
ช่ือโรงงาน ท่ีอยู่
จ านวนปีท่ีได้ต่อ

อายุ
วัน/เดือน/ปี ท่ีหมดอายุ

1 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จ ากัด เลขท่ี 216 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี 15220

3 ปี 25 ธันวาคม 2565

2 บริษัท มาเจสติก โทเวล จ ากัด เลขท่ี 353/87 ซอยลาดพร้าว 122 แยก 25 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

3 ปี 25 ธันวาคม 2565

3 บริษัท เอ็มพาวเวอร์ร่ิง อินโนเวช่ันส์ จ ากัด เลขท่ี 17/11 หมู่ 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000

3 ปี 25 ธันวาคม 2568

4 บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 319 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 27 ธันวาคม 2565

5 บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จ ากัด เลขท่ี 700/372 หมู่ 6  ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 3 ปี 4 มกราคม 2566

6 บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จ ากัด เลขท่ี 154 หมู่ 17 ถนนเทพรัตน ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

3 ปี 12 มกราคม 2566

7 บริษัท ไบโอสกอร์ อินโดไชน่า กรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 89/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 3 ปี 12 มกราคม 2566

8 บริษัท นิมิตใหม่ คอสเมติก จ ากัด เลขท่ี 55/11 ซอยนิมิตใหม่ 3 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 10510

3 ปี 12 มกราคม 2566

9 บริษัท เมดิคอส จ ากัด เลขท่ี 87/2 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี 14 มกราคม 2566

10 บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 45 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

3 ปี 16 มกราคม 2566

11 บริษัท ไรน์แอนด์เฟรช จ ากัด เลขท่ี 48 หมู่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 3 ปี 17 มกราคม 2566

12 บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนช่ันเนล คอสเมติคส์ จ ากัด เลขท่ี 26 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 12 แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

3 ปี 17 มกราคม 2566

13 บริษัท ไทยเทคนิค อินดัสตร่ี จ ากัด เลขท่ี 717/1-2 ซอยราษฎร์อุทิศ 1 ถนนประดู่ 1 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

3 ปี 17 มกราคม 2566

14 บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จ ากัด เลขท่ี 495 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

3 ปี 21 มกราคม 2566

15 บริษัท พารากอน เอสเทติก จ ากัด เลขท่ี 8 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 6/1 แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

3 ปี 26 มกราคม 2566

16 บริษัท ไบโอ แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 899/38 หมู่ 21 ถนน บางพลี-ต าหรุ ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

3 ปี 27 มกราคม 2566

17 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขท่ี 32/7 หมู่ 12 ต าบลท่างาม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 3 ปี 28 มกราคม 2566

18 บริษัท คอสมาพรอฟ จ ากัด เลขท่ี 42,44,46,48,50,52 ซอยรามค าแหง 60/3 ถนนรามค าแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

3 ปี 3 กุมภาพันธ์ 2566

19 บริษัท บิวต้ี เอช เซทเทร่า จ ากัด เลขท่ี 111/155 หมู่ 5  ถนนเทอดพระเกียรติ ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130

3 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2566

20 บริษัท คัลเล่อร์คอส จ ากัด เลขท่ี 44/2 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

3 ปี 7 กุมภาพันธ์ 2566

21 บริษัท แมวด าอุตสาหกรรม จ ากัด เลขท่ี 42/367 หมู่ 5  ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 9 กุมภาพันธ์ 2566

22 บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 600/48 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   จังหวัด
ชลบุรี 20230

3 ปี 11 กุมภาพันธ์ 2566

วันหมดอายุใบรับรองฯ โรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง GMP. จ านวน 252 แห่ง UPDATE 21 ธันวาคม 2565
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23 บริษัท รวินท์ อินเตอร์เนช่ันแนล คอสเมติค จ ำกัด เลขท่ี 321/15-16 ถนนนำงล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
10120

3 ปี 17 กุมภำพันธ์ 2566

24 บริษัท ปวีณ์มล จ ากัด เลขท่ี 73-74 หมู่ 7 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 12140

3 ปี 19 กุมภาพันธ์ 2566

25 บริษัท เซนต์ บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย)    จ ำกัด เลขท่ี 37/88 หมู่ 4 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73110 3 ปี 26 กุมภำพันธ์ 2566

26 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขท่ี 166 หมู่ 16 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ 
ต ำบลบำงกระส้ัน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13160

3 ปี 27 กุมภำพันธ์ 2566

27 บริษัท โรงงำนผลิตภัณฑ์ โคซ่ี จ ำกัด เลขท่ี128/4 ซอยทวีเชิดชู แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 3 ปี 28 กุมภำพันธ์ 2566

28 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขท่ี 57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ป่าโมก ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

3 ปี 2 มีนาคม 2566

29 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 3 ปี 5 มีนาคม 2566

30 บริษัท บี เอ เอส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 24/74 หมู่ 5  ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 3 ปี 6 มีนาคม 2566

31 บริษัท เพียว คอสเมติค แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี15/2 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี ตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530

3 ปี 8 มีนาคม 2566

32 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 35 หมู่ 4 ถนนเทศสัมพันธ์ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000

3 ปี 9 มีนาคม 2566

33 บริษัท คริสตัล บิวต้ี แอนด์ แคร์ จ ากัด เลขท่ี190/69 หมู่ 8 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3 ปี 11 มีนาคม 2566

34 บริษัท จันทร์สว่าง อินเตอร์แล้บ จ ากัด เลขท่ี 222 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 3 ปี 12 มีนาคม 2566

35 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด เลขท่ี 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 12 มีนาคม 2566

36 บริษัท อาบอ่ิมสปา จ ากัด เลขท่ี 55/5 หมู่ 7 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 3 ปี 12 มีนาคม 2566

37 บริษัท ไซเบอร์แพค จ ากัด เลขท่ี 123 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 11 ถนนบางนา-ตราด กม.36 
ต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

3 ปี 12 มีนาคม 2566

38 บริษัท ทีเอ็นเคบิวต้ี จ ากัด เลขท่ี  15/4 หมู่ 1 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3 ปี 12 มีนาคม 2566

39 บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 700/624 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   ต าบลดอนหัวฬ่อ 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี 17 มีนาคม 2566

40 บริษัท เอ เอส ซี ลาโบลาโทร่ี จ ากัด เลขท่ี 22 หมู่ 2 ถนนประชาอุทิศ รพช. ต าบลบ้านคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3 ปี 20 มีนาคม 2566

41 บริษัท โนวา เมดิซีน จ ากัด เลขท่ี 20/1 ถนนเทศบาล 1 หมู่ท่ี 3  ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 12000

3 ปี 1 เมษายน 2566

42 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ากัด เลขท่ี 130/149 หมู่ท่ี 3 ต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

3 ปี 2 เมษายน 2566

43 บริษัท ปริยวิศว์ แล้บบอราทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 9 ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210

3 ปี 2 เมษายน 2566

44 บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 723 หมู่ 3 ซอยแพรกษา3 ถนนพุทธรักษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 2 เมษายน 2566
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45 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จ ากัด เลขท่ี 136 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 54 แยก 4   แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150

3 ปี 7 เมษายน 2566

46 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เลขท่ี 65 หมู่ 12 ถนนลาดกระบัง-บางพลี ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

3 ปี 7 เมษายน 2566

47 บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) สาย 5  จ ากัด เลขท่ี 122/1 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

3 ปี 9 เมษายน 2566

48 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮอร์บิเทค อินเตอร์ คอสเมติกส์ เลขท่ี 515 หมู่ 5 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  72120 3 ปี 13 เมษายน 2566

49 บริษัท เอสซีแอล อินโนเวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 1372/2  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120

3 ปี 14 เมษายน 2566

50 บริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 114/7 หมู่ 2 ซอยถนนกรุงนนท์ - จงถนอม ต าบลมหาสวัสด์ิ          อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี 15 เมษายน 2566

51 บริษัท เอียม พรอฟ จ ากัด เลขท่ี 81/18 หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120

3 ปี 19 เมษายน 2566

52 เพลลิเน่ แลบ เลขท่ี 125 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-2/3 แขวงบางบอน ขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150

3 ปี 19 เมษายน 2566

53 บริษัท กรีนสวิลล์ จ ากัด เลขท่ี 33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

3 ปี 21 เมษายน 2566

54 บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 190/27 หมู่ท่ี 8 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3 ปี 23 เมษายน 2566

55 บริษัท กรีนสวิลล์ จ ากัด เลขท่ี 31 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 3 ปี 19 เมษายน 2566

56 บริษัท เจริญสินเคมีเค้ิล จ ากัด เลขท่ี 703 ซอยพัฒนาการ 30 (บุปผา) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง      เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250

3 ปี 28 เมษายน 2566

57 บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอร่ิงกรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 277 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว        เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 26 เมษายน 2566

58 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จ ากัด เลขท่ี 38 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง  
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 27 เมษายน 2566

59 บริษัท เค.โอ.พี.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 61/214 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ 44 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530

3 ปี 28 เมษายน 2566

60 บริษัท สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี  513-515 หมู่ 8 ต าบลท้ายบ้านใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ      จังหวัด
สมุทรปราการ 10280

3 ปี 28 เมษายน 2566

61 บริษัท คอมเพล็กช่ัน ซายน์ จ ากัด เลขท่ี 6/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

3 ปี 29 เมษายน 2566

62 บริษัท เจแอนด์บี (ราชสาส์น) จ ากัด เลขท่ี 77 หมู่ 8 ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 3 ปี 4 พฤษภาคม 2566

63 บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 149/449-450 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

3 ปี 14 พฤษภาคม 2566

64 บริษัท ไทย-มีโก้ จ ากัด เลขท่ี 2 ซอยท่าข้าม 5  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 3 ปี 16 พฤษภาคม 2566

65 บริษัท สยาม คอสเมซูติคอล จ ากัด เลขท่ี 25/3-4 หมู่ 5   ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 16 พฤษภาคม 2566

66 บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จ ากัด เลขท่ี 733/700 หมู่ 8   ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา            จังหวัด
ปทุมธานี 12130

3 ปี 19 พฤษภาคม 2566
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67 บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24130

3 ปี 23 พฤษภาคม 2566

68 บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 5 ต าบลคลองหน่ีง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 3 ปี 19 พฤษภาคม 2566

69 บริษัท เซน คอสเมตโทโลจี จ ากัด เลขท่ี 36/3 หมู่ 13 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 28 พฤษภาคม 2566

70 บริษัท นีโอเคมีคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เลขท่ี 133 ถนนหนองระแหง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510

3 ปี 28 พฤษภาคม 2566

71 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เลขท่ี 450 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 แขวงแสมด า ขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 10150

3 ปี 28 พฤษภาคม 2566

72 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 700/313 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 6 ต าบลดอนหัวฬ่อ 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 ปี 2 มิถุนายน 2566

73 บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เลขท่ี 112/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนางนา-ตราด กม.36 
ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

3 ปี 6 มิถุนายน 2566

74 บริษัท ไอ พลัส คิว จ ากัด เลขท่ี 49/5 หมู่ 4   ถนนลานแหลม-โคกเขมา ต าบลวัดละมุด อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี 7 มิถุนายน 2566

75 บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูช่ัน จ ากัด เลขท่ี 227 ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 3 ปี 9 มิถุนายน 2566

76 บริษัท โปรโนวาแลบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 88/1 หมู่ 7 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 13 มิถุนายน 2566

77 บริษัท จูน แลบบอราทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 269 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120

3 ปี 15 มิถุนายน 2566

78 บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ ากัด เลขท่ี 44/105-106 หมู่ 5  ต าบลขวัญเมือง อ าเภอบางปะหัน                 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13220

3 ปี 24 มิถุนายน 2566

79 บริษัท สวนสามพราน จ ากัด เลขท่ี 21 หมู่ 2   ถนนเพชรเกษม ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73110

3 ปี 26 มิถุนายน 2566

80 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 62 หมู่ 8 ถนนบางนา–ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี             จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

3 ปี 28 มิถุนายน 2566

81 บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด เลขท่ี  333 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520 และ  เลขท่ี 187  ซอยแลองกรุง 31  แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 4 มิถุนายน 2566

82 บริษัท อิเนท โปรเกรซ จ ากัด เลขท่ี 98/992 หมู่ 11 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 3 ปี 8 มิถุนายน 2566

83 บริษัท สยาม อินเตอร์โซพ จ ากัด เลขท่ี 65/4 หมู่ท่ี 5 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร         จังหวัด
สมุทรสาคร 74000

3 ปี 8 มิถุนายน 2566

84 บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จ ากัด  เลขท่ี 72/7 หมุ่ท่ี 1 ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3 ปี 28 มิถุนายน 2566

85 บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ 2 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 3 ปี 11 มิถุนายน 2566

86 บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 190/62 หมู่ท่ี 8 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3 ปี 22 มิถุนายน 2566

87 บริษัท อีแอลอี (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 88/59-60 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3 ปี 24 มิถุนายน 2566

88 บริษัท สกิน อินทิเมท จ ากัด เลขท่ี 555 หมู่ 3   ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 3 ปี 30 มิถุนายน 2566
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89 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์ 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

เลขท่ี 222/1-3 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหน่ึง             อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

3 ปี 22 กรกฎาคม 2566

90 บริษัท สกินเทค อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด เลขท่ี 603/24 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์         เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

3 ปี 3 กรกฎาคม 2566

91 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 84/3 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11  ต าบลบ้านกลาง              อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000

3 ปี 13 กรกฎาคม 2566

92 บริษัท ลักส์มิน จ ากัด เลขท่ี 44 หมู่ 1 ซอยสุขมาก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ต าบลบางสีทอง        อ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

3 ปี 16 กรกฎาคม 2566

93 บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จ ากัด เลขท่ี 219/17 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 3 หมู่ท่ี 6 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี 23 กรกฎาคม 2566

94 บริษัท บลอสซัม คอสเมซูติคอล จ ากัด เลขท่ี 35/1 หมู่ 9  ถนนติวานนท์  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120

3 ปี 6 สิงหาคม 2566

95 บริษัท คอสมินา จ ากัด เลขท่ี 22/3 หมู่ท่ี 1 แขวงบางระมาด ขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร 10170 3 ปี 15 สิงหาคม 2566

96 บริษัท เอสดีซี บิวต้ี คอมพลีท (ไทยแลนด์) เลขท่ี 99/27 หมู่ 5 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 3 ปี 17 สิงหาคม 2566

97 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 700/362 ถนนบางนา-ตราด กม.57 อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 3 ปี 20 สิงหาคม 2566

98 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)

เลขท่ี 111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง          จังหวัด
ปทุมธานี 12120

3 ปี 23 สิงหาคม 2566

99 บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จ ากัด เลขท่ี 10/17/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

3 ปี 30 สิงหาคม 2566

100 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอร์มาเด็กซ์ (ประเทศไทย) เลขท่ี 1847 หมู่ท่ี 3 ซอยเทศบาลบางปู 45 ถนนสุขุมวิท ต าบลท้ายบ้านใหม่ อ าเภอ
เมืองสมุทนปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 30 สิงหาคม 2566

101 บริษัท อะเมซ่ิง เกรซ จ ากัด เลขท่ี 99/99 หมู่14 ซอยเทศบาล 8 ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 23 สิงหาคม 2566

102 บริษัท คอสเมดิวา จ ากัด เลขท่ี 108/9 หมู่ 7 ซอยย่ิงเจริญ ถนนเทพกาญจนา ต าบลคลองมะเด่ือ        อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

3 ปี 27 สิงหาคม 2566

103 บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด เลขท่ี 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ปี 1 กันยายน 2566

104 บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 32/4 หมู่ 2 ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 3 ปี 20 กันยายน 2566

105 บริษัท เฮลท์ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ครีเอช่ัน จ ากัด เลขท่ี 105 หมู่ 6 ซอยสุขขี 2 ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบางพูน 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

3 ปี 26 กันยายน 2566

106 บริษัท เวิลด์ คอสเมเธอร์แล็บ จ ากัด เลขท่ี 8 หมุ่ 9 ถนนเศรษฐวิถี ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 3 ปี 7 กันยายน 2566

107 บริษัท เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ จ ากัด เลขท่ี 133/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 3 ปี 7 กันยายน 2566

108 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด เลขท่ี 70 หมู่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

3 ปี 26 กันยายน 2566

109 บริษัท พฤกษา แลบบอราทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 88/11 หมู่ 1 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3 ปี 28 กันยายน 2566

110 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ฯ  จ ากัด (มหาชน) (นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 1 ) เลขท่ี 789/159 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ –     แหลม
ฉบัง ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

3 ปี 29 กันยายน 2566
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111 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหวัฒนา อิมปอร์ต เอ๊กซปอร์ต เลขท่ี 12/10 หมู่ท่ี 4 ถนนวัดลาดปลาดุก ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัด
นนทบุรี 11110

3 ปี 17 ตุลาคม 2566

112 บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเค้ิล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 1899 ถนนพหลโยธิน    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

3 ปี 18 ตุลาคม 2566

113 บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 36/20 หมู่ท่ี 13 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 18 ตุลาคม 2566

114 บริษัท อินทิพร (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขท่ี  44/17 หมู่ 4 ซอยอริยะ 8 ถนนมะเกลือ 4 ต ำบลคลองโยง 
อ ำเภอพุทธมณฑล อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

3 ปี 18 ตุลำคม 2566

115 บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จ ากัด (จ.พระนครศรีอยุธยา) เลขท่ี 65/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13160

3 ปี 19 ตุลาคม 2566

116 บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 14/15 หมู่ 12 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24130

3 ปี 18 ตุลาค 2566

117 บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด เลขท่ี 20 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 3 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ปี 19 ตุลาคม 2566

118 บริษัท วธูธร จ ากัด เลขท่ี 402/2 หมู่ 1 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 3 ปี 27 ตุลาคม 2566

119 บริษัท สกินเน็กซ์ จ ากัด เลขท่ี 26/6 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง       จังหวัด
ปทุมธานี 12120

3 ปี 1 พฤศจิกายน 2566

120 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 60/158 ซอย 17 หมู่19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน       ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

3 ปี 1 พฤศจิกายน 2566

121 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด (มหาชน)

เลขท่ี 600/4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา     จังหวัด
ชลบุรี 20230

3 ปี 1 พฤศจิกายน 2566

122 บริษัท บ้านพิกุล อโรมา เธอร์ราพี จ ากัด เลขท่ี 84 ถนนบ้านทุ่ง ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2566

123 บริษัท ดับบลิวแอลดี แลบบอราทอรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 117/93-94 หมู่ท่ี 18 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120

3 ปี 23 พฤศจิกายน 2566

124 บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 21/7 หมู่ 6  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 3 ปี 24 พฤศจิกายน 2566

125 บริษัท ชาญกิจเทรดด้ิง จ ากัด เลขท่ี 1009 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 3 ปี 24 พฤศจิกายน 2566

126 บริษัท สนิตแอนด์ซันส์ จ ากัด เลขท่ี 177 หมู่ 6 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 3 ปี 24 ธันวาคม 2566

127 บริษัท กรีนอินส์ จ ากัด เลข่ี 45/38 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลบางระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210

3 ปี 24 ธันวาคม 2566

128 บริษัท เฮ้าส์ออฟโซป(ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 21 ซอยเพชรเกษม 65/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160

3 ปี 24 ธันวาคม 2566

129 บริษัท ซี.เอ.อาร์.อี. จ ากัด เลขท่ี 12/40 หมู่ 3 ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3 ปี 24 ธันวาคม 2566

130 บริษัท เจ.เอ็ม.ที.ลาบอเรตอรีส จ ากัด เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 10 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 3 ปี 24 ธันวาคม 2566

131 บริษัท ยาอินไทย จ ากัด เลขท่ี 20/10 หมู่ 2 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 3 ปี 24 ธันวาคม 2566

132 บริษัท เดอะเนเชอรัล บิวต้ี แอนด์ คอสเมติก 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เลขท่ี 180 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
10520

3 ปี 24 ธันวาคม 2566
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133 บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จ ากัด เลขท่ี 78/9 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 3 ปี 24 ธันวาคม 2566

134 บริษัท ดอกบัวคู่ จ ากัด เลขท่ี 999 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี            จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

3 ปี 15 ธันวาคม 2566

135 บริษัท หริกุล กรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 21 หมู่ 1 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 27 ธันวาคม 2566

136 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 84/55, 84/9 หมู่ 11 ซอยธนสิทธ์ิ ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางปลา     อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3 ปี 6 มกราคม 2567

137 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด เลขท่ี 384 ซอย 6 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 หมู่ท่ี 4            ต าบล
แพรกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 6 มกราคม 2567

138 บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด เลขท่ี 24/54-56 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ต าบลหอมเกร็ด            อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

3 ปี 8 มกราคม 2567

139 บริษัท ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 36 หมู่ 9 ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 3 ปี 13 มกราคม 2567

140 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด เลขท่ี 1 ซ.รามอินทรา 107 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 
10230

3 ปี 13 มกราคม 2567

141 บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จ ากัด (เขตคลองเตย) เลขท่ี 1659, 1661, 1663  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงคลองตัน         เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3 ปี 13 มกราคม 2567

142 บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด เลขท่ี 3 ซ.รามค าแหง 199 ถ.รามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 3 ปี 13 มกราคม 2567

143 บริษัท นีโอคอสเมด จ ากัด เลขท่ี 222 หมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 3 ปี 8 มกราคม 2567

144 บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 73 หมู่ 12 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี     
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3 ปี 8 มกราคม 2567

145 บริษัท โอเรียนทัล อโรม่า จ ากัด เลขท่ี 1659, 1661, 1663  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ า แขวงคลองตัน         เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3 ปี 13 มกราคม 2567

146 บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 700/103 หมู่ 1   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี 17 มกราคม 2567

147 บริษัท สเปเชียลต้ี อินโนเวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 21 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 3 ปี 26 มกราคม 2567

148 บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 7/380 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี หมู่ 6   ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

3 ปี 3 กุมภาพันธ์ 2567

149 บริษัท เพอเฟคท์ ไลน์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 99/45 หมู่ 3   ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 3 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2567

150 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.อาร์.เอ เลขท่ี 623,625 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
10140

3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2567

151 บริษัท ที เอส เจ กรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 92,94 ซอยวชิรธรรมสาธิต 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260

3 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2567

152 บริษัท เพียวโนเวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 170 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
10140

3 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2567

153 บริษัท คิว คอสเน็ท จ ากัด เลขท่ี 185,187 ซอยรามค าแหง 68 (สุภาพงษ์) ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

3 ปี 20 กุมภาพันธ์ 2567

154 บริษัท ซินนามิก ซ๊ินส์ 1972 จ ากัด เลขท่ี 106/30-31 ซ.นวมินทร์ 70 แยก 3-2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม . 10240 3 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2567
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155 บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 28 ซ.วชิรธรรสาธิต 51 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
 10260

3 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2567

156 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด เลขท่ี 45 หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

3 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2567

157 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 163 หมู่ท่ี 17 ซอยนิคมอุตสาหกรรม 3 ถนนบางนา-ตราด 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

3 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2567

158 บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 166/3 หมู่ 2 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 3 ปี 17 มีนาคม 2567

159 บริษัท คอสเมด อินโนเวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 228/488 หมู่ท่ี 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 3 ปี 17 มีนาคม 2567

160 บริษัท เฮิร์บแคร์นภา จ ากัด เลขท่ี 193/1 หมู่ 13 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180 3 ปี 17 มีนาคม 2567

161 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เลขท่ี 112 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 
ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

3 ปี 21 มีนาคม 2567

162 บริษัท ไอเดีย สแควร์แลบอราทอร่ีส์ จ ากัด เลขท่ี 41 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 3 ปี 31 มีนาคม 2567

163 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จ ากัด เลขท่ี 39 หมู่ 2 ต าบลโพธ์ิสามต้น อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 3 ปี 24 มีนาคม 2567

164 บริษัท ไอเดียสแควร์ แลบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 41 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 3 ปี 31 มีนาคม 2567

165 บริษัท พาสซานา แลบอราทอร่ี เอเชีย จ ากัด เลขท่ี 55/65 หมู่ 3 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 3 ปี 28 เมษายน 2567

166 บริษัท เนอเชอร์แคร์ จ ากัด เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 3 ปี 21 เมษายน 2567

167 บริษัท เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เลขท่ี 899/69 หมู่ท่ี 21 ซ.จงศิริพาร์คแลนด์ ถ.คลองอาเส่ีย ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3 ปี 21 เมษายน 2567

168 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี แคร์ พลัส เลขท่ี  206/1 หมู่ท่ี 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 3 ปี 21 เมษายน 2567

169 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 53 หมู่ท่ี 9 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

3 ปี 21 เมษายน 2567

170 บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จ ากัด เลขท่ี 999 หมู่บ้านกองการบินทหารเรือ หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
20180

3 ปี 12 พฤษภาคม 2567

171 บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 52220 3 ปี 14 พฤษภาคม 2567

172 บริษัท เอสวีเอ็ม อุตสาหกรรม จ ากัด เลขท่ี 25/2 หมู่ 7   ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 16 พฤษภาคม 2567

173 บริษัท เวก้าเนเจอรัล จ ากัด เลขท่ี 558 หมู่ 5 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 3 มิถุนายน 2567

174 บริษัท ซี แอนด์ บี (ประเทศไทย) เลขท่ี 200/2 หมู่ 10 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 3 ปี 3 มิถุนายน 2567

175 บริษัท ดอกเตอร์ คอสเมติค แลบ จ ากัด เลขท่ี 38/16 หมู่ 4 ถนนล าลูกกา ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

3 ปี 24 มิถุนายน 2567

176 บริษัท เชียงใหม่ออร์กานิกล้านนา จ ากัด เลขท่ี 179 หมู่ 9 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 3 ปี 17 มิถุนายน 2567
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177 บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 844 หมู่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี) ถนนสุขุมวิท 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 17 มิถุนายน 2567

178 บริษัท รีเอ็กซ์โปรดักส์ จ ากัด เลขท่ี 2 ซอยนนทบุรี 20 แยก 1  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี       จังหวัด
นนทบุรี 11000

3 ปี 28 มิถุนายน 2567

179 บริษัท อาร์ แอนด์ เอ็น อินเตอร์คอส จ ากัด เลขท่ี 999/6-7 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 ถนนบางพลี – ต าหรุ                ต าบล
บางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3 ปี 1 กรกฎาคม 2567

180 บริษัท เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 122/2 หมู่ 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 3 ปี 14 กรกฎาคม 2567

181 บริษัท สบู่ (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 55/20 หมู่ท่ี 4 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 3 ปี 14 กรกฎาคม 2567

182 บริษัท ใส่ใจ กรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 888/9 หมู่ 11 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 3 ปี 9 กรกฎาคม 2567

183 บริษัท สยามเฮลท์แล็บ จ ากัด เลขท่ี 46 ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 3 ปี 30 กรกฎาคม 2567

184 บริษัท ปฐวิน จ ากัด เลขท่ี 55/1 หมู่ 6 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 3 ปี 31 กรกฎาคม 2567

185 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอก อโล เลขท่ี 23/1 หมู่ 7 ต.วังน้ าเขียว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 3 ปี 16 สิงหาคม 2567

186 บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จ ากัด เลขท่ี 142 ห้อง INC2C-201 ทาวเวอร์ C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3 ปี 16 สิงหาคม 2567

187 บริษัท วาราเฮิร์บ จ ากัด เลขท่ี 120/34 หมู่ 1   ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 3 ปี 9 สิงหาคม 2567

188 บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จ ากัด เลขท่ี 34/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 3 ปี 14 สิงหาคม 2567

189 บริษัท เนเจอร์พรอฟ จ ากัด เลขท่ี 88 หมู่ 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 3 ปี 13 กันยายน 2567

190 บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จ ากัด เลขท่ี 68/8 หมู่ 1    ต าบลท่าพริก อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 3 ปี 19 กันยายน 2567

191 บริษัท มอริโอ พลัส จ ากัด เลขท่ี 59/51 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 3 ปี 19 กันยายน 2567

192 บริษัท ผลิดา จ ากัด เลขท่ี 147 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ่ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 3 ปี 19 กันยายน 2567

193 บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จ ากัด เลขท่ี 3/316, 3/317 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530

3 ปี 19 ตุลาคม 2567

194 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรณเซนส์ คอสเมด เลขท่ี 391/5 หมู่ 5 ต.ท่าไม้ อ.ระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 3 ปี 19 ตุลาคม 2567

195 บริษัท พีไฟว์ ชาร์มม่ิง จ ากัด เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 3 ปี 19 ตุลาคม 2567

196 บริษัท ไอ.พี.วัน จ ากัด เลขท่ี 319 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

3 ปี 19 ตุลาคม 2567

197 บริษัท อุตสาหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ ากัด เลขท่ี 99 หมู่ 2   ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง                       จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13230

3 ปี 1 ตุลาคม 2567

198 บริษัท เอส.พี.วาย. คอสเมติก จ ากัด เลขท่ี 88/67 หมู่ท่ี 12 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
10540

3 ปี 15 ตุลาคม 2567
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199 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซปป้ี แอนด์ แพแร็นท์ เลขท่ี 375 หมู่ท่ี 3 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 3 ปี 17 พฤศจิกายน 2567

200 บริษัท ดีโอเค สกิน จ ากัด เลขท่ี 288/4 หมู่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 3 ปี 17 พฤศจิกายน 2567

201 บริษัท พฤกษาธารา จ ากัด เลขท่ี 45/7 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 8 พฤศจิกายน 2567

202 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด เลขท่ี 48/1 ถนนหนองแช่เสา หมู่ท่ี 5   ต าบลน้ าพุ
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

3 ปี 8 พฤศจิกายน 2567

203 บริษัท ไบโอเดอเนช จ ากัด เลขท่ี 21/22 หมู่2 ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 3 ปี 17 พฤศจิกายน 2567

204 บริษัท เดอะ เบลส อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จ ากัด เลขท่ี 99/7 หมู่ท่ี 20 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 3 ปี 15 ธันวาคม 2567

205 บริษัท เดอร์มา อินโนเวช่ัน จ ากัด เลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 4 ซอย แจ้งวัฒนะ 19 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

3 ปี 23 มกราคม 2568

206 บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จ ากัด เลขท่ี 165 หมู่ท่ี 1 ต าบลขุนแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 3 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2568

207 บริษัท ไอดีล นิรมิตพรรณ จ ากัด เลขท่ี 16 ซอยแฉล้มนิมิต 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2568

208 บริษัท คูริโนะ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 29/19 หมู่ 6  ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 3 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2568

209 บริษัท ทริปเป้ิล เอท แลบอราทอร่ีส์ จ ากัด เลขท่ี 89 หมู่ 10 ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 3 ปี 26 มีนาคม 2568

210 บริษัท ไซเอนซ์ วิสดอม จ ากัด เลขท่ี 7/162 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี ระยอง หมู่ 4 ต.มาบยางพร 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

3 ปี 17เมษายน 2568

211 บริษัท นีโอ แฟคทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 168 หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 7 พฤษภาคม 2568

212 บริษัท เมอร์ร่ี คอสเมติค แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 90 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 3 ปี 17 พฤษภาคม 2568

213 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เลขท่ี 35 ศูนย์บริการนวัตกรรมเคร่ืองส าอางแบบครบวงจร หมู่ 3 ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

3 ปี 17 พฤษภาคม 2568

214 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเก๋ียน เลขท่ี 130 หมู่ 4  ต าบลน้ าเก๋ียน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 3 ปี 9 พฤษภาคม 2568

215 บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 7,9 ซ.84 แยก 2-1-2 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 3 ปี 15 มิถุนายน 2568

216 บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จ ากัด เลขท่ี 9/5 หมู่ 6 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 3 ปี 9 มิถุนายน 2568

217 บริษัท บ๊ิกทรี คอสเมด จ ากัด เลขท่ี 69/11 ถนนมหาจักรพรรด์ิ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก       จังหวัด
พิษณุโลก 65000

3 ปี 17 มิถุนายน 2568

218 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอสเมติก ควีน เลขท่ี 97/21 หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 3 ปี 1 กรกฎาคม 2566

219 บริษัท คอสโม โปรเกรส อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 13,15,17 ซอยบางแยก 76 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
10160

3 ปี 2 กรกฎาคม 2566

220 บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 28/6-7 หมู่ 7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 3 ปี 13 กรกฎาคม 2566
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221 บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี จ ากัด เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560

3 ปี 20 กรกฎาคม 2568

222 บริษัท สวยงามสกินแคร์ จ ากัด เลขท่ี 97/32 หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 3 ปี 20 กรกฎาคม 2568

223 บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนช่ันแนล  (ไทยแลนด์) เลขท่ี 7/320 หมู่ท่ี 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 3 ปี 3 สิงหาคม 2568

224 บริษัท ซัพพอร์ท แพค จ ากัด เลขท่ี 1070,768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์      อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270

3 ปี 12 สิงหาคม 2568

225 บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จ ากัด เลขท่ี144 ถนนบางกระด่ี  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

3 ปี 20 สิงหาคม 2568

226 บริษัท รวมใจ โปรดักส์ จ ากัด เลขท่ี 99/15-16 หมู่ 5  ถนนพระรามท่ี 2 ต าบลพันท้ายนรสิงห์               อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

3 ปี 4 กันยายน 2568

227 บริษัท 999 แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัด เลขท่ี 131/56 หมู่ท่ี 11 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ต าบลนราภิรมย์ 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

3 ปี 14 กันยายน 2568

228 บริษัท ดี คิว โอโล่ แอสเซท   จ ากัด เลขท่ี 5 ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 3 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240

3 ปี 8 กันยายน 2568

229 บริษัท คว็อลลิต้ี แล็บ จ ากัด เลขท่ี 16 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 3 ปี 17 กันยายน 2568

230 บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เลขท่ี 55/5 หมู่ 7 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 3 ปี 18 กันยายน 2568

231 บริษัท วี แลบส์ จ ากัด เลขท่ี 79 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 10700

3 ปี 30 กันยายน 2568

232 บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จ ากัด เลขท่ี 272 หมู่ 1 ซอยพัฒนาสุข ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์               อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

3 ปี 13 ตุลาคม 2568

233 บริษัท บี.ที. สเปซชิพ จ ากัด เลขท่ี 19/2 หมู่ 8 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3 ปี 19 ตุลาคม 2568

234 บริษัท นิวตริโน คอสเมโทโลจี จ ากัด เลขท่ี 156 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 3 ปี 19 ตุลาคม 2568

235 บริษัท เบนน่ี คอสเมติค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เลขท่ี 89, 914, 107 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

3 ปี 19 ตุลาคม 2568

236 บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 700/504 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบ้านเก่า
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี 19 ตุลาคม 2568

237 บริษัท เอสเธทิค เดฟฟินิช่ัน (เอส-ดี) จ ากัด เลขท่ี 690/12 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
10510

3 ปี 19 ตุลาคม 2568

238 บริษัท เนจ ไซเอนซ์ จ ากัด เลขท่ี 5/10 หมู่10 ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 3 ปี 1 พฤศจิกายน 2568

239 บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 66/1,3 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม 73210

3 ปี 4 พฤศจิกายน 2568
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240 บริษัท โททอล ไวตา แคร์ จ ากัด เลขท่ี 56/8-9 ซอยลาดพร้าว 91 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

3 ปี 22 พฤศจิกายน 2568

241 บริษัท เอฟซี ลาบอราทอร่ี จ ากัด เลขท่ี 700/667 นิคมอุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี หมู่ 1 ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

3 ปี 22 พฤศจิกายน 2568

242 บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จ ากัด เลขท่ี 432  ซอยพระยามรธาตุฯ แยก 35-9  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150

3 ปี 22 พฤศจิกายน 2568

243 บริษัท สุรพล เฮอร์เบิล จ ากัด เลขท่ี 46,48 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520

3 ปี 22 พฤศจิกายน 2568

244 บริษัท เอส บี พี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด เลขท่ี 43/6 หมู่ 3 ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2568

245 บริษัท เอส. ซี. อาร์ทิสทรี จ ากัด เลขท่ี 128/939 หมู่1 ถนนเทพารักษ์ กม. 21ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

3 ปี 23 พฤศจิกายน 2568

246 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด เลขท่ี 602,507 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20230

3 ปี 27 พฤศจิกายน 2568

247 บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 88/34-35 โครงการทีทีเอ็น อเวนิว ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

3 ปี 15 ธันวาคม 2568

248 บริษัท โฟร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เลขท่ี 12/24 หมู่ 6 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 3 ปี 18 ธันวาคม 2568

249 บริษัท เพียวริต้ี แล็บ จ ากัด เลขท่ี 1323 หมู่ 10 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

3 ปี 20 ธันวาคม 2568

250 บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ แอนด์  แลบอราทอรี เลขท่ี 40 หมู่ 7 ซอยสินสาคร ถนนพระราม 2 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

3 ปี 22 มกราคม 2569

251 บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จ ากัด เลขท่ี 10/5 หมู่ 4 ซอยวัดน้อยเจริญสุข ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าพระยา     อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

3 ปี 6 มกราคม 2569

252 บริษัท ศิริบัญชา จ ากัด เลขท่ี 50/4 หมู่ 7 ซอยศิริบัญชา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลไทรน้อย    อ าเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

3 ปี 13 กุมภาพันธ์ 2569


