
 

 

ปฏิบัติการจับล็อตใหญ กวาดลางแหลงจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายขายผานเว็บไซต 

ทุบสถิติของกลางกวา 145 ลานบาท 

 
ประเดิมงบประมาณ 2561 อย. รวมกับ บก.ปคบ. ปราบปรามหนัก ลุยจับผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายขาย

ผ านทาง เ ว็ บ ไซต  ย านส มุทรปราการ  พบผลิ ตภัณฑ  ย าถ ายพยาธิ  “ Intoxic”ไม ข้ึ นทะ เบี ยนตํ า รั บยา ,                      

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอาง ท่ีอวดสรรพคุณทางเพศ ไมมีเลขสารบบอาหารและเลขท่ีจดแจงเครื่องสําอาง 

ยึดของกลางมูลคามหาศาลจํานวน 145 ,720,000 บาท เตือนผู ประกอบการปฏิบัติให  ถูกต องตามกฎหมาย                    

หากตรวจพบกระทําผิดจะถูกดําเนินคดีอยางเขมงวด มีโทษสูงสุดท้ังจําและปรับ สวนผูบริโภค อยาหลงเชื่อโฆษณา          

อวดสรรพคุณขายผลิตภัณฑสุขภาพผานทางสื่อตาง ๆ อาจไดรับผลิตภัณฑท่ีผสมสารอันตราย ทําใหเกิดความเสี่ยง             

ตอรางกาย เปนอันตรายแตเพ่ือความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนตํารับยาและเลขสารบบอาหาร              

รวมท้ังผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืน ๆ ไดทาง Oryor Smart Application  

 

เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา และ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รก.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง นําทีมโดย พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ  โชคชัย รรท.ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ชนันนัทธ   

สารถวัลยแพศย ผกก.4 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน และ พ.ต.ท.จตุรงค ผลเกิด รอง ผกก.4 บก.ปคบ. ,

พ.ต.ต.สุรเชษฐ เดชะพันธ สว.กก.4 บก.ปคบ. และ ร.ต.อ.สุรโชค กังวานวาณิชย รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. รวมกัน 
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แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา จากนโยบายรัฐบาลในการหาแนวทางแกไขปญหาของประชาชนผูไดรับความเดือดรอน          

จากการสั่งซ้ือสินคา รวมท้ังการกระทําความผิดอาญาอ่ืนทางอินเทอรเน็ต เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดรับผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รุดสนองนโยบายดังกลาว โดยไดรวมมือกับตํารวจ 

บก.ปคบ. ในการตรวจจับแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีกระทําผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง ลาสุดเม่ือวันท่ี 

20 ต.ค. 60 อย. และ บก.ปคบ. ไดนํากําลังเจาหนาท่ีสืบสวนขยายผลและตรวจสอบแหลงจําหนายผลิตภัณฑยา 

Intoxic หลังไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑยาดังกลาวท่ีขายผานทางเว็บไซต ชื่อบริษัท เอคอมเมิรช 

จํากัด เลขท่ี 10/9 หมู 16 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเป นสถานท่ีจัดสงเพ่ือจําหนาย                           

ปรากฏพบผลิตภัณฑสุขภาพ  ผิดกฎหมายท่ีมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑไมระบุเลขทะเบียนตํารับยา , เลขสารบบอาหาร 

และเลขท่ีจดแจงเครื่องสําอาง ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย จํานวน 5 รายการ ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ INTOXIC (ถายพยาธิ) จํานวน 14,600 ขวด ราคากลองละ 1,980 บาท รวมมูลคา 28,908,000 บาท  

2. ผลิตภัณฑ HAMMER OF THOR (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เสริมสมรรถภาพทางเพศ) จํานวน 28,200 ขวด 

ราคากลองละ 1,980 บาท รวมมูลคา 55,836,000 บาท 

3. ผลิตภัณฑ Hammer of Thor Gel (เจลท่ีใชสําหรับทาท่ีบริเวณอวัยวะเพศชาย ทําใหอวัยวะเพศชาย             

เพ่ิมขนาด/แข็งตัว) จํานวน 24,900 ชิ้น ราคากลองละ 1,980 บาท รวมมูลคา 49,302,000 บาท 

4. ผลิตภัณฑ Titan Gel (เจลท่ีใชสําหรับทาท่ีบริเวณอวัยวะเพศชาย เพ่ือเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศชาย) จํานวน 

900 ชิ้น ราคากลองละ 1,980 บาท รวมมูลคา 1,782,000 บาท 

5. ผลิตภัณฑ Eco Slim (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อวดอางสรรพคุณลดน้ําหนัก) จํานวน 5,000 ชิ้น ราคากลอง

ละ 1,980 บาท รวมมูลคา 9,900,000 บาท                                                                           

เจาหนาท่ีจึงยึดของกลางท้ังหมดเพ่ือดําเนินคดี รวม 73,600 ช้ิน คิดเปนมูลคา 145,720,000 บาท                

และสง ผลิตภัณฑตรวจวิเคราะห ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือหาสารท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 

สําหรับการดําเนินคดี ในเบ้ืองตนพบการกระทําความผิด ดังนี้ 

1. นําเขา หรือขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต โทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท    

2. ขายยาท่ีมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. โฆษณายาโดยไมไดรับอนุญาต โทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 

4. จําหนายอาหารโดยไมมีเลขสารบบอาหาร โทษปรับไมเกิน 30,000 บาท  

5. โฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารอันเปนเท็จ หรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดย   

ไมสมควร โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

6. ขายเครื่องสําอางโดยไมจดแจง โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท  

7. โฆษณาเครื่องสําอางท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับเครื่องสําอาง โทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รก.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาวตอในตอนทายวา                    

หากตรวจพบการกระทําความผิดอ่ืน อาจจะมีโทษเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม อย. ขอเตือนมายังผู ประกอบการ                 

ใหปฏิบัติตามกฎหมาย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ อยาขายยาผานทางอินเทอรเน็ตโดยเด็ดขาด 

เพราะถือวาผิดกฎหมาย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีขอกําหนดชัดเจนเรื่องสถานท่ีขายยาวา               

ตองไดรับอนุญาต เพราะยาไมใชสินคาท่ัวไป จึงไมอนุญาตใหขายยาทางสื่อออนไลน หากตรวจพบจะถูกดําเนินคดีมีโทษ

สูงสุด ในสวนของผูบริโภค เม่ือเจ็บปวย ไมควรซ้ือยากินเอง และไมซ้ือยาผานทางเว็บไซต หรือทาง Social Media    

ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร กอนซ้ือยาทุกครั้ง เนื่องจากอาจไดรับอันตรายจากการใชยาอยางไมเหมาะสม             

หรือในบางกรณีอาจไดรับยาท่ี ไมมีคุณภาพมาตรฐาน สงผลเสียตอสุขภาพและทําใหสูญเสียโอกาสในการรักษาโรค  

ท้ังนี้ หากผูบริโภคพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/ จําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโออวดสรรพคุณ โดยเฉพาะอางลด

ความอวน เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ หรือพบเห็นการขายยาผานเว็บไซตและทาง Social Media ขอใหแจงมาไดท่ี   

สายดวน อย. 1556 หรือรองเรียนผาน Oryor SmartApplication หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ            

หรือ สายดวน บก.ปคบ 1135 เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําผิดกฎหมาย              

อยางเครงครัดตอไป 

 

 

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 24 ตุลาคม 2560   แถลงขาว  2  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 


