
 

 

 

ยึด อายัด ยาปลอมกวา  20   ลานบาท  ยานบางขุนเทียน 

 

 

 

 

 
 อย. จับมือ  บก.ปคบ. บุกทลายโรงงานผลิตยาผิดกฎหมายยานบางขุนเทียน  สงขายตามแนว

ชายแดนไทยหลายรายการ ท้ังวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทปลอม และยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับ

ยา  ยึดและอายัดของกลาง รวมมูลคากวา  20  ลานบาท   

 หลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกองบังคับการปราบปรามการ

กระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ไดสืบทราบวามีการลักลอบผลิตยาผิด

กฎหมายยานบางขุนเทียน  อย.  จึงไดประสานงานไปยัง  บก.ปคบ.ขอหมายคนเขาตรวจสอบโรงงาน

ยาท่ีไดสืบทราบวาผลิตยาผิดกฎหมาย ชื่อ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเรม่ีฟารม จํากัด ตั้งอยูท่ี 141 / 

11  หมู 6  ถ.บางขุนเทียน  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  ซ่ึงเปนโรงงานยาขนาดใหญโดยมีผูดําเนิน

กิจการ  ชื่อ  นางสาวพัณณชิตา  สิทธิกุลชัยโย  และจากการตรวจสอบพบวาโรงงานดังกลาวไมได

มาตรฐานจีเอ็มพี  และผลิตยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา  และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  สง

ขายตามรานคาสงยานจังหวัดตามแนวชายแดนของประเทศไทย  ซ่ึงผลิตภัณฑยาและวัตถุออกฤทธิ์ท่ี

ตรวจพบผิดกฎหมาย ไดแก  ผลิตภัณฑเลขทะเบียนยาปลอม   ยาไมมีเลขทะเบียน  ไมมีชื่อผูผลิต  

ระบุเพียง  Made in Thailand  ผลิตภัณฑท่ีใชเลขทะเบียนผูอ่ืน  เครื่องหมายปลอม  แจงสถานท่ีจัด

จําหนายไมมีตัวตน  ผลิตภัณฑวัตถุออกฤทธิ์ฯ ปลอมเครื่องหมายการคา  วัตถุออกฤทธิ์ฯ ไมมี

ทะเบียน  ไมมีชื่อผูผลิต ระบุเพียง Made in Thailand   

 นอกจากนี้  อย.  ยังไดรับแจงวามีผูลักลอบจําหนายยาแผนปจจุบันท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับ

ยาท่ีบานเลขท่ี  20/7  ซอยแมนศรี 2 ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค  เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพฯ  จึงวางแผนจับกุมโดยติดตอลอซ้ือยา Nolvadex-D ซ่ึงเปนยารักษาโรคมะเร็งเตานม   

หลังจากนั้นเจาหนาท่ี  อย.  และเจาหนาท่ีตํารวจ บก.ปคบ.  ไดนํากลุมซุมอยูบริเวณหนาบานหลัง

ดังกลาว  พบบุคคลตองสงสัยซ่ึงทราบชื่อภายหลังวา  นายดํารงเกียรติ์  โชคชัยพิทักษ  จึงแสดงตน

เขาตรวจสอบ  พบยาแผนปจจุบัน  Nolvadex-D  จํานวน  3  กลอง, รายการสั่งซ้ือพรอมราคายา

และนามบัตร  ซ่ึงผูตองสงสัยใหการรับสารภาพวาเปนยาท่ีลูกคาซ้ือและกําลังจะนําไปสงใหลูกคา ใน



เวลาตอมาเจาหนาท่ี อย.  และตํารวจ บก.ปคบ.  ไดนําหมายคนศาลแขวงดุสิต ท่ีค.50/2553 ลงวันท่ี 

5 พฤศจิกายน 2553 เขาทําการตรวจคนบานหลังดังกลาวซ่ึงเปนของนายดํารงเกียรติ์  พบยาแผน

ปจจุบันท่ีมีทะเบียนตํารับยา  จํานวน  29  รายการ,  ยาแผนปจจุบันท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา 

จํานวน  10  รายการ  

 ท้ังนี้  เจาหนาท่ีไดยึดของกลาง พรอมอายัดวัตถุดิบ อุปกรณการผลิต  เครื่องตอก  เครื่องโม 

และเครื่องจักรในการผลิตท้ังหมดในโรงงานดังกลาว  พรอมท้ังแจงขอหาแกผูกระทําผิดในกรณี

โรงงานเภสัชกรรมเรม่ีฟารม จํากัด 7  ขอหา ดังนี้ 

 1. กรณีผลิตและขายยาโดยไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 

5,000  บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 2. กรณีผลิตยาปลอม   มีโทษจําคุก  ตั้งแต  3 ป – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 10,000 -

50,000 บาท  

 3. กรณีขายยาปลอมมีโทษจําคุก ตั้งแต 1 ป – 20 ป  และปรับต้ังแต 2,000 – 10,000  

บาท 

 4. กรณีผลิตและขายวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 4 โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 

และปรับไมเกิน 100,000 บาท 

 5. กรณีผลิตภัณฑออกฤทธิ์ฯ ปลอมมีโทษจําคุกตั้งแต 5 ป -15 ป และปรับตั้งแต 100,000 – 

300,000 บาท 

 6. กรณีขายวัตถุออกฤทธิ์ฯ ปลอมมีโทษจําคุกต้ังแต 1-10 ป และปรับต้ังแต 20,000-

200,000 บาท 

 7. กรณีผลิตยาแผนปจจุบันโดยฝาฝนกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มี

โทษปรับตั้งแต 2,000 – 10,000 บาท  

 สวนกรณีนายดํารงเกียรติ์  โชคชัยพิทักษ  ผูลักลอบจําหนายยาแผนปจจุบันท่ีไมไดข้ึน

ทะเบียนตํารับยาท่ีบานเลขท่ี  20/7  ซอยแมนศรี 2 ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค  เขตปอม

ปราบศัตรูพาย  กรุงเทพฯ  อย. ไดแจงขอหาแกผูกระทําผิด  4  กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีขายยาแผนปจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 

10,000 บาท 

 2. กรณีขายหรือนําเขายาโดยไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม

เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 3. กรณีขายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 4  โดยไมไดรับอนุญาตมีโทษจําคุกไม

เกิน 5 ป และปรับไมเกิน 100,000 บาท  

 4. กรณีครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 4 โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษ

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  



 ดังนั้น  อย.  ขอเตือนมายังผูผลิตยาแผนปจจุบันและวัตถุออกฤทธิ์ทุกรายอยาไดกระทําการ

ฝาฝนกฎหมายในการผลิตยาหรือวัตถุออกฤทธิ์ใดใดท่ีมิไดขออนุญาตอยางถูกตอง ท่ีสําคัญควรมี

คุณธรรม  และมีความรับผิดชอบตอสังคม และขอเตือนผูบริโภคอยาไดหลงเชื่อซ้ือยาบุคคลท่ัวไปท่ี

ไมไดจําหนายในสถานพยาบาลหรือรานขายยาท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตอง  เพราะเปนการเสี่ยงตอ

การไดรับยาปลอม  และยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา  ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอรางกายถึงข้ันเสียชีวิต

ได ท้ังนี้ขอใหผูบริโภคชวยเปนหูเปนตาใหกับ อย. หากพบเห็นผลิตภัณฑท่ีคาดวาผิดกฎหมาย ทาง 

อย. จะมีสินบนรางวัลนําจับใหผูแจงเบาะแส ขอใหแจงมายังสายดวน อย. 1556  หรือ อีเมลล 

1556@fda.moph.go.th หรือสงจดหมายไปท่ีตู ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

11004  หรือแจงเบาะแสไดดวยตนเองท่ีศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  

ตึก อย. อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

 

 

mailto:1556@fda.moph.go.th

