
 
 

จับอีก “2 เว็บไซต โฆษณาผลิตภัณฑอาหารอวดสรรพคุณท้ังรักษาโรค 

และเพ่ิมสมรรถภาพ ทางเพศ” เตือนผูบริโภคระวังอันตราย 

 

อย. เดินหนาจับเว็บไซตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพเกินจริง ลาสุดจับมือ บก.ปคบ. จับ 2 เว็บไซต 

(www.multilifeshop.com) โฆษณาขายผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑนมผ้ึง (Royal Jelly) Multi Life อวด

สรรพคุณรักษาโรคไมเกรน ภูมิแพ สรรพคุณมากมาย และเว็บ (www.marmui.com) โฆษณาขายผลิตภัณฑยี่หอ 

Premium อวดสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รุดตรวจสอบสถานท่ีสงและขายสินคา พบเว็บแรกอยูท่ีบานเลขท่ี 

80 หมู 6 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกและ เว็บท่ีสอง อยูท่ี บานเลขท่ี 19/10 หมูบานเดอะ แพลนด 

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบ ท้ัง 2 แหง พบผลิตภัณฑตามท่ีโฆษณาทางเว็บ แจง

ดําเนินคดีผูกระทําผิดขอหาท้ังจําและปรับ เตือนผูบริโภคอยาหลงเช่ือผลิตภัณฑอาหารอวดสรรพคุณ    เกินจริง อาง

รักษาไดสารพัดโรค ย้ํา!ผลิตภัณฑอาหารไมใชยารักษาโรค ขอใหผูบริโภคพิจารณาถ่ีถวนกอนซื้อ มิฉะนั้นอาจเสียเงิน

โดยไมจําเปน และเสียโอกาสในการรักษาโรค โรคอาจกําเริบ และเปนอันตรายได 

 

 
 

 นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.บุญชัย สมบูรณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีม

โดย พล.ต.ต.สมชาย ทองศรี ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไพฑูรย คุมสระพรหม รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ทรงโปรด   สิริ

สุขะ ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน สารวัตรกองกํากับการ 4 บก.ปคบ. และ น.อ.สมศักด์ิ  ขาวสุวรรณ 
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 ประธานอนุกรรมการเพื่อดําเนินการสืบสวน จับกุม ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางอินเทอรเน็ต  แถลง

ขาวตอส่ือมวลชนวา จากนโยบายรัฐบาลในการหา แนวทางแกไขปญหาของประชาชนผูไดรับความเดือนรอนจากการ

ส่ังซื้อสินคา รวมท้ังการกระทําความผิดอาญาอื่นทางอินเทอรเน็ต ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) มีนโยบายในการสรางความเขมแข็งของระบบการติดตามเฝาระวังและการบังคับใช

กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑออกสูตลาด ดังนั้น เพื่อคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค หลังจากไดรับเรื่อง

รองเรียนใหตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารโฆษณาเกินจริงในเว็บไซต 2 เว็บไซต  ลาสุดเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 อย. 

จับมือ บก.ปคบ. เขาตรวจสอบแหลงขายสินคาผานทางเว็บไซต ตามท่ีตํารวจ บก.ปคบ. ไดสืบสวนทราบขอมูลท่ีอยู

ของช่ือบุคคลท่ีปรากฏในเว็บไซต ดังนี้ 

 กรณีเว็บไซต (www.multilifeshop.com)  ตรวจสอบพบโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑนมผ้ึง 

(Royal Jelly) Multi Life อวดสรรพคุณรักษาโรคไมเกรน ภูมิแพ สรรพคุณมากมาย แคกระปุกเดียวเริ่มเห็นผล 

พบวามีหัวขอการส่ังซื้อ การจัดสงสินคา และชองทางการชําระเงิน ระบุช่ือบัญชี นายพีรพงษ อริยกวี ธนาคาร   ไทย

พาณิชย สาขานครนายก เลขท่ีบัญชี 659-2-18767-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขานครนายก เลขท่ีบัญชี 305-0-68208-1 

จากการขยายผลพบช่ือบุคคลดังกลาว อยูท่ีจังหวัดนครนายก ดังนั้น จึงเขาตรวจสอบสถานท่ีบานเลขท่ี 80 หมู 6 

ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผลการตรวจสอบพบการแบงบรรจุผลิตภัณฑอาหารผิดกฎหมาย คือ  

ผลิตภัณฑนมผ้ึง (Royal Jelly) ยี่หอ Multi Life แสดงฉลากไมถูกตอง กลาวคือ ไมแสดงเลขสารบบอาหาร 

และจําหนายผานทางเว็บไซต ซ่ึงมีการโฆษณาสรรพคุณอาหารโดยไมขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

 เบ้ืองตนไดแจงขอหา ดังนี้  

1. จําหนายอาหารท่ีมีการแสดงฉลากไมถูกตอง มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท   

2. โฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไมไดรับอนุญาต จะมีโทษปรับ                        

ไมเกิน  5,000บาท หรือถาพิสูจนไดวาเปนการโฆษณาสรรพคุณอาหารโออวดสรรพคุณเกินจริง หรือ

หลอกลวงใหเกิดความหลงเช่ือโดยไมสมควร จะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

กรณีเว็บไซต (www.marmui.com) ตรวจสอบพบโฆษณาผลิตภัณฑยี่หอ Premium ใชขอความวา                      

“ทําใหสมรรถภาพดีข้ึน เพิ่มความถ่ีในการมีเพศสัมพันธไดเปน 10 เทา ยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ ชะลอการ

หล่ังเร็ว เพิ่มปริมาณฮอรโมนทางเพศ ชวยในรายท่ีมีบุตรยาก ใชรักษาโรคพารกินสันดวย” พบวิธีการส่ังสินคาผาน

อีเมล pennapa.rabbit@gmail.com เบอรโทรศัพท 0890662649 (คุณตาย) จากการขยายผลพบช่ือบุคคล

ดังกลาว อยูท่ีบานเลขท่ี 19/10 หมูบานเดอะแพลนด แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เจาหนาท่ี

จึงเขาตรวจสอบสถานท่ีดังกลาว ผลการตรวจพบการผลิตผลิตภัณฑอาหารไดแก กาแฟเม็ดหมามุยสําเร็จรูปชนิด

ผง Premium Coffee แสดงเลขสารบบอาหารปลอม (อย.10-2-16154-0052) และพบยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียน

ตํารับยา 2 รายการ คือ แคปซูลเม็ดหมามุย Premium และแคปซูลถังเชาแหงหิมาลัย100% Asia Herb ซ่ึง

เจาของผลิตภัณฑรับวาเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวใหลูกคาท่ัวไปทางเว็บไซต และเปนผูโฆษณา

โฆษณาขายผลิตภัณฑยี่หอ Premium อวดสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศดังกลาวจริง 
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เบ้ืองตนไดแจงขอหา ดังนี้ 

1. จําหนายอาหารปลอม มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน ถึง 10 ป และปรับต้ังแต 5,000 ถึง 100,000 

บาท   

2. ผลิตและขายยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

3. โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

 เจาหนาท่ีจึงยึดของกลางท้ัง 2 แหง มูลคากวา 200,000 บาท และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจหาสาร

อันตรายท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยตอไป   

นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดจะไมสามารถกลาวอางรักษาโรคหรือ

อางวามีสรรพคุณทางยาได จึงขอเตือนผูบริโภคอยาหลงเช่ือผลิตภัณฑอาหารท่ีโออวดสรรพคุณเกินจริง อางรักษาได

สารพัดโรค เนื่องจากขอความโฆษณาท่ีมีการอวดสรรพคุณในทางยาหรืออวดสรรพคุณรักษาโรค อย. จะไมอนุญาต

ใหโฆษณาแตอยางใด และจะมีความผิดตามกฎหมายอีกดวย สําหรับผูบริโภคกอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร ขอให

สังเกตฉลากของผลิตภัณฑวา มีการข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑอาหารหรือผลิตภัณฑยา หากเปนผลิตภัณฑอาหาร 

จ ะ แ ส ด ง เ ค รื ่อ ง ห ม า ย  อ ย . บ น ฉ ล า ก พ ร อ ม ด ว ย เ ล ข ส า ร บ บ อ า ห า ร  ต ัว อ ย า ง เ ช น 

 นอกจากนี้ ขอใหผูบริโภคอานและศึกษารายละเอียดท่ีปรากฏบนฉลาก กอนตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารทุกครั้ง อีกท้ังหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายหรือมีการแสดงสรรพคุณท่ี    โอ

อวดเกินจริง สามารถรองเรียนไดท่ี สายดวน อย.1556 หรือรองเรียนผาน Oryor Smart Application หรือสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ หรือสายดวน บก.ปคบ 1135 หรือสายดวนกระทรวงไอซีที 1212 เพื่อดําเนินคดีกับ

ผูกระทําผิดอยางเขมงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   27 เมษายน 2558   แถลงขาว  19  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 


