
 

 

 
 

เผยช่ือ 55 สถานประกอบการดีเดน รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 

 อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 อยางยิ่งใหญ ใหแกสถานประกอบการท่ีโดดเดนดาน

กระบวนการผลิตและจริยธรรมจากท่ัวประเทศ รวม 55 ราย ท้ังอาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุ

อันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแก

ผูประกอบการท่ีตั้งใจทําดี คํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูบริโภคเปนสําคัญ  

 
 วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ 2560 ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ศ.คลินิก เกียรติคุณ        

นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ    

กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสถานประกอบการ โดย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 อยางยิ่งใหญ

ใหแกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ  ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ี

ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนท่ีผานหลักเกณฑ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ

สุขภาพเพ่ือจําหนายในประเทศท่ีไดคุณภาพ หากเปนผูประกอบการผลิตเพ่ือสงออกตองมีการจําหนายใน

ประเทศดวย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดตอกันอยางนอย 5 ป มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานดวยดีมา

โดยตลอด มีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตใหผลิตภัณฑท่ีออกสูทองตลาดมีคุณภาพ 

ท่ีสําคัญไมเคยถูกดําเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ยอนหลังเปนเวลา 2 ป  
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(นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองตอผูบริโภค (Customer Relations) และประกอบการดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม  

 สําหรับสถานประกอบการท่ีไดรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 55 ราย ดังนี้    

ดานอาหาร จํานวน 17 ราย ไดแก  1) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด 2) บริษัท คุณเกขนมหวาน 

จํากัด 3) บริษัท ชายนอยฟูด จํากัด 4) บริษัท ไทยโอซูกา จํากัด 5) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด 

6) บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 7) บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด 8) บริษัท         

เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 9) บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด 10) บริษัท ยาคอบส ดาวเออร        

เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด 11) บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 12) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร จํากัด 13) บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด 14) บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 15) บริษัท 

เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 16) บริษัท โอสถสภา จํากัด 17) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด  

 ดานยา จํานวน 6 ราย ไดแก 1) บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 2) บริษัท โปลิฟารม จํากัด          

3) บริษัท ยูเมดา จํากัด 4) บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 5) บริษัท อารเอ็ก แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 6) สถาน

เสาวภา สภากาชาดไทย  

 ดานเครื่องสําอาง จํานวน  9 ราย ไดแก  1) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด 

แฮลทแคร จํากัด 2) บริษัท จอนหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด 3) บริษัท ไทยไดโซ  แอโรโซล จํากัด 

4) บริษัท  นีโอคอสเมด จํากัด 5) บริษัท ปวีณมล จํากัด 6) บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด        

7) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ จํากัด 8) บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอร

ไพรส จํากัด (มหาชน) 9) มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรฯ  

 ดานเครื่องมือแพทย  จํานวน 5 ราย ไดแก 1) บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 2) บริษัท โพสเฮลทแคร 

จํากัด 3) บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด 4) บริษัท เอ็ม.อีเมดิเทค จํากัด 5) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร 

โปรดักส จํากัด  

 ดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข จํานวน 4 ราย ไดแก 1) บริษัท เชอรวูด 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 3) บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศ

ไทย) จํากัด 4) องคการเภสัชกรรม  

 สถานประกอบการดานยาและวัตถุอันตราย จํานวน 1 ราย ไดแก บริษัท บางกอกแล็ป แอนด 

คอสเมติค จํากัด สถานประกอบการดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย จํานวน 1 ราย ไดแก บริษัท แอล

เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 
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 สถานประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จํานวน 12 ราย ไดแก 1) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

ริมรอง จังหวัดลําพูน 2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรตําบลปาเลาเมืองเพชรบูรณ (บริษัท ไนน 

แทมมะรินด จํากัด) จังหวัดเพชรบูรณ 3) วิสาหกิจชุมชนกลวยกวนกะทิสด แมลําจวน จังหวัดนครสวรรค  

4) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี 5) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรดาหลา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 6) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรปากน้ําโจโล จังหวัดฉะเชิงเทรา 7) วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมอาชีพทําปลาสมบานตะคุ จังหวัดมหาสารคาม 8) วิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกบานนางอย - โพน

ปลาโหล จังหวัดสกลนคร 9) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานปอนางเหริญ จังหวัดนครราชสีมา 

10) วิสาหกิจชุมชนผลิตขาวกลองบานสรางม่ิง จังหวัดอุบลราชธานี 11) กลุมเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ 

จังหวัดชุมพร 12) วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกแกงบานตีน จังหวัดสงขลา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวในตอนทายวา  อย. ไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ 

อวอรด” อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูทําดี ขอแสดงความยินดีกับผูประกอบการท้ัง 55 ราย 

ขอใหรักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับท่ีไดรับความไววางใจจาก อย. เพ่ือเปน

แบบอยางท่ีดีใหแกผูประกอบการรายอ่ืนตอไป 
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กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 16 กุมภาพันธ 2560  ขาวแจก 22 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 


