
 
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมคัดเลือก 

เพ่ือรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ าปี ๒๕๖๒  
       วันที่……….…เดือน……….…..…พ.ศ…….……….…… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………..……….…ต าแหน่ง…………..…………………………..………..………...........
สถานประกอบการชื่อ …………………....….…..………………………………….. ตั้งอยู่เลขที่………..…………......................
ตรอก/............................................ ซอย……………………………..……….... ถนน……………….…………หมู่ที่................ 
ต าบล/แขวง…………………....……….. อ าเภอ/เขต……………………….………จังหวัด……….………………........................
รหัสไปรษณยี์…………………….......... โทรศัพท์……………..…………………… โทรสาร…………………………………………..
มือถือ……..….................................. อีเมล.......................................................................................................... ... 

ที่ตั้งสถานที่ผลติที่เข้าร่วมการคัดเลือกเข้ารับรางวัล 

เลขที่………..…………....................... ตรอก/............................................ ซอย……………….....................................
ถนน……………….…………………....... หมู่ที่……………………………………….. ต าบล/แขวง…………………....……….........
อ าเภอ/เขต……………………….……… จังหวัด……….………………................ รหัสไปรษณีย์…………………....................
โทรศัพท์……………..……………........ โทรสาร………………........................................................................................  

ขอสมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพ่ือรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี ๒๕๖๒ ดังนี ้

      ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

 
       

  

       

 
 

 

ด้าน o อาหาร 

 o ยา 

 o เครื่องส าอาง 

 o วัตถุอันตราย 

 

 อาหาร 

 ยา  

 เครื่องมือแพทย์  

 เครื่องส าอาง 

 วัตถุอันตราย  

(คัดเลือกโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินเป็นตัวแทนระดับเขต) 



ทั้งนี้ ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ข้อมูลผู้ประกอบการโดยสังเขป 

 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการ (ที่ยื่นสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล) 

 ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) 

 ส าเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพอ่ืนๆ 

 หนังสือรับรอง/หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

 แผ่นซีดี หรือวีซีดี บันทึกไฟล์ประวัติสถานประกอบการ ไฟล์โลโก้สถานประกอบการ ไฟล์ภาพสถาน 
 ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต/กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 อ่ืนๆ เช่น รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด…………………………………………………………………………………………….. 

 โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ..............................................โทรศัพท์..............................มือถือ................................. 

 

  หากสถานประกอบการของท่านได้รับการคัดเลือก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
จะมีหนังสือแจ้งและขอข้อมูลประกอบเพ่ิมเติม 

 

      ลงชื่อ………………………………………………..ผู้สมัคร 

            (…………………….………………………….) 

 

หมายเหตุ ๑. ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  และ oหน้าข้อความที่ต้องการ  
 ๒. ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สมัครที่ส านัก/กอง/กลุ่ม     
แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
 3. การคัดเลือก สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จะผ่านกระบวนการคัดเลือก
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  และผ่านการตรวจจากคณะผู้ตรวจ
ประเมินคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 25๖๒ เพ่ือเสนอเป็นตัวแทนระดับเขต โดยก าหนดให้
ด าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐ เมษายน 25๖๒ 
  

------------------------------------------------- 

 



สิ่งท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี ๒๕๖๒ 

ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลประวัติสถานประกอบการโดยสังเขป ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ตัวอักษร Angsana
ขนาด ๑๖ point  โดยแยกเป็นหัวข้อดังนี้ 
  ๑.๑  ประวัติของบริษัทโดยสงัเขป 
  ๑.๒  สถานที่ตั้ง 
  ๑.๓  ผลติภัณฑ ์
  ๑.๔  การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
 ๑.๕  มาตรฐานและรางวลัที่ได้รับ 
 ๑.๖  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น  ให้ความรู้ผู้บรโิภค ดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาสังคม 
 ๒. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการ  
 ๓. ส าเนาใบรับรอง GMP 
 ๔. ส าเนาใบรับรองระบบคุณภาพอ่ืนๆ 
 ๕. เอกสาร/หนังสือรับรอง/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๖. ชื่อผูป้ระสานงานของสถานประกอบการ ๑ ท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เบอรโ์ทรสารที่สามารถติดต่อ
สะดวก และอีเมล ์
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Microsoft Word ) และไฟลภ์าพ ดังนี ้
 ๑. ไฟล์ข้อมูลประวัติสถานประกอบการ (Microsoft Word ) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อมูลรูปแบบเอกสาร 
ข้อ ๑ 
 ๒. ไฟล์โลโกส้ถานประกอบการ นามสกุล AI หรือ JPEG หากเปน็ไฟล์ JPEG ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
๓ เมกกะไบท์ (MB) 
 ๓. ไฟล์ภาพ (JPEG) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓ เมกกะไบท์ (MB) มีความคมชัด ไม่สั่นไหว ไม่เบลอ         
ในหัวข้อดังต่อไปนี้  
  ๓.๑  สถานที่ผลิต ได้แก่   
   ๓.๑.๑ ภาพหนา้โรงงานที่เหน็ปา้ยชื่อสถานประกอบการชัดเจน อย่างน้อย ๒ ภาพ 
   ๓.๑.๒ ภาพหนา้โรงงานในมุมกว้างที่เห็นอาคารโรงงานและป้ายชื่อ อย่างน้อย ๒ ภาพ 
  ๓.๒  ภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่   
   ๓.๒.๑  ภาพผลิตภัณฑ์ในด้านทีท่่านได้รับรางวลั อย. ควอลิตี ้อวอร์ด อย่างน้อย ๓ ภาพ   
   ๓.๒.๒  ภาพผลิตภัณฑ์ท่ีสถานประกอบการของท่านผลติ อย่างน้อย ๓ ภาพ  (ในกรณีท่ีสถาน
ประกอบการของท่านผลติผลติภัณฑ์นอกเหนือจากในด้านที่ทา่นสมัคร) 
  ๓.๓  ภาพกระบวนการผลิต (ภาพในไลน์การผลิต) ในมุมต่าง ๆ อย่างน้อย ๕ ภาพ 
  ๓.๔  ภาพกิจกรรมแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย ๕ ภาพ 
 ๔. ดีวีดี PRESENTATION ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสถานที่ผลิต ผลติภัณฑ์ กระบวนการผลติ และ
กิจกรรมแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)  



 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัล            

อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย ๖ หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๑. มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือจ าหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการที่ผลิต 
เพ่ือส่งออกต้องมีการจ าหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย ๕  ปี ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้มีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย ๒  ปี 

๒. มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการน าเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา 
หรือควบคมุการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ 

๓. จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษ ในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 
๒ ปี (นับถึงวันสมัคร)  

๔. มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) 
๕. ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้

ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๖  ผู้สมัครที่มีการด าเนินการผลิตมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถยื่นสมัครได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

หมายเหตุ   หากพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเพียงข้อ ๑ – ๓ 
 



รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละผลิตภัณฑ์  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ส านัก / กอง / กลุ่ม 

 นายนพพงศ์ จันทร์ประเสริฐ 02 590 7320 

0894529092 

ส านักอาหาร 

 นางสาวสุดาวดี เรืองสุคนธ์ 

นางสาววิไลลักษณ์ ผลาหาร 

นางสาวอนงนาฎ สหวัชรินทร์ 

02 590 7165-7 

 

ส านักยา 

 นายสมพร ขจรวุฒิเดช 

นายณัฐพร ธัญญเกษตร 

นางสาวนงเยาว์ ธนทวีชัยพงศ์ 

02 590 7280 

02 5907242 

02 590 7251 

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย ์

 นางวรางคณา เทวราชสมบูรณ์ 

นางสาววันวิสาข์ โชติกเสถียร 

02 590 7278 กลุ่มควบคุมเคร่ืองส าอาง 

 นางสาวกิตติยา สง่าบ้านโคก 

 

นางสาวพรรณปพร ส าลี 

02 590 7369 

(087 467 8287) 

02 590 7304 

(098 747 9450) 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 

 

 

 


