต่อาจจะยังไม่รู้ว่า“สาร 
เมลามีน” นั้นคืออะไร ดังนั้นก่อนที่จะรู้ถึงพิษภัยของสาร
เมลามีนว่าเป็นอย่างไรจึงต้องมารู้จักก่อนว่าสารเมลามีน 
คืออะไร  

 สารเมลามีน  (Melamine)  คือสารเคมีีที่นิยมใช้ 
ในอุตสาหกรรมพลาสติกใช้ผสมในการผลิตเม็ดพลาสติก   เมื่ อถูกความร้อนแล้วอาจมี  
สารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแพร่กระจายออกมาเน่ืองจากสารเมลามีนนี้มีคุณสมบัติ 
ทนความร้อนได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนประเภท จาน ชามเมลามีน 
หรือภาชนะพลาสติกต่าง ๆ   เช่น  ถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติก รวมท้ังน้ำยาดับเพลิง  น้ำยา 
ทำความสะอาด กาว หมึกสีเหลือง และยังพบในยาฆ่าแมลงอีกด้วย   
  สารเมลามีนจัดเป็นสารอินทรีย์  ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์  หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าสารฟอร์มาลีน 
เป็นส่วนประกอบซ่ึงมีไนโตรเจนสูงถึง ๖๖% เป็นผงสีขาวมีลักษณะคล้ายนมผงจนแยกไม่ออก ซ่ึงเม่ือ 
นำสารดังกล่าวไปละลายน้ำหรือผสมกับนมแล้วจะตรวจพบปริมาณของไนโตรเจนสูง ที่ผ่านมานั้น 
การจะตรวจว่าน้ำนมชนิดนั้น ๆ  มีโปรตีนสูงหรือไม่ จะวัดจากค่าของไนโตรเจนเป็นหลัก ดังนั้น 
ถ้าหากมีการผสมสารเมลามีนซ่ึงมีไนโตรเจนสูงเข้าไปในน้ำนมก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าน้ำนมน้ันมีโปรตีนสูง 
ซ่ึงไม่เป็นความจริง ดังน้ันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการนำเอาสารเมลามีนมาผสมกับนมผง 

 สารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้ ใคร่ขอนำเสนอ 
เกร็ดความรู้ทางกฎหมายที่ปัจจุบันกำลังเป็นประเด็น 
ร้อนและอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งโลกในฐานะผู้บริโภค 
คือเร่ือง “สารเมลามีนกับการคุ้มครองผู้บริโภค” ว่ามีท่ีมา 
อย่างไรและเหตุใดผู้คนจึงให้ความสำคัญถึงเรื่องนี้กัน 
อย่างมาก ดังนี้
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เพ่ือให้นมมีความเข้มข้นข้ึน เป็นการเพ่ิมปริมาณโปรตีนให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด จึงทำให้เข้าใจผิด 
ได้ว่าผลิตภัณฑ์นมชนิดนี้มีโปรตีนสูง และมีคุณภาพดีได้มาตรฐานตามที่กำหนด  
 พิษของสารเมลามีน ฤทธิ์ของสารเมลามีนนั้น ไม่จำเป็นต้องรับประทานเข้าไปในร่างกาย 
โดยตรง เพียงแค่สูดดมเข้าไป หรือผิวหนังสัมผัสกับเมลามีน ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองจนส่งผลให ้
ผิวหนังอักเสบได้ ฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้ารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น 
เพราะร่างกายคนเราน้ันไม่สามารถท่ีจะย่อยสารเมลามีนได้ 
ไตจึ ง ไม่สามารถที่ จะขับสารพิษออกมาทางปัสสาวะได้ 
ดัง น้ันเ ม่ือสาร น้ีเ ข้า สู่ ร่างกายจะเ ข้าไปสะสมในร่างกาย 
จนกลายเป็นนิ่ วในท่อปัสสาวะ  และไต ก่อให้ เกิดมะเร็ง 
ที่ ท่ อปั สสาวะ   ทำลายระบบสืบพันธุ์   และทำให้ ไตวาย 
ได้อย่างเฉียบพลัน  เช่นเดียวกับเด็กทารกชาวจีนที่เสียชีวิต 
เพราะรักษาไม่ทัน 
  ข่าวการปนเป้ือนของสารเมลามีนในนมผงท่ีประเทศจีน
อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กทารกชาวจีนเสียชีวิตจำนวน ๔ ราย 
และมีเด็กล้มป่วยอีกกว่า ๖๐,๐๐๐ ราย และอีกกว่า ๑๕๐  
รายน้ันเกิดอาการไตวาย ซ่ึงปัญหาการปนเป้ือนของสารเมลามีน 
ในนมผงน้ีทำให้ทางรัฐบาลของจีนต้องเร่งตรวจสอบคุณภาพ 
ของนมผงให้ละเอียดถี่ ถ้วน  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่านมผง ท่ีผ ลิตในจีน น้ันมีป ริมาณ 
สาร เมลามีนที่ สู งมาก   โดย ในสินค้ าที่ มี ม ากที่ สุ ดมี ถึ ง   ๒ ,๕๖๓  มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม  
ในขณะที่ สินค้ าประเภทอื่ น  ๆ   น้ันมีปริมาณอยู่ที่  ๐.๐๐๙ – ๖๑๙  มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม  
และในกรณีที่พบสารเมลามีนปนเป้ือนในนมผงสำหรับทารกน้ี บริษัทผู้ ผลิตนมผงในจีน 

บางรายได้นำสารดังกล่าวมาผสมในนมผง 
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในน้ำนม ทำให้เด็กที่ 
บริโภคนมที่มีสารปนเปื้อนนี้เข้าไปเกิดอาการ 
ของโรคน่ิวในไต โดยมีสาเหตุมาจากการที่ตะกอน
ของเมลามีนซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่สามารถ 
ย่อยสลายได้นั้นเดินทางเข้าไปสู่ระบบการย่อย 
อาหารพร้อมกับน้ำนม หลังจากที่พบว่ามีเด็ก 
ทารกล้มป่วยและเสียชีวิตจากการด่ืมนมที่มี 
สารเมลามีนปนเป้ือนดังกล่าว ทางรัฐบาลของจีน 
ก็ได้มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
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  ในการตรวจพบสารเมลามีนที่ปนเปื้อนในอาหารที่นำเข้าจากจีนในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรก 
ที่ตรวจพบ  เพราะถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อปีก่อน สหรัฐอเมริกา  ได้สั่งเก็บอาหารสุนัข  และอาหารแมว 
ท่ีทำจากแป้งสาลีซ่ึงนำเข้าจากประเทศจีนเช่นกัน เน่ืองมาจากการตรวจพบสารเมลามีนในอาหารสัตว์ 
เหล่าน้ัน โดยสารเมลามีนน้ีมีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโต เพ่ิมปริมาณโปรตีน จึงทำให้พ่อค้าบางราย 
เห็นช่องทางที่จะเพิ่มกำไร รวมทั้งผู้เลี้ยงสัตว์เมื่อเห็นว่าสินค้าที่นำเข้าจากจีนนั้นมีราคาถูกจึงไม่รีรอ 
ที่จะซื้อสินค้าดังกล่าว

 โดยในคร้ังน้ันมีอาหารสัตว์มากกว่า ๑๐๐ ชนิด  
ที่ถูกเรียกเก็บคืนจากประเทศต่าง ๆ  ที่นำเข้าจากจีน  
และมีสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมากเจ็บป่วยและล้มตาย 
เนื่องจากภาวะตับและไตล้มเหลว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ 
ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามไม่ให้มีการนำสาร 
เมลามีนไปผสมในอาหารท่ีใช้เล้ียงสัตว์ เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้สัตว์ได้รับอันตรายจากสารเมลามีนดังกล่าว 
อีกต่อไป
 สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ส่ังการ 
ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่ง 
ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงทุกชนิดที่นำเข้า
จากต่างประเทศ  โดยเฉพาะจากประเทศจีน ที่พบว่ามี
การปนเปื้อนของสารเมลามีนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจากผล 

การตรวจสอบไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้กองงานด้านอาหารและยาเฝ้าระวังการ 
นำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีนมเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเป็นพิเศษ รวมท้ังผลิตภัณฑ์นมท่ีนำเข้าจากประเทศ 
ต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่เด็กและทารกในประเทศ โดยถ้ามาจากแหล่ง
กำเนิดตามที่เป็นข่าว  ให้อายัดและเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ พร้อมเรียกร้องให้หันมาให้ความสำคัญใน
การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่จะดีกว่า  เพราะนอกจากจะปลอดภัยต่อทารกแล้ว ทารกยังได้รับสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย
  ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุขได้เคยแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับ 
อันตรายของสารเมลามีนที่ใช้ในภาชนะใส่อาหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า อะมิโนเรซิน ที่เป็นโพลิเมอร์
ของเมลามีนกับฟอร์มาลดีไฮด์นี้  หากมีการนำไปใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจได้ 
 นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังได้ส่ังงดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีมีส่วนผสมของนม รวมท้ังขนมท่ีมีแหล่งผลิตมาจากประเทศจีน ท้ังได้ร้องขอให้ร้านค้าต่าง ๆ  งดจำหน่าย 
สินค้าที่มีการนำเข้าดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงว่าจะปนเปื้อนสารเมลามีน 
ดังกล่าวไปตรวจสอบแล้ว ดังนี้คือ
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-  ไอศกรีมวอลล์ มู   
- ขนมปังกรอบและข้าวโอ๊ตรสกาแฟ ตราเหมาฮวด 
   หรือคอฟฟี่โอทมีล แคร็กเกอร์  
- เวเฟอร์สติ ๊กไวท์ช็อคโกแลต เวเฟอร์เคลือบ    
    ช็อคโกแลตขาว เครื่องหมายการค้าโอรีโอ
-  ช็อคโกแลตนมตราโดฟ  
- ถั่วลิสงเคลือบคาราเมล และนูกัตเคลือบ
    ช็อคโกแลตนมตราสนิกเกอร์ส  

  -  เมนทอสโยเกิร์ตมิกซ์ หรือลูกอมโยเกิร์ตกลิ่นผลไม้รวม       
  -  ลูกอมรสนม ยี่ห้อกระต่ายขาว  
 - คุ้กกี้ช็อกโกแล็ตรูปการ์ตูนหมีโคอาล่า 
 - ช็อคโกแลตนมเคลือบน้ำตาลสีต่างๆ ตราเอ็มแอนด์เอ็ม 
   ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้ต้องรอผลการตรวจสอบยืนยันจาก อ.ย. อีกครั้งหนึ่ง 
          นอกจากจะพบสารเมลามีนปนเปื้ อนในขนมและนมผงสำหรับ เด็กแล้ ว   ยั งพบ 
สารเมลามีนปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ อีกหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปลาป่น รำสกัด 
โปรตีนจากพืช  โปรตีนจากวุ้นเส้น ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลให้สัตว์หลายตัวในสวนสัตว์ของจีน 
ป่วยเป็นโรคไตแล้ว 
   ทั้งนี้การพบสารเมลามีนในนมผง และอาหารสัตว์ ล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ กล่าวคือ ผู้ผลิต 
อาหารสัตว์จะผสมสารเมลามีนลงในอาหารสัตว์ที่ขาย เช่นในอาหารวัว เมื่อผู้เลี้ยงวัวนำอาหารที่มี 
สารปนเปือ้นดงักลา่วไปใหว้วักนิววัจะผลตินำ้นมทีม่โีปรตนีตำ่กวา่รอ้ยละ        ๓        ซึง่ไมถ่งึเกณฑท์ีโ่รงงานนม 
กำหนดที่จะรับซื้อ ดังนั้นคนเลี้ยงวัวจึงเติมสารเมลามีนเข้าไปในน้ำนมอีก เพื่อให้ผ่านการตรวจคุณภาพ 
เมื่อนมนั้นผ่านมาตรฐานแล้วก็จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ต่อไป  
   นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ซึ่งอาจมีสารเมลามีนปนเปื้อน 
ในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีสารเมลามีนปนเปื้อนอยู่เพื่อเพิ่มโปรตีน และเร่งการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืช 
ซึ่งก็หมายความว่าสารเมลามีนนั้นได้ถูกผสมมาตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหารก่อนจะมาถึง 
ปลายทางที่ผู้บริโภคแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นมเท่านั้นที่เสี่ยงต่อสารเมลามีน   
แต่จะรวมไปถึงดิน  น้ำ  พืชผัก หรือเน้ือสัตว์ก็มีโอกาส 
ปนเป้ือนสารเมลามีน ได้ด้วยเช่นกัน 
  ในส่วนของภาชนะท่ีทำจากเมลามีนก็เ ช่นกัน
ต้องระวังในเรื่องของการใช้ด้วยแม้จะมีการโฆษณา 
ว่าสามารถทนความร้อนได้ถึง  ๑๐๐  องศา เซล เ ซียส  
แต่ก็ควรใช้งานที่อุณหภูมิไม่ เกิน ๖๐ องศาเซลเซียส 
ทั้ งนี้ เพื่ อความปลอดภัยของผู้บริ โภคเอง  เนื่องจาก 

๑๒๖ ๑๒๗



สารพันปัญหากฎหมาย

หากใช้งานกับวัตถุที่มีความร้อนสูง ๆ   เช่น น้ำเดือด ๆ  
หรืออาหารที่ เพิ่ งทอดเสร็ จ ใหม่  ๆ   ซึ่ งมี ความร้อน
อยู่ มากก็อาจทำให้สารฟอร์มาลดี ไฮด์   ซึ่ ง เป็นสาร 
ก่อมะเร็งนี้แพร่ออกมาได้ ฉะนั้นหากจะใช้ภาชนะใน
การประกอบอาหารหรือใช้อุ่นในไมโครเวฟ ก็ควรใช้ 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วหรือเซรามิกก็จะเป็นการดีที่สุด 
 ดัง น้ันจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทยน้ัน 
หน่วยงานที่ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) หรือกระทรวงสาธารณสุข ต่างได้เข้ามา 
ตรวจสอบและให้การคุ้มครองกับประชาชนผู้บริโภค เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน 
ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปนเป้ือนของสารเมลามีนดังกล่าวโดยได้มีการตรวจสอบ 
หาสารปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีการนำเข้าจากประเทศจีนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วยังไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใด
 แต่อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีหากประชาชนผู้บริโภคได้พบเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียง 
ว่าจะมีสารเมลามีนปนเป้ือนอยู่ไม่ว่าจะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์น้ันเอง  หรือพบเห็นบุคคลอ่ืนท่ีมีอาการ
ไม่สบายเม่ือมีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ันก็สามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาได้ท่ีคณะกรรมการอาหารและยา  
(อ.ย.)  หรือที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป 
  โดยผู้ร้องเรียนสามารถย่ืนเร่ืองร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(กรุงเทพฯ) หรือท่ีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในจังหวัดท่ีท่านอาศัยอยู่ พร้อม 
เอกสารหลักฐานที่จะนำมาใช้ประกอบในการเสนอเรื่องร้องเรียน ดังนี้
 ๑.  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ 
  ๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องเรียน
  ๓.  ไปรษณียบัตร ๑ ฉบับพร้อมกรอก ชื่อ - ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
  โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
  ๑.  ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบบันทึกคำร้องเรียนพร้อมแนบเอกสาร ตามที่กำหนด
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) มอบให้เจ้าหน้าที่
 ๒.  ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบหนังสือมอบอำนาจ  (มอบอำนาจให้ สคบ. ดำเนินการ 
แทนผู้ร้องเรียน) พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๓๐ บาท
 ๓. กรณีผู้บริโภคไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนผู้มาร้องเรียนแทน 
จะต้องมีหนังสือรับรองการมอบอำนาจจากผู้บริโภค (พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๓๐ บาท) นำมาย่ืน 
ต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

๑๒๖ ๑๒๗



สารเมลามีนกับการคุ้มครองผู้บริโภค

  ทั้งนี้  ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ตามสิทธิที่มีอยู่ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ 
ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับ 
สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไว้ ๕ ประการ๑ ดังนี้คือ             
 ๑. สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมท้ังคำพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเก่ียวกับ 
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจาก 
พิษภัยแก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและ 
เพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
 ๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ  ได้แก่  สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับ 
บริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 
 ๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ  ได้แก่  สิทธิที่จะได้รับสินค้า 
หรือบริการที่ปลอดภัย  มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือ 
บริการนั้นแล้ว 

  ๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำ 
สัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 
  ๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย 
ความเสียหาย ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครอง 
และชดใช้ค่ า เสียหาย  เมื่ อมีการละเมิดสิทธิ  
ของผู้บริโภคตามข้อ  ๑,  ๒,  ๓  และ  ๔  ดังกล่าว  

  นอกจากน้ีแล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังให้อำนาจแก่คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคในการท่ีจะกระทำการหรือออกคำส่ังใด ๆ  เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได ้หากคณะ 
กรรมการน้ันเห็นว่าเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใด  อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  คณะกรรมการอาจ 
ส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตรวจสอบหรือพิสูจน์สินค้าน้ันได้  ถ้าผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่า 
สินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและกรณีไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้านั้นได้ 
คณะกรรมการมีอำนาจส่ังห้ามขายสินค้าน้ันได้  และถ้าเห็นสมควรจะส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลง 
สินค้าน้ันภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำหนด ถ้าสินค้าน้ันไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ หรือเป็นท่ีสงสัย 
ว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะเก็บสินค้าไว้ขายต่อไปคณะกรรมการมีอำนาจที่จะสั่งให้ทำลายสินค้านั้นได ้ 
แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ 
ผู้บริโภคคณะกรรมการมีอำนาจที่จะสั่งห้ามจำหน่ายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวได้จนกว่าจะได้มีการ 
ตรวจสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นก่อน๒  

 ๑พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔.
 ๒พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖.

๑๒๘ ๑๒๙
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  แต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตามขอผู้บริโภคอย่าได้ตระหนกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเลย 
เพราะทางรัฐบาลของไทยโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างได้ออกมาตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าสินค้าทีไ่ด้นำเข้า 
จากประเทศจีนน้ันไม่ได้มีการปนเป้ือนของสารเมลามีนแต่อย่างใดจึงขอให้ผู้บริโภควางใจได้ว่าสินค้าน้ัน 
ปลอดภัยจากสารเมลามีนดังกล่าว. 
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