
 

 

 
 

ประกาศให 66 สถานประกอบการดีเดน รับรางวัลยิ่งใหญ อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2561 

 อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2561 อยางยิ่งใหญ ใหแกสถานประกอบการท่ีโดดเดน

ดานกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากท่ัวประเทศ โดยปนี้ไดเพ่ิมรางวัลโลเกียรติยศสําหรับผูประกอบการ    

ท่ีไดรับรางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป เพ่ือเพ่ิมความพิเศษใหแกผูตั้งใจปฏิบัติตนอยูในคุณภาพมาตรฐานอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ จํานวน 21 แหง และรางวัลโลเกียรติยศประจําปอีก 45 แหง รวมเปน 66 แหง จาก 6 

ประเภทผลิตภัณฑ  

 

 

 วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2560 ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ศ.คลินิก เกียรติคุณ        

นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ    

กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกสถานประกอบการ โดย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ป 2561 อยางยิ่งใหญ

ใหแกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ  ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุอันตรายท่ี

ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนท่ีผานหลักเกณฑ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ

สุขภาพเพ่ือจําหนายในประเทศท่ีไดคุณภาพ หากเปนผูประกอบการผลิตเพ่ือสงออกตองมีการจําหนายใน

ประเทศดวย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดตอกันอยางนอย 5 ป มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานดวยดีมา

โดยตลอด มีการนําเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตใหผลิตภัณฑท่ีออกสูทองตลาดมีคุณภาพ  
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ท่ีสําคัญไมเคยถูกดําเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ยอนหลังเปนเวลา 2 ป 

(นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองตอผูบริโภค (Customer Relations) และประกอบการดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม  

สําหรับปนี้ อย. ไดเพ่ิมโลรางวัลสําหรับผูประกอบการท่ีผานการคัดเลือกตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป เพ่ือ

เพ่ิมความพิเศษใหแกผูตั้งใจปฏิบัติตนอยูในคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซ่ึงสถานประกอบการ

ท่ีผานเกณฑคัดเลือกไดรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ในป 2561 นี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 66 แหง ประกอบดวย 

รางวัลโลเกียรติยศสําหรับผูประกอบการท่ีไดรับรางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป จํานวน 21 แหง และรางวัล       

โลเกียรติยศประจําปอีก 45 แหง จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้  ดานอาหาร รางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป 

จํานวน 8 แหง ไดแก 1) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด 2) บริษัท ชายนอยฟูด จํากัด 3) บริษัท    

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

ดาวเออร เอ็กเบิรกส ทีเอช จํากัด 6) บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 7) บริษัท สกายไลน 

เฮลทแคร จํากัด 8) บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด รางวัลประจําป จํานวน 10 แหง 

ไดแก 1) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 2) บริษัท คุณเกขนมหวาน จํากัด 3) บริษัท     

ไทยโอซูกา จํากัด 4) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด 5) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด 6) บริษัท       

ไมเนอร แดรี่ จํากัด 7) บริษัท วังนอย เบเวอเรช จํากัด 8) บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 9) บริษัท      

อายิโนะโมะโตะเชลส (ประเทศไทย) จํากัด 10) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 

 ดานยา รางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป จํานวน 2 แหง ไดแก 1) บริษัท โปลิฟารม จํากัด 2) บริษัท       

ยูเมดา จํากัด รางวัลประจําป จํานวน 10 แหง ไดแก 1) บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 2) บริษัท บางกอก

แล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด 3) บริษัท ไบโอแลป จํากัด 4) บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด 5) บริษัท 

มิลลิเมด จํากัด 6) บริษัท ยูนีซัน จํากัด 7) บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด 8) บริษัท อวยอันโอสถ จํากัด 

9) องคการเภสัชกรรม 10) องคการเภสัชกรรม ธัญบุรี ดานเครื่องสําอาง รางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป จํานวน 

6 แหง ไดแก 1) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลท แคร จํากัด 2) บริษัท ไทย ไดโซ 

แอโรโซล จํากัด 3) บริษัท ปวีณมล จํากัด  4) บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด 5) บริษัท อินเตอร

เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 6) บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)  รางวัล

ประจําป จํานวน 5 แหง ไดแก 1) บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด 2) บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) 

จํากัด 3) บริษัท นีโอคอสเมด จํากัด 4) บริษัท สกิน อินทิเมท จํากัด 5) บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) 

จํากัด ดานเครื่องมือแพทย  รางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป จํานวน 3 แหง ไดแก 1) บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด 3) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส  จํากัด รางวัลประจําป 

จํานวน 4 แหง ไดแก 1) บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด 2) บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด 3) บริษัท เอ็ม.อี. นิคคิโซ 

จํากัด 4) บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จํากัด  
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 ดานวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข รางวัลตอเนื่อง 3 ปข้ึนไป จํานวน 2 แหง 

ไดแก 1) บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด รางวัล

ประจําป จํานวน 4 รางวัล ไดแก ไดแก 1) บริษัท เคมเฟค จํากัด 2) บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) 3) บริษัท สแตนดารด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 4) บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด สวน

สถานประกอบการท่ีไดรางวัลมากกวา 2 ประเภทผลิตภัณฑ เปนสถานประการดานเครื่องสําอางและวัตถุ

อันตราย จํานวน 1 แหง ไดแก บริษัท เบ็ทเทอร ฟารมา จํากัด สําหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑ

สุขภาพชุมชน ท่ีไดรับรางวัลมีจํานวน 11 แหง ไดแก 1) วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลน้ําเก๋ียน จังหวัดนาน  

2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก (บริษัท ภาลักษณเจริญ จํากัด ) จังหวัดตาก 3) วิสาหกิจชุมชน

กลุมบานสวนลูกแชมป จังหวัดอุทัยธานี 4) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรทาศาลา จังหวัดลพบุรี        

5) วิสาหกิจชุมชนกลุมนองแชมปน้ําวาทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 6) วิสาหกิจชุมชนคลองน้ําเค็มทันใจ 

จังหวัดจันทบุรี 7) วิสาหกิจชุมชนแมหวาปลาราบอง จังหวัดรอยเอ็ด 8) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑกลวย   

แปรรูป “แมอารักษ” จังหวัดหนองคาย 9) วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง จังหวัดอํานาจเจริญ           

10) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานบกหองสรางสรรค จังหวัดกระบี่ 11) วิสาหกิจชุมชนกลุม  

แปรรูปผลิตภัณฑชุมชนบานนาออก จังหวัดสงขลา  

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวในตอนทายวา  อย. ไดจัดให มีพิธีมอบรางวัล            

“อย. ควอลิตี้ อวอรด” อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกผูทําดี ขอแสดงความยินดีกับผูประกอบการ  

ท้ัง 66 แหง ขอใหรักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับท่ีไดรับความไววางใจจาก 

อย. เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูประกอบการรายอ่ืนตอไป 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 21 ธันวาคม 2560  ขาวแจก 23 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 


