เผย 40 สถานประกอบการจริยธรรมดีเดน รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ประจําป 2557
อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ประจําป 2557 อยางยิ่งใหญ ใหแกสถานประกอบการที่โดด
เดนดานกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวม 40 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย
วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูประกอบการที่ตั้งใจ
ทําดี คํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูบริโภคเปนสําคัญ

วั นนี้ ( 17 มี นาคม 2557 ) ณ ห อ งแกรนด บอลรู ม A-B โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด คอนเวนชั่ น
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได จัดพิธี มอบรางวัล อย.ควอลิ ตี้ อวอร ด ประจํ าป 2557 อยางยิ่ งใหญ ให แก สถานประกอบการผลิ ต
ผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน และผลิตภัณฑ
สุขภาพชุมชน ที่ผานหลักเกณฑ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อจําหนายในประเทศที่ไดคุณภาพ หาก
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-2เปนผูประกอบการผลิตเพื่อสงออกตองมีการจําหนายในประเทศดวย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดตอกัน
อยางนอ ย 5 ป มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานดวยดีม าโดยตลอด มีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือ
ควบคุมการผลิตใหผลิตภัณฑที่ออกสูทองตลาดมีคุณภาพ ที่สําคัญไมเคยถูกดําเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูก
ตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ยอนหลังเปนเวลา 2 ป (นับถึงวันเปดรับสมัคร) มีระบบในการตอบสนองตอ
ผูบริโภค (Customer Relations) และประกอบการดวยความรับผิดชอบตอสังคม
สถานประกอบการที่ไดรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ประจําป 2557 ในประเภทตาง ๆ จํานวน 40 ราย
มีดังนี้ ดานอาหาร จํานวน 10 ราย ไดแก 1) โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 2) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปร
ดักทส จํากัด 3) บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 4) บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 5) บริษัท ยูนิลี
เวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด 6) บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด 7) บริษัท สยามพรีเสิรฟฟูดส จํากัด 8)
บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จํากัด 9) บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย)
จํากัด 10) บริษัท เอฟแอนดเอ็น ยูไนเต็ด จํากัด ดานยา จํานวน 6 ราย ไดแก 1) บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพร
ไทย จํากัด 2) บริษัท ยูนีซัน จํากัด 3) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด 4) บริษัท สยามเภสัช จํากัด
5) บริษัท สีลมการแพทย จํากัด 6) บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด ดานเครื่องสําอาง
จํานวน 5 ราย ไดแก 1) บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด 2) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด
เฮลทแคร จํากัด 3) บริษัท ปวีณมล จํากัด 4) บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด 5) บริษัท เอส แอนด เจ
อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ดานเครื่องมือแพทย จํานวน 4 ราย ไดแก 1) บริษัท
เซอรวิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จํากัด 2) บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด 3) บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จํากัด 4)
บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส จํากัด ดานวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน จํานวน 3 ราย ไดแก 1)
บริษัท ชารฟ ฟอรมูเลเตอร จํากัด 2) บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด 3) บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
จํากัด และสถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จํานวน 12 ราย ไดแก 1) วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบล
น้ําเกี๋ยน จังหวัดนาน 2) วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหาดไกตอย จังหวัดอุตรดิตถ 3) กลุมแมบาน
เกษตรกรเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี 4) วิสาหกิจชุมชนกาญจนาสมุนไพรไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5)
วิสาหกิจชุมชนอาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บานดอนทอง จังหวัดนครปฐม 6) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตเกษตรตําบลชากโดน จังหวัดระยอง 7) วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปถั่วลิสงบาน
ปานเทคโน หมู 17 ตําบลดงสิงห จังหวัดรอยเอ็ด 8) วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไมสมุนไพรรัตนวาป
จังหวัดหนองคาย 9) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานหนองบอ หมู 6 จังหวัดชัยภูมิ 10) กลุม
วิสาหกิจชุมชนยาหมองน้ํามันงา จังหวัดอํานาจเจริญ 11) กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบานทุง จังหวัดกระบี่
12) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานหนาควน จังหวัดสงขลา
เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทายวา อย. ไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอรด” อยางตอเนื่อง
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูทําดี ขอแสดงความยินดีกับผูประกอบการทั้ง 40 ราย ขอใหรักษาความดี โดยคง
คุ ณภาพมาตรฐาน คุ ณธรรม จริ ยธรรม สมกั บที่ ได รั บความไว วางใจจาก อย. เพื่ อเป นแบบอย างที่ ดี ให แก
ผูประกอบการรายอื่นตอไป
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