
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
ระดับประเทศ

ประจ าปีงบประมาณ 2565

สถานประกอบการผ่านการประเมินตามเกณฑ์

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค



สถานประกอบการผ่านการประเมินตามเกณฑ์
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ”

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมนิสถานประกอบการ ประกอบด้วยดังนี้

1. สถานประกอบการผา่นการประเมินตามเกณฑ์ “สถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ” ประเภทโล่ทองต่อเนื่อง 6 ปี จ านวน 2 แห่ง

2. สถานประกอบการผา่นการประเมินตามเกณฑ์ “สถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ” ประเภทโล่ทองต่อเนือ่ง 3 ป ีจ านวน 11 แห่ง

3. สถานประกอบการผา่นการประเมินตามเกณฑ ์“สถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ” ระดับดีเด่น (โล่ทอง) จ านวน 8 แห่ง

4. สถานประกอบการผา่นการประเมินตามเกณฑ ์“สถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ” ระดับ ด ี(โล่เงนิ) จ านวน 4 แห่ง



สคร.1

สถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกยีรติบัตร
“ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

ระดับประเทศ”
ประเภทโล่ทองต่อเนื่อง 6 ปี
ประจ าปงีบประมาณ 2565

สคร. ล าดับ สถานประกอบการ จังหวัด

รวม 2 แห่ง

2 บริษัท ไทยสปอรต์การเ์มนต ์จ ากัด ล าพูน

1 บรษิัท ประชาอาภรณ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ล าพูน



สคร.1
1

บรษิัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก

ล าพูน

2 บรษิัท เป๊ปซี่-โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ จ ากัด ล าพูน

สคร.4

3
บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
(ศูนย์กระจายสนิคา้เทสโก้โลตัส บางบัวทอง) จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี

4 บริษัท สวารอฟสกี ้แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

5 บรษิัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด สาขาท่ี 1 พระนครศรีอยุธยา

6
บรษิัท แมกเนคอมพ์ พรซีิชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
สาขาโรจนะ

พระนครศรีอยุธยา

7
บรษิัท แมกเนคอมพ์ พรซีิชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
สาขาวังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

8 บรษิัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

9 บรษิัท บี.ฟู้ดส ์โปรดักส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ลพบุรี

สคร.11
10 บรษิัท โตโยตา้ อันดามัน กระบ่ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) กระบ่ี

11 บรษิัท โตโยตา้ อันดามัน กระบ่ี จ ากัด (สาขาอา่วลึก) กระบ่ี

สคร. ล าดับ สถานประกอบการ จังหวัด

รวม 11 แห่ง

สถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกยีรติบัตร
“ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

ระดับประเทศ” ประเภทโล่ทองต่อเนื่อง 3 ปี
ประจ าปีงบประมาณ 2565



สคร.4
1

บริษัท ซีพีออลล์จ ากัด (มหาชน) 
ศูนยก์ระจายสินคา้ CDC บางบัวทอง

นนทบุรี

2 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

สคร.8

3 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง) เลย

4 บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาลม์ จ ากัด สกลนคร

5 บริษัท ไทยน ามันส าปะหลัง จ ากัด อุดรธานี

6 บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธาน ีจ ากัด อุดรธานี

สคร.9 7 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตารช์ จ ากัด ชัยภูมิ

สคร.12 8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออนชอร์ เซอร์วสิเซส แอนด์ ซัพพลาย สงขลา

สคร. ล าดับ สถานประกอบการ จังหวัด

รวม 8 แห่ง

สถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกยีรติบัตร 
“ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

ระดับประเทศ”
ระดับ ดีเด่น (โล่ทอง)

ประจ าปีงบประมาณ 2565



สถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกยีรติบัตร 
“ผ่านการประเมนิตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

ระดับประเทศ”ระดับ ดี (โล่เงิน)
ประจ าปีงบประมาณ 2565

สคร.4
1 บรษิัท โฟร์ทเคม เทรดดิง้ จ ากัด นครนายก

2 บรษิัท โรม อนิทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ปทุมธานี

สคร.12
3 วิสาหกิจชุมชน HAND-IN-HAND RUSO นราธิวาส

4 บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สงขลา

สคร. ล าดับ สถานประกอบการ จังหวัด

รวม 4 แห่ง


