วันหมดอายุใบรับรองฯ โรงงานผลิตเครื่องสาอาง GMP. จานวน 263 แห่ง UPDATE 17 พฤศจิกายน 2564
ชือ่ โรงงาน
ทีอ่ ยู่
จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ
1

บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

เลขที่ 700/372 หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

4 มกรำคม 2566

2

บริษทั เกตุวำนิชอุตสำหกรรม จำกัด

เลขที่ 10/5 หมู่ 4 ซอยวัดน้อยเจริญสุข ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ำพระยำ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี

6 มกรำคม 2566

3

บริษทั ไมลอทท์ แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 84/55, 84/9 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพำรักษ์ ตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

6 มกรำคม 2567

4

บริษทั เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด

เลขที่ 384 ซอย 6 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนพัฒนำ 3 หมูท่ ี่ 4
แพรกษำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

ตำบล

3 ปี

6 มกรำคม 2567

5

บริษทั เอสเธติค พลัส จำกัด

เลขที่ 24/54-56 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สำย 7 ตำบลหอมเกร็ด
สำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

อำเภอ

3 ปี

8 มกรำคม 2567

6

บริษทั นีโอคอสเมด จำกัด

เลขที่ 222 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

3 ปี

8 มกรำคม 2567

7

บริษทั แพน รำชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 73 หมู่ 12 ถนนประชำรำษฎร์อทุ ิศ ตำบลรำชำเทวะ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

8 มกรำคม 2567

8

บริษทั เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด

เลขที่ 154 หมู่ 17 ถนนเทพรัตน ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10570

3 ปี

12 มกรำคม 2566

9

บริษทั ไบโอสกอร์ อินโดไชน่ำ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 89/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
10210

3 ปี

12 มกรำคม 2566

10 บริษทั นิมติ ใหม่ คอสเมติก จำกัด

เลขที่ 55/11 ซอยนิมติ ใหม่ 3 ถนนนิมติ ใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10510

3 ปี

12 มกรำคม 2566

11 บริษทั ที เอส เจ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 92,94 ซอยวชิรธรรมสำธิต 28 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร
10260

3 ปี

17 กุมภำพันธ์ 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

12 บริษทั เมดิคอส จำกัด

เลขที่ 87/2 หมู่ 1 ถนนศำลำยำ-นครชัยศรี ตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี

14 มกรำคม 2566

13 บริษทั โกลบอล เมดดิคลั (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 45 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร 10160

3 ปี

16 มกรำคม 2566

14 บริษทั ไรน์แอนด์เฟรช จำกัด

เลขที่ 48 หมู่ 11 ตำบลคูบำงหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

3 ปี

17 มกรำคม 2566

15 บริษทั พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำน
ทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี

17 มกรำคม 2567

16 บริษทั โมเดิรน์ คำส อินเตอร์เนชัน่ เนล คอสเมติคส์ จำกัด

เลขที่ 26 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ปี

17 มกรำคม 2566

17 บริษทั ไทยเทคนิค อินดัสตรี่ จำกัด

เลขที่ 717/1-2 ซอยรำษฎร์อทุ ิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี

17 มกรำคม 2566

18 บริษทั เภสัชกรรมนครพัฒนำ จำกัด

เลขที่ 495 ซอยสุทธิพร ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

3 ปี

21 มกรำคม 2566

19 บริษทั แวนน์ คอสเมติกส์ แอนด์ แลบอรำทอรี

เลขที่ 40 หมู่ 7 ซอยสินสำคร ถนนพระรำม 2 ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ อำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000

3 ปี

22 มกรำคม 2566

20 บริษทั สเปเชียลตี้ อินโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 9 หมูท่ ี่ 21 ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

26 มกรำคม 2567

21 บริษทั พำรำกอน เอสเทติก จำกัด

เลขที่ 8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6/1 แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
10240

3 ปี

26 มกรำคม 2566

22 บริษทั ไบโอ แอดวำนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 899/38 หมู่ 21 ถนน บำงพลี-ตำหรุ ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

27 มกรำคม 2566

23 มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร

เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ตำบลท่ำงำม อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 25000

3 ปี

28 มกรำคม 2566

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

24 บริษทั มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 7/380 นิคมอุตสำหกรรม อมตะซิตี้ หมู่ 6 ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 21140

3 ปี

3 กุมภำพันธ์ 2567

25 บริษทั คอสมำพรอฟ จำกัด

เลขที่ 42,44,46,48,50,52 ซอยรำมคำแหง 60/3 ถนนรำมคำแหง
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี

3 กุมภำพันธ์ 2566

26 บริษทั ทีจีไอ เทคโน กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 97/1 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110

3 ปี

4 กุมภำพันธ์ 2565

27 บริษทั บิวตี้ เอช เซทเทร่ำ จำกัด

เลขที่ 111/155 หมู่ 5 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบำงกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี

6 กุมภำพันธ์ 2566

28 บริษทั คัลเล่อร์คอส จำกัด

เลขที่ 44/2 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สำย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสำคร 74130

3 ปี

7 กุมภำพันธ์ 2566

29 บริษทั เพียวโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 170 ซอยประชำอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร
10140

3 ปี

17 กุมภำพันธ์ 2567

30 บริษทั แมวดำอุตสำหกรรม จำกัด

เลขที่ 42/367 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี

9 กุมภำพันธ์ 2566

31 บริษทั ทรอปิคำนำ ออยล์ จำกัด

เลขที่ 165 หมูท่ ี่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี

10 กุมภำพันธ์ 2565

32 บริษทั ยำมำฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 600/48 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี

11 กุมภำพันธ์ 2566

33 บริษทั ศิริบญ
ั ชำ จำกัด

เลขที่ 50/4 หมู่ 7 ซอยศิริบญ
ั ชำ ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

3 ปี

13 กุมภำพันธ์ 2566

34 บริษทั เพอเฟคท์ ไลน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 99/45 หมู่ 3 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
10570

3 ปี

15 กุมภำพันธ์ 2564

35 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ที.อำร์.เอ

เลขที่ 623,625 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพมหำนคร 10140

3 ปี

16 กุมภำพันธ์ 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

36 บริษทั รวินท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล คอสเมติค จำกัด

เลขที่ 321/15-16 ถนนนำงลิน้ จี่ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
10120

3 ปี

17 กุมภำพันธ์ 2566

37 บริษทั ปวีณ์มล จำกัด

เลขที่ 73-74 หมู่ 7 ตำบลคูบำงหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

3 ปี

19 กุมภำพันธ์ 2566

38 บริษทั คิว คอสเน็ท จำกัด

เลขที่ 185,187 ซอยรำมคำแหง 68 (สุภำพงษ์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี

20 กุมภำพันธ์ 2567

39 บริษทั เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 37/88 หมู่ 4 ตำบลท่ำตลำด อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

3 ปี

26 กุมภำพันธ์ 2566

40 บริษทั โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 166 หมู่ 16 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ
บำงกระสัน้ อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

3 ปี

27 กุมภำพันธ์ 2566

41 บริษทั โรงงำนผลิตภัณฑ์ โคซี่ จำกัด

เลขที่128/4 ซอยทวีเชิดชู แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

3 ปี

28 กุมภำพันธ์ 2566

42 บริษทั เอฟ.ซี.พี. จำกัด

เลขที่ 45 หมูท่ ี่ 4 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 24000

3 ปี

27 กุมภำพันธ์ 2567

43 บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 163 หมูท่ ี่ 17 ซอยนิคมอุตสำหกรรม 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงเสำธง
อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

3 ปี

27 กุมภำพันธ์ 2567

44 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบุรี

เลขที่ 57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุร-ี ป่ำโมก ตำบลโคกโคเฒ่ำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

3 ปี

2 มีนำคม 2566

45 บริษทั เอ-พลัส ซัพพลำย จำกัด

เลขที่ 3/316, 3/317 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหำนคร 10530

3 ปี

4 มีนำคม 2564

46 บริษทั สยำมไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

3 ปี

5 มีนำคม 2566

47 บริษทั พีซีซีเอ แล็บบอรำเทอรี่ จำกัด

เลขที่ 166/3 หมู่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 20170

3 ปี

17 มีนำคม 2567

ตำบล

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

48 บริษทั บี เอ เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 24/74 หมู่ 5 ตำบลยำยชำ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

3 ปี

6 มีนำคม 2566

49 บริษทั กะลำใส จำกัด

เลขที่ 10/1 หมูท่ ี่ 2 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77130

3 ปี

7 มีนำคม 2565

50 บริษทั เพียว คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่15/2 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี ตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530

3 ปี

8 มีนำคม 2566

51 บริษทั พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 35 หมู่ 4 ถนนเทศสัมพันธ์ ตำบลบ้ำนฉำง อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000
3 ปี

9 มีนำคม 2566

52 บริษทั คริสตัล บิวตี้ แอนด์ แคร์ จำกัด

เลขที่190/69 หมู่ 8 ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

11 มีนำคม 2566

53 บริษทั จันทร์สว่ำง อินเตอร์แล้บ จำกัด

เลขที่ 222 ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230

3 ปี

12 มีนำคม 2566

54 บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

เลขที่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี

12 มีนำคม 2566

55 บริษทั อำบอิม่ สปำ จำกัด

เลขที่ 55/5 หมู่ 7 ตำบลบำงบัวทอง อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

3 ปี

12 มีนำคม 2566

56 บริษทั ไซเบอร์แพค จำกัด

เลขที่ 123 หมู่ 9 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ซอย 11 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36
ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180

3 ปี

12 มีนำคม 2566

57 บริษทั ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด

เลขที่ 15/4 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี

12 มีนำคม 2566

58 บริษทั เอ เอส ซี ลำโบลำโทรี่ จำกัด

เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนนประชำอุทิศ รพช. ตำบลบ้ำนคลองสวน อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

20 มีนำคม 2566

59 บริษทั โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 700/624 หมู่ 7 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

17 มีนำคม 2566

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

60 บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ เลขที่ 112 หมู่ 5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 ตำบลบำง
ไทย) จำกัด
สมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180

3 ปี

21 มีนำคม 2567

61 บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สำโรช จำกัด

เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์สำมต้น อำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
13220

3 ปี

24 มีนำคม 2567

62 บริษทั คูริโนะ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 29/19 หมู่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73160

3 ปี

25 มีนำคม 2565

63 บริษทั ทริปเปิล้ เอท แลบอรำทอรี่ส์ จำกัด

เลขที่ 89 หมู่ 10 ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

26 มีนำคม 2565

64 บริษทั ไอเดียสแควร์ แลบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 41 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

31 มีนำคม 2564

65 บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

เลขที่ 130/149 หมูท่ ี่ 3 ตำบลวังจุฬำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

3 ปี

2 เมษำยน 2566

66 บริษทั ปริยวิศว์ แล้บบอรำทอรี่ จำกัด

เลขที่ 9 ซอยช่ำงอำกำศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหำนคร 10210

3 ปี

2 เมษำยน 2566

67 บริษทั สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 723 หมู่ 3 ซอยแพรกษำ3 ถนนพุทธรักษำ ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

3 ปี

2 เมษำยน 2566

68 บริษทั อุตสำหกรรมมิตรมงคล จำกัด

เลขที่ 136 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

7 เมษำยน 2566

69 บริษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 65 หมู่ 12 ถนนลำดกระบัง-บำงพลี ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

7 เมษำยน 2566

70 บริษทั เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 114/7 หมู่ 2 ซอยถนนกรุงนนท์ - จงถนอม ตำบลมหำสวัสดิ์
บำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี

15 เมษำยน 2566

71 บริษทั อังกฤษตรำงู (แอล.พี.) สำย 5 จำกัด

เลขที่ 122/1 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสำคร 74130

3 ปี

9 เมษำยน 2566

อำเภอ

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

72 บริษทั เอียม พรอฟ จำกัด

เลขที่ 81/18 หมูท่ ี่ 7 ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

19 เมษำยน 2566

73 บริษทั คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 149/449-450 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสำคร 74130

3 ปี

14 พฤษภำคม 2566

74 บริษทั ทีเอ็ม คอสเมซำยน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 190/27 หมูท่ ี่ 8 ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

23 เมษำยน 2566

75 บริษทั ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 277 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี

26 เมษำยน 2566

76 บริษทั ยูนลิ ีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด

เลขที่ 38 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง
ลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี

27 เมษำยน 2566

77 บริษทั กรีนสวิลล์ จำกัด

เลขที่ 33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
10520

3 ปี

21 เมษำยน 2566

78 บริษทั พำสซำนำ แลบอรำทอรี่ เอเชีย จำกัด

เลขที่ 55/65 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

3 ปี

28 เมษำยน 2564

79 บริษทั คอมเพล็กชัน่ ซำยน์ จำกัด

เลขที่ 6/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ปี

29 เมษำยน 2566

80 บริษทั เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เลขที่ 139 หมู่ 1 ตำบลวังจุฬำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

3 ปี

3 ธันวำคม 2565

81 บริษทั นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

เลขที่ 168 หมูท่ ี่ 5 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

7 พฤษภำคม 2565

82 วิสำหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกีย๋ น

เลขที่ 130 หมู่ 4 ตำบลน้ำเกีย๋ น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 55000

3 ปี

9 พฤษภำคม 2565

83 บริษทั ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 31 หมูท่ ี่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง 52220

3 ปี

14 พฤษภำคม 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

84 บริษทั ไทย-มีโก้ จำกัด

เลขที่ 2 ซอยท่ำข้ำม 5 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

16 พฤษภำคม 2566

85 บริษทั สยำม คอสเมซูตคิ อล จำกัด

เลขที่ 25/3-4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกำ อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

16 พฤษภำคม 2566

86 บริษทั เอสวีเอ็ม อุตสำหกรรม จำกัด

เลขที่ 25/2 หมู่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

16 พฤษภำคม 2567

87 บริษทั กำร์กวั ร์ แล็บ จำกัด

เลขที่ 733/700 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12130

3 ปี

19 พฤษภำคม 2566

88 บริษทั โกลเด้น คอสเมติก จำกัด

เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตำบลท่ำพริก อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 23000

3 ปี

21 พฤษภำคม 2564

89 บริษทั ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

เลขที่ 272/1 ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 9 ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี

21 พฤษภำคม 2564

90 บริษทั บ้ำนพิกลุ อโรมำ เธอร์รำพี จำกัด

เลขที่ 84 ถนนบ้ำนทุ่ง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 63110

3 ปี

21 พฤศจิกำยน 2566

91 บริษทั ยูนิ. ชำร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 105 หมู่ 9 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

3 ปี

23 พฤษภำคม 2566

92 บริษทั สหแพทย์เภสัช จำกัด

เลขที่ 450 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ ขตบำงขุนเทียน
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

28 พฤษภำคม 2566

93 บริษทั คำโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 700/313 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

2 มิถุนำยน 2566

94 บริษทั ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 36 หมู่ 9 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

3 ปี

13 มกรำคม 2567

95 บริษทั เวก้ำเนเจอรัล จำกัด

เลขที่ 558 หมู่ 5 ตำบลแพรกษำ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร
10280

3 ปี

3 มิถุนำยน 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

96 บริษทั ผลิดำ จำกัด

เลขที่ 147 ถนนประชำอุทิศ แขวงทุ่งครุ่ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140

3 ปี

3 มิถุนำยน 2564

97 บริษทั ซี แอนด์ บี (ประเทศไทย)

เลขที่ 200/2 หมู่ 10 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 30160

3 ปี

3 มิถุนำยน 2567

98 บริษทั เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด

เลขที่ 112/1 หมู่ 5 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ ถนนำงนำ-ตรำด กม.36 ตำบลบำง
สมัคร อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

3 ปี

6 มิถุนำยน 2566

99 บริษทั เมอร์รี่ คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 124/16 หมู่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
74130

3 ปี

6 มิถุนำยน 2564

100 บริษทั ไอ พลัส คิว จำกัด

เลขที่ 49/5 หมู่ 4 ถนนลำนแหลม-โคกเขมำ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี

7 มิถุนำยน 2566

101 บริษทั เอ็ม.วำย.อำร์. คอสเมติคส์ โซลูชนั่ จำกัด

เลขที่ 227 ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220

3 ปี

9 มิถุนำยน 2566

102 บริษทั วอร่ำครีมพลัส จำกัด

เลขที่ 112 หมู่ 4 ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

3 ปี

9 มิถุนำยน 2565

103 บริษทั เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

เลขที่ 9/5 หมู่ 6 ตำบลบึงทองหลำง อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

9 มิถุนำยน 2565

104 บริษทั โปรโนวำแลบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 88/1 หมู่ 7 ตำบลบึงทองหลำง อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

13 มิถุนำยน 2566

105 บริษทั จูน แลบบอรำทอรี่ จำกัด

เลขที่ 269 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี

15 มิถุนำยน 2566

106 บริษทั บิก๊ ทรี คอสเมด จำกัด

เลขที่ 69/11 ถนนมหำจักรพรรดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

3 ปี

17 มิถุนำยน 2565

107 บริษทั ดอกเตอร์ คอสเมติค แลบ จำกัด

เลขที่ 38/16 หมู่ 4 ถนนลำลูกกำ ตำบลลำลูกกำ อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12150

3 ปี

24 มิถุนำยน 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

108 บริษทั สยำม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด

เลขที่ 44/105-106 หมู่ 5 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบำงปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13220

3 ปี

24 มิถุนำยน 2566

109 บริษทั ดิเอ็มเพอร์เรอร์ จำกัด

เลขที่ 99/81 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหำนคร 10210

3 ปี

24 มิถุนำยน 2564

110 บริษทั สวนสำมพรำน จำกัด

เลขที่ 21 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลยำยชำ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
73110

3 ปี

26 มิถุนำยน 2566

111 บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 62 หมู่ 8 ถนนบำงนำ–ตรำด ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

28 มิถุนำยน 2566

112 บริษทั รีเอ็กซ์โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 2 ซอยนนทบุรี 20 แยก 1 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ปี

28 มิถุนำยน 2567

113 บริษทั สกิน อินทิเมท จำกัด

เลขที่ 555 หมู่ 3 ตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี

30 มิถุนำยน 2566

114 บริษทั อำร์ แอนด์ เอ็น อินเตอร์คอส จำกัด

เลขที่ 999/6-7 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 ถนนบำงพลี – ตำหรุ
ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

1 กรกฎำคม 2567

115 บริษทั สกินเทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 603/24 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี

3 กรกฎำคม 2566

116 บริษทั ทีเอ็นพี คอสเมซูตคิ อล จำกัด

เลขที่ 999/88 หมูท่ ี่ 20 ตำบลบำงพลีใหญ่ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
10540

3 ปี

9 กรกฎำคม 2565

117 บริษทั ใส่ใจ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 888/9 หมู่ 11 ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร
10570

3 ปี

9 กรกฎำคม 2564

118 บริษทั เมอร์รี่ คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 124 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 85 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74130

3 ปี

12 กรกฎำคม 2564

119 บริษทั เอเชียน ไฟย์โตซูตคิ อลส์ จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 84/3 หมู่ 4 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 11 ตำบลบ้ำนกลำง
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

3 ปี

13 กรกฎำคม 2566

อำเภอ

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

120 บริษทั เคเอเอฟ จำกัด

เลขที่ 30/40-41 หมูท่ ี่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ปี

13 มกรำคม 2564

121 บริษทั ลักส์มนิ จำกัด

เลขที่ 44 หมู่ 1 ซอยสุขมำก ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ตำบลบำงสีทอง
อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี

16 กรกฎำคม 2566

122 บริษทั ครีมเมอรี่พลัส จำกัด

เลขที่ 76 หมูท่ ี่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 16000

3 ปี

18 กรกฎำคม 2565

123 บริษทั กิฟฟำรีน สกำยไลน์ แลบบอรำทอรี่ แอนด์
เฮลท์แคร์ จำกัด

เลขที่ 222/1-3 หมู่ 13 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึง่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

22 กรกฎำคม 2566

124 บริษทั ฟูคโุ ยะ เทคโนส จำกัด

เลขที่ 219/17 นิคมอุตสำหกรรมปิน่ ทอง 3 หมูท่ ี่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี

23 กรกฎำคม 2566

125 บริษทั สยำมเฮลท์แล็บ จำกัด

เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
10110

3 ปี

30 กรกฎำคม 2567

126 บริษทั ปฐวิน จำกัด

เลขที่ 55/1 หมู่ 6 ตำบลบำงเตย อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี 12160

3 ปี

31 กรกฎำคม 2564

127 บริษทั เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี

3 สิงหำคม 2565

128 บริษทั บลอสซัม คอสเมซูตคิ อล จำกัด

เลขที่ 35/1 หมู่ 9 ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

3 ปี

6 สิงหำคม 2566

129 บริษทั วำรำเฮิร์บ จำกัด

เลขที่ 120/34 หมู่ 1 ตำบลยำงเนิง้ อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

3 ปี

9 สิงหำคม 2567

130 บริษทั มิรำเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด

เลขที่ 347/24 หมู่ 9 ซอยคูส่ ร้ำง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบำงปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

10 สิงหำคม 2565

131 บริษทั ซัพพอร์ท แพค จำกัด

เลขที่ 1070,768 หมู่ 3 ซอยท่ำนผูห้ ญิง ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

3 ปี

12 สิงหำคม 2565

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

132 บริษทั เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด

เลขที่ 34/3 หมูท่ ี่ 7 ตำบลนำหม่อม อำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ 90310

3 ปี

14 สิงหำคม 2567

133 บริษทั โกลเด้น แอพพรีชีเอชัน่ จำกัด

เลขที่ 235/115 ถนนเลียบฯ ฝัง่ เหนือ ม.ธนทองซิตี้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร 10160

3 ปี

14 สิงหำคม 2564

134 บริษทั คอสมินำ จำกัด

เลขที่ 22/3 หมูท่ ี่ 1 แขวงบำงระมำด ขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

3 ปี

15 สิงหำคม 2566

135 บริษทั เอสดีซี บิวตี้ คอมพลีท (ไทยแลนด์)

เลขที่ 99/27 หมู่ 5 ตำบลบำงน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

3 ปี

17 สิงหำคม 2566

136 บริษทั แอดว๊ำนส์ คอสเมติคส์ จำกัด

เลขที่144 ถนนบำงกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
10150

3 ปี

20 สิงหำคม 2565

137 บริษทั คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 700/362 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.57 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

20 สิงหำคม 2566

138 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (ศน.)

เลขที่ 111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

23 สิงหำคม 2566

139 บริษทั อะเมซิง่ เกรซ จำกัด

เลขที่ 99/99 หมู่14 ซอยเทศบำล 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี

23 สิงหำคม 2566

140 บริษทั สกินเน็กซ์ จำกัด

เลขที่ 26/6 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

1 พฤศจิกำยน 2566

141 บริษทั คอสเมดิวำ จำกัด

เลขที่ 108/9 หมู่ 7 ซอยยิง่ เจริญ ถนนเทพกำญจนำ ตำบลคลองมะเดือ่
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74110

3 ปี

27 สิงหำคม 2566

142 บริษทั ไทยนครพัฒนำ จำกัด

เลขที่ 14 ซอยงำมวงศ์วำน 8 ถนนงำมวงศ์วำน ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ปี

1 กันยำยน 2566

143 บริษทั รวมใจ โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 99/15-16 หมู่ 5 ถนนพระรำมที่ 2 ตำบลพันท้ำยนรสิงห์
เมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000

3 ปี

4 กันยำยน 2565

อำเภอ

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

144 บริษทั ดี คิว โอโล่ แอสเซท จำกัด

เลขที่ 5 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 72 แยก 3 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง
กรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี

8 กันยำยน 2565

145 บริษทั เนเจอร์พรอฟ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

3 ปี

13 กันยำยน 2567

146 บริษทั วุฒิศกั ดิ์ เอสเธติค แคร์ จำกัด

เลขที่ 347/61-63 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบำง
ปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

17 กันยำยน 2565

147 บริษทั คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด

เลขที่ 16 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 37 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร
10250

3 ปี

17 กันยำยน 2565

148 บริษทั พรีมำ แคร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 55/5 หมู่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

3 ปี

18 กันยำยน 2565

149 บริษทั สไมล์ภณ
ั ฑ์ จำกัด

เลขที่ 432 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

20 กันยำยน 2565

150 บริษทั แพทย์สะอำด แลบ จำกัด

เลขที่ 81/5 หมู่ 10 ถนนนนทบุร-ี ปทุมธำนี (สำย 306) ตำบลบำงคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000

3 ปี

20 กันยำยน 2565

151 บริษทั แซฟฟรอน แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 32/4 หมู่ 2 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี

20 กันยำยน 2566

152 บริษทั เฮลท์ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ครีเอชัน่ จำกัด

เลขที่ 105 หมู่ 6 ซอยสุขขี 2 ถนนบำงพูน-รังสิต ตำบลบำงพูน อำเภอเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000

3 ปี

26 กันยำยน 2566

153 บริษทั รูเบียอุตสำหกรรม จำกัด

เลขที่ 70 หมู่ 13 ถนนปูเ่ จ้ำสมิงพรำย ตำบลบำงหญ้ำแพรก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

3 ปี

26 กันยำยน 2566

154 บริษทั พฤกษำ แลบบอรำทอรี่ จำกัด

เลขที่ 88/11 หมู่ 1 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี

28 กันยำยน 2566

155 บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ฯ จำกัด (มหำชน)

(นิคมอุตสำหกรรมปิน่ ทอง 1 ) เลขที่ 789/159 หมู่ 1 ถนนสำยหนองค้อ –
แหลมฉบัง ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี

29 กันยำยน 2566

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

156 บริษทั วี แลบส์ จำกัด

เลขที่ 79 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย
กรุงเทพมหำนคร 10700

3 ปี

30 กันยำยน 2565

157 บริษทั อุตสำหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลลำดบัวหลวง อำเภอลำดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13230

3 ปี

1 ตุลำคม 2564

158 บริษทั เอสทีเอส แนชเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 73/5 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบำงจำก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

3 ปี

2 ตุลำคม 2565

159 บริษทั มีสตำงค์มที รัพย์ จำกัด

เลขที่ 88/40 หมู่ 1 ถนนบำงบัวทอง-ปทุมธำนี ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี

2 ตุลำคม 2565

160 บริษทั บี.ที. สเปซชิพ จำกัด

เลขที่ 19/2 หมู่ 8 ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

5 ตุลำคม 2565

161 บริษทั ไบโอเดอเนช จำกัด

เลขที่ 21/22 หมู่2 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

9 ตุลำคม 2564

162 บริษทั อังกฤษตรำงู (แอล.พี) จำกัด

เลขที่ 272 หมู่ 1 ซอยพัฒนำสุข ถนนเทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

3 ปี

13 ตุลำคม 2565

163 บริษทั เอส.พี.วำย. คอสเมติก จำกัด

เลขที่ 88/67 หมูท่ ี่ 12 ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

15 ตุลำคม 2564

164 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สหวัฒนำ อิมปอร์ต เอ๊กซปอร์ต

เลขที่ 12/10 หมูท่ ี่ 4 ถนนวัดลำดปลำดุก ตำบลบำงคูรัด อำเภอบำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

3 ปี

17 ตุลำคม 2566

165 บริษทั อินเตอร์ไทย ฟำร์มำซูตเิ คิล้ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 1899 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

3 ปี

18 ตุลำคม 2566

166 มูลนิธิโครงกำรหลวง

เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50200

3 ปี

27 ตุลำคม 2565

167 บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 60/158 ซอย 17 หมู่19 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

1 พฤศจิกำยน 2566

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

168 บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์
จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี

1 พฤศจิกำยน 2566

169 บริษทั เนจ ไซเอนซ์ จำกัด

เลขที่ 5/10 หมู่10 ตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

3 ปี

1 พฤศจิกำยน 2565

170 บริษทั เอสเธทิค เดฟฟินชิ นั่ (เอส-ดี) จำกัด

เลขที่ 690/12 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร 10510

3 ปี

1 พฤศจิกำยน 2565

171 บริษทั เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 66/1,3 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑล สำย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี

4 พฤศจิกำยน 2565

172 บริษทั เอส บี พี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 43/6 หมู่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000

3 ปี

5 พฤศจิกำยน 2565

173 บริษทั เอฟซี ลำบอรำทอรี่ จำกัด

เลขที่ 700/667 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หมู่ 1 ตำบลพำนทอง
อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี

6 พฤศจิกำยน 2565

174 บริษทั สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 111, 113 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

3 ปี

6 พฤศจิกำยน 2564

175 บริษทั พฤกษำธำรำ จำกัด

เลขที่ 45/7 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี

8 พฤศจิกำยน 2564

176 บริษทั บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เลขที่ 48/1 ถนนหนองแช่เสำ หมูท่ ี่ 5 ตำบลน้ำพุ
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000

3 ปี

8 พฤศจิกำยน 2564

177 บริษทั หมอมวลชน 2000 จำกัด

เลขที่ 20/218-219 ถนนพระรำม 2 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000

3 ปี

9 พฤศจิกำยน 2565

178 บริษทั นำโอะ โกลเบิล จำกัด

เลขที่ 159 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร 10260

3 ปี

10 พฤศจิกำยน 2565

179 บริษทั ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 42/34 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกำ อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3ปี

12 พฤศจิกำยน 2565

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

180 บริษทั สวยงำมสกินแคร์ จำกัด

เลขที่ 97/32 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110

3 ปี

14 พฤศจิกำยน 2564

181 บริษทั สเปเชีย่ ลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 700/364 หมู่ 6 นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ถนนบำงนำ-ตรำด
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

20 พฤศจิกำยน 2565

182 บริษทั อำร์คแอทริช จำกัด

เลขที่ 66/39 หมู่ 6 ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

22 พฤศจิกำยน 2565

183 บริษทั เอส. ซี. อำร์ทิสทรี จำกัด

เลขที่ 128/939 หมู่1 ถนนเทพำรักษ์ กม. 21ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

3 ปี

23 พฤศจิกำยน 2565

184 บริษทั เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 21/7 หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130

3 ปี

24 พฤศจิกำยน 2566

185 บริษทั ชำญกิจเทรดดิง้ จำกัด

เลขที่ 1009 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร
10250

3 ปี

24 พฤศจิกำยน 2566

186 บริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 602,507 หมู่ 11 ถนนสุขำภิบำล 8 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี 20230

3 ปี

27 พฤศจิกำยน 2565

187 บริษทั ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เลขที่ 918 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบำงโปรง อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

3 ปี

28 พฤศจิกำยน 2565

188 บริษทั เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เลขที่ 139 หมูท่ ี่ 1 ตำบลวังจุฬำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

3 ปี

3 ธันวำคม 2565

189 บริษทั เอส เอ็ม เอส เอ็นไซม์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

เลขที่ 98/261 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10230

3 ปี

8 ธันวำคม 2565

190 บริษทั บี. อำร์. ดีโอดอแแร้นท์ จำกัด

เลขที่ 13/1 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

3 ปี

13 ธันวำคม 2565

191 บริษทั เดอร์มำ อินโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 111/1 หมูท่ ี่ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี

13 ธันวำคม 2564

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

192 บริษทั คอสมินโนว่ำ จำกัด

เลขที่ 29/136 หมูท่ ี่ 2 ตำบลลำโพ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

3 ปี

13 ธันวำคม 2564

193 บริษทั ดอกบัวคู่ จำกัด

เลขที่ 999 หมู่ 7 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

15 ธันวำคม 2566

194 บริษทั เพียว เดอริมำ แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 88/34-35 โครงกำรทีทีเอ็น อเวนิว ถนนนำงลิน้ จี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี

15 ธันวำคม 2565

195 บริษทั โคะโคโระ ซำโตะ จำกัด

เลขที่ 19/3 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบำงปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

3 ปี

17 ธันวำคม 2565

196 บริษทั โฟร์ แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 12/24 หมู่ 6 ตำบลบำงกระทึก อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี

18 ธันวำคม 2565

197 บริษทั เบ็ทเทอร์ ฟำร์มำ่ จำกัด

เลขที่ 216 หมู่ 1 ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ตำบลช่องสำริกำ อำเภอพัฒนำนิคม
จังหวัดลพบุรี 15220

3 ปี

25 ธันวำคม 2565

198 บริษทั เพียวริตี้ แล็บ จำกัด

เลขที่ 1323 หมู่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

3 ปี

20 ธันวำคม 2565

199 บริษทั ชำล็อตเต้-คอสเมติก จำกัด

เลขที่ 123/15 หมูท่ ี่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี

20 ธันวำคม 2564

200 บริษทั โอเรียนทัล อโรม่ำ จำกัด

เลขที่ 1659, 1661, 1663 ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ำ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

3 ปี

24 ธันวำคม 2563

201 บริษทั มำเจสติก โทเวล จำกัด

เลขที่ 353/87 ซอยลำดพร้ำว 122 แยก 25 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี

25 ธันวำคม 2565

202 บริษทั เอ็มพำวเวอร์ริ่ง อินโนเวชัน่ ส์ จำกัด

เลขที่ 17/11 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
74000

3 ปี

25 ธันวำคม 2565

203 บริษทั ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 319 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษำ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

3 ปี

27 ธันวำคม 2565

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

204 บริษทั หริกลุ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

27 ธันวำคม 2566

205 บริษทั เค.โอ.พี.อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 61/214 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ 44 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหำนคร 10530

3 ปี

28 เมษำยน 2566

206 บริษทั สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 513-515 หมู่ 8 ตำบลท้ำยบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร 10280

จังหวัด

3 ปี

28 เมษำยน 2566

207 บริษทั เอสซีแอล อินโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 1372/2 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
10120

3 ปี

14 เมษำยน 2566

208 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เฮอร์บเิ ทค อินเตอร์ คอสเมติกส์

เลขที่ 515 หมู่ 5 ตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัด สุพรรณบุรี
72120

3 ปี

13 เมษำยน 2566

209 เพลลิเน่ แลบ

เลขที่ 125 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-2/3 แขวงบำงบอน ขตบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

19 เมษำยน 2566

210 บริษทั เจแอนด์บี (รำชสำส์น) จำกัด

เลขที่ 77 หมู่ 8 ตำบลดงน้อย อำเภอรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120

3 ปี

4 พฤษภำคม 2566

211 บริษทั โนวำ เมดิซีน จำกัด

เลขที่ 20/1 ถนนเทศบำล 1 หมูท่ ี่ 3 ตำบลบ้ำนฉำง อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัด
ปทุมธำนี 12000

3 ปี

1 เมษำยน 2566

212 บริษทั เจริญสินเคมีเคิล้ จำกัด

เลขที่ 703 ซอยพัฒนำกำร 30 (บุปผำ) ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ปี

28 เมษำยน 2566

213 บริษทั กรีนสวิลล์ จำกัด

เลขที่ 31 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
10520

3ปี

19 เมษำยน 2566

214 บริษทั เซน คอสเมตโทโลจี จำกัด

เลขที่ 36/3 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3ปี

28 พฤษภำคม 2566

215 บริษทั นีโอเคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด

เลขที่ 133 ถนนหนองระแหง แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร 10510

3ปี

28 พฤษภำคม 2566

เขต

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

216 บริษทั อิเนท โปรเกรซ จำกัด

เลขที่ 98/992 หมู่ 11 ตำบลบำงบัวทอง อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

3ปี

8 มิถุนำยน 2566

217 บริษทั อควำ โกล แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบึงกำสำม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 12170

3ปี

11 มิถุนำยน 2566

218 บริษทั โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9/30 หมูท่ ี่ 5 ตำบลคลองหนีง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

3ปี

19 พฤษภำคม 2566

219 บริษทั ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด

เลขที่ 72/7 หมุท่ ี่ 1 ตำบลบำงแก้วฟ้ำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3ปี

28 มิถุนำยน 2566

220 บริษทั ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด

เลขที่ 65/4 หมูท่ ี่ 5 ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสำคร
สมุทรสำคร 74000

จังหวัด

3ปี

8 มิถุนำยน 2566

221 บริษทั คอสโม โปรเกรส อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 13,15,17 ซอยบำงแยก 76 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
10160

3ปี

2 กรกฎำคม 2566

222 บริษทั อีแอลอี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 88/59-60 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3ปี

24 มิถุนำยน 2566

223 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด คอสเมติก ควีน

เลขที่ 97/21 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110

3ปี

1 กรกฎำคม 2566

224 บริษทั โกลบอล อินสไปร์ แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 190/62 หมูท่ ี่ 8 ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10290

3ปี

22 มิถุนำยน 2566

225 บริษทั พิคำโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอรำทอรี่ จำกัด

เลขที่ 333 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร 10520 และ เลขที่ 187 ซอยแลองกรุง 31 แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
เลขที่ 28/6-7 หมู่ 7 ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

3ปี

4 มิถุนำยน 2566

3 ปี

13 กรกฎำคม 2566

3 ปี

7 กันยำยน 2566

226 บริษทั ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
227 บริษทั เวิลด์ คอสเมเธอร์แล็บ จำกัด

เลขที่ 8 หมุ่ 9 ถนนเศรษฐวิถี ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
73150

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

228 บริษทั เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด

เลขที่ 10/17/1 หมูท่ ี่ 2 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
24000

3 ปี

30 สิงหำคม 2566

229 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เดอร์มำเด็กซ์ (ประเทศไทย)

เลขที่ 1847 หมูท่ ี่ 3 ซอยเทศบำลบำงปู 45 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ำยบ้ำนใหม่
อำเภอเมืองสมุทนปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

3 ปี

30 สิงหำคม 2566

230 บริษทั เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 133/1 หมูท่ ี่ 9 ตำบลชมภู อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

3 ปี

7 กันยำยน 2566

231 บริษทั เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด (จ.พระนครศรีอยุธยำ) เลขที่ 65/4 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ้ำนเลน อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
13160

3 ปี

19 ตุลำคม 2566

232 บริษทั เพียว เดอริมำ แลบบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 36/20 หมูท่ ี่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

3 ปี

18 ตุลำคม 2566

233 บริษทั อินทิพร (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 44/17 หมู่ 4 ซอยอริยะ 8 ถนนมะเกลือ 4 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี

18 ตุลำคม 2566

234 บริษทั ศิริ แลบอรำทอรีส์ จำกัด

เลขที่ 14/15 หมู่ 12 ตำบลบำงปะกง อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

3 ปี

18 ตุลำค 2566

235 บริษทั บูรพำโอสถ จำกัด

เลขที่ 20 ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 3 ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000

3 ปี

19 ตุลำคม 2566

236 บริษทั วธูธร จำกัด

เลขที่ 402/2 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000

3 ปี

27 ตุลำคม 2566

237 บริษทั ดับบลิวแอลดี แลบบอรำทอรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 117/93-94 หมูท่ ี่ 18 ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 12120

3 ปี

23 พฤศจิกำยน 2566

238 บริษทั สนิตแอนด์ซันส์ จำกัด

เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลป่ำขะ อำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 26110

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

239 บริษทั กรีนอินส์ จำกัด

เลขี่ 45/38 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ตำบลบำงระทึก อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

ชือ่ โรงงาน
240 บริษทั เฮ้ำส์ออฟโซป(ไทยแลนด์) จำกัด

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ
3 ปี

24 ธันวำคม 2566

241 บริษทั ซี.เอ.อำร์.อี. จำกัด

เลขที่ 21 ซอยเพชรเกษม 65/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร 10160
เลขที่ 12/40 หมู่ 3 ตำบลงิ้วรำย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

242 บริษทั เจ.เอ็ม.ที.ลำบอเรตอรีส จำกัด

เลขที่ 200 หมูท่ ี่ 10 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 30160

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

243 บริษทั ยำอินไทย จำกัด

เลขที่ 20/10 หมู่ 2 ตำบลหนองเพรำงำย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

244 บริษทั เดอะเนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 180 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
10520

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

245 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

เลขที่ 1 ซ.รำมอินทรำ 107 ถ.รำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กทม.
10230

3 ปี

13 มกรำคม 2567

246 บริษทั โอเรียนทัล อโรม่ำ จำกัด (เขตคลองเตย)

เลขที่ 1659, 1661, 1663 ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ำ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

3 ปี

13 มกรำคม 2567

247 บริษทั 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด

เลขที่ 3 ซ.รำมคำแหง 199 ถ.รำมคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

3 ปี

13 มกรำคม 2567

248 บริษทั คอสเมด อินโนเวชัน่ จำกัด

เลขที่ 228/488 หมูท่ ี่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3 ปี

17 มีนำคม 2567

249 บริษทั เนอเชอร์แคร์ จำกัด

เลขที่ 19 หมูท่ ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110

3 ปี

21 เมษำยน 2567

250 บริษทั เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 899/69 หมูท่ ี่ 21 ซ.จงศิริพำร์คแลนด์ ถ.คลองอำเสีย่ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำง
พลี จ.สมุทรปรำกำร 10540

3 ปี

21 เมษำยน 2567

251 บริษทั เชียงใหม่ออร์กำนิกล้ำนนำ จำกัด

เลขที่ 179 หมู่ 9 ต.หนองแก๋ว อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230

3 ปี

17 มิถุนำยน 2567

ชือ่ โรงงาน

ทีอ่ ยู่

จานวนปีทไี่ ด้ตอ่ วัน/เดือน/ปี ทีห่ มดอายุ
อายุ

252 บริษทั เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 122/2 หมู่ 2 ต.บำงหลวง อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 12000

3 ปี

14 กรกฎำคม 2567

253 บริษทั มอริโอ พลัส จำกัด

เลขที่ 59/51 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร 74130

3 ปี

19 กันยำยน 2567

254 บริษทั สแตนดำร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขที่ 844 หมู่ 4 (นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 12บี) ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษำ
อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280

3 ปี

17 มิถุนำยน 2567

255 บริษทั สบู่ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 55/20 หมูท่ ี่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

3 ปี

14 กรกฎำคม 2567

256 บริษทั เฮิร์บแคร์นภำ จำกัด

เลขที่ 193/1 หมู่ 13 ต.เขำสมอคอน อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

3 ปี

17 มีนำคม 2567

257 บริษทั สยำม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด

เลขที่ 999 หมูบ่ ำ้ นกองกำรบินทหำรเรือ หมู่ 1 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20180

3 ปี

12 พฤษภำคม 2567

258 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด วี แคร์ พลัส

เลขที่ 206/1 หมูท่ ี่ 1 ต.คลองหำด อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 27260

3 ปี

21 เมษำยน 2567

259 บริษทั ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหำชน)

เลขที่ 53 หมูท่ ี่ 9 ซอยสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13210

3 ปี

21 เมษำยน 2567

260 บริษทั ออกำนิกส์ คอสเม่ จำกัด

เลขที่ 78/9 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

3 ปี

24 ธันวำคม 2566

261 บริษทั ซินนำมิก ซิน๊ ส์ 1972 จำกัด

เลขที่ 106/30-31 ซ.นวมินทร์ 70 แยก 3-2 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240

3 ปี

17 กุมภำพันธ์ 2567

262 บริษทั ไอเดีย สแควร์แลบอรำทอรี่ส์ จำกัด

เลขที่ 41 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี

31 มีนำคม 2567

263 บริษทั เมดดิซำย อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

เลขที่ 28 ซ.วชิรธรรสำธิต 51 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กทม. 10260

3 ปี

17 กุมภำพันธ์ 2567

