
 
 

เผยช่ือ 51  สถานประกอบการดีเดน  
รับรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอรด ป 2559 

 

 อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิต้ี อวอรด ป 2559 อยางยิ่งใหญ ใหแกสถานประกอบการท่ีโดดเดนดาน

กระบวนการผลิตและจริยธรรมจากท่ัวประเทศ รวม 51 ราย ท้ังอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตราย  ท่ี

ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูประกอบการท่ีต้ังใจ  ทําดี 

คํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูบริโภคเปนสําคัญ  

 

 

 วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ 2559 ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  ศ.คลินิก เกียรติคุณ        นพ.

ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ    กับการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสถานประกอบการ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดพิธีมอบรางวลั อย.ควอลิต้ี อวอรด ป 2559 อยางยิ่งใหญใหแกสถานประกอบการ

ผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ  ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข 

และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนท่ีผานหลักเกณฑ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อจําหนายในประเทศท่ีไดคุณภาพ 

หากเปนผูประกอบการผลิตเพื่อสงออกตองมีการจําหนายในประเทศดวย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดตอกัน

อยางนอย 5 ป มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานดวยดีมาโดยตลอด มีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการ

ผลิตใหผลิตภัณฑท่ีออกสูทองตลาดมีคุณภาพ ท่ีสําคัญไมเคยถูกดําเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตาม

กฎหมายของ อย. ยอนหลังเปนเวลา 2 ป (นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองตอผูบริโภค (Customer 

Relations) ประกอบการดวยความรับผิดชอบตอสังคม  
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  สถานประกอบการท่ีไดรับรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอรด ป 2559 จํานวน 51 ราย มีดังนี้ ดานอาหาร จํานวน    14 

ราย ไดแก  1) โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 2) บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟ โปรดักทส จํากัด 3) บริษัท ชายนอยฟูด 

จํากัด 4) บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 5) บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท ไม

เนอร ชีส จํากัด 7) บริษัท ยาคอบส ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด 8) บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)  9) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด 10) บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด  11) บริษัท หยั่น 

หวอ หยุน จํากัด 12) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเฟรชเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 13) บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส 

(ประเทศไทย) จํากัด 14) บริษัท โอสถสภา จํากัด ดานยา จํานวน 6 ราย ไดแก 1) บริษัท   โปลิฟารม จํากัด 2) 

บริษัท ยูโทเปยน จํากัด 3) บริษัท ยูนีซัน จํากัด 4) บริษัท ยูเมดา จํากัด 5) บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 6) บริษัท 

อวยอันโอสถ จํากัด ดานเคร่ืองสําอาง จํานวน  8 ราย ไดแก 1) บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด 2) บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด 3) บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จํากัด  4) บริษัท ปวีณมล จํากัด 5) 

บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด 7) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 

แลบบอราทอรีส จํากัด 8) บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ดานเคร่ืองมือ

แพทย  จํานวน 4 ราย ไดแก 1) บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 2) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 3) 

บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด 4) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส  จํากัด ดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน

หรือทางสาธารณสุข  จํานวน 4 ราย ไดแก 1) บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท บางกอกแล็ป 

แอนด คอสเมติค จํากัด 3) บริษัท ฟูมาคิลลา (ประเทศไทย) จํากัด 4) บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ดานยา

และเคร่ืองสําอาง จํานวน 2 ราย ไดแก 1) บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด 2) มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

ฯ ดานยาและวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ไดแก องคการเภสัชกรรม ดานเคร่ืองสําอางและ

วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข ไดแก บริษัท แอลเอฟ บิวต้ี (ประเทศไทย) จํากัด และสถาน

ประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จํานวน       11 ราย ไดแก  1) วิสาหกิจชุมชนแมบานหวยกานเบเกอรี ่

จังหวัดลําพูน 2) กลุมแมบานซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ 3) TP FOOD (กลุมผลิตภัณฑแปรรูปขาวสรอยสุวรรณ) 

จังหวัดกําแพงเพชร 4) วิสาหกิจชุมชนแมแมนศรี จังหวัดลพบุรี 5) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรปากน้ําโจโล  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 6) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบานหวยเสือเตน จังหวัดขอนแกน 7) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

เกษตรกรบานทาตูม จังหวัดอุดรธานี 8) กลุมแมบานเกษตรกรบานยางหมู 2 จังหวัดบุรีรัมย 9) วิสาหกิจชุมชนขาว

กลองงอกรองมาลี จังหวัดอุบลราชธานี  10) วิสาหกิจชุมชนไขเค็ม อสม. จังหวัดสุราษฎรธานี 11) วิสาหกิจชุมชน

ธรรมาธิปไตยชุมชนนอกคาย จังหวัดปตตาน ี

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวในตอนทายวา  อย. ไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัล “อย.ควอลิต้ี 

อวอรด” อยางตอเนื่อง เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูทําดี ขอแสดงความยินดีกับผูประกอบการท้ัง 51 ราย             

ขอใหรักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับท่ีไดรับความไววางใจจาก อย. เพื่อเปน

แบบอยางท่ีดีใหแกผูประกอบการรายอื่นตอไป 

 

 

 
 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   18 กุมภาพันธ 2559   ขาวแจก 49 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 


