
 

สถานะการได้รับการรบัรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน  
 

หมายเหตุ 
รายชื่อสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันที่เผยแพร่ทาง internet นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรณีที่มีข้อสงสัย ขอให้ท่าน
ถือเอาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้ผู้ผลิตเป็นส าคัญ โดยขอดูหนังสือนี้ได้จากผู้เสนอขายยา 

 
สถานที่ผลิตยาได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตาม :  

 
  - กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขกำรผลติยำแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546  
  - ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องกำรก ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน และแกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรผลิตยำแผนโบรำณ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2559  
      

 
(วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19 สิงหาคม 2565) เรียงตามชื่อสถานที่  

ก  ข  ค  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฐ  ด  ณ  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  อ  ฮ  

1. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 3 ซอยรำมค ำแหง 199 ถนนรำมค ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10510  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2527  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00051 วันท่ีรับรอง 21 พฤศจิกำยน 2560 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 20 พฤศจิกำยน 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  

2. บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 53/1 ซอยสุขำภิบำล 2 ถนนลำดหลมุแก้ว หมู่ 1 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2550  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00043 วันท่ีรับรอง 22 มกรำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 21 มกรำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบอื่นๆ (พลำสเตอรย์ำ, Alcohol Pad)  

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างขายยา กรุงเทพฯฟามาซี  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 783 ถนนเจริญนคร แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 38/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00031 วันท่ีรับรอง 10 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 9 กันยำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  



   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

4. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 55/2, 55/11 ถนนบำงเตย วัดสุวรรณ หมู่ 1 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2546  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00003 วันท่ีรับรอง 19 มีนำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 18 มีนำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์  
   2.1 แบ่งบรรจุแบบทุติยภูมิ  
        2.1.1 รูปแบบยำพ่น  
        2.1.2 รูปแบบอื่นๆ (ยำปรำศจำกเช้ือ)  

5. บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 9/1 ถนนสระบรุี-หล่มสัก หมู่ 8 ต ำบลห้วยหิน อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี รหสัไปรษณีย์ 15130  
เลขท่ีใบอนุญำต : 6/2545  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00056 วันท่ีรับรอง 21 ตุลำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 20 ตุลำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบผง  

6. บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 85/5 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ 14 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 58/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00019 วันท่ีรับรอง 4 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 3 มิถุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.3 รูปแบบเหน็บ  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

7. บริษัท คินเจน ไบโอเทค จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : 49/1 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรงุเทพมหำนคร 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2563  



เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00018 วันท่ีรับรอง 21 กรกฎำคม 2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 20 กรกฎำคม 2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์  
   1.1 แบ่งบรรจุทุติยภูมิ  
        1.1.1 รูปแบบอื่นๆ (Erythropoietin)  

8. โครงการจัดต้ังศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัย มหิดล 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑล สำย 4 หมู่ 5 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหสัไปรษณยี์ 73170 
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2558  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

9. บริษัท เภสัชกรรม เค.บี. จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 50 ถนนจอมทอง แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2544  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00061 วันท่ีรับรอง 19 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 18 มิถุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

10. บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 90 ซอยลำดพรำ้ว 91 (เกสร) ถนนลำดพร้ำว แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10310  
เลขท่ีใบอนุญำต : 30/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00069 วันท่ีรับรอง 30 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 29 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบผง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  

11. โรงงานเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์เมดิคอล  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 217/5 ซอย แจ้งวัฒนะ 6 แยก 1 - 4 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2555  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00065 วันท่ีรับรอง 16 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  



   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  

12. บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 142 ห้อง 202,204-210 ช้ัน 2 อำคำรกลุ่มนวัตกรรม 2 ทำวเวอร์ C ถนนพหลโยธนิ หมู่ 9 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12120 
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2565  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : -  วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง -  
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

13. บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขที่ 141 ซอยอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน หมู่ 9 ต ำบล คลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12120 
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : -  วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง -  
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

14. บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 32 ซอยเพชรเกษม 21 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10160  
เลขท่ีใบอนุญำต : 80/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00024 วันท่ีรับรอง 20 มิถุนำยน 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 19 มิถุนำยน 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

15. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 255, 257 ซอยสำธุประดิษฐ์ 58 ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 8/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00073 วันท่ีรับรอง 14 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 13 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง (ได้รับกำรรบัรองเพิ่มเตมิวันท่ี 6 ตุลำคม 2563) 
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบเม็ด  

16. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิวบราเดอร์ส 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 24 ซอย พร้อมพรรค ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์10110 
เลขท่ีใบอนุญำต : 100/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-15-00022 วันท่ีรับรอง 22 กันยำยน 2557 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 21 กันยำยน 2560  



สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง 
   1.4 รูปแบบเม็ด  

17. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญกิจเทรดด้ิง  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1009 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 133/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00076 วันท่ีรับรอง 25 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 มถิุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

18. บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดด้ิง (1971) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 420 ซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10400  
เลขท่ีใบอนุญำต : 85/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00041 วันท่ีรับรอง 21 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 20 พฤษภำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

19. บริษัท ชุมชนเภสชักรรม จ ากัด (มหาชน)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 ซอยคู้บอน 11 ถนนคู้บอน แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2529  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00022 วันท่ีรับรอง 6 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 5 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  



   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  

20. บริษัท ซีโนฟาร์ม (ไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 15 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 15 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2533  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00013 วันท่ีรับรอง 20 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 19 มีนำคม 2564 
อยู่ในแผนการตรวจติดตาม  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
  1.1 รูปแบบเม็ด  

21. บริษัท ซีฟาม จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 20/20 หมู่ 3 ต ำบลสำมเมือง อ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์ 13230  
เลขท่ีใบอนุญำต : อย 2/2537  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00057 วันท่ีรับรอง 26 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 มิถุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

22. บริษัท เซนทาแล็บ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 70 ถนนพหลโยธิน หมู่ 4 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2544  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00015 วันท่ีรับรอง 24 กรกฎำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 กรกฎำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบผง  

23. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 ถนน ไอ-สำมเอ ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหสัไปรษณยี์ 21150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00013 วันท่ีรับรอง 26 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   1.1 Sodium Bicarbonate  

24. บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 6 ซอยบำงกระดี่ 4 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10150  



เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2528  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00046 วันท่ีรับรอง 22 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 21 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : 
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  

25. บริษัท ดี.เอช.เอ. (ลาบอราทอร่ี) จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 42/11,42/12 ถนนเลียบคลอง 8 หมู่ 5 ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทมุธำนี รหัสไปรษณีย์ 12150 
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2553  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00066 วันท่ีรับรอง 12 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 11 มีนำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก 

26. บริษัท ณฉัตรปวีร์ จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 11/22-23 ถนนรัชดำภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10120 
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2556  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง -  
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

27. บริษัท ห้างขายยา ตราเจ็ดดาว จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 18/5 ซอยโตรกัษำ ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2560  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00007 วันท่ีรับรอง 30 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 29 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที ่29 พฤษภาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบยำพ่น  
   1.6 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.7 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบผง  
   3.3 รูปแบบเม็ด  



28. บริษัท ตราลิงถือลูกท้อ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 4 ซอยบำงนำ-ตรำด 15 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2536  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00013 วันท่ีรับรอง 22 มกรำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 21 มกรำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบกึ่งแข็ง 

29. บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 19/5 ซอยวัดหลวงประชำนุเครำะห์ ถนนเพชรเกษม ต ำบลท่ำพระยำ อ ำเภอนครชยัศรี จังหวัดนครปฐม รหสัไปรษณยี์ 73120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 63/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00077 วันท่ีรับรอง 12 กันยำยน 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 11 กันยำยน 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  

30. บริษัท ถ้วยทองโอสถ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 28/9 หมู่ 4 ต ำบลบำงแม่นำง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณยี์ 11140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 48/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00044 วันท่ีรับรอง 31 ตุลำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 30 ตุลำคม 2564                                      
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

31. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 98 ซอยสุขุมวทิ 62 แยก 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
เลขท่ีใบอนุญำต : 118/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00010 วันท่ีรับรอง 18 กุมภำพันธ์ 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 กุมภำพันธ์ 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.3 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  



2. ยำปรำศจำกเชื้อกลุม่เพนนิซลิลนิ  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อกลุ่มเพนนิซิลลิน  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบผง  
   3.2 รูปแบบเม็ด  

32. บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) สาขาพระราม 2 จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 22 ซอยบำงกระดี่ 30 ถนนพระรำมที่ 2 หมู่ แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2551  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00036 วันท่ีรับรอง 12 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 11 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์:  
1. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของแข็ง  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.3 รูปแบบผง  
   3.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.5 รูปแบบเม็ด  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   4.1 รูปแบบเม็ด  

33. บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 69 ซอยบำงขุนเทียน 14 ถนนบำงขุนเทียน แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 16/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00043 วันท่ีรับรอง 2 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 1 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  



34. บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 101/47 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธนิ หมู่ 20 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12120  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 3/2530  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00019 วันท่ีรับรอง 16 กรกฎำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 กรกฎำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
2. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   2.1 อลูมินั่ม ไฮดรอกไซด์ คอมเพรสเจล  
   2.2 แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ เพสท์  

35. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 53 ถนนเลียบคลอง 7 หมู่ 4 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณยี์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2555  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00003 วันท่ีรับรอง 17 มกรำคม 2565 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 16 มกรำคม 2568  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
1.ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  

   1.1 ยำปรำศจำกเชื้อ 
         1.1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเชื้อ  
                  1.1.1.4 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  (ยำปรำศจำกเชื้อที่ไม่ใช่ยำฉีด ประเภทยำตำ) 
         1.1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเชื้อในขั้นตอนสุดท้ำย 
                  1.1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย 
         1.1.3. กำรปล่อยผ่ำนยำส ำเร็จรปู 

    1.2 ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ 
          1.2.1 ยำท่ีไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ 
                   1.2.1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
                   1.2.1.13 รูปแบบเม็ด  
                   1.2.1.17 อ่ืนๆ (ยำเตรยีมแอโรโซลส ำหรับสดูดมแบบก ำหนดขนำดใช้)  
          1.2.2 กำรปล่อยผ่ำนยำส ำเร็จรปู      

    1.5 บรรจุผลิตภัณฑ ์
          1.5.1 บรรจุแบบปฐมภมู ิ
                   1.5.1.1 รูปแบบเม็ด 
                   1.5.1.13 รูปแบบแคปซูลแข็ง 
                   1.5.1.17 อ่ืนๆ (ยำเตรยีมแอโรโซลส ำหรับสดูดมแบบก ำหนดขนำดใช้)  
          1.5.2 บรรจุแบบทุติยภมู ิ

    1.6 กำรควบคุมคุณภำพ 
           1.6.1 จุลชีววิทยำ ยำปรำศจำกเชื้อ 
           1.6.2 จุลชีววิทยำ ยำที่ไม่ใช่ปรำศจำกเชื้อ 
           1.6.3 เคมี/กำยภำพ 
36. บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด  

สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 280 ซอยสบำยใจ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10310  
เลขท่ีใบอนุญำต : 6/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00063 วันท่ีรับรอง 9 เมษำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 8 เมษำยน 2565  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 



กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

37. บริษัท ที.โอ.ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 101 ซอยลำดพร้ำว 124 (สวัสดิกำร) ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10310  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2538  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00057 วันท่ีรับรอง 20 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 19 กุมภำพันธ์ 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  

38. บริษัท ที.โอ.แลบ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 2/52 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2537  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00047 วันท่ีรับรอง 23 มกรำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 มกรำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบผง  

39. บริษัท เทวกรรมโอสถ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 71 ถนนพิมพำ หมู่ 4 ต ำบลพิมพำ อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหสัไปรษณีย์ 24180  
เลขท่ีใบอนุญำต : 81/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00075 วันท่ีรับรอง 25 กุมภำพันธ์ 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 กุมภำพันธ์ 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง  

40. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 2 ซอยวิภำวดรีงัสิต 16/41 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10400  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2527  



เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00018 วันท่ีรับรอง 16 ตุลำคม 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 ตุลำคม 2563 
อยูใ่นแผนการตรวจติดตาม 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.6 รูปแบบเม็ด  

41. บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 167 ถนนพหลโยธิน(กม.68) หมู่ 3 ต ำบลต ำบลวงัจุฬำ อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหสัไปรษณีย์ 13170  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2548  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00008 วันท่ีรับรอง 6 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 5 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   1.1 อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ เจล  

42. บริษัท ไทยนครพัฒนา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 14 ซอยงำมวงศ์วำน 8 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11000  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 30/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00058 วันท่ีรับรอง 4 มีนำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 3 มีนำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.4 รูปแบบผง  



   3.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.6 รูปแบบเม็ด  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   4.1 รูปแบบเม็ด  

43. บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 432 หมู่ 10 ต ำบลคลองมะเดื่อ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณีย์ 74110 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2560  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00015 วันท่ีรับรอง 3 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 2 กันยำยน 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซลิลิน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย 
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน 
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

44. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 37 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 
10520  
เลขท่ีใบอนุญำต : 106/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00030 วันท่ีรับรอง 18 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.2 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบเม็ด  
3. เภสัชเคมภีัณฑ ์ 
   3.1 กำนำมัยซิน แอซิด ซัลเฟต  
   3.2 บีกำนำมัยซิน  
   3.3 กำนำมัยซิน ซัลเฟต  



   3.4 มำไมเลส  
   3.5 เจนตำมัยซิล ซลัเฟต  

45. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรตอร่ีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : 47 ซอยบุญชนะ ถนนสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 115/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00015 วันท่ีรับรอง 16 กุมภำพันธ ์2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 กุมภำพันธ ์2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก 

46. บริษัท ไทยโอซูก้า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 50, 50/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมู่ 8 ต ำบลคลองมะเดื่อ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณยี์ 74110  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 5/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00037 วันท่ีรับรอง 8 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

47. บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 165 ถนนพหลโยธิน หมู่ 5 ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์ 13170  
เลขท่ีใบอนุญำต : 132/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00045 วันท่ีรับรอง 13 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 กุมภำพันธ์ 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเหน็บ  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  

48. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1/5 ถนนคลองสำม หมู่ 13 ต ำบลคลองสำม อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณยี์ 12120  
เลขท่ีใบอนุญำต : ปท 1/2544  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00060 วันท่ีรับรอง 17 เมษำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 16 เมษำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  



   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

49. บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 166, 166/1-2 และ 8, 10 ซอยบำงกระดี่ 30 ถนนบำงกระดี่ แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2532  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00028 วันท่ีรับรอง 6 สิงหำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 5 สิงหำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเหน็บ  
   1.7 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  

50. บริษัท นูตริเคมส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 113 หมู่ 1 ต ำบล บ้ำนธำตุ อ ำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2561  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00045 วันท่ีรับรอง 20 มกรำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 19 มกรำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : 
ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบผง 

51. บริษัท โนวา เมดิซีน จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 20/1 ถนนเทศบำล 1 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2549  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00074 วันท่ีรับรอง 16 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 ธันวำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ (ส ำหรับใช้ในสัตว์)  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซลิลิน (ส ำหรับใช้ในสัตว์)  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        2.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  



3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ (ส ำหรับใช้ในสัตว์)  
   3.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.3 รูปแบบผง  
   3.4 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน (ส ำหรับใช้ในสัตว์)  
   4.1 รูปแบบผง  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ (ส ำหรับใช้ในมนุษย์)  
   5.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  

52. บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 321 ซอย 6 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขุมวทิ หมู่ 4 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10280  
เลขท่ีใบอนุญำต : สป. 2/2530  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00049 วันท่ีรับรอง 7 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 6 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   1.1 แอสไพริน (อะซิทิลซำลไิซลกิ แอซิด)  
   1.2 แอสไพริน-สทำร์ช (อะซิทิลชำลิไซลิก แอซิด-สทำร์ช)  

53. บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 30/122 ถนนเจษฎำวิถี หมู่ 1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณีย์ 74000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 121/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00032 วันท่ีรับรอง 11 พฤศจิกำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 10 พฤศจิกำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์:  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบเม็ด  

54. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 48/1 ถนนหนองแช่เสำ หมู่ 5 ต ำบลน้ ำพุ อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบรุี รหสัไปรษณีย์ 70000  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 1/2537  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00011 วันท่ีรับรอง 1 เมษำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 31 มีนำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเหน็บ  
   1.7 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  



   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบเม็ด  

55. บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 177-178 ถนนจันทรุเบกษำ หมู่ 11 ต ำบลก ำแพงแสน อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหสัไปรษณยี์ 73140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 6/2555  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00059 วันท่ีรับรอง 27 สิงหำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 26 สิงหำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซลิลิน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   4.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   4.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   4.3 รูปแบบผง  
   4.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   4.5 รูปแบบเม็ด  
   4.6 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   5.1 รูปแบบผง  
   5.2 รูปแบบเม็ด  
   5.3 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  

56. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอม.ฟาร์มาซี  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 235 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10310  
เลขท่ีใบอนุญำต : 66/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00073 วันท่ีรับรอง 15 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 14 กรกฎำคม 2565  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบเม็ด  

57. บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 4 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้ำพระยำ แขวงสมเด็จเจำ้พระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10600  
เลขท่ีใบอนุญำต : 11/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00031 วันท่ีรับรอง 12 พฤศจิกำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 11 พฤศจิกำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  



1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

58. บริษัท บุคคโลเทรดด้ิง จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 9 ซอยเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2531  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00024 วันท่ีรับรอง 26 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 กุมภำพันธ์ 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.6 รูปแบบเม็ด  
   2.7 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  

59. บริษัท บุคคโลเทรดด้ิง จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 18/1 ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 11 แยก 2-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10250 
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2563  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-22-00004 วันท่ีรับรอง 30 พฤษภำคม 2565 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 29 พฤษภำคม 2568  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ : 
1.1 ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1.1 ผลิตโดยเทคนคิปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1.4 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย 

60. บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 20 ซอยงำมวงศ์วำน 6 แยก 3 ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี รหัสไปรษณีย์ 11000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 32/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00041 วันท่ีรับรอง 24 กรกฎำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 กรกฎำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  



61. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 216 ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ 1 ต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15220  
เลขท่ีใบอนุญำต : J. 27/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00032 วันท่ีรับรอง 28 พฤศจิกำยน 2560 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 27 พฤศจิกำยน 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวธิีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบผง  

62. บริษัท เบสซี่แอรอน จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 11/79 หมู่ 20 ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณยี์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 150/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00016 วันท่ีรับรอง 5 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 4 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

63. บริษัท เบอร์แทรม (1958) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 26/9 ถนนล ำลกูกำ คลอง 7 หมู่ 1 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 7/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-08-17-20-00054 วันท่ีรับรอง 3 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 2 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.3 รูปแบบอื่นๆ (ยำดม)  

64. บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 222 ถนนร่มเกล้ำ แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10520  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2531  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00065 วันท่ีรับรอง 21 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 20 พฤษภำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบผง  



   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

65. บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 7/398 หมู่ 6 ต ำบลมำบยำงพร อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหสัไปรษณยี์ 21140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2557  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00055 วันท่ีรับรอง 11 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 กันยำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  

66. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 58 ซอยสุขสวสัดิ์ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 111/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00010 วันท่ีรับรอง 15 สิงหำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 14 สิงหำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 รูปแบบเม็ด  

67. บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 81 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค (บ้ำนหว้ำ) หมู่ 1 ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหสัไปรษณีย์ 13160  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2556  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00063 วันท่ีรับรอง 26 พฤศจิกำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 25 พฤศจิกำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับกำรท ำวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3 :  
1. ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภมูิคุ้มกัน  
        1.1.1 วัคซีน (aP, TdaP)  
2. เภสัชชีววัตถุ  
   2.1 aP  
   2.2 rPT adsorbed bulk  
   2.3 FHA adsorbed bulk  
3. กระบวนกำรผลิตอื่นๆ  
   3.1 ยำแผนปัจจุบันส ำหรับกำรท ำวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3  
        3.1.1 ยำชีววัตถุ - ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุม้กัน (วัคซีน aP, TdaP, DTaP)  

68. บริษัท ไบโอแลป จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 625 ซอย 7 เอ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขมุวิท หมู่ 4 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10280  



เลขท่ีใบอนุญำต : 87/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00029 วันท่ีรับรอง 5 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 กุมภำพันธ์ 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบไลโอฟิไลซ์  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.3 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่คำบำพเีน็ม  
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   4.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   4.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   4.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   4.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   4.5 รูปแบบเม็ด  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   5.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   5.2 รูปแบบผง  
6. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   6.1 รูปแบบเม็ด  
7. เภสัชเคมภีัณฑ์ ได้แก่  
   7.1 อลูมิเนียม ไฮดร็อกไซด์ เจล  

69. บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 254 อำคำรจุฬำพัฒน์ 14 ช้ัน 11 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซอยจุฬำ 12 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
รหัสไปรษณีย์ 10330 
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2564  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

70. บริษัท ปรูฟฟ์ จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 895 ถนนงำมวงศ์วำน หมู่ 2 ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11000 
เลขท่ีใบอนุญำต : นบ 3/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-14-00036 วันท่ีรับรอง 11 มีนำคม 2557 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 มีนำคม 2560 
สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  



   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  

1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

71. บริษัท ปัจจุบันโอสถ จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : 102 ถนน ศีรษะทอง-วัดปรีดำรำม หมู่ 2 ต ำบลพะเนยีด อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2563  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

72. บริษัท ปัจจุบันโอสถ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 413/1 ซอยอิสรภำพ 25 (เทพนิมิตร) ถนนอิสรภำพ แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10600  
เลขท่ีใบอนุญำต : 42/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00056 วันท่ีรับรอง 6 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 5 มีนำคม 2564 
อยู่ในแผนการตรวจติดตาม 
กระบวนกำรผลติที่ได้รับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

73. บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 109 ซอยวัดบำงพลีใหญ่ใน ถนนบำงนำ-ตรำด หมู่ 12 ต ำบลบำงพลีใหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10540  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 21/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00053 วันท่ีรับรอง 30 ตุลำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 29 ตุลำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

74. บริษัท พอนด์ เคมีคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1/18 หมู่ 4 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณยี์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 6/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00062 วันท่ีรับรอง 11 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 ธันวำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  



   1.2 รูปแบบผง  
   1.3 รูปแบบเม็ด  

75. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 79 ถนนรำมอนิทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10220  
เลขท่ีใบอนุญำต : 139/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00012 วันท่ีรับรอง 15 กันยำยน 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 14 กันยำยน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   3.1 รูปแบบเม็ด  

76. บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 51 ถนนเลียบคลอง 7 (ธัญบุรี-ล ำลูกกำ) หมู่ 3 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณยี์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 7/2555  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00067 วันท่ีรับรอง 18 กุมภำพันธ์ 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 กุมภำพันธ์ 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.4 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

77. บริษัท พิคโก้ฟาร์มา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 205 ถนนโชคชัย 4 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 24/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00066 วันท่ีรับรอง 12 พฤศจิกำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 11 พฤศจิกำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  

78. บริษัท พี.พี.แลบอราตอร่ีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 31 ถนนรังสิต-นครนำยก หมู่ 1 ต ำบลรังสติ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12110  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 9/2526  
เลขที่หนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00071 วันท่ีรับรอง 13 ธันวำคม 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 ธันวำคม 2563 
อยู่ในแผนการตรวจติดตาม  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  



   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบผง  

79. บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 21/6 หมู่ 3 ต ำบลคลองพระอดุม อ ำเภอปำกเกรด็ จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณยี์ 11120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2551  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00064 วันท่ีรับรอง 4 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 3 กันยำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.5 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  

80. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 30/3 ซอยส ำรำญดีศรีตะปันย์ ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ 4 ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณยี์ 11120  
เลขท่ีใบอนุญำต : นบ 1/2531  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00025 วันท่ีรับรอง 21 สิงหำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 20 สิงหำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

81. บริษัท ฟาร์ม่า อินโนว่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1/38 ถนนเลียบคลองเจ็ด หมู่ 4 ต ำบลบึงค ำพรอ้ย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2549  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00011 วันท่ีรับรอง 23 กรกฎำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 กรกฎำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย 
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563) 

82. บริษัท ฟาร์มาแคร์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 114 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10520  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2531  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00057 วันท่ีรับรอง 11 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 ธันวำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  



1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  

83. บริษัท ฟาร์มาเทค จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 48 หมู่ 4 ต ำบลน้ ำพุ อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี รหสัไปรษณยี์ 70000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2548  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00007 วันท่ีรับรอง 13 กรกฎำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 กรกฎำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบผง  

84. บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอร่ีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 96/3 ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบรุี หมู่ 6 ต ำบลรำษฎร์นิยม อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 114/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00072 วันท่ีรับรอง 5 กุมภำพันธ์ 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 กุมภำพันธ์ 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด 

85. บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอร่ีส์ จ ากัด  (สาขา 3) 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 33 หมู่ที่ 2 ต ำบลรำษฎร์นิยม อ ำเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2562  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00017 วันท่ีรับรอง 5 กรกฎำคม 2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 กรกฎำคม 2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก 

86. บริษัท ฟาร์สเป็ค จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 13 ซอยนำคนิวำส 45 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2530  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00048 วันท่ีรับรอง 2 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 1 ธันวำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  



87. บริษัท ฟีฮาแล็บ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 39/8 หมู่ 8 ต ำบลรำษฎร์นิยม อ ำเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2554  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00052 วันท่ีรับรอง 14 มกรำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 13 มกรำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อกลุ่มเพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  

88. บริษัท โฟร์ต้ีทู สยามเมดิแคร์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 77/37 ซอยเสนำนิคม 1 ถนนพหลโยธิน หมู่ - แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10900  
เลขท่ีใบอนุญำต : 39/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-17-00021 วันท่ีรับรอง 23 มกรำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 มกรำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  

89. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 183 ซอยตรีมิตร ถนนพระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2545  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00025 วันท่ีรับรอง 13 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 12 พฤษภำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีกำรท ำให้ปรำศจำกเชื้อในขั้นตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบผง  
   2.2 รูปแบบเม็ด  

90. บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 216 หมู่ 6 ต ำบลสวนหลวง อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณยี์ 74110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00055 วันท่ีรับรอง 24 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 ธันวำคม 2565  



กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

91. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานมิลาโน 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 62, 74/1 ซอย ลำดพร้ำว 94 (ปัญจมติร) ถนนลำดพร้ำว หมู่ 9 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10310 
เลขท่ีใบอนุญำต : 9/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-15-00037 วันท่ีรับรอง 27 เมษษยน 2558 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 26 เมษำยน 2561  
สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.5 รูปแบบเม็ด 

92. บริษัท มิลลิเมด จ ากัด (สาขา)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 174 หมู่ 8 ต ำบลผำงำม อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย รหัสไปรษณีย์ 57210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2558  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00016 วันท่ีรับรอง 8 มีนำคม 2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 มีนำคม 2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบเม็ด 
   1.2 รูปแบบแคปซูลแข็ง 
   1.3 รูปแบบผง 
   1.4 รูปแบบอื่นๆ (ยำอม) 
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อกลุ่มฮอร์โมนเพศ  
   2.1 รูปแบบเม็ด  
3. เภสัชเคมภีัณฑ์ (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 27 - 28 ธันวำคม 2564) 
   3.1 เภสัชเคมีภณัฑ์กึ่งส ำเร็จรูป 
        3.1.1 Atorvastatin granules 
        3.1.2 Metformin hydrochloride granules 
        3.1.3 Glucosamine sulfate granules 
        3.1.4 Alumina, Magnesia and Simethicone granules 
        3.1.5 Doxazosin granules 
        3.1.6 Pioglitazone hydrochloride granules 
        3.1.7 Glipizide granules 
        3.1.8 Fexofenadine hydrochloride granules 
        3.1.9 Paracetamol, Chlorpheniramine maleate and Phenylephrine hydrochloride granules 
        3.1.10 Paracetamol and Orphenadrine citrate granules 



        3.1.11 Paracetamol granules 
        3.1.12 Calcium carbonate granules 
        3.1.13 Calcium with vitamin D granules 
        3.1.14 Calcium and vitamin D with minerals granules 

93. บริษัท มิลลิเมด จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 193 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 1 ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10290  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2544  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00071 วันท่ีรับรอง 13 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 12 พฤษภำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.2 รูปแบบของแข็ง  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบหมำกฝรั่ง  
   3.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.4 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.5 รูปแบบผง  
   3.6 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.7 รูปแบบเม็ด  

94. บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 179 หมู่ 8 ต ำบลผำงำม อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย รหัสไปรษณีย์ 57210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 9/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00053 วันท่ีรับรอง 23 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

95. บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี สถำนท่ีตั้ง 1 เลขท่ี 384 หมู่ที่ 4 ซอย 6, สถำนที่ตั้ง 2 เลขท่ี 515/1 หมู่ที่ 4 ซอย 8 ซอยนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนพัฒนำ 3 ต ำบล
แพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10280  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 1/2528  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00009 วันท่ีรับรอง 4 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 3 มิถุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (สถำนท่ีตั้ง 2)  
   1.2 รูปแบบแคปซูลอ่อน (สถำนท่ีตั้ง 1 และ 2)  



   1.3 รูปแบบผง (สถำนท่ีตั้ง 2)  
   1.4 รูปแบบเม็ด (สถำนท่ีตั้ง 2)  

96. บริษัท เมดิซีน โปรดักส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 77/11 ถนนเพชรเกษม หมู่ 4 ต ำบลท่ำต ำหนัก อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 159/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00034 วันท่ีรับรอง 24 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

97. บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 21/7 ถนนเลียบคลองสอง หมู่ 6 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12130  
เลขท่ีใบอนุญำต : 46/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00018 วันท่ีรับรอง 5 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 มีนำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :   
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง  

98. บริษัท แมคโครฟาร์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 89 ซอยพัฒนำกำร 20 แยก 4 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 104/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00037 วันท่ีรับรอง 21 สิงหำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 20 สิงหำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.4 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.5 รูปแบบผง  
   1.6 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.7 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  

99. บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 54/1 ถนนนวมินทร์ หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10240  



เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00076 วันท่ีรับรอง 12 กรกฎำคม 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 11 กรกฎำคม 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 3 เมษำยน 2561)  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำที่ไม่ใช่ปรำศจำกเชื้อในกลุ่มเซฟำโลสปอริน  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 26 เมษำยน 2562)  
   3.2 รูปแบบเม็ด (ได้รบักำรรบัรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 26 เมษำยน 2562)  

100. บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 197/1 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 1 ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณยี์ 10290  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2554  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00050 วันท่ีรับรอง 27 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 26 พฤศจิกำยน 2564                           
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ : :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์)  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก (ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ และสัตว์)  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน (ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนษุย์ และสตัว์)  
   1.4 รูปแบบผง (ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ และสัตว์)  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง (ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์)  
   1.6 รูปแบบเม็ด (ยำแผนปัจจบุนัส ำหรับมนุษย์) 

101. บริษัท มาซาแลบ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 52 ซอยท่ำข้ำม 14 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2532  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00009 วันท่ีรับรอง 1 ธันวำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 30 พฤศจิกำยน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบเม็ด 

102. มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 447 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์10400เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2533 
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

103. บริษัท ยาอินไทย จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 20/5 หมู่ 2 ต ำบลเพรำงำย อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2557  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00001 วันท่ีรับรอง 1 ตุลำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 30 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  



ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบผง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  

104. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงงาน ยาตราพระ 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวทิ 34 (สุภำงค์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 122/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-15-00024 วันท่ีรับรอง 9 กรกฎำคม 2558 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 6 มกรำคม 2561 
สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ : 
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  

105. บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 602 ซอยท่ำนผู้หญิง ถนนเทพำรักษ์ หมู่ 3 ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณยี์ 10270  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 18/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00047 วันท่ีรับรอง 27 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 26 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.6 รูปแบบเม็ด  

106. บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 249 หมู่ 1 ต ำบลโคกไทย อ ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปรำจีนบรุี รหสัไปรษณีย์ 25190  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00027 วันท่ีรับรอง 30 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 29 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของแข็ง  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  



   2.1 รูปแบบแคปซลูแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบผง  

107. บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 87 ซอยสลักภณัฑ์ ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย หมู่ 3 ต ำบลพระประแดง อ ำเภอส ำโรงกลำง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10130  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 22/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00067 วันท่ีรับรอง 30 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 29 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบเม็ด  

108. บริษัท ยูนีซัน จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 39 หมู่ 4 ต ำบลคลองอุดมชลจร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหสัไปรษณีย์ 24000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 112/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00044 วันท่ีรับรอง 19 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 18 กุมภำพันธ์ 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑเ์ท่ำนี้น  
   2.1 แบ่งบรรจุทุติยภูมิ (กลุ่มฮอร์โมนเพศ รูปแบบเม็ด)  

109. บริษัท ยูเมด้า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 26/18-21 ซอยอยู่เย็น ถนนรำมอินทรำ หมู่ 9 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10220  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2542  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00026 วันท่ีรับรอง 18 มีนำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 มีนำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  



        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.4 รูปแบบผง  
   3.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.6 รูปแบบเม็ด  

110. บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 90, 90/1 หมู่ 4 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย ์12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2560  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00068 วันท่ีรับรอง 25 พฤษภำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 24 พฤษภำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบกึ่งแข็ง (ได้รบักำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่ วันท่ี 5 ตุลำคม 2563) 
        1.1.2 รูปแบบของเหลวประมำตรน้อย (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลำคม 2563) 
        1.1.3 รูปแบบของแข็ง (ได้รับกำรรบัรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันท่ี 5 ตุลำคม 2563) 
2. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย 
        2.1.1 รูปแบบของเหลวประมำตรน้อย (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลำคม 2563) 
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซลิลิน  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   4.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        4.1.1 รูปแบบของแข็ง  
5. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   5.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        5.1.1 รูปแบบของเหลวประมำตรน้อย (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลำคม 2563)  
6. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   6.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนำยน 2564) 
   6.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนำยน 2564)  
   6.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันท่ี 14 มิถุนำยน 2564)  
   6.4 รูปแบบผง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันท่ี 5 ตุลำคม 2563) 
   6.5 รูปแบบกึ่งแข็ง (ได้รับกำรรบัรองเพิ่มเตมิตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลำคม 2563)  
   6.6 รูปแบบเม็ด (ได้รบักำรรบัรองเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลำคม 2563) 
7. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   7.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   7.2 รูปแบบผง  
   7.3 รูปแบบเม็ด 
8. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   8.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   8.2 รูปแบบผง  



111. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน หมู่ 20 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 70/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00040 วันท่ีรับรอง 28 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 27 พฤษภำคม 2565  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

112. บริษัท เยาวราช จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1055/4 ซอยเยำวรำช ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 157/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00069 วันท่ีรับรอง 26 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 มีนำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  

113. บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร่ิง ประเทศไทย จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 65 ถนนลำดกระบัง-บำงพลี หมู่ 12 ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10540  
เลขท่ีใบอนุญำต : 20/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00068 วันท่ีรับรอง 21 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 20 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที ่20 พฤษภาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก 
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน 
   1.3 รูปแบบเม็ด  
   1.4 รูปแบบอื่นๆ (ยำอม)  

114. โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 63/14 หมู่ 3 ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18260  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2561  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00009 วันท่ีรับรอง 13 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับกำรท ำวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3 :  
1. ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน  
        1.1.1 วัคซีน  



                1.1.1.1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือตำย 3 สำยพันธ์ุ 
                1.1.1.2 Inactivated NDV LaSota-based COVID-19 vaccine; NDV-HXP-S (ได้รับการรับรองเพิ่มเตมิวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

115. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด าริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 906/906 หมู่ 1 ต ำบลพลูตำหลวง อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหสัไปรษณยี์ 20180 
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2564  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

116. บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอร่ีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 114 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10400  
เลขท่ีใบอนุญำต : 19/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00004 วันท่ีรับรอง 14 มกรำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 13 มกรำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

117. บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขที ่309 ซอยนิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 6 ซี ถนนสุขุมวิท หมู่ 4 ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10280  
เลขท่ีใบอนุญำต : สป 2/2532  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00006 วันท่ีรับรอง 18 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที ่17 มิถุนายน 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   1.1 อีริโทรมัยซิน เบส  
   1.2 อีริโทรมัยซิน สเตียเรท  
   1.3 อีริโทรมัยซิน เอสโตเลท  
   1.4 อีริโทรมัยซิน เอททิลซัคซเินท  
   1.5 ไพรำซินำไมด์  
   1.6 ไรแฟมพิซิน  
   1.7 อีแทมบิวทอล ไฮโดรคลอไรด์  

118. ห้างหุ้นส่วนจัด ห้างขายยาลี้บ้วนซัว (ตราตกเบ็ด)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 49/50 ซอยนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขมุวิท หมู่ 5 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบรุี รหสัไปรษณีย์ 20230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 60/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00022 วันท่ีรับรอง 23 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบเม็ด  



119. บริษัท ยาลี้บ้วนซัวดิสเปนซาร่ี (ห้างเก่า) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 38/1 ซอยวัดชัยมงคล ถนนบ้ำนแพ้ว-พระประโทน หมู่ 11 ต ำบลหลักสำม อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร รหัสไปรษณีย์ 74120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2558  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00058 วันท่ีรับรอง 21 มกรำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 20 มกรำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบเม็ด  

120. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 922 ซอยสุขุมวทิ 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
เลขท่ีใบอนุญำต : 92/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00068 วันท่ีรับรอง 11 ธันวำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 ธันวำคม 2564                                   
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.4 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.5 รูปแบบผง  
   1.6 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.7 รูปแบบเหน็บ  
   1.8 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบผง  
   2.2 รูปแบบเม็ด  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบผง  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   4.1 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
   4.2 รูปแบบเม็ด  

121. บริษัท แลชแมน จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1873 ซอยสุขุมวิท 107 ถนนสุขุมวิท หมู่ 2 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10270 
เลขท่ีใบอนุญำต : สป 1/2527  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-16-00015 วันท่ีรับรอง 30 ธันวำคม 2558 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 27 เมษำยน 2561 
สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : 
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ ยำท่ัวไป  
    1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
    1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
    1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
    1.4 รูปแบบผง  
    1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  



    1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ ยำกลุ่มเพนนิซลิลิน  
    2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
    2.2 รูปแบบผง  
    2.3 รูปแบบเม็ด 

122. บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 3005 ซอยสุขุมวิท 70 ถนนสุขุมวิท หมู่ 1 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10270 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2562  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

123. บริษัท วิทยาศรม จ ากัด สาขา 2  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 46 ซอย 69 (สำลีนิมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 94/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00002 วันท่ีรับรอง 12 มีนำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 11 มีนำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
2. แบ่งบรรจุเภสัชเคมภีัณฑ์  
   2.1 แบ่งบรรจุแบบปฐมภูมิ  
        2.1.1 รูปแบบผง  

124. บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอร่ี จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 182 ถนนเพชรเกษม หมู่ 14 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2530  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00033 วันท่ีรับรอง 24 เมษำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 เมษำยน 2565  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

125. บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 222 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 142/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00016 วันท่ีรับรอง 22 สิงหำคม 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 21 สิงหำคม 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวธิีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  



   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

126. บริษัท เวสโกฟาร์มาชูติคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 21/2 ซอยเฉลมิสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
เลขท่ีใบอนุญำต : 45/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00035 วันท่ีรับรอง 5 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.3 รูปแบบผง  
   3.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.5 รูปแบบเม็ด  
   3.6 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์ 

127. สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10330  
เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2545  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00062 วันท่ีรับรอง 24 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 23 กันยำยน 2564                                  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1 ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเลือดมนษุย์  
        1.1.1 Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG)  
        1.1.2 Human Rabies Immunoglobulin (HRIG)  

128. ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑจ์ากพลาสมา สภากาชาดไทย  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 หมู่ 4 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบุรี รหสัไปรษณีย์ 20110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2558  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00071 วันท่ีรับรอง 23 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลติโดยวิธีกำรท ำให้ปรำศขำกเชื้อในขั้นตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำชีววัตถ ุ 



   2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเลือดของมนุษย์  
        2.1.1 Human coagulation factor VIII 250 IU, 500 IU  
        2.1.2 Human albumin 20%  
        2.1.3 Human Normal Immunoglobulin fo IV Administration  

129. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 9/9 อำคำรผลติเภสัชภัณฑ์รังสี หมู่ 7 ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก รหัสไปรษณีย์ 26120 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2565  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

130. สภากาชาดไทย สถานเสาวภา  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1871 ถนนพระรำม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10330  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2542  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00049 วันท่ีรับรอง 23 กันยำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 22 กันยำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำชีววัตถ ุ 
   2.1ผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับระบบภูมคิุ้มกัน  
        2.1.1 วัคซีน  
               2.1.1.1 วัคซีนบีซีจี ชนิดแห้ง พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.1.2 ทีอำร์ซีเอส สปีด้ำ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
        2.1.2 เซรุ่ม  
               2.1.2.1 เซรุ่มแก้พิษงูสำมเหลี่ยม พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรบัละลำย  
               2.1.2.2 เซรุ่มแก้พิษงูเห่ำ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.3 เซรุ่มแก้พิษงูจงอำง พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.4 เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหำงไหม้ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.5 เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.6 เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซำ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.7 เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลำ พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรบัละลำย  
               2.1.2.8 เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรบัละลำย  
               2.1.2.9 เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสำท พร้อมด้วยน้ ำยำส ำหรับละลำย  
               2.1.2.10 เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  

131. บริษัท สมจิตต์โอสถ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 71 หมู่ 3 ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 11140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2561  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00008 วันท่ีรับรอง 9 กันยำยน 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 8 กันยำยน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ 
   1.1 รูปแบบผง 
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง 



132. บริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 99 หมู่ 4 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11140  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2556  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00005 วันท่ีรับรอง 8 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ และยำแผนปัจจุบันส ำหรับกำรท ำวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3 :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำชีววัตถ ุ 
   2.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน  
        2.1.1 วัคซีน  
               2.1.1.1 COVID-19 (COVID-19 Vaccine; Adenoviral vector)  (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมวันท่ี 2 มีนำคม 2564) 
        2.1.2 อื่นๆ  
               2.1.2.1 Epoetin Alfa  
               2.1.2.2 Filgrastim  
2.2 สำรสกัดจำกมนุษย์หรือสตัว์  
        2.2.1 Enoxaparin  
3. เภสัชชีววัตถุ  
   3.1 PEG-Filgrastrim  
   3.2 Filgrastrim  
4. กระบวนกำรผลิตอื่นๆ  
   4.1 ยำแผนปัจจุบันส ำหรับกำรท ำวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1, 2, 3  
        4.1.1 ยำชีววัตถ ุ 
               4.1.1.1 ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้กัน - อื่นๆ  
                        4.1.1.1.1 PEG-Filgrastrim  
                        4.1.1.1.2 Epoetin (Erythropoietin) Alfa (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 9 กันยำยน 2563) 
               4.1.1.2 สำรสกัดจำกมนุษย์หรือสตัว์  
                        4.1.1.2.1 Heparin  
                        4.1.1.2.2 Enoxaparin  
               4.1.1.3 อื่นๆ  
                        4.1.1.3.1 protein peptide (Octreotide)  

133. บริษัท สยามไบโอไซแอนซ์ จ ากัด (ส่วนการผลิตชีวเภสชัภัณฑ์ด้วยเซลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 99 ถนนไทรนอ้ย-วัดต้นเชือก (นบ.5014) หมู่ 4 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140  
เลขท่ีใบอนุญำต : กท 5/2563  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00006 วันท่ีรับรอง 31 สิงหำคม 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 30 สิงหำคม 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย:์  
1. ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภมูิคุ้มกัน 
        1.1.1 วัคซีน 
                1.1.1.1 COVID-19 (COVID-19 Vaccine; Adenoviral vector) (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมวันท่ี 2 มีนำคม 2564)  



2. เภสัชชีววัตถุ  
   2.1 Epoetin alpha (Erythropoietin Alfa) 

134. บริษัท สยามเภสัช จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 123 ซอยโชคชัยร่วมมติร ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10900 และ 9 ซอยโชคชัยร่วมมติร 
3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
เลขท่ีใบอนุญำต : 123/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00047 วันท่ีรับรอง 19 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 18 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบไลโอฟิไลซ์  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.3 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซลิลิน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่คำบำพแีนม  
   4.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        4.1.1 รูปแบบของแข็ง  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   5.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   5.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   5.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   5.1 รูปแบบผง  
   5.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   5.6 รูปแบบเม็ด  
6. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   6.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   6.2 รูปแบบผง  
   6.3 รูปแบบเม็ด  
7. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   7.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   7.2 รูปแบบผง  
   7.3 รูปแบบเม็ด  

135. บริษัท สหการโอสถ (1996) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 208 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10510  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2539  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00046 วันท่ีรับรอง 20 กุมภำพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 19 กุมภำพันธ์ 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 



กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

136. บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 30/333 หมู่ 1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร รหัสไปรษณีย์ 74000  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00066 วันท่ีรับรอง 25 กุมภำพันธ์ 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 กุมภำพันธ์ 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  

137. บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 2601 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
เลขท่ีใบอนุญำต : 149/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00060 วันท่ีรับรอง 18 พฤศจิกำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 17 พฤศจิกำยน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.5 รูปแบบเหน็บ  
   2.6 รูปแบบเม็ด  



138. บริษัท แสงไทยก าปะนี จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 68 หมู่ 6 ต ำบล บ้ำนระกำศ อ ำเภอ บำงบ่อ จังหวัด สมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย ์10560  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2563  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง -  
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

139. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพงษ์เภสัช  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 30 ซอยเฉลิมสขุ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
เลขท่ีใบอนุญำต : 47/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-22-00002 วันท่ีรับรอง 31 สิงหำคม 2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 30 สิงหำคม 2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์:  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน 

140. บริษัท แสงไทยก าปะนี จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 148/5 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 79/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00035 วันท่ีรับรอง 11 มีนำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 10 มีนำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีกำรท ำให้ปรำศจำกเชื้อในขั้นตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบกึ่งแข็ง  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบกึ่งแข็ง  

141. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 906 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10210 
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2562  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

142. บริษัท ศิริบัญชา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 50/4 ซอยศิริบญัชำ ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย หมู่ 7 ต ำบลไทรน้อย อ ำเภอไทรน้อย นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 137/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00017 วันท่ีรับรอง 8 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบกึ่งแข็ง  

143. ศูนย์ผลิตยามหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 6 อำคำรปฏิบตัิกำรควบคมุและประเมินคณุภำพ ทำงเภสัชศำสตร์และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี คณะเภสัชศำสตร์ ถนนรำชมรรคำใน ต ำบล
พระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 



เลขท่ีใบอนุญำต : 5/2564  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

144. บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 655 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10310  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00002 วันท่ีรับรอง 15 ตุลำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 14 ตุลำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎำคม 2563) 
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎำคม 2563)  
2. ยำปรำศำกเชื้อในกลุ่มฮอรโ์มรเพศ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎำคม 2563)  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.4รูปแบบผง  
   3.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.6 รูปแบบเหน็บ  
   3.7 รูปแบบเม็ด  
4. ยำที่ไม่ใช่ปรำศจำกเชื้อในกลุ่มฮอร์โมนเพศ  
   4.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎำคม 2563)  
   4.2 รูปแบบเม็ด (ได้รบักำรรบัรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎำคม 2563) 

145. องค์การเภสัชกรรม  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 138 ถนนรังสิต-นครนำยก หมู่ 4 ต ำบลบึงสนั่น อ ำเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2552  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00007 วันท่ีรับรอง 8 กรกฎำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 กรกฎำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบัน ส ำหรับมนุษย์ :  
1 ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบเม็ด  
2. เภสัชเคมภีัณฑ์  
   2.1 ดีเฟอริโพรน  

146. องค์การเภสัชกรรม  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 75/1 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10400  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2541  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00029 วันท่ีรับรอง 27 พฤษภำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 26 พฤษภำคม 2565  



หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่คำร์บำพีแนม  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   3.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   3.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   3.3 รูปแบบผง  
   3.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   3.5 รูปแบบเม็ด  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   4.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
5. ยำชีววัตถ ุ 
   5.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภมูิคุ้มกัน  
        5.1.1 อิมมูโนโกลบูลิน (เตตำนัสแอนติท็อกซิน)  

147. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 241 ซอยนิคมอุตสำหกรรมแปลงยำว(เกตเวย์ซิตี)้ หมู่ 7 ต ำบลหัวส ำโรง อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24190  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2544  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00027 วันท่ีรับรอง 17 กุมภำพันธ์ 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 16 กุมภำพันธ์ 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย/์ ยำแผนปัจจุบันส ำหรับท ำกำรวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1,2,3 :  
1. ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภมูิคุ้มกัน  
        1.1.1 วัคซีน  
               1.1.1.1 วีโร เรบีส์ วัคซีน  
               1.1.1.2 วัคซีนป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่  
               1.1.1.3 วัคซีนป้องกันโรคไขส้มองอักเสบ เจอี (รวมถึงกำรผลิตส ำหรับท ำกำรวิจัยทำงคลนิิกในมนุษย์ ระยะที่ 3)  

148. องค์การเภสัชกรรม สาขาพระราชวังสนามจันทร์ 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 6 ถนนรำชมรรคำใน ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณยี์ 73000 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2552  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00061 วันท่ีรับรอง 23 พฤษภำคม 2560 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 22 พฤษภำคม 2563  
อยูใ่นแผนการตรวจติดตาม 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย/์ ยำแผนปัจจุบันส ำหรับท ำกำรวิจัยทำงคลินิกในมนุษย์ ระยะที่ 1,2,3 :  
1. ยำชีววัตถ ุ 
   1.1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบภมูิคุ้มกัน  
        1.1.1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลชนิดเชื้อตำย 3 สำยพันธ์ (ผลิตภัณฑร์ะหว่ำงผลติ เท่ำนั้น) 

149. บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 272 ซอยพัฒนำสุข ถนนเทพำรักษ์ หมู่ 1 ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมทุรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10270  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 10/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00018 วันท่ีรับรอง 18 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 17 มิถุนำยน 2564  



หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

150. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงงานผลิตยา อันอันโอสถ  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 7/36 ซอยเลิศพัฒนำใต้ ถนนจอมทอง หมู่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 134/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00014 วันท่ีรับรอง 16 มกรำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 มกรำคม 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  

151. บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 116/99 ซอยเป็นสุข ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10250  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2530  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00001 วันท่ีรับรอง 9 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 8 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  

152. บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 76 ถนนศำลำยำ-บำงภำษี หมู่ 10 ต ำบลนรำภิรมย์ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130  
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2547  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00061 วันท่ีรับรอง 22 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 21 พฤษภำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลำคม 2562)  
   1.3 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  



   2.2 รูปแบบผง  
   2.3 รูปแบบเม็ด  

153. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด (มหาชน) 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 89 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ 2 ถนน โรจนะ หมู่ 1 ต ำบลบ้ำนช้ำง อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์ 13210 
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2564  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00051 วันท่ีรับรอง 10 กรกฎำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 9 กรกฎำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย 
2.ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลเข็ง  
   2.2 รูปแบบเม็ด 

154. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเค้ิล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด สาขา 1  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 123/16-18 หมู่ 2 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10570  
เลขท่ีใบอนุญำต : 6/2556  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00013 วันท่ีรับรอง 25 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 กันยำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์  
   1.1 แบ่งบรรจุแบบทุติยภูมิ  
        1.1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
        1.1.2 รูปแบบเม็ด  
        1.1.3 รูปแบบอื่นๆ (ยำสูดดม)  

155. บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเค้ิล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 1899 ซอยศิริสยำม ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10900  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2541  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00020 วันท่ีรับรอง 10 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 9 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 9 มิถนุายน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบกึ่งแข็ง  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.5 รูปแบบเม็ด  
   2.6 รูปแบบอื่นๆ (ยำสูดดม)  



3. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑ์  
   3.1 แบ่งบรรจุปฐมภูมิ  
        3.1.1 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
   3.2 แบ่งบรรจุทุติยภูมิ  
        3.2.1 ยำชีววัตถุ (Tacrolimus Injection)  

156. บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 2,4 ซอยอนำมยังำมเจรญิ 24 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรงุเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2536  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00052 วันท่ีรับรอง 5 มิถุนำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 4 มิถุนำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบเม็ด  
   1.6 รูปแบบอื่นๆ (ยำเตรียมแอโรโซลส ำหรับสดูดมแบบก ำหนดขนำกกำรใช้)  

157. บริษัท อีออนเมด จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 72/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 5 ต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม รหสัไปรษณีย์ 73110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2553  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : -  วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง -  
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

158. โรงงานบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 557 ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 12/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00056 วันท่ีรับรอง 13 มีนำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 มีนำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์:  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.2 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   2.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        2.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

159. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 95 ซอยคลองมะเดื่อ 13 หมู่ 4 ต ำบลคลองมะเดือ่ อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณีย์ 74110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2558  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00036 วันท่ีรับรอง 2 ธันวำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 1 ธันวำคม 2565  



กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  

160. บริษัท เอฟ.อี.ฟาร์ม่า จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 40/1 ซอยสมำนมิตร ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10250 
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2542 
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00074 วันท่ีรับรอง 25 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก 
   1.2 รูปแบบผง 
   1.3 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์ 

161. บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 199 ถนนติวำนนท์ หมู่ 5 ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี รหัสไปรษณยี์ 12000  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 4/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00050 วันท่ีรับรอง 13 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 12 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.3 รูปแบบผง  
   1.4 รูปแบบเม็ด  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบผง  

162. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอร่ีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 203 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 1 ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10290  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 14/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-21-00004 วันท่ีรับรอง 8 มิถุนำยน 2563 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 7 มิถุนำยน 2566  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ และยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563)  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   1.4 รูปแบบผง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 



   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง (ได้รับกำรรบัรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   1.6 รูปแบบเม็ด  (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   1.7 รูปแบบสำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสตัว์ (ไดร้ับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเตมิตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   2.2 รูปแบบผง (ได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
   2.3 รูปแบบเม็ด (ได้รบักำรรบัรองเพิ่มเติมตั้งแต่วันท่ี 21 กันยำยน 2563) 
3. รูปแบบเม็ด  
   3.1 รูปแบบเม็ด 

163. บริษัท เอเบ้ิล เมดิคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 111 หมู่ 9 ต ำบลหนองซอน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม รหสัไปรษณยี์ 44160  
เลขท่ีใบอนุญำต : 7/2559  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00026 วันท่ีรับรอง 16 ตุลำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 15 ตุลำคม 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.2 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  

164. บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 41 ถนนสุขุมวิท ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10270  
เลขท่ีใบอนุญำต : จ. 15/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00027 วันท่ีรับรอง 3 กันยำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 2 กันยำยน 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออายุ โดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.3 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่คำร์บำพีเน็ม  
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   4.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   4.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  



   4.3 รูปแบบผง  
   4.4 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   4.5 รูปแบบเม็ด  
   4.6 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เพนนิซิลลิน  
   5.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   5.2 รูปแบบผง  
   5.3 รูปแบบเม็ด  
   5.4 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  
6. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   6.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   6.2 รูปแบบผง  

165. บริษัท อเมริกันบริติช จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 400 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย หมู่ 3 ต ำบลบำงโปรง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณีย์ 10290 
เลขท่ีใบอนุญำต : 50/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-15-00003 วันท่ีรับรอง 9 มกรำคม 2557 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 8 มกรำคม 2560 
สิ้นสุดการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และอยู่ในแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบเม็ด 

166. บริษัท แอคติเจน จ ากัด 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 55/58 หมู่ 3 ต ำบลนำดี อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร รหสัไปรษณยี์ 74000 
เลขท่ีใบอนุญำต : 2/2564  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

167. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 50 หมู่ 3 ต ำบลบึงค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12150 
เลขท่ีใบอนุญำต : 3/2561  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : - วันท่ีรับรอง - วันสิ้นสุดกำรรับรอง - 
อยู่ในแผนการตรวจประเมิน 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง : - 

168. บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 16/17 ถนนบ้ำนหว้ำ-ภำชี หมู่ 4 ต ำบลอุทัย อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหัสไปรษณีย์ 13210  
เลขท่ีใบอนุญำต : 8/2555  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00054 วันท่ีรับรอง 20 พฤศจิกำยน 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 19 พฤศจิกำยน 2564 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการต่ออาย ุโดยวิธีการประเมินแบบ Desktop Inspection จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  



   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

169. บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 164 ซอยนิคมอุตสำหกรรมเทพำรักษ์ ถนนเทพำรักษ์ หมู่ 16 ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 
10540  
เลขท่ีใบอนุญำต : สป 1/2536  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00042 วันท่ีรับรอง 10 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 9 มิถุนำยน 2565 
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบผง  

170. บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 111 หมู่ 7 ต ำบลบำงพลีน้อย อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร รหสัไปรษณยี์ 10560  
เลขท่ีใบอนุญำต : 128/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00044 วันท่ีรับรอง 19 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 18 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
        1.1.2 รูปแบบของแข็ง  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบกึ่งแข็ง  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.6 รูปแบบเม็ด  

171. บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 6 ถนนล ำลูกกำ หมู่ 2 ต ำบลบึงคอไห อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี รหสัไปรษณีย์ 12150  
เลขท่ีใบอนุญำต : 4/2547  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00005 วันท่ีรับรอง 25 มิถุนำยน 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 24 มิถุนำยน 2565  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสตัว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบผง  

172. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 602 ซอยพำนิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณยี์ 10110  
เลขท่ีใบอนุญำต : 103/2526  



เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-18-00054 วันท่ีรับรอง 26 มิถุนำยน 2560 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 มิถุนำยน 2563  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   2.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        2.1.1 รูปแบบของแข็ง  
3. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่คำบำพแีนม  
   3.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        3.1.1 รูปแบบของแข็ง  
4. ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   4.1 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        4.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
5. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   5.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   5.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   5.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   5.4 รูปแบบผง  
   5.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   5.6 รูปแบบเม็ด  
6. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่เซฟำโลสปอริน  
   6.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  

173. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 166 ถนนอุดมสรยุทธ หมู่ 16 ต ำบลบำงกระสั้น อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รหสัไปรษณยี์ 13160  
เลขท่ีใบอนุญำต : 108/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00021 วันท่ีรับรอง 5 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 4 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 ผลิตโดยเทคนิคปรำศจำกเช้ือ  
        1.1.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.1.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
   1.2 ผลิตโดยวิธีท ำให้ปรำศจำกเช้ือในข้ันตอนสุดท้ำย  
        1.2.1 รูปแบบของเหลวปริมำตรมำก  
        1.2.2 รูปแบบของเหลวปริมำตรน้อย  
2. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   2.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   2.4 รูปแบบผง  
   2.5 รูปแบบพ่น  



   2.6 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   2.7 รูปแบบเม็ด  
   2.8 สำรผสมล่วงหน้ำส ำหรับสัตว์  
3. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อในกลุม่ฮอรโ์มนเพศ  
   3.1 รูปแบบแคปซูลอ่อน  
4. แบ่งบรรจุผลิตภณัฑเ์ท่ำนั้น  
   4.1 แบ่งบรรจุแบบปฐมภูมิ  
        4.1.1 รูปแบบเม็ด  
   4.2 แบ่งบรรจุแบบทุติยภูมิ  
        4.2.1 รูปแบบแคปซูลแช็ง  
        4.2.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
        4.2.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
        4.2.4 รูปแบบเม็ด  
5.เภสัชเคมีภณัฑ์  
   5.1 Benzocaine Paste 5%  

174. บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน)  
สถำนท่ีตั้ง : เลขที ่348 ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะป ิกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10240  
เลขท่ีใบอนุญำต : 17/2526  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-19-00017 วันท่ีรับรอง 10 พฤษภำคม 2561 วันสิ้นสุดกำรรบัรอง 9 พฤษภำคม 2564  
หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ได้รับการขยายอายุ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.2 รูปแบบผง  

175. บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : เลขท่ี 600/9 ซอยสวนอุตสำหกรรมศรีรำชำ ถนนสุขำภบิำล 8 หมู่ 11 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัดชลบรุี รหัสไปรษณีย์ 20230  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2531  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-20-00038 วันท่ีรับรอง 26 สิงหำคม 2562 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 25 สิงหำคม 2565  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง  
   1.2 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยนอก  
   1.3 รูปแบบของเหลวส ำหรับใช้ภำยใน  
   1.4 รูปแบบผง  
   1.5 รูปแบบกึ่งแข็ง  
   1.6 รูปแบบเม็ด  

176. บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จ ากัด  
สถำนท่ีตั้ง : 537/2 ซอยเบญจมติร ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120  
เลขท่ีใบอนุญำต : 1/2546  
เลขท่ีหนังสือรับรอง GMP : 1-2-07-17-22-00001 วันท่ีรับรอง 27 กันยำยน 2564 วันสิ้นสุดกำรรับรอง 26 กันยำยน 2567  
กระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำรรับรอง :  
ยำแผนปัจจุบันส ำหรับมนุษย์, ยำแผนปัจจุบันส ำหรับสัตว์ :  
1. ยำที่ไม่ใช่ยำปรำศจำกเชื้อ  
   1.1 รูปแบบแคปซูลแข็ง 



 
 

  


