
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต 
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ให้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 



 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

ลำดับ เลขจดทะเบียน ชื่อผู้ผลิต ชื่อการค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 สผ.37/2553 องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี GPO HyMask 
138 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล
บึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 

02-546-1955 

2 สผ.38/2553 บริษัท งามดีคอตตอน จำกัด  
1031 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

02-738-0481-4 

3 สผ.56/2553 บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด 
1. Dura 
2. MEDIMASK 

47 หมู่ 5 ซอยตาเจียน ถนนบางกรวย-
ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย 
นนทบุรี 11150 

02-922-4457 

4 สผ.6/2554 บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด  
87 หมู่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50130 

053-880-720 

5 สผ.51/2554 บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด 
1. Next Health 
2. True Care 

8/8 ซอยรามอินทรา 86 ถนนรามอินทรา 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10510 

02-918-5241-2 

6 สผ.165/2554 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) Welcare 
624/5-8 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบล
หนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 

038-480-004 

7 สผ.182/2554 บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จำกัด Fidens 
45/2,45/3 หมู่ 2 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
11120 

02-963-1042-7 

8 สผ.59/2555 บริษัท ท็อป โฮลซัม จำกัด  
234 หมู ่ 2 ตำบลหนองผึ ้ง อำเภอ
สารภี เชียงใหม่ 50140 

053-425-115-6 

9 สผ.59/2558 บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด  
207 นิคมอุตสาหกรรมบ้านเลน หมู่ที่ 1 
ตำบลบ ้านเลน อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

035-350-555 

10 สผ.10/2559 
บริษัท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล (ไทยแลนด)์ 
จำกัด 

 
87 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศลี 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2418 

038-570-083 

11 สผ.16/2560 บริษัท เอ็น.เอ็น.สกายเทรด จำกัด 
1. Hyguard 
2. Proguard 

55/45 หมู ่ท ี ่  4 แขวงบึงคำพร ้อม 
อำเภอลำล ูกกา จ ังหว ัดปทุมธานี 
12150 

020-735-952 

12 กท.สผ.44/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณเพื่อคุณ KPK 
537/21 หมู ่ท ี ่  3 ตำบลหนองขาม 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

090-382-8960 

13 
กท.สผ.9/2562 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  

126 ซอยเรวดี 14 ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 

02-977-9444 

14 กท.สผ.13/2562 บริษัท เวลเกท เอ ดี เทค จำกัด 
บริษัท เวลเกท  
เอ ดี เทค จำกัด 

89/1 ซอยนวลจ ันทร ์  56  แขวง
นวลจ ันทร ์  เขตบ ึงก ุ ่ม  กร ุงเทพฯ 
10230 

02-363-8944 
ต่อ 302- 304 
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15 กท.สผ. 20/2562 บริษัท มิสเมด จำกัด  
104/3 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-049-7991 

16 กท.สผ.9/2563 
บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์
เนช่ันแนล จำกัด 

ENiCare 
88/88/1,88/2,88/3 หมู่ที ่ 2 ตำบล
หนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 76140 

032-566-000-5 

17 กท.สผ.12/2563 บริษัท เอ็น.เอ็ส.เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด N-Care 
48/79-80 ซอยหมื่นทรัพย์แลนด์ ถนน
เอกชัย ตำบลคอกระบือ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

085-163-2504 
081-937-1465 

18 กท.สผ.16/2563 บริษัท ไอรีมา (ประเทศไทย) จำกัด  
46/86-87 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

034-422-530 

19 
กท.สผ.18/2563 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท ไบโอแลป จำกัด  

625 หมู่ที ่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอ
เ ม ื อ ง ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร  จ ั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 10280 

02-324-0775-7 

20 กท.สผ.23/2563 บริษัท ซีพี โซเซียลอิมแพคท์ จำกัด  
100 หมู ่ท ี ่  9 ตำบลบางจาก อำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

02-817-6410 

21 กท.สผ.43/2563 บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด TN Mask 
16/27 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสี่ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

080-616-5809 

22 
กท.สผ.56/2563 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท ไทยก๊อส จำกัด  

222 / 5  ถนนลาดกระบ ั ง  แขว ง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10520 

02-117-0942 

23 กท.สผ.62/2563 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด  
88/21 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

089-185-0524 

24 กท.สผ.65/2563 
บริษ ัท เคเอเอฟ อิมพอร ์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 

 
49 หมู่ที่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 

099-236- 6631 

25 กท.สผ.67/2563 บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จำกัด 
BLUE MASK 

(บลูแมส) 
57/25 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-502-0900 

26 กท.สผ.72/2563 บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด 

1. Sure Mask        
2. G-Lucky Mask 
3. G-Lucky Mask Kids 
4. Nice Mask 
5. KSG Mask 
6. KSG Mask Kids 

53 หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 

02-159 0632 

27 กท.สผ.78/2563 บริษัท ซาแวนท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
115/11หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

083-249-2699 

 



 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ลำดับ เลขจดทะเบียน ชื่อผู้ผลิต ชื่อการค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

28 
กท.สผ.80/2563 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท เจ เอ พี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  

688/23-24 ถนนหทัยราษฎร์ แขวง
บางซ ัน เขตคลองสามวา จ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10510 

02-038-9814 

29 กท.สผ.83/2563 บริษัท เอ็น ที เค.พาร์ท พรีซิซิซั่น จำกัด N-TKARE 
60/11 หมู ่ที ่ 4 ซอยคลองสี ่ ต.อ.17  
ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

02-023-1136 

30 กท.สผ.87/2563 บริษัท เบฟเทค จำกัด 

3 Ply Surgical 
Face Mask 

(หน้ากากอนามัย 
ใช้ครั้งเดียว 

ทางการแพทย์ 
ชนิด 3 ช้ัน) 

68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 

035-380-7890 
035-387-897 

31 กท.สผ.88/2563 
บร ิษ ัท  เอสด ีซ ี  บ ิ วต ี ้  คอมพลีท  
(ไทยแลนด์) จำกัด 

Tech Care 
Surgical Mask 

99/27 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

098-829-2755 

32 
กท.สผ.91/2563 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด  

128/939 ถนนเทพารักษ์ หมู ่ท ี ่ 1 
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

02-706-3979 

33 กท.สผ.93/2563 บริษัท ไอเดีย สเต๊ป จำกัด Idea Care 
33/3 หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอ
ไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 

089-918-9884 

34 กท.สผ.94/2563 บริษัท พีเอ็กซ์สเตอร์ จำกัด PXSTER 
9/8 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขลอ อำเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

02-860-5055-6 

35 กท.สผ.96/2563 บริษัท ที.พี.พี ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด TPP 
31 ซอยสามัคคี 32 ตำบลท่าทราย อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

083-899-4995 

36 กท.สผ.98/2563 บริษัท เฮลท์เวย์ ซัพพลาย จำกัด  
99/1 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

089-798-6262 

37 กท.สผ.100/2563 บริษัท อินเตอร์ โซล่าร์รูฟ จำกัด  
899 หม ู ่ท ี ่  2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 

02-091-8555 

38 กท.สผ.103/2563 บริษัท ดี.เอ .แพ็คเกจจิ้ง จำกัด Double A Care 
2/1 หมู ่ท ี ่  2 ตำบลท่าต ูม อำเภอ 
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

085-835-5764 

39 กท.สผ.105/2563 บริษัท แมสค์ 2020 จำกัด  
401 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

086-342-8888 

40 กท.สผ.108/2563 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  
35 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 
แยก 23 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

02-726-6601 
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41 กท.สผ.109/2563 บริษัท เอ็น ซี เลเซอร์คัท จำกัด LK 
222 หมู่ที ่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 

082-419-5444 

42 กท.สผ.110/2563 บริษัท ที.ซี.เฮลท์แคร์ จำกัด ^o^TCH 
99 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
75000 

085-299-6969 

43 กท.สผ.111/2563 บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด 
Skynlab Hygienic 

Mask 
140/1 หม ู ่ท ี ่  4 ตำบลมาบยางพร 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 

038-891-811 

44 กท.สผ.112/2563 บริษัท นรภัทร คารฟต์แฟคทอรี่ จำกัด MER-MED 
189/620 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 
อำเภอเม ื องสม ุ ทรสาคร จ ั งหวั ด
สมุทรสาคร 74000 

061-659-9361 

45 กท.สผ.116/2563 บริษัท เอส พี เค ไทย ลาเท็กซ์ จำกัด  
41/6 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

02-581-6221 

46 กท.สผ.118/2563 บริษัท ไอ ซี พี มาสค์ จำกัด BETEX 
117 หมู่ที่ 3 ซอยวัดอมฤต ถนนนคร
อินทร ์  ตำบลบางไผ ่  อำเภอเม ือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

02-446-7530 

47 กท.สผ.119/2563 บริษัท เดอสเตอร์ จำกัด deSter 
173,175,178 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

037-285-132 

48 กท.สผ.120/2563 บริษัท ซีเจที เมดิคัล ดีไวเซส จำกัด  
79/1 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 

062-924-6546 

49 กท.สผ.121/2563 
บริษัท ที อาร์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล 
เมดเกอร์ กรุ๊ป จำกัด 

1. medtect 
2. นะโม NA-MO 

279/5 หมู ่ที ่ 10 ตำบลบางปลา ถนน
เทพารักษ์ กม.16 ตำบลบางปลา อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

089-921-3778 

50 กท.สผ.122/2563 บริษัท พอล เทค จำกัด 

1. APLUS MASK 
2. THAI MEDICAL  
MASK (TMM MASK) 
3. SAFE MASK0  
4. LUCKY MASK  
5. MA100 

39/23 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสี่ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

099-459-2895 

51 กท.สผ.123/2563 บริษัท บัมเบิลบี อินเตอร์เทรด จำกัด Let Me Care 
64/39-40-41 ซอย2 (นพัทธ์สงเคราห์ 2) 
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110 

074-808-489 

52 กท.สผ.124/2563 บริษัท สวิตต์มานู จำกัด A-TTENTO 
118 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

064-070-9544 

53 กท.สผ.125/2563 บริษัท เกตุคำ เทรดดิ้ง จำกัด KETKHAM 
87/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

083-955-7566 
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54 กท.สผ.126/2563 
บร ิษ ัท  ซ ี เ ค ี ยว แมน ูแฟคเจอริ่ ง 
(ประเทศไทย) จำกัด 

 
288/5 หมู่ที่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

02-050-7757 

55 กท.สผ.131/2563 บริษัท ไทยเนเจอร์ ซัพพลาย จำกัด  
29/6 หมู่ที่ 5 ตำบลคอกระบือ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

034-110-549 

56 กท.สผ.134/2563 บริษัท เอสเซลอินเตอร์แนช่ันแนล จำกัด PPM 
729/160-165 ถนนรัชดาภิเษก แขวง 
บางโพงพาง เขตยานนายา กรุงเทพมหานคร 
10120 

02-683-9500 

57 กท.สผ.135/2563 บริษัท ซัคซีด ยัว คี จำกัด 
บริษัท ซัคซีด ยัว คี 

จำกัด 

21/111-112 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 
แข ว ง บ า ง ก ะ ป ิ  เข ต ห ้ ว ย ข ว า ง
กรุงเทพมหานคร 10310 

097-698-8888 

58 กท.สผ.136/2563 บริษัท ก้าวหน้า เจริญ ดี จำกัด  
168/18 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

034-446-845 

59 กท.สผ.137/2563 
บริษัท พี.ซี.เอส.เวิลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จำกัด 

Mind Mask 
477 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 

02-002-1990 

60 กท.สผ.138/2563 บริษั เฟลิซ เฮลท์แคร์ จำกัด  

88/9 หมู ่ที ่ 4 ซอยคลองมะเดื่อ 13 
ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
74110 

034-447-508 

61 กท.สผ.139/2563 
บร ิษ ัท ไอเอสซ ี เอ ็ม  เทคโนโลยี  
(ประเทศไทย) จำกัด 

ISCM 
70/5 หมู่ที่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 

035-800-116-9 

62 กท.สผ.142/2563 บริษัท บางกอก เอช ดี จำกัด  
11/1 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 14 
แข ว ง อ น ุ ส า ว ร ี ย ์  เ ข ต บ า ง เข น 
กรุงเทพมหานคร 10220 

02-971-2099 

63 กท.สผ.143/2563 บริษัท ศักดิ์ปรีดา กรุ๊ป จำกัด +3B 
59/52 หม ู ่ท ี ่  1 ตำบลหนองขาม 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

091-519-5151 

64 กท.สผ.144/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมซซีนเทค Safe & Care 
228 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 

085-832-1795 

65 กท.สผ.146/2563 บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด  
351/2 หมู ่ที ่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 

081-841-2718 

66 กท.สผ.147/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด 
ยูโฟเรีย  

(Uphoria) 

300/202 หมู ่ที ่ 10 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50100 

089-635-4545 

67 กท.สผ.148/2563 
บริษัท เอส.เจ.อีควิปเมนท์ แอนด์ แคร์ 
จำกัด 

Gam sai 
393 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 

053-525-070 
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68 กท.สผ.149/2563 บริษัท เพียวคีน จำกัด PureMask 
213/1 หมู ่ที ่ 8 ตำบลลำตาเสา อำเภอ 
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

035-200-682 

69 กท.สผ.150/2563 บริษัท ฟาร์มาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
110 หมู่ที่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

02-727-8171 

70 กท.สผ.151/2563 
บริษัท วิชัย เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 
จำกัด 

WCE. MASK 
13 หมู่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 

089-836-8099 

71 กท.สผ.153/2563 
บริษัท ไป่หลง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 
จำกัด 

 
7 ซอยเฉล ิมพระเกียรต ิ ร.9 ซอย 48  
แยก 14 ถนนพัฒนาการ แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

02-114-7797 

72 กท.สผ.154/2563 นางสาว พัชนี เติมวิวัฒน์  
88/8 ซอยเจริญกรุง 81 ถนนเจริญกรุง 
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 

086-888-1111 

73 กท.สผ.155/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที เมด LAKSAA 
47/51 ถนนโซตนา ตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 

053-213-602 

74 กท.สผ.156/2563 บริษัท ฮาร์โมไนซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  
140 หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

052-009-548 

75 กท.สผ.157/2563 บริษัท กรีน โกลบอล ซัพพลาย จำกัด 
GMed  
(จีเมด) 

89/7 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมอืง
สมุทรสาร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

064-992-8799 

76 กท.สผ.169/2563 บริษัท เมดิเมท เอเชีย จำกัด MEDIMATE 
37/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

02-007-7689 

77 
กท.สผ.170/2563 

(แบ่งบรรจุ) 
บริษัท กลัฟ เท็กซ์ จำกัด  

11 หมู่ที่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ 17 ถนน
เศรษฐกิจ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

034-878-762 

78 กท.สผ.171/2563 บริษัท ยูนิเฮลท์แคร์ จำกัด  
275/15 ถนนสกลนคร-กาฬส ินธุ์  
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 47000 

091-053-5101 

79 กท.สผ.172/2563 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด  
182/1 หมู่ที่ 1ดถนนลำพูน-เชียงใหม่ 
ตำบลเม ืองง ่า อำเภอเม ืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 51000 

053-093-621 

80 กท.สผ.173/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรเทค กรูพ เทรดดิ้ง P+Care 
430/8 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

099-592-4662 

81 กท.สผ.175/2563 บริษัท แพ็คโก้ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
TEMA MASK 

(หน้ากากอนามัยทีม่า) 
1/125 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

061-403-6489 
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82 กท.สผ.179/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี กรุ๊ป  
52/44 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลทับมา 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

038-949-880 

83 กท. สผ. 181/2563 บริษัท ตาโต คอนแทคส์ จำกัด LEPONO 
75/12 อาคารโอเช ี ่ ยนทาวเวอร์  2  
ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) แขวงคลองเคย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

02-661-6236 

84 กท.สผ.185/2563 บริษัท เอส.เค.เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด  
2152 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
อำเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

02-539-3629 

85 กท.สผ.4/2564 บริษัท เวฟ ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด  
312 อาคาร FZ8 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 

096-038-6680 

86 กท.สผ.5/2564 บริษัท ไทยลี 2020 อินดัสตรี จำกัด  
108/18 หมู่ที ่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
74110 

02-898-6668 

87 กท.สผ.7/2564 บริษัท ยูเนี่ยน บีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  
999/53 หมู ่ท ี ่  15 ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540 

096-263-2965 

88 กท.สผ.10/2564 บริษัท แสง เมดิคอล จำกัด  
83 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ 
เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10150 

085-118-1144 

89 กท.สผ.11/2564 บริษัท จูปิเตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จำกัด  
18/36 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองดินแดง อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

093-195-9779 

90 กท.สผ.12/2564 บริษัท บีจี ไฮจีนิค โปรดักท์ จำกัด  
33/12 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจีด อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

081-530-0226 

91 กท.สผ.13/2564 
บริษัท บีแอนด์ที อินเตอร์เทรด (2020) 
จำกัด 

MIND MASK 
107 หมู่ที่ 1 ตำบลสันพระเนตร อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 

093-159-5222 

92 กท.สผ.14/2564 บริษัท ไลค์ แมสค์ คอมพาวด์ จำกัด  
65 หมู ่ที ่ 1 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

089-516-4666 

93 กท.สผ.15/2564 บริษัท เมดิเซน จำกัด  
444 หมู ่ที ่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

042-798-286 

94 กท.สผ.21/2564 บริษัท เจ็นนิคิซ จำกัด  
9/49 หมู่ที่ 3  ตำบลบางเสาธง อำเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

089-669-6151 

95 กท.สผ.22/2564 
บริษัท ไทย เมดดิเคิล พลัส อินเตอร์ 
กรุ๊ป จำกัด 

 
131/40 หมู ่ท ี ่  11 ตำบลนราภิรมย 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 

081-133-3330 
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96 กท.สผ.23/2564 บริษัท 12 พลัสเฮิร์บ จำกัด  
41/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

094-287-9545 

97 กท.สผ.30/2564 
บริษัท โกลฟส์ แอนด์ ซัพพลาย โฮสติ้ง 
จำกัด 

 
181 หมู่ที ่ 4 ตำบลประตูป่า อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 

053-000-601 

98 กท.สผ.31/2564 บริษัท วีที วี แคร์ จำกัด  
72/16 ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที ่ 2 
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160 

081-627-3087 

99 กท.สผ.33/2564 บริษัท โปร เอด เฮลท์ แคร์ จำกัด  
67/7 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

099-169-9789 

100 กท.สผ.45/2564 บริษัท เบสทแ์คร์ เมด จำกัด  
51 หมู ่ที ่ 10 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

093-145-6454 
087-444-4333 

101 กท.สผ.48/2564 
บริษัท เอ็มไนน์ เมดิคอล อีควิปเม้นท์  
จำกัด 

 
4/5 ซอยวัฒนานิเวศน์ 3 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

062-369-4144 
086-544-5536 

102 กท.สผ.49/2564 บริษัท ยูบีเค อุดมทรัพย์ วิศวกรรม จำกัด  
101/24 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

02-003-0688 

103 กท.สผ.68/2564 บริษัท ดี เมด โซลูช่ันส์ จำกัด  
2/2 หมู่ที่ 4 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบรุ ี
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุรี 11150 

0 2985 4643 

104 กท.สผ.97/2564 บริษัท ไฮเออร์บูม จำกัด  
55/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

02-086-1988 

105 กท.สผ.98/2564 บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด  
80 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 

038-661-4189 

106 กท.สผ.103/2564 บริษัท ซีโมทีฟ จำกัด  
60/9 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

091-898-9636 

107 กท.สผ.101/2564 บริษัท เลิฟ แมสค์ จำกัด  
12/1 หมู ่ที ่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอ 
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

095-145-6998 

108 กท.สผ.106/2564 
บริษัท เอ็มเค เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

 
999/53 หมู ่ท ี ่  15 ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540 

02-130-6239 

 


