
ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

1 นางสาวปริชชา  โลหะนวกุล 70/1  ถนนวิภาวดีรังสิต ยา 39(7) 109 ไมควบคุมการจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือ 1 กพ.59 1,000         

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร พ.ศ. 2510 และขาย

กรุงเทพฯ

2 นางสาวเงาใจ  สังขมาลา 70/1  ถนนวิภาวดีรังสิต ยา 26(6) 105 ไมจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือและขาย 1 กพ.59 2,000         

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร พ.ศ. 2510

กรุงเทพฯ

3 นางขวัญตาร  ผาลิบุตร 35/95 ถนนรัชดาภิเษก ยา 26(7) 105 ขายยาแผนปจจุบันนอกเวลา 2 กพ.59 3,000         

แขวงจันทรเกษม  เขต พ.ศ. 2510 ทําการ

จตุจักร  กรุงเทพฯ 32 107 ขายยาอันตรายในระหวางเภสัชกร

ไมอยูปฏิบัติหนาท่ี

4 บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอรเทน 2539 ถนนลาดพราว อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 22 มค.59 10,000       

เมนท  จํากัด (มหาชน) แขวงคลองเจาคุณสิงห พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ประจําเดือน...........................กุมภาพันธ..........................พ.ศ.   2559

รายงานการเปรียบเทียบปรับ

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

5 บริษัท แมอรุณ  จํากัด 54/1  ถนนนวมินทร อาหาร 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก 28 มค.59 6,000         

แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม พ.ศ. 2522 โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

กรุงเทพฯ

6 นายเสกสรรค  สิริแสงทองกุล 99/532 ถนนแจงวัฒนะ ยา 26(6) 105 ไมจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือและขาย 3 กพ.59 4,000         

แขวงทุงสองหอง  เขต พ.ศ. 2510

หลักสี่   กรุงเทพฯ

7 นางสาววรีภรณ  สุภัจจาภิชัย 99/532 ถนนแจงวัฒนะ ยา 39(7) 109 ไมควบคุมการจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือ 3 กพ.59 2,000         

แขวงทุงสองหอง  เขต พ.ศ. 2510 และขาย

หลักสี่   กรุงเทพฯ

8 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนด 378  ถนนชัยพฤกษ คุมครอง 47 50 โฆษณาโดยมีขอความอันเปนเท็จ 3 กพ.59 50,000       

พับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน) แขวง/เขตตลิ่งชัน ผูบริโภค หรือเกินจริง

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2522

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

9 บริษัท ประธานพร  นิว มีเดีย 10/803 ซอยนวมินทร 93 อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 3 กพ.59 2,000         

ทีวี จํากัด แขวงนวมินทร  เขตบึงกุม พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

กรุงเทพฯ

10 บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส 1  ถนนสาทรใต  แขวง ยา 85 ว.1 123ทวิ ไมสงรายงานประจําปเก่ียวกับการ 2 กพ.59 2,400         

จํากัด ทุงมหาเมฆ  เขตสาทร พ.ศ. 2510 ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาใน

กรุงเทพฯ ราชอาณาจักร

11 นางสาวโสภิณ  ทองประทุม 51  ถนนพหลโยธิน ยา 26(6) 105 ไมจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือและขาย 4 กพ.59 6,000         

แขวงอนุสาวรีย  เขต พ.ศ. 2510 26(7) 105 ขายยาแผนปจจุบันนอกเวลา

บางเขน   กรุงเทพฯ ทําการ

32 107 ขายยาอันตรายในระหวางเภสัชกร

ไมอยูปฏิบัติหนาท่ี

39(7) 109 ไมควบคุมการจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือ

และขาย

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

12 นางก่ิงกานต  โชติกันตะ 101/10 ถนนวิภาวดีรังสิต ยา 26(6) 105 ไมจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือและขาย 3 กพ.59 2,000         

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร พ.ศ. 2510

กรุงเทพฯ

13 นางสาวรัชนี  เลิศวิริยะศักดิ์ 101/10 ถนนวิภาวดีรังสิต ยา 39(7) 109 ไมควบคุมการจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือ 3 กพ.59 1,000         

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร พ.ศ. 2510 และขาย

กรุงเทพฯ

14 บริษัท สหเฮรเบิล มาริช จํากัด 679 ซอยจรัญสนิทวงศ75 ยา 88 124 โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต 5 กพ.59 40,000       

แขวง/เขตบางพลัด พ.ศ. 2510 ทวิ(1)

กรุงเทพฯ

15 บริษัท แอนด เดลูกา 723  ถนนสีลม  แขวงสีลม อาหาร 23 56 ไมติดหรือจัดปายแสดงสถานท่ี 5 กพ.59 200           

(ประเทศไทย)  จํากัด เขตบางรัก   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2522 นําเขาไดรับอนุญาตไวภายนอก

สถานท่ีในท่ีเปดเผยใหเห็นไดงาย

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

16 บริษัท เอส-คลาส อินเตอร 1374  ถนนประชาชื่น อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 5 กพ.59 4,000         

เนชั่นแนล  จํากัด แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

ฝร. 3955/59 กรุงเทพฯ

17 บริษัท เอสแอลอารที จํากัด 99 ถนนสุขุมวิท แขวง อาหาร 23 56 ไมติดหรือจัดปายแสดงสถานท่ี 8 กพ.59 200           

พระโขนง  เขตคลองเตย พ.ศ. 2522 นําเขาไดรับอนุญาตไวภายนอก

กรุงเทพฯ สถานท่ีในท่ีเปดเผยใหเห็นไดงาย

18 บริษัท พูราโตส (ประเทศไทย) 78/3 ถนนบางนา-ตราด อาหาร 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก 8 กพ.59 6,000         

จํากัด ต.หอมศีล  อ.บางปะกง พ.ศ. 2522 โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จํากัด 123 ถนนสุวินทวงศ ยา 26(7) 105 ขายยาแผนปจจุบันนอกเวลา 9 กพ.59 6,000         

แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 ทําการ

32 107 ขายยาอันตรายในระหวางเภสัชกร

ไมอยูปฏิบัติหนาท่ี

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

20 นายถนอมพงษ  หอมสุวรรณ 325/4-6, 153/5, อาหาร 6(5) 47 ใชวัตถุเจือปนอาหารไมเปนไป 9 กพ.59 2,000         

135/10-11 พ.ศ. 2522 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

21 บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ 21-281-4 ซอยนวลจันทร คุมครอง 47 50 โฆษณาโดยมีขอความอันเปนเท็จ 4 กพ.59 100,000      

จํากัด 50 ถนนนวลจันทร ผูบริโภค หรือเกินจริง

แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม พ.ศ. 2522

กรุงเทพฯ

22 บริษัท สตารชิปปงคารโกไลค 106/87 หมู 9 ต.ทุงสุขลา อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 8 กพ.59 10,000       

จํากัด อ.ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

23 บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด 99  ถนนสุขุมวิท  แขวง อาหาร 23 56 ไมติดหรือจัดปายแสดงสถานท่ี 8 กพ.59 200           

พระดขนง  เขตคลองเตย พ.ศ. 2522 นําเขาไดรับอนุญาตไวภายนอก

กรุงเทพฯ สถานท่ีในท่ีเปดเผยใหเห็นไดงาย

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

24 สถานีวิทยุกระจายเสียง บาน 1/1 หมู 10 ต.หนองก่ี อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 8 กพ.59 1,000         

โคกอุดม อ.กบินทรบุรี   จังหวัด พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

ฝร. 2773/59 ปราจีนบุรี

25 บริษัท วิคก้ี เอนเตอรไพรซ จํากัด 2823 ถนนพัฒนาการ อาหาร 23 56 ไมติดหรือจัดปายแสดงสถานท่ี 10 กพ.59 200           

แขวง/เขตสวนหลวง พ.ศ. 2522 นําเขาไดรับอนุญาตไวภายนอก

กรุงเทพฯ สถานท่ีในท่ีเปดเผยใหเห็นไดงาย

26 บริษัท ซีเอฟ-ไลน จํากัด 160/57 หมู 7 ต.สุรศักดิ์ อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 10 กพ.59 20,000       

อ.ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

27 นายนิติพงศ  ปะวะโพตะโก 78/150  แขวงบางซ่ือ ยา 88ทวิ 124 โฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต 11 กพ.59 20,000       

ฝร. 2745/59 เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

28 บริษัท มารูฮะ นิชิโร (ไทยแลนด) 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัด อาหาร 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก 11 กพ.59 6,000         

ใหม  แขวงมักกะสัน พ.ศ. 2522 โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ

29 บริษัท คาริสมา (เอเชีย-แปซิฟค) 589/116 ถนนบางนา- เครื่องมือ 37 ว.1 96 ผูจดทะเบียนสถานประกอบการ 12 กพ.59 5,000         

จํากัด ตราด  แขวง/เขตบางนา แพทย ผลิตเครื่องมือแพทยมิไดมาดําเนิน

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2551 การตออายุใบจดทะเบียนสถาน

ประกอบการผลิต ฯ และไมแจง

จํานวนเครื่องมือแพทย ฯ 

30 บริษัท หอมหวลอุตสาหกรรม 66 ถนนพระรามท่ี 2 อาหาร 6(7) 49 นําเขาอาหารโดยไมมีใบรับรอง 16 กพ.59 2,000         

อาหาร  จํากัด แขวงแสมดํา  เขตบาง พ.ศ. 2522 วิธีการผลิต

ขุนเทียน  กรุงเทพฯ

31 บริษัท เอลมาโก (ประเทศไทย) 123/6  ถนนนนทรี เครื่องมือ 41(3) 100ว.2 ไมจัดสงรายงานการนําเขาและ 28 มค.59 25,000       

จํากัด แขวงชอง   เขตยานนาวา แพทย ขายเครื่องมือแพทย

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2551

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

32 บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด 2 ถนนผังเมือง 4 ต. ยา 85 ว.1 123ทวิ ไมสงรายงานประจําปเก่ียวกับการ 10 กพ.59 3,200         

สะแตง  อ.เมือง  จังหวัด พ.ศ. 2510 ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาใน

ยะลา ราชอาณาจักร

33 บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จํากัด 1/1 ถนนนวมินทร  แขวง/ ยา 30 102 ยายสถานท่ีเก็บยาโดยไมไดรับ 11 กพ.59 4,000         

เขตคันนาวาว  กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 อนุญาต

34 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 3498  ถนนลาดพราว อาหาร 6(5) 47 ใชวัตถุเจือปนอาหารไมเปนไป 12 กพ.59 40,000       

(มหาชน) แขวงคลองจั่น  เขตบาง พ.ศ. 2522 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กะป   กรุงเทพฯ

35 บริษัท เอ็ม ซี เอ็ม ไทย เทรดดิ้ง 142/2  ซอยลาดพราว 94 อาหาร 6(7) 49 นําเขาอาหารโดยไมมีใบรับรอง 4 กพ.59 2,000         

จํากัด ถนนลาดพราว  แขวงพลับ พ.ศ. 2522 วิธีการผลิต

พลา  เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

36 บริษัท หลงเฉิน อะกรี อิมปอรต 89/124-126 ต.คลองสอง อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 18 กพ.59 100,000      

เอ็กซปอรต จํากัด อ.คลองหลวง  จังหวัด พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

ปทุมธานี

37 บริษัท ที.เอ.เมดิค จํากัด 99/29 หมู 16 ต.บางแกว เครื่องมือ 57 ว.1 116 โฆษณาเครื่องมือแพทยโดยไมไดรับ 10 กพ.59 50,000       

ฝร. 3084/58 อ.บางพลี  จังหวัดสมุทร แพทย อนุญาต

ปราการ พ.ศ. 2551

38 หจก. เอ็น.พี.เฮิรบ 84/2-5  ถนนศรีนครินทร ยา 85 ว.1 123ทวิ ไมสงรายงานประจําปเก่ียวกับการ 17 กพ.59 5,200         

แขวงหัวหมาก  เขตบาง พ.ศ. 2510 ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาใน

กะป   กรุงเทพฯ ราชอาณาจักร

39 บริษัท รีฟล เบเวอรเรจ จํากัด 33 ซอยพัฒนาการ 69 อาหาร 6(7) 49 นําเขาอาหารโดยไมมีใบรับรอง 18 กพ.59 18,000       

แยก 9-6 แขวงประเวศ พ.ศ. 2522 วิธีการผลิต

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก

โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

มาตรา



11

ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร

ผิดมาตรฐาน

40 สถานีวิทยุคนเมืองกาญจน 90 ต.ทามะขาม  อ.เมือง อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 15 กพ.59 1,000         

ฝร. 4177/58 จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

41 บริษัท วาย.เอ็ม.อินเตอรเทรด 18/1 แขวงสามเสนนอก  อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 12 กพ.59 10,000       

จํากัด เขตหวยขวาง   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

42 หจก. พิสิษฐการแพทย 135  ถนนกรุงเทพกรีฑา เครื่องมือ 57 ว.1 116 โฆษณาเครื่องมือแพทยโดยไมไดรับ 15 กพ.59 50,000       

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป แพทย อนุญาต

กรุงเทพฯ พ.ศ. 2551

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

43 สถานีวิทยุกระจายเสียง บาน 1/1 หมู 10 ต.หนองก่ี ยา 88ทวิ 124 โษณายาโดยไมไดรับอนุญาต 19 กพ.59 20,000       

โคกอุดม อ.กบินทรบุรี จังหวัดปรา พ.ศ. 2510

จีนบุรี

44 บริษัท หางขายยา 42 หมู 8  ถนนมลิวรรณ อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 19 กพ.59 40,000       

เทพประทานพร  จํากัด ต.นาอาน  อ.เมือง พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

ฝร. 2767/59 จังหวัดเลย

45 บริษัท เจ แอนนิมัล เฮลท จํากัด 99/88 ถนนศรีนครินทร ยา 85 ว.1 123ทวิ ไมสงรายงานประจําปเก่ียวกับการ 19 กพ.59 3,400         

ต.บางแกว  อ.บางพลี พ.ศ. 2510 ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาใน

จังหวัดสมุทรปราการ ราชอาณาจักร

46 บริษัท เคอรรี่ อินกรีเดียนท 618 นิคมอุตสาหกรรม อาหาร 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก 23 กพ.59 6,000         

(ไทยแลนด)  จํากัด บางปู  ต.แพรกษา พ.ศ. 2522 โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

อ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

47 หจก. บี.เจ. (เบญจโอสถ) 255 ถนนสามเสน ยา 25(7) 105 ไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดใน 23 กพ.59 20,000       

เขตดุสิต   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 กฎกระทรวง  

48 นายสวาง  คงภักดีไผท 255 ถนนสามเสน ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 23 กพ.59 1,000         

เขตดุสิต   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

49 นางวิไลลักษณ  ปางมณี 255 ถนนสามเสน ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 23 กพ.59 5,000         

เขตดุสิต   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

50 น.ส.สุปรียา  ละออง 255 ถนนสามเสน ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 23 กพ.59 5,000         

เขตดุสิต   กรุงเทพฯ พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

51 บริษัท เทวกรรมโอสถ จํากัด 71 ถนนพิมพา ต.พิมพา ยา 25(7) 105 ไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดใน 24 กพ.59 12,000       

อ.บางประกง จังหวัด พ.ศ. 2510 กฎกระทรวง  

ฉะเชิงเทรา

52 นายนิสิต  รัถยาภาณุมาศ 71 ถนนพิมพา ต.พิมพา ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 24 กพ.59 3,000         

อ.บางประกง จังหวัด พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ฉะเชิงเทรา

53 พลตํารวจโททองธัช อินทรทัต 71 ถนนพิมพา ต.พิมพา ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 24 กพ.59 1,000         

อ.บางประกง จังหวัด พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ฉะเชิงเทรา

54 นางสาวกรรณิการ  71 ถนนพิมพา ต.พิมพา ยา 38(6) 109 เภสัชกรผูมีหนาท่ีปฏิบัติการไม 24 กพ.59 1,000         

ธีรพัฒนเกียรติ อ.บางประกง จังหวัด พ.ศ. 2510 ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ฉะเชิงเทรา

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

55 บริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวชั่น จํากัด 51/3  ถนนแจงวัฒนะ อาหาร 6(7) 49 นําเขาอาหารโดยไมมีใบรับรอง 24 กพ.59 2,000         

ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด พ.ศ. 2522 วิธีการผลิต

จังหวัดนนทบุรี

56 บริษัท ลี้บวนซัวอินเตอรเนชั่น 223  ถนนเพชรเกษม ยา 85 ว.1 123ทวิ ไมสงรายงานประจําปเก่ียวกับการ 24 กพ.59 3,200         

แนล (ประเทศไทย) จํากัด แขวง/เขตบางแค  พ.ศ. 2510 ผลิตหรือนําหรือสั่งยาเขามาใน

กรุงเทพฯ ราชอาณาจักร

57 นายบรรณภพ  มโนมัยวิบูลย 613  ถนนสุขุมวิท แขวง ยา 104 104 ขายยาแผนปจจุบัน ภายหลัง 25 กพ.59 1,100         

คลองตันเหนือ  เขตวัฒนา พ.ศ. 2510 ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยมิไดยื่น

กรุงเทพฯ คําขอตออายุ

58 บริษัท ไบรท ทีวี จํากัด 223/2  หมู 4 ถนน อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 25 กพ.59 2,000         

แจงวัฒนะ  ต.ปากเกร็ด พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

อ.ปากเกร็ด  จังหวัด

นนทบุรี

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

59 นางสาวเอ้ือมพร  ศรีกฤษณพล 316/1  ถนนจรัญสนทิวงศ ยา 104 104 ขายยาแผนปจจุบัน ภายหลัง 25 กพ.59 400           

แขวงบางออ  เขตบางพลัด พ.ศ. 2510 ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยมิไดยื่น

กรุงเทพฯ คําขอตออายุ

60 บริษัท เจ พี ซัคเซซ โลจิสติกส 289/154 หมู6 ต.ทุงสุขลา อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 25 กพ.59 40,000       

จํากัด อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

61 บริษัท ไทยโอชา จํากัด 50, 52 ถนนเอกชัย อาหาร 6(10) 51 จําหนายอาหารท่ีควบคุมฉลาก 26 กพ.59 6,000         

แขวง/เขตบางบอน พ.ศ. 2522 โดยแสดงฉลากไมถูกตอง

กรุงเทพฯ

62 บริษัท เอฟ เอ อินเตอรเนชั่น 317 ซอยยาสูบ 1 ถนน อาหาร 20 55 เก็บอาหารนอกสถานท่ีท่ีระบุไวใน 26 กพ.59 1,000         

แนล จํากัด วิภาวดัรงสิต  แขวงจอมพล พ.ศ. 2522 ใบอนุญาต

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

63 บริษัท ปารตี้ ลิ้งค  จํากัด 53 ซอยสุขาภิบาล 5 อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 26 กพ.59 14,000       

แขวงทาแรง  เขตบางเขน พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

กรุงเทพฯ 6(5) 47 ใชวัตถุเจือปนอาหารไมเปนไป

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

64 ผูประกอบการราน 1014/74 แขวงบางจาก เครื่องมือ 57 ว.1 116 โฆษณาเครื่องมือแพทยโดยไมไดรับ 28 มค.59 12,500       

Health Plus  Conner เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ แพทย อนุญาต

พ.ศ. 2551

65 บริษัท ซัคเซส อิมพอรต แอนด 52/35-36 ต.ทุงสุขลา อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 29 กพ.59 40,000       

เอ็กซพอรต  จํากัด อ.ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

66 บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอรเทน 2539  ถนนลาดพราว อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 3 กพ.59 10,000       

เมนท  จํากัด (มหาชน) แขวงเจาคุณสิงห  เขต พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

ฝร. 2445/58 วังทองหลาง   กรุงเทพฯ

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

67 นายพิษณุ   แกวมณี 333/60  ถนนแจงวัฒนะ ยา 39(7) 109 ไมควบคุมการจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือ 4 กพ.59 1,000         

แขวงตลาดบางเขต  เขต พ.ศ. 2510 และขาย

หลักสี่   กรุงเทพฯ

68 นางวรนุช  อรามวิทย 333/60  ถนนแจงวัฒนะ ยา 26(6) 105 ไมจัดทําบัญชียาท่ีซ้ือและขาย 4 กพ.59 2,000         

แขวงตลาดบางเขต  เขต พ.ศ. 2510

หลักสี่   กรุงเทพฯ

69 นายธนัท  เชี่ยวชาญอักษร 16/27  แขวงคลองสี่  อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 23 กพ.59 2,000         

เขตคลองหลวง  จังหวัด พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

ปทุมธานี

70 บริษัท เนเจอร เฟรส ฮารเวสท 291/65 หมู 10 ต.ดอน อาหาร 25(3) 60 นําเขาเพ่ือจําหนายซ่ึงอาหาร 26 กพ.59 10,000       

(ประเทศไทย) จํากัด ตะโก  อ.เมือง  จังหวัด พ.ศ. 2522 ผิดมาตรฐาน

ราชบุรี

มาตรา
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ท่ี ผูประกอบการ สถานประกอบการ พรบ. ผิด โทษ ขอหาความผิด ว/ด/ป คาปรับ

(ท่ีปรับ) (บาท)

71 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39/1  ถนนรัชดาภิเษก อาหาร 6(7) 49 นําเขาอาหารโดยไมมีใบรับรอง 29 กพ.59 2,000         

แขวงจันทรเกษม  เขต พ.ศ. 2522 วิธีการผลิต

จตุจักร  กรุงเทพฯ

72 นางสาวสุชิราภรณ  ขําสม 3 หอง 106-107  ซอย ยา 104 104 ขายยาแผนปจจุบัน ภายหลัง 29 กพ.59 400           

ลาดกระบัง 1 ถนนลาด พ.ศ. 2510 ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยมิไดยื่น

กระบัง  เขตลาดกระบัง คําขอตออายุ

กรุงเทพฯ

73 บริษัท สุกฤษ 55 จํากัด 78/6  หมู 1 ต.คอกระบือ อาหาร 41 71 โฆษณาคุณประโยชนอาหาร 15 กพ.59 2,000         

อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2522 โดยไมไดรับอนุญาต

มาตรา


