
ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

1 บริษทั ไทย ไดโซ แอโรโซล จ ำกดั เลขที่ 700/372 หมู ่6  ต ำบลหนองไมแ้ดง อ ำเภอเมอืง จังหวัดชลบรีุ 20000 3 ปี 4 มกรำคม 2566

2 บริษทั เกตุวำนชิอตุสำหกรรม จ ำกดั เลขที่ 10/5 หมู ่4 ซอยวัดนอ้ยเจริญสุข ถนนเพชรเกษม ต ำบลท่ำพระยำ     
อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี 6 มกรำคม 2566

3 บริษทั ไมลอทท์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 84/55, 84/9 หมู ่11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพำรักษ ์ต ำบลบำงปลำ     
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 6 มกรำคม 2567

4 บริษทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ ำกดั เลขที่ 384 ซอย 6 นคิมอตุสำหกรรมบำงป ูถนนพัฒนำ 3 หมูท่ี่ 4            ต ำบล
แพรกษำ อ ำเภอเมอืง  จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 6 มกรำคม 2567

5 บริษทั เอสเธติค พลัส จ ำกดั เลขที่ 24/54-56 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑล สำย 7 ต ำบลหอมเกร็ด            อ ำเภอ
สำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110

3 ปี 8 มกรำคม 2567

6 บริษทั นโีอคอสเมด จ ำกดั เลขที่ 222 หมู ่4 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธำน ี12140 3 ปี 8 มกรำคม 2567

7 บริษทั แพน รำชเทวี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 73 หมู ่12 ถนนประชำรำษฎร์อทุิศ ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี     
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 8 มกรำคม 2567

8 บริษทั เค.เอม็.อนิเตอร์แล็บ จ ำกดั เลขที่ 154 หมู ่17 ถนนเทพรัตน ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมทุรปรำกำร 10570

3 ปี 12 มกรำคม 2566

9 บริษทั ไบโอสกอร์ อนิโดไชนำ่ กรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 89/2 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร 
10210

3 ปี 12 มกรำคม 2566

10 บริษทั นมิิตใหม่ คอสเมติก จ ำกดั เลขที่ 55/11 ซอยนมิติใหม ่3 ถนนนมิติใหม ่แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ 
กรุงเทพมหำนคร 10510

3 ปี 12 มกรำคม 2566

11 บริษทั ที เอส เจ กรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 92,94 ซอยวชิรธรรมสำธิต 28 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
10260

3 ปี 17 กมุภำพันธ์ 2567

วันหมดอายใุบรับรองฯ โรงงานผลติเครื่องส าอาง GMP. จ านวน 276 แหง่ UPDATE 14 กันยายน 2565



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

12 บริษทั เมดิคอส จ ำกดั เลขที่ 87/2 หมู ่1 ถนนศำลำยำ-นครชัยศรี ต ำบลมหำสวัสด์ิ อ ำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี 14 มกรำคม 2566

13 บริษทั โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 45 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 10160

3 ปี 16 มกรำคม 2566

14 บริษทั ไรนแ์อนด์เฟรช จ ำกดั เลขที่ 48 หมู ่11 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธำน ี12140 3 ปี 17 มกรำคม 2566

15 บริษทั พีเจ้น อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 700/103 หมู ่1   นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร ต ำบลบำ้นเกำ่ อ ำเภอพำน
ทอง จังหวัดชลบรีุ 20160

3 ปี 17 มกรำคม 2567

16 บริษทั โมเดิรน ์คำส อนิเตอร์เนชัน่เนล คอสเมติคส์ จ ำกดั เลขที่ 26 ซอยเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ซอย 30 แยก 12 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ปี 17 มกรำคม 2566

17 บริษทั ไทยเทคนคิ อนิดัสตร่ี จ ำกดั เลขที่ 717/1-2 ซอยรำษฎร์อทุิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี 17 มกรำคม 2566

18 บริษทั เภสัชกรรมนครพัฒนำ จ ำกดั เลขที่ 495 ซอยสุทธิพร ถนนประชำสงเครำะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400

3 ปี 21 มกรำคม 2566

19 บริษทั แวนน ์คอสเมติกส์ แอนด์  แลบอรำทอรี เลขที่ 40 หมู ่7 ซอยสินสำคร ถนนพระรำม 2 ต ำบลพันท้ำยนรสิงห ์อ ำเภอเมอืง
สมทุรสำคร จังหวัดสมทุรสำคร 74000

3 ปี 22 มกรำคม 2566

20 บริษทั สเปเชียลต้ี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 9 หมูท่ี่ 21 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540 3 ปี 26 มกรำคม 2567

21 บริษทั พำรำกอน เอสเทติก จ ำกดั เลขที่ 8 ซอยโพธิ์แกว้ 3 แยก 6/1 แขวงคลองจัน่  เขตบำงกะป ิกรุงเทพมหำนคร 
10240

3 ปี 26 มกรำคม 2566

22 บริษทั ไบโอ แอดวำนซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 899/38 หมู ่21 ถนน บำงพลี-ต ำหรุ ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 27 มกรำคม 2566

23 มลูนธิิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยัภเูบศร เลขที่ 32/7 หมู ่12 ต ำบลท่ำงำม อ ำเภอเมอืงปรำจีนบรีุ จังหวัดปรำจีนบรีุ 25000 3 ปี 28 มกรำคม 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

24 บริษทั มิลบอน (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 7/380 นคิมอตุสำหกรรม อมตะซิต้ี หมู ่6   ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 21140

3 ปี 3 กมุภำพันธ์ 2567

25 บริษทั คอสมำพรอฟ จ ำกดั เลขที่ 42,44,46,48,50,52 ซอยรำมค ำแหง 60/3 ถนนรำมค ำแหง  
แขวงหวัหมำก เขตบำงกะป ิกรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี 3 กมุภำพันธ์ 2566

26 บริษทั ทีจีไอ เทคโน กรีน อนิโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 97/1 หมูท่ี่ 2  ต ำบลบงึน้ ำรักษ ์อ ำเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธำน ี12110 3 ปี 4 กมุภำพันธ์ 2565

27 บริษทั บวิต้ี เอช เซทเทร่ำ จ ำกดั เลขที่ 111/155 หมู ่5  ถนนเทอดพระเกยีรติ ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย 
จังหวัดนนทบรีุ 11130

3 ปี 6 กมุภำพันธ์ 2566

28 บริษทั คัลเล่อร์คอส จ ำกดั เลขที่ 44/2 หมู ่5 ถนนพุทธมณฑล สำย 5 ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมทุรสำคร 74130

3 ปี 7 กมุภำพันธ์ 2566

29 บริษทั เพียวโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 170 ซอยประชำอทุิศ 54 แยก 6  แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 
10140

3 ปี 17 กมุภำพันธ์ 2567

30 บริษทั แมวด ำอตุสำหกรรม จ ำกดั เลขที่ 42/367 หมู ่5  ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน
 จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 9 กมุภำพันธ์ 2566

31 บริษทั ทรอปคิำนำ ออยล์ จ ำกดั เลขที่ 165 หมูท่ี่ 1 ต ำบลขุนแกว้ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3 ปี 10 กมุภำพันธ์ 2568

32 บริษทั ยำมำฮัทสึ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 600/48 หมู ่11 ถนนสุขำภบิำล 8 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ   
จังหวัดชลบรีุ 20230

3 ปี 11 กมุภำพันธ์ 2566

33 บริษทั ศิริบญัชำ จ ำกดั เลขที่ 50/4 หมู ่7 ซอยศิริบญัชำ ถนนบำงกรวย-ไทรนอ้ย ต ำบลไทรนอ้ย    อ ำเภอ
ไทรนอ้ย จังหวัดนนทบรีุ 11150

3 ปี 13 กมุภำพันธ์ 2566

34 บริษทั เพอเฟคท์ ไลน ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 99/45 หมู ่3   ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมทุรปรำกำร 
10570

3 ปี 15 กมุภำพันธ์ 2567

35 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ที.อำร์.เอ เลขที่ 623,625 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บรูณะ 
กรุงเทพมหำนคร 10140

3 ปี 16 กมุภำพันธ์ 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

36 บริษทั รวินท์ อนิเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติค จ ำกดั เลขที่ 321/15-16 ถนนนำงล้ินจี ่แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
10120

3 ปี 17 กมุภำพันธ์ 2566

37 บริษทั ปวีณ์มล จ ำกดั เลขที่ 73-74 หมู ่7 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธำน ี12140 3 ปี 19 กมุภำพันธ์ 2566

38 บริษทั คิว คอสเนท็ จ ำกดั เลขที่ 185,187 ซอยรำมค ำแหง 68 (สุภำพงษ์) ถนนรำมค ำแหง  แขวงหวัหมำก 
เขตบำงกะป ิกรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี 20 กมุภำพันธ์ 2567

39 บริษทั เซนต์ บวิต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย)    จ ำกดั เลขที่ 37/88 หมู ่4 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110 3 ปี 26 กมุภำพันธ์ 2566

40 บริษทั โอลิค (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 166 หมู ่16 นคิมอตุสำหกรรมบำงปะอนิ ถนนอดุมสรยุทธ             ต ำบล
บำงกระส้ัน อ ำเภอบำงปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

3 ปี 27 กมุภำพันธ์ 2566

41 บริษทั โรงงำนผลิตภณัฑ์ โคซ่ี จ ำกดั เลขที่128/4 ซอยทวีเชิดชู แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 3 ปี 28 กมุภำพันธ์ 2566

42 บริษทั เอฟ.ซี.พี. จ ำกดั เลขที่ 45 หมูท่ี่ 4 ต ำบลคลองอดุมชลจร อ ำเภอเมอืงฉะเชิงเทรำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 24000

3 ปี 27 กมุภำพันธ์ 2567

43 บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 163 หมูท่ี่ 17 ซอยนคิมอตุสำหกรรม 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมทุรปรำกำร 10570

3 ปี 27 กมุภำพันธ์ 2567

44 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบรีุ เลขที่ 57 หมู ่2 ถนนสุพรรณบรีุ-ปำ่โมก ต ำบลโคกโคเฒ่ำ อ ำเภอเมอืงสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 72000

3 ปี 2 มนีำคม 2566

45 บริษทั เอ-พลัส ซัพพลำย จ ำกดั เลขที่ 3/316, 3/317 หมู ่9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร 10530

3 ปี 19 ตุลำคม 2567

46 บริษทั สยำมไบโอไซเอนซ์ จ ำกดั เลขที่ 99 หมู ่4 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบรีุ 11140 3 ปี 5 มนีำคม 2566

47 บริษทั พีซีซีเอ แล็บบอรำเทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 166/3 หมู ่2 ต ำบลหนองบอนแดง อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ 20170 3 ปี 17 มนีำคม 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

48 บริษทั บ ีเอ เอส แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 24/74 หมู ่5  ต ำบลยำยชำ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110 3 ปี 6 มนีำคม 2566

49 บริษทั กะลำใส จ ำกดั เลขที่ 10/1 หมูท่ี่ 2 ต ำบลแสงอรุณ อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77130

3 ปี 7 มนีำคม 2565

50 บริษทั เพียว คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่15/2 หมู ่9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล ำผักชี ตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 3 ปี 8 มนีำคม 2566

51 บริษทั พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 35 หมู ่4 ถนนเทศสัมพันธ์ ต ำบลบำ้นฉำง อ ำเภอเมอืงปทุมธำน ีจังหวัดปทุมธำน ี120003 ปี 9 มนีำคม 2566

52 บริษทั คริสตัล บวิต้ี แอนด์ แคร์ จ ำกดั เลขที่190/69 หมู ่8 ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์           
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 11 มนีำคม 2566

53 บริษทั จันทร์สว่ำง อนิเตอร์แล้บ จ ำกดั เลขที่ 222 ถนนสวนสยำม แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230 3 ปี 12 มนีำคม 2566

54 บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ำกดั เลขที่ 106 หมู ่4 นคิมอตุสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว 
เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี 12 มนีำคม 2566

55 บริษทั อำบอิม่สปำ จ ำกดั เลขที่ 55/5 หมู ่7 ต ำบลบำงบวัทอง อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 3 ปี 12 มนีำคม 2566

56 บริษทั ไซเบอร์แพค จ ำกดั เลขที่ 123 หมู ่9 นคิมอตุสำหกรรมเวลโกรว์ ซอย 11 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 
ต ำบลบำงวัว อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180

3 ปี 12 มนีำคม 2566

57 บริษทั ทีเอน็เคบวิต้ี จ ำกดั เลขที่  15/4 หมู ่1 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 11120 3 ปี 12 มนีำคม 2566

58 บริษทั เอ เอส ซี ลำโบลำโทร่ี จ ำกดั เลขที่ 22 หมู ่2 ถนนประชำอทุิศ รพช. ต ำบลบำ้นคลองสวน อ ำเภอพระสมทุร
เจดีย์ จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 20 มนีำคม 2566

59 บริษทั โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 700/624 หมู ่7 นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร   ต ำบลดอนหวัฬ่อ       
อ ำเภอเมอืงชลบรีุ จังหวัดชลบรีุ 20000

3 ปี 17 มนีำคม 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

60 บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบลิ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั

เลขที่ 112 หมู ่5 นคิมอตุสำหกรรมเวลโกรว์ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.36 ต ำบลบำง
สมคัร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180

3 ปี 21 มนีำคม 2567

61 บริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ดร.สำโรช จ ำกดั เลขที่ 39 หมู ่2 ต ำบลโพธิ์สำมต้น อ ำเภอบำงปะหนั จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
13220

3 ปี 24 มนีำคม 2567

62 บริษทั คูริโนะ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 29/19 หมู ่6  ต ำบลออ้มใหญ่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73160 3 ปี 16 กมุภำพันธ์ 2568

63 บริษทั ทริปเปิล้ เอท แลบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั เลขที่ 89 หมู ่10 ต ำบลบำงโฉลง  อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540 3 ปี 26 มนีำคม 2565

64 บริษทั ไอเดียสแควร์ แลบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 41 ถนนพุทธบชูำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 3 ปี 31 มนีำคม 2567

65 บริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย จ ำกดั เลขที่ 130/149 หมูท่ี่ 3 ต ำบลวังจุฬำ อ ำเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 3 ปี 2 เมษำยน 2566

66 บริษทั ปริยวิศว์ แล้บบอรำทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 9 ซอยช่ำงอำกำศอทุิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง 
กรุงเทพมหำนคร 10210

3 ปี 2 เมษำยน 2566

67 บริษทั สุรทิณฑ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 723 หมู ่3 ซอยแพรกษำ3 ถนนพุทธรักษำ ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมอืง
สมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 2 เมษำยน 2566

68 บริษทั อตุสำหกรรมมิตรมงคล จ ำกดั เลขที่ 136 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 54 แยก 4   แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี 7 เมษำยน 2566

69 บริษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนแูฟคเจอร์ร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

เลขที่ 65 หมู ่12 ถนนลำดกระบงั-บำงพลี ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 7 เมษำยน 2566

70 บริษทั เอส เอส แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 114/7 หมู ่2 ซอยถนนกรุงนนท์ - จงถนอม ต ำบลมหำสวัสด์ิ          อ ำเภอ
บำงกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130

3 ปี 15 เมษำยน 2566

71 บริษทั องักฤษตรำงู (แอล.พี.) สำย 5  จ ำกดั เลขที่ 122/1 หมู ่5 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมทุรสำคร 74130

3 ปี 9 เมษำยน 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

72 บริษทั เอยีม พรอฟ จ ำกดั เลขที่ 81/18 หมูท่ี่ 7 ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี12120 3 ปี 19 เมษำยน 2566

73 บริษทั คริสโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 149/449-450 หมู ่13 ถนนเพชรเกษม ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมทุรสำคร 74130

3 ปี 14 พฤษภำคม 2566

74 บริษทั ทีเอม็ คอสเมซำยน ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 190/27 หมูท่ี่ 8 ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัด
สมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 23 เมษำยน 2566

75 บริษทั ฟลอรอลแมนแูฟคเจอร่ิงกรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 277 นคิมอตุสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว        
เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี 26 เมษำยน 2566

76 บริษทั ยูนลีิเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั เลขที่ 38 ซอยฉลองกรุง 31 นคิมอตุสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง  แขวง
ล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี 27 เมษำยน 2566

77 บริษทั กรีนสวิลล์ จ ำกดั เลขที่ 33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร
 10520

3 ปี 21 เมษำยน 2566

78 บริษทั พำสซำนำ แลบอรำทอร่ี เอเชีย จ ำกดั เลขที่ 55/65 หมู ่3 ต ำบลล ำโพ อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 3 ปี 28 เมษำยน 2567

79 บริษทั คอมเพล็กชัน่ ซำยน ์จ ำกดั เลขที่ 6/1 ซอยเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ซอย 30 แยก 11   ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9
 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ปี 29 เมษำยน 2566

80 บริษทั เนเจอร์ไลน ์พลัส จ ำกดั เลขที่ 139 หมู ่1 ต ำบลวังจุฬำ อ ำเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 3 ปี 3 ธันวำคม 2565

81 บริษทั นโีอ แฟคทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 168 หมูท่ี่ 5 ต ำบลบงึคอไห อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 7 พฤษภำคม 2568

82 วิสำหกจิชุมชนชีววิถีต ำบลน้ ำเกีย๋น เลขที่ 130 หมู ่4  ต ำบลน้ ำเกีย๋น อ ำเภอภเูพียง จังหวัดนำ่น 55000 3 ปี 9 พฤษภำคม 2568

83 บริษทั ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 31 หมูท่ี่ 6 ต ำบลแมท่ะ อ ำเภอแมท่ะ จังหวัดล ำปำง 52220 3 ปี 14 พฤษภำคม 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

84 บริษทั ไทย-มีโก ้จ ำกดั เลขที่ 2 ซอยท่ำข้ำม 5  แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 3 ปี 16 พฤษภำคม 2566

85 บริษทั สยำม คอสเมซูติคอล จ ำกดั เลขที่ 25/3-4 หมู ่5   ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 16 พฤษภำคม 2566

86 บริษทั เอสวีเอม็ อตุสำหกรรม จ ำกดั เลขที่ 25/2 หมู ่7   ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 16 พฤษภำคม 2567

87 บริษทั กำร์กวัร์ แล็บ จ ำกดั เลขที่ 733/700 หมู ่8   ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ            
จังหวัดปทุมธำน ี12130

3 ปี 19 พฤษภำคม 2566

88 บริษทั โกลเด้น คอสเมติก จ ำกดั เลขที่ 68/8 หมู ่1    ต ำบลท่ำพริก อ ำเภอเมอืงตรำด จังหวัดตรำด 23000 3 ปี 19 กนัยำยน 2567

89 บริษทั ศรีจันทร์สหโอสถ จ ำกดั เลขที่ 272/1 ซอยลำดพร้ำว 64 แยก 9 ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง        
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี 21 พฤษภำคม 2564

90 บริษทั บำ้นพิกลุ อโรมำ เธอร์รำพี จ ำกดั เลขที่ 84 ถนนบำ้นทุ่ง ต ำบลแมส่อด อ ำเภอแมส่อด จังหวัดตำก 63110 3 ปี 21 พฤศจิกำยน 2566

91 บริษทั ยูนิ. ชำร์ม (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 105 หมู ่9 นคิมอตุสำหกรรมเวลโกรว์ ต ำบลบำงวัว อ ำเภอบำงปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

3 ปี 23 พฤษภำคม 2566

92 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ำกดั เลขที่ 450 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมด ำ ขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี 28 พฤษภำคม 2566

93 บริษทั คำโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 700/313 นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร หมู ่6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมอืง
ชลบรีุ จังหวัดชลบรีุ 20000

3 ปี 2 มถิุนำยน 2566

94 บริษทั ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 36 หมู ่9 ต ำบลหว้ยพระ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 3 ปี 13 มกรำคม 2567

95 บริษทั เวกำ้เนเจอรัล จ ำกดั เลขที่ 558 หมู ่5 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร
 10280

3 ปี 3 มถิุนำยน 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

96 บริษทั ผลิดำ จ ำกดั เลขที่ 147 ถนนประชำอทุิศ แขวงทุ่งครุ่ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140 3 ปี 19 กนัยำยน 2567

97 บริษทั ซี แอนด์ บ ี(ประเทศไทย) เลขที่ 200/2 หมู ่10 ต ำบลโตนด อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 30160 3 ปี 3 มถิุนำยน 2567

98 บริษทั เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

เลขที่ 112/1 หมู ่5 นคิมอตุสำหกรรมเวลโกรว์ ถนนำงนำ-ตรำด กม.36 ต ำบลบำง
สมคัร อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130

3 ปี 6 มถิุนำยน 2566

99 บริษทั เมอร์ร่ี คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 124/16 หมู ่11  ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสำคร 
74130

3 ปี 6 มถิุนำยน 2564

100 บริษทั ไอ พลัส คิว จ ำกดั เลขที่ 49/5 หมู ่4   ถนนลำนแหลม-โคกเขมำ ต ำบลวัดละมดุ อ ำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี 7 มถิุนำยน 2566

101 บริษทั เอม็.วำย.อำร์. คอสเมติคส์ โซลูชัน่ จ ำกดั เลขที่ 227 ถนนวัชรพล  แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 3 ปี 9 มถิุนำยน 2566

102 บริษทั วอร่ำครีมพลัส จ ำกดั เลขที่ 112 หมู ่4 ต ำบลบำ้นแกง้ อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบรีุ 18000 3 ปี 9 มถิุนำยน 2565

103 บริษทั เอสบ ีอนิเตอร์แลบ จ ำกดั เลขที่ 9/5 หมู ่6 ต ำบลบงึทองหลำง อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 9 มถิุนำยน 2568

104 บริษทั โปรโนวำแลบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 88/1 หมู ่7 ต ำบลบงึทองหลำง อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 13 มถิุนำยน 2566

105 บริษทั จูน แลบบอรำทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 269 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 แขวงบำงโพงพำง  เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี 15 มถิุนำยน 2566

106 บริษทั บิก๊ทรี คอสเมด จ ำกดั เลขที่ 69/11 ถนนมหำจักรพรรด์ิ  ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพิษณุโลก       
จังหวัดพิษณุโลก 65000

3 ปี 17 มถิุนำยน 2568

107 บริษทั ดอกเตอร์ คอสเมติค แลบ จ ำกดั เลขที่ 38/16 หมู ่4 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
 12150

3 ปี 24 มถิุนำยน 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

108 บริษทั สยำม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ ำกดั เลขที่ 44/105-106 หมู ่5  ต ำบลขวัญเมอืง อ ำเภอบำงปะหนั                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13220

3 ปี 24 มถิุนำยน 2566

109 บริษทั ดิเอม็เพอร์เรอร์ จ ำกดั เลขที่ 99/81 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-5 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหำนคร 10210

3 ปี 24 มถิุนำยน 2564

110 บริษทั สวนสำมพรำน จ ำกดั เลขที่ 21 หมู ่2   ถนนเพชรเกษม ต ำบลยำยชำ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
 73110

3 ปี 26 มถิุนำยน 2566

111 บริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 62 หมู ่8 ถนนบำงนำ–ตรำด ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี             
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 28 มถิุนำยน 2566

112 บริษทั รีเอก็ซ์โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 2 ซอยนนทบรีุ 20 แยก 1  ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบรีุ       
จังหวัดนนทบรีุ 11000

3 ปี 28 มถิุนำยน 2567

113 บริษทั สกนิ อนิทิเมท จ ำกดั เลขที่ 555 หมู ่3   ต ำบลมหำสวัสด์ิ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130 3 ปี 30 มถิุนำยน 2566

114 บริษทั อำร์ แอนด์ เอน็ อนิเตอร์คอส จ ำกดั เลขที่ 999/6-7 หมู ่20 ซอยบญุมทีรัพย์ 4 ถนนบำงพลี – ต ำหรุ                
ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 1 กรกฎำคม 2567

115 บริษทั สกนิเทค อนิเตอร์ โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 603/24 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห ์        
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี 3 กรกฎำคม 2566

116 บริษทั ทีเอน็พี คอสเมซูติคอล จ ำกดั เลขที่ 999/88 หมูท่ี่ 20 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 
10540

3 ปี 9 กรกฎำคม 2565

117 บริษทั ใส่ใจ กรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 888/9 หมู ่11 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมทุรปรำกำร 
10570

3 ปี 9 กรกฎำคม 2567

118 บริษทั เมอร์ร่ี คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 124 หมู ่11 ซอยเพชรเกษม 85 ถนนเพชรเกษม ต ำบลออ้มนอ้ย        
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสำคร 74130

3 ปี 17 พฤษภำคม 2568

119 บริษทั เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 84/3 หมู ่4 ถนนทำงหลวงหมำยเลข 11  ต ำบลบำ้นกลำง              อ ำเภอ
เมอืงล ำพูน จังหวัดล ำพูน 51000

3 ปี 13 กรกฎำคม 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

120 บริษทั เคเอเอฟ จ ำกดั เลขที่ 30/40-41 หมูท่ี่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน         
อ ำเภอเมอืงนนทบรีุ จังหวัดนนทบรีุ 11000

3 ปี 13 มกรำคม 2564

121 บริษทั ลักส์มนิ จ ำกดั เลขที่ 44 หมู ่1 ซอยสุขมำก ถนนบำงกรวย-ไทรนอ้ย  ต ำบลบำงสีทอง        
อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130

3 ปี 16 กรกฎำคม 2566

122 บริษทั ครีมเมอร่ีพลัส จ ำกดั เลขที่ 76 หมูท่ี่ 6 ต ำบลโพกรวม อ ำเภอเมอืงสิงหบ์รีุ จังหวัดสิงหบ์รีุ 16000 3 ปี 18 กรกฎำคม 2565

123 บริษทั กฟิฟำรีน สกำยไลน ์แลบบอรำทอร่ี แอนด์ 
เฮลท์แคร์ จ ำกดั

เลขที่ 222/1-3 หมู ่13 นคิมอตุสำหกรรมนวนคร ต ำบลคลองหนึง่             
อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี12120

3 ปี 22 กรกฎำคม 2566

124 บริษทั ฟูคุโยะ เทคโนส จ ำกดั เลขที่ 219/17 นคิมอตุสำหกรรมปิน่ทอง 3 หมูท่ี่ 6 ต ำบลบอ่วิน อ ำเภอศรีรำชำ 
จังหวัดชลบรีุ 20230

3 ปี 23 กรกฎำคม 2566

125 บริษทั สยำมเฮลท์แล็บ จ ำกดั เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
10110

3 ปี 30 กรกฎำคม 2567

126 บริษทั ปฐวิน จ ำกดั เลขที่ 55/1 หมู ่6 ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำน ี12160 3 ปี 31 กรกฎำคม 2567

127 บริษทั เอลิแอล อนิเตอร์เนชัน่แนล  (ไทยแลนด์) เลขที่ 7/320 หมูท่ี่ 6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 3 ปี 3 สิงหำคม 2568

128 บริษทั บลอสซัม คอสเมซูติคอล จ ำกดั เลขที่ 35/1 หมู ่9  ถนนติวำนนท์  ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 
11120

3 ปี 6 สิงหำคม 2566

129 บริษทั วำรำเฮิร์บ จ ำกดั เลขที่ 120/34 หมู ่1   ต ำบลยำงเนิง้ อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชียงใหม ่50140 3 ปี 9 สิงหำคม 2567

130 บริษทั มิรำเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จ ำกดั เลขที่ 347/24 หมู ่9 ซอยคู่สร้ำง ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลในคลองบำงปลำกด     
อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 10 สิงหำคม 2565

131 บริษทั ซัพพอร์ท แพค จ ำกดั เลขที่ 1070,768 หมู ่3 ซอยท่ำนผู้หญิง ถนนเทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์     
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร  จังหวัดสมทุรปรำกำร 10270

3 ปี 12 สิงหำคม 2565



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

132 บริษทั เทพไทย โปรดัคท์ จ ำกดั เลขที่ 34/3 หมูท่ี่ 7 ต ำบลนำหมอ่ม อ ำเภอนำหมอ่ม จังหวัดสงขลำ 90310 3 ปี 14 สิงหำคม 2567

133 บริษทั โกลเด้น แอพพรีชีเอชัน่ จ ำกดั เลขที่ 235/115 ถนนเลียบฯ ฝ่ังเหนอื ม.ธนทองซิต้ี แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
 กรุงเทพมหำนคร 10160

3 ปี 14 สิงหำคม 2564

134 บริษทั คอสมินำ จ ำกดั เลขที่ 22/3 หมูท่ี่ 1 แขวงบำงระมำด ขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหำนคร 10170 3 ปี 15 สิงหำคม 2566

135 บริษทั เอสดีซี บวิต้ี คอมพลีท (ไทยแลนด์) เลขที่ 99/27 หมู ่5 ต ำบลบำงน้ ำจืด อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมทุรสำคร 74000 3 ปี 17 สิงหำคม 2566

136 บริษทั แอดว๊ำนส์ คอสเมติคส์ จ ำกดั เลขที่144 ถนนบำงกระด่ี  แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
 10150

3 ปี 20 สิงหำคม 2568

137 บริษทั คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 700/362 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.57 อ ำเภอเมอืง จังหวัดชลบรีุ 20000 3 ปี 20 สิงหำคม 2566

138 ส ำนกังำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ 
(สวทช.) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแหง่ชำติ (ศน.)

เลขที่ 111 หมู ่9 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง          
จังหวัดปทุมธำน ี12120

3 ปี 23 สิงหำคม 2566

139 บริษทั อะเมซ่ิง เกรซ จ ำกดั เลขที่ 99/99 หมู่14 ซอยเทศบำล 8 ถนนเพชรเกษม ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน
 จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 23 สิงหำคม 2566

140 บริษทั สกนิเนก็ซ์ จ ำกดั เลขที่ 26/6 หมู ่11 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง       
จังหวัดปทุมธำน ี12120

3 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566

141 บริษทั คอสเมดิวำ จ ำกดั เลขที่ 108/9 หมู ่7 ซอยยิง่เจริญ ถนนเทพกำญจนำ ต ำบลคลองมะเด่ือ        
อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสำคร 74110

3 ปี 27 สิงหำคม 2566

142 บริษทั ไทยนครพัฒนำ จ ำกดั เลขที่ 14 ซอยงำมวงศ์วำน 8 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมอืงนนทบรีุ
 จังหวัดนนทบรีุ 11000

3 ปี 1 กนัยำยน 2566

143 บริษทั รวมใจ โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 99/15-16 หมู ่5  ถนนพระรำมที่ 2 ต ำบลพันท้ำยนรสิงห ์              อ ำเภอ
เมอืงสมทุรสำคร จังหวัดสมทุรสำคร 74000

3 ปี 4 กนัยำยน 2568



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

144 บริษทั ดี คิว โอโล่ แอสเซท   จ ำกดั เลขที่ 5 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 72 แยก 3 แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240

3 ปี 8 กนัยำยน 2565

145 บริษทั เนเจอร์พรอฟ จ ำกดั เลขที่ 88 หมู ่4 ต ำบลท่ำศำลำ อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ่50000 3 ปี 13 กนัยำยน 2567

146 บริษทั วุฒิศักด์ิ เอสเธติค แคร์ จ ำกดั เลขที่ 347/61-63 หมู ่9 ซอยสุขสวัสด์ิ 84 ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลในคลองบำง
ปลำกด อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 17 กนัยำยน 2565

147 บริษทั คว็อลลิต้ี แล็บ จ ำกดั เลขที่ 16 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 37 แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 
10250

3 ปี 17 กนัยำยน 2568

148 บริษทั พรีมำ แคร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 55/5 หมู ่7 ต ำบลล ำโพ อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 3 ปี 18 กนัยำยน 2568

149 บริษทั สไมล์ภณัฑ์ จ ำกดั เลขที่ 432 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 35-9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน 
กรุงเทพมหำนคร 10150

3 ปี 20 กนัยำยน 2565

150 บริษทั แพทย์สะอำด แลบ จ ำกดั เลขที่ 81/5 หมู ่10 ถนนนนทบรีุ-ปทุมธำน ี(สำย 306) ต ำบลบำงคูวัด        
อ ำเภอเมอืง จังหวัดปทุมธำน ี12000

3 ปี 20 กนัยำยน 2565

151 บริษทั แซฟฟรอน แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 32/4 หมู ่2 ต ำบลหนองกะขะ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160 3 ปี 20 กนัยำยน 2566

152 บริษทั เฮลท์ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ครีเอชัน่ จ ำกดั เลขที่ 105 หมู ่6 ซอยสุขขี 2 ถนนบำงพูน-รังสิต ต ำบลบำงพูน อ ำเภอเมอืง
ปทุมธำน ีจังหวัดปทุมธำน ี12000

3 ปี 26 กนัยำยน 2566

153 บริษทั รูเบยีอตุสำหกรรม จ ำกดั เลขที่ 70 หมู ่13 ถนนปูเ่จ้ำสมงิพรำย ต ำบลบำงหญ้ำแพรก อ ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10130

3 ปี 26 กนัยำยน 2566

154 บริษทั พฤกษำ แลบบอรำทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 88/11 หมู ่1 ต ำบลบำงตะไนย์ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 11120 3 ปี 28 กนัยำยน 2566

155 บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์ฯ  จ ำกดั (มหำชน) (นคิมอตุสำหกรรมปิน่ทอง 1 ) เลขที่ 789/159 หมู ่1 ถนนสำยหนองค้อ –     
แหลมฉบงั ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบรีุ 20230

3 ปี 29 กนัยำยน 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

156 บริษทั วี แลบส์ จ ำกดั เลขที่ 79 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหำนคร 10700

3 ปี 30 กนัยำยน 2565

157 บริษทั อตุสำหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ ำกดั เลขที่ 99 หมู ่2   ต ำบลลำดบวัหลวง อ ำเภอลำดบวัหลวง                       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13230

3 ปี 1 ตุลำคม 2567

158 บริษทั เอสทีเอส แนชเชอรัล โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 73/5 หมู ่6 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลบำงจำก             
อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปรำกำร 10130

3 ปี 2 ตุลำคม 2565

159 บริษทั มีสตำงค์มีทรัพย์ จ ำกดั เลขที่ 88/40 หมู ่1 ถนนบำงบวัทอง-ปทุมธำน ี ต ำบลบำงตะไนย์ อ ำเภอปำกเกร็ด
 จังหวัดนนทบรีุ 11120

3 ปี 2 ตุลำคม 2565

160 บริษทั บี.ที. สเปซชิพ จ ำกดั เลขที่ 19/2 หมู ่8 ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์            
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 5 ตุลำคม 2565

161 บริษทั ไบโอเดอเนช จ ำกดั เลขที่ 21/22 หมู่2 ต ำบลคลองสอง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี12120 3 ปี 17 พฤศจิกำยน 2567

162 บริษทั องักฤษตรำงู (แอล.พี) จ ำกดั เลขที่ 272 หมู ่1 ซอยพัฒนำสุข ถนนเทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์              
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10270

3 ปี 13 ตุลำคม 2565

163 บริษทั เอส.พี.วำย. คอสเมติก จ ำกดั เลขที่ 88/67 หมูท่ี่ 12 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540 3 ปี 15 ตุลำคม 2567

164 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สหวัฒนำ อมิปอร์ต เอก๊ซปอร์ต เลขที่ 12/10 หมูท่ี่ 4 ถนนวัดลำดปลำดุก ต ำบลบำงคูรัด อ ำเภอบำงบวัทอง  
จังหวัดนนทบรีุ 11110

3 ปี 17 ตุลำคม 2566

165 บริษทั อนิเตอร์ไทย ฟำร์มำซูติเค้ิล แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 1899 ถนนพหลโยธิน    แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 3 ปี 18 ตุลำคม 2566

166 มลูนธิิโครงกำรหลวง เลขที่ 65 หมู ่1 ถนนสุเทพ ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมอืงเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
50200

3 ปี 27 ตุลำคม 2565

167 บริษทั นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 60/158 ซอย 17 หมู่19 นคิมอตุสำหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน       
ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี12120

3 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

168 บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ำกดั (มหำชน)

เลขที่ 600/4 หมู ่11 ถนนสุขำภบิำล 8 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ     
จังหวัดชลบรีุ 20230

3 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566

169 บริษทั เนจ ไซเอนซ์ จ ำกดั เลขที่ 5/10 หมู่10 ต ำบลบำงแมน่ำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบรีุ 11140 3 ปี 1 พฤศจิกำยน 2565

170 บริษทั เอสเธทิค เดฟฟินชิัน่ (เอส-ดี) จ ำกดั เลขที่ 690/12 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10510

3 ปี 1 พฤศจิกำยน 2565

171 บริษทั เกรทเตอร์ โพลี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 66/1,3 หมู ่12 ถนนพุทธมณฑล สำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน   
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 4 พฤศจิกำยน 2565

172 บริษทั เอส บ ีพี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 43/6 หมู ่3 ต ำบลคลองอดุมชลจร อ ำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000 3 ปี 5 พฤศจิกำยน 2565

173 บริษทั เอฟซี ลำบอรำทอร่ี จ ำกดั เลขที่ 700/667 นคิมอตุสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบรีุ หมู ่1   ต ำบลพำนทอง    
อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160

3 ปี 6 พฤศจิกำยน 2565

174 บริษทั สกนิ แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 111, 113 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว          
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230

3 ปี 6 พฤศจิกำยน 2564

175 บริษทั พฤกษำธำรำ จ ำกดั เลขที่ 45/7 ซอยเคหะร่มเกล้ำ 64 แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลำดกระบงั 
กรุงเทพมหำนคร 10520

3 ปี 8 พฤศจิกำยน 2567

176 บริษทั บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ำกดั เลขที่ 48/1 ถนนหนองแช่เสำ หมูท่ี่ 5   ต ำบลน้ ำพุ
อ ำเภอเมอืง จังหวัดรำชบรีุ 70000

3 ปี 8 พฤศจิกำยน 2567

177 บริษทั หมอมวลชน 2000 จ ำกดั เลขที่ 20/218-219 ถนนพระรำม 2 หมู ่6 ต ำบลคอกกระบอื อ ำเภอเมอืง     
จังหวัดสมทุรสำคร 74000

3 ปี 9 พฤศจิกำยน 2565

178 บริษทั นำโอะ โกลเบลิ จ ำกดั เลขที่ 159 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหำนคร 10260

3 ปี 10 พฤศจิกำยน 2565

179 บริษทั ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 42/34 หมู ่5  ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3ปี 12 พฤศจิกำยน 2565



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

180 บริษทั สวยงำมสกนิแคร์ จ ำกดั เลขที่ 97/32 หมูท่ี่ 2 ต ำบลบงึน้ ำรักษ ์อ ำเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธำน ี12110 3 ปี 20 กรกฎำคม 2568

181 บริษทั สเปเชีย่ลต้ี เนเชอรัล โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 700/364 หมู ่6 นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร ถนนบำงนำ-ตรำด         
ต ำบลหนองไมแ้ดง อ ำเภอเมอืงชลบรีุ จังหวัดชลบรีุ 20000

3 ปี 20 พฤศจิกำยน 2565

182 บริษทั อำร์คแอทริช จ ำกดั เลขที่ 66/39 หมู ่6   ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540 3 ปี 22 พฤศจิกำยน 2565

183 บริษทั เอส. ซี. อำร์ทิสทรี จ ำกดั เลขที่ 128/939 หมู่1 ถนนเทพำรักษ ์กม. 21ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10570

3 ปี 23 พฤศจิกำยน 2565

184 บริษทั เมย์ยูเม แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 21/7 หมู ่6  ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12130 3 ปี 24 พฤศจิกำยน 2566

185 บริษทั ชำญกจิเทรดด้ิง จ ำกดั เลขที่ 1009 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 
10250

3 ปี 24 พฤศจิกำยน 2566

186 บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 602,507 หมู ่11 ถนนสุขำภบิำล 8 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบรีุ 20230

3 ปี 27 พฤศจิกำยน 2565

187 บริษทั ภตูะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จ ำกดั เลขที่ 918 หมูท่ี่ 2 ต ำบลบำงโปรง อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร                 
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10270

3 ปี 28 พฤศจิกำยน 2565

188 บริษทั เนเจอร์ไลน ์พลัส จ ำกดั เลขที่ 139 หมูท่ี่ 1 ต ำบลวังจุฬำ  อ ำเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170 3 ปี 3 ธันวำคม 2565

189 บริษทั เอส เอม็ เอส เอน็ไซม ์แมนแูฟคเจอร์ร่ิง จ ำกดั เลขที่ 98/261 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10230 3 ปี 8 ธันวำคม 2565

190 บริษทั บี. อำร์. ดีโอดอแแร้นท์ จ ำกดั เลขที่ 13/1 ถนนสระหลวง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จังหวัดพิจิตร 66000 3 ปี 13 ธันวำคม 2565

191 บริษทั เดอร์มำ อนิโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 111/1 หมูท่ี่ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบรีุ 11120

3 ปี 23 มกรำคม 2568



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

192 บริษทั คอสมินโนว่ำ จ ำกดั เลขที่ 29/136 หมูท่ี่ 2 ต ำบลล ำโพ อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 3 ปี 13 ธันวำคม 2564

193 บริษทั ดอกบวัคู่ จ ำกดั เลขที่ 999 หมู ่7 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี            
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540

3 ปี 15 ธันวำคม 2566

194 บริษทั เพียว เดอริมำ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 88/34-35 โครงกำรทีทีเอน็ อเวนวิ ถนนนำงล้ินจี ่แขวงช่องนนทรี         
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120

3 ปี 15 ธันวำคม 2565

195 บริษทั โคะโคโระ ซำโตะ จ ำกดั เลขที่ 19/3 หมู ่8 ซอยสุขสวัสด์ิ 84 ถนนสุขสวัสด์ิ ต ำบลในคลองบำงปลำกด 
อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปรำกำร 10290

3 ปี 17 ธันวำคม 2565

196 บริษทั โฟร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 12/24 หมู ่6 ต ำบลบำงกระทึก อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210 3 ปี 18 ธันวำคม 2565

197 บริษทั เบท็เทอร์ ฟำร์มำ่ จ ำกดั เลขที่ 216 หมู ่1 ถนนสระบรีุ-หล่มสัก ต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนคิม 
จังหวัดลพบรีุ 15220

3 ปี 25 ธันวำคม 2565

198 บริษทั เพียวริต้ี แล็บ จ ำกดั เลขที่ 1323 หมู ่10 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร             
จังหวัดสมทุรปรำกำร 10270

3 ปี 20 ธันวำคม 2565

199 บริษทั ชำล็อตเต้-คอสเมติก จ ำกดั เลขที่ 123/15 หมูท่ี่ 1 ต ำบลเสมด็ อ ำเภอเมอืง จังหวัดชลบรีุ 20000 3 ปี 20 ธันวำคม 2564

200 บริษทั โอเรียนทัล อโรมำ่ จ ำกดั เลขที่ 1659, 1661, 1663  ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงคลองตัน         
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

3 ปี 24 ธันวำคม 2563

201 บริษทั มำเจสติก โทเวล จ ำกดั เลขที่ 353/87 ซอยลำดพร้ำว 122 แยก 25 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ      
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

3 ปี 25 ธันวำคม 2565

202 บริษทั เอม็พำวเวอร์ร่ิง อนิโนเวชัน่ส์ จ ำกดั เลขที่ 17/11 หมู ่2 ต ำบลชัยมงคล อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จังหวัดสมทุรสำคร 
74000

3 ปี 25 ธันวำคม 2565

203 บริษทั ไอ.พี. แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 319 หมู ่4 นคิมอตุสำหกรรมบำงป ูซอย 6 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ 
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 27 ธันวำคม 2565



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

204 บริษทั หริกลุ กรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 21 หมู ่1 ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ  จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 27 ธันวำคม 2566

205 บริษทั เค.โอ.พี.อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 61/214 หมู ่2 ถนนสุวินทวงศ์ 44 แขวงล ำผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร 10530

3 ปี 28 เมษำยน 2566

206 บริษทั สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่  513-515 หมู ่8 ต ำบลท้ำยบำ้นใหม ่อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร      จังหวัด
สมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 28 เมษำยน 2566

207 บริษทั เอสซีแอล อนิโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 1372/2  ถนนพระรำม 3  แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
10120

3 ปี 14 เมษำยน 2566

208 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เฮอร์บเิทค อนิเตอร์ คอสเมติกส์ เลขที่ 515 หมู ่5 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัด สุพรรณบรีุ  
72120

3 ปี 13 เมษำยน 2566

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

3 ปี 19 เมษำยน 2566

210 บริษทั เจแอนด์บ ี(รำชสำส์น) จ ำกดั เลขที่ 77 หมู ่8 ต ำบลดงนอ้ย อ ำเภอรำชสำส์น จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24120 3 ปี 4 พฤษภำคม 2566

211 บริษทั โนวำ เมดิซีน จ ำกดั เลขที่ 20/1 ถนนเทศบำล 1 หมูท่ี่ 3  ต ำบลบำ้นฉำง อ ำเภอเมอืงปทุมธำน ีจังหวัด
ปทุมธำน ี12000

3 ปี 1 เมษำยน 2566

212 บริษทั เจริญสินเคมีเค้ิล จ ำกดั เลขที่ 703 ซอยพัฒนำกำร 30 (บปุผำ) ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง      เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250

3 ป ี 28 เมษำยน 2566

213 บริษทั กรีนสวิลล์ จ ำกดั เลขที่ 31 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 
10520

3ปี 19 เมษำยน 2566

214 บริษทั เซน คอสเมตโทโลจี จ ำกดั เลขที่ 36/3 หมู ่13 ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3ปี 28 พฤษภำคม 2566

215 บริษทั นโีอเคมีคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เลขที่ 133 ถนนหนองระแหง แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10510

3ปี 28 พฤษภำคม 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

216 บริษทั อเินท โปรเกรซ จ ำกดั เลขที่ 98/992 หมู ่11 ต ำบลบำงบวัทอง อ ำเภอบำงบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 3ปี 8 มถิุนำยน 2566

217 บริษทั อควำ โกล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 99 หมู ่2 ต ำบลบงึกำสำม อ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำน ี12170 3ปี 11 มถิุนำยน 2566

218 บริษทั โควิก เคทท์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 9/30 หมูท่ี่ 5 ต ำบลคลองหนีง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ี12120 3ปี 19 พฤษภำคม 2566

219 บริษทั ไบโอ-คอสแล็บ จ ำกดั  เลขที่ 72/7 หมุท่ี่ 1 ต ำบลบำงแกว้ฟ้ำ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3ปี 28 มถิุนำยน 2566

220 บริษทั ไบโอ-คอสแล็บ จ ำกดั  เลขที่ 65/4 หมูท่ี่ 5 ต ำบลพันท้ำยนรสิงห ์อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร         จังหวัด
สมทุรสำคร 74000

3ปี 8 มถิุนำยน 2566

221 บริษทั คอสโม โปรเกรส อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 13,15,17 ซอยบำงแยก 76 แขวงบำงแวก เขตภำษเีจริญ กรุงเทพมหำนคร 
10160

3ปี 2 กรกฎำคม 2566

222 บริษทั อแีอลอ ี(ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่ 88/59-60 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบำงตะไนย์ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 11120 3ปี 24 มถิุนำยน 2566

223 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คอสเมติก ควีน เลขที่ 97/21 หมูท่ี่ 2 ต ำบลบงึน้ ำรักษ ์อ ำเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธำน ี12110 3ปี 1 กรกฎำคม 2566

224 บริษทั โกลบอล อนิสไปร์ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 190/62 หมูท่ี่ 8 ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวัด
สมทุรปรำกำร 10290

3ปี 22 มถิุนำยน 2566

225 บริษทั พิคำโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอรำทอร่ี จ ำกดั เลขที่  333 หมู ่4 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั 
กรุงเทพมหำนคร 10520 และ  เลขที่ 187  ซอยแลองกรุง 31  แขวงล ำปลำทิว 
เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 10520

3ปี 4 มถิุนำยน 2566

226 บริษทั ซีโอเอสเอม็เอเอก็ซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่ 28/6-7 หมู ่7 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร 10540 3 ปี 13 กรกฎำคม 2566

227 บริษทั เวิลด์ คอสเมเธอร์แล็บ จ ำกดั เลขที่ 8 หมุ ่9 ถนนเศรษฐวิถี ต ำบลหว้ยพระ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
73150

3 ปี 7 กนัยำยน 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

228 บริษทั เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จ ำกดั เลขที่ 10/17/1 หมูท่ี่ 2 ต ำบลคลองอดุมชลจร อ ำเภอเมอืง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
24000

3 ปี 30 สิงหำคม 2566

229 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เดอร์มำเด็กซ์ (ประเทศไทย) เลขที่ 1847 หมูท่ี่ 3 ซอยเทศบำลบำงป ู45 ถนนสุขุมวิท ต ำบลท้ำยบำ้นใหม ่
อ ำเภอเมอืงสมทุนปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ป ี 30 สิงหำคม 2566

230 บริษทั เชียงใหม ่เฮลต้ี โปรดักส์ จ ำกดั เลขที่ 133/1 หมูท่ี่ 9 ต ำบลชมภ ูอ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชียงใหม ่50140 3 ป ี 7 กนัยำยน 2566

231 บริษทั เอสแอลซี อนิเตอร์ แล็บ จ ำกดั (จ.พระนครศรีอยุธยำ) เลขที่ 65/4 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบำ้นเลน อ ำเภอบำงปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
13160

3 ปี 19 ตุลำคม 2566

232 บริษทั เพียว เดอริมำ แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 36/20 หมูท่ี่ 13 ต ำบลบงึค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี12150 3 ปี 18 ตุลำคม 2566

233 บริษทั อนิทิพร (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่  44/17 หมู ่4 ซอยอริยะ 8 ถนนมะเกลือ 4 ต ำบลคลองโยง 
อ ำเภอพุทธมณฑล อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี 18 ตุลำคม 2566

234 บริษทั ศิริ แลบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 14/15 หมู ่12 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24130 3 ปี 18 ตุลำค 2566

235 บริษทั บรูพำโอสถ จ ำกดั เลขที่ 20 ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 3 ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมอืงนนทบรีุ จังหวัด
นนทบรีุ 11000

3 ปี 19 ตุลำคม 2566

236 บริษทั วธูธร จ ำกดั เลขที่ 402/2 หมู ่1 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอเมอืงปทุมธำน ีจังหวัดปทุมธำน ี12000 3 ปี 27 ตุลำคม 2566

237 บริษทั ดับบลิวแอลดี แลบบอรำทอรีส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่ 117/93-94 หมูท่ี่ 18 ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำน ี12120

3 ปี 23 พฤศจิกำยน 2566

238 บริษทั สนติแอนด์ซันส์ จ ำกดั เลขที่ 177 หมู ่6 ต ำบลปำ่ขะ อ ำเภอบำ้นนำ จังหวัดนครนำยก 26110 3 ปี 24 ธันวำคม 2566

239 บริษทั กรีนอนิส์ จ ำกดั เลขี ่45/38 หมู ่2 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลบำงระทึก อ ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 24 ธันวำคม 2566



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

240 บริษทั เฮ้ำส์ออฟโซป(ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่ 21 ซอยเพชรเกษม 65/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 10160

3 ปี 24 ธันวำคม 2566

241 บริษทั ซี.เอ.อำร์.อี. จ ำกดั เลขที่ 12/40 หมู ่3 ต ำบลง้ิวรำย อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3 ปี 24 ธันวำคม 2566

242 บริษทั เจ.เอม็.ที.ลำบอเรตอรีส จ ำกดั เลขที่ 200 หมูท่ี่ 10 ต ำบลโตนด อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 30160 3 ปี 24 ธันวำคม 2566

243 บริษทั ยำอนิไทย จ ำกดั เลขที่ 20/10 หมู ่2 ต ำบลหนองเพรำงำย อ ำเภอไทรนอ้ย จังหวัดนนทบรีุ 11150 3 ปี 24 ธันวำคม 2566

244 บริษทั เดอะเนเชอรัล บวิต้ี แอนด์ คอสเมติก 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

เลขที่ 180 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยำว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 
10520

3 ปี 24 ธันวำคม 2566

245 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั เลขที่ 1 ซ.รำมอนิทรำ 107 ถ.รำมอนิทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กทม. 
10230

3 ปี 13 มกรำคม 2567

246 บริษทั โอเรียนทัล อโรมำ่ จ ำกดั (เขตคลองเตย) เลขที่ 1659, 1661, 1663  ถนนริมทำงรถไฟสำยปำกน้ ำ แขวงคลองตัน         
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

3 ปี 13 มกรำคม 2567

247 บริษทั 2เอม็(เมด-เมเกอร์) จ ำกดั เลขที่ 3 ซ.รำมค ำแหง 199 ถ.รำมค ำแหง แขวงมนีบรีุ เขตมนีบรีุ กทม. 10510 3 ปี 13 มกรำคม 2567

248 บริษทั คอสเมด อนิโนเวชัน่ จ ำกดั เลขที่ 228/488 หมูท่ี่ 6 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 74130 3 ปี 17 มนีำคม 2567

249 บริษทั เนอเชอร์แคร์ จ ำกดั เลขที่ 19 หมูท่ี่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110 3 ปี 21 เมษำยน 2567

250 บริษทั เออซีี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั เลขที่ 899/69 หมูท่ี่ 21 ซ.จงศิริพำร์คแลนด์ ถ.คลองอำเส่ีย ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำง
พลี จ.สมทุรปรำกำร 10540

3 ป ี 21 เมษำยน 2567

251 บริษทั เชียงใหมอ่อร์กำนกิล้ำนนำ จ ำกดั เลขที่ 179 หมู ่9 ต.หนองแกว๋ อ.หำงดง จ.เชียงใหม ่50230 3 ปี 17 มถิุนำยน 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

252 บริษทั เอม็ไอเอม็ คอสแล็บ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 122/2 หมู ่2 ต.บำงหลวง อ.เมอืงปทุมธำน ีจ.ปทุมธำน ี12000 3 ปี 14 กรกฎำคม 2567

253 บริษทั มอริโอ พลัส จ ำกดั เลขที่ 59/51 หมู ่12 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 74130 3 ปี 19 กนัยำยน 2567

254 บริษทั สแตนดำร์ด แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั เลขที่ 844 หมู ่4 (นคิมอตุสำหกรรมบำงป ูซอย 12บ)ี ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ
 อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 17 มถิุนำยน 2567

255 บริษทั สบู ่(ไทยแลนด์) จ ำกดั เลขที่ 55/20 หมูท่ี่ 4 ต.บงึค ำพร้อย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำน ี12150 3 ปี 14 กรกฎำคม 2567

256 บริษทั เฮิร์บแคร์นภำ จ ำกดั เลขที่ 193/1 หมู ่13 ต.เขำสมอคอน อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบรีุ 15180 3 ปี 17 มนีำคม 2567

257 บริษทั สยำม กลิตเตอร์ 1957 จ ำกดั เลขที่ 999 หมูบ่ำ้นกองกำรบนิทหำรเรือ หมู ่1 ต.พลูตำหลวง อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 
20180

3 ปี 12 พฤษภำคม 2567

258 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั วี แคร์ พลัส เลขที่  206/1 หมูท่ี่ 1 ต.คลองหำด อ.คลองหำด จ.สระแกว้ 27260 3 ปี 21 เมษำยน 2567

259 บริษทั ดู เดย์ ดรีม จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 53 หมูท่ี่ 9 ซอยสวนอตุสำหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.ธน ูอ.อทุัย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13210

3 ปี 21 เมษำยน 2567

260 บริษทั ออกำนกิส์ คอสเม ่จ ำกดั เลขที่ 78/9 หมู ่3 ต.บอ่พลับ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 3 ปี 24 ธันวำคม 2566

261 บริษทั ซินนำมิก ซ๊ินส์ 1972 จ ำกดั เลขที่ 106/30-31 ซ.นวมนิทร์ 70 แยก 3-2 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กทม. 10240 3 ปี 17 กมุภำพันธ์ 2567

262 บริษทั ไอเดีย สแควร์แลบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั เลขที่ 41 ถนนพุทธบชูำ แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 3 ปี 31 มนีำคม 2567



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ

วัน/เดอืน/ป ีทีห่มดอายุ

263 บริษทั เมดดิซำย อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เลขที่ 28 ซ.วชิรธรรสำธิต 51 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง 
กทม. 10260

3 ปี 17 กมุภำพันธ์ 2567

264 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั บำงกอก อโล เลขที่ 23/1 หมู ่7 ต.วังน้ ำเขียว อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 3 ปี 16 สิงหำคม 2567

265 บริษทั ไมนดี เทคโนโลยี จ ำกดั เลขที่ 142 หอ้ง INC2C-201 ทำวเวอร์ C อทุยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำน ี12120

3 ปี 16 สิงหำคม 2567

266 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พรรณเซนส์ คอสเมด เลขที่ 391/5 หมู ่5 ต.ท่ำไม ้อ.ระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 74110 3 ปี 19 ตุลำคม 2567

267 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โซปปี ้แอนด์ แพแร็นท์ เลขที่ 375 หมูท่ี่ 3 ต.พระบำท อ.เมอืงล ำปำง จ.ล ำปำง 3 ปี 17 พฤศจิกำยน 2567

268 บริษทั เดอะ เบลส อนิโนเวชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั เลขที่ 99/7 หมูท่ี่ 20 ต.ล ำลูกกำ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำน ี12150 3 ปี 15 ธันวำคม 2567

269 บริษทั พีไฟว์ ชำร์มม่ิง จ ำกดั เลขที่ 108 หมูท่ี่ 3 ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 74110 3 ปี 19 ตุลำคม 2567

270 บริษทั ไอ.พี.วัน จ ำกดั เลขที่ 319 หมู ่4 นคิมอตุสำหกรรมบำงป ูซอย 6 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ 
อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร 10280

3 ปี 19 ตุลำคม 2567

271 บริษทั ดีโอเค สกนิ จ ำกดั เลขที่ 288/4 หมู ่4 ต.บำงหญ้ำแพรก อ.เมอืงสมทุรสำคร จ.สมทุรสำคร 74000 3 ปี 17 พฤศจิกำยน 2567

272 บริษทั เมอร์ร่ี คอสเมติค แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั เลขที่ 90 หมู ่11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสำคร 
74130

3 ปี 17 พฤษภำคม 2568



ชือ่โรงงาน ทีอ่ยู่ จ านวนปทีีไ่ดต้อ่
อายุ
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273 บริษทั สกนิ แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที่ 7,9 ซ.84 แยก 2-1-2 ถ.โชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม. 
10230

3 ป ี 15 มถิุนำยน 2568

274 สถำบนัวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) เลขที่ 35 ศูนย์บริกำรนวัตกรรมเคร่ืองส ำอำงแบบครบวงจร หมู ่3 ต.คลองหำ้ อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธำน ี12120

3 ปี 17 พฤษภำคม 2568

275 บริษทั ไซเอนซ์ วิสดอม จ ำกดั เลขที่ 7/162 นคิมอตุสำหกรรม อมตะซิต้ี ระยอง หมู ่4 ต.มำบยำงพร 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3 ปี 17เมษำยน 2568

276 บริษทั คิงส์สเตลล่ำ แลบบอรำทอรี จ ำกดั เลขที่ 98 หมูท่ี่ 1 ต ำบลคลองนยิมยำตรำ อ ำเภอบำงบอ่ จังหวัดสมทุรปรำกำร
10560

3 ปี 20 กรกฎำคม 2568

277 บริษทั ไอดีล นริมิตพรรณ จ ำกดั เลขที่ 16 ซอยแฉล้มนมิติ 7 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กทม. 10120 3 ป ี 16 กมุภำพันธ์ 2568


