
  TGL-24-R1-11 

  

  

  

 

   

 

 
 
 

 
โครงการฉลากเขียว 

 

 

 
 
 

ขอกําหนดฉลากเขียวสาํหรับ 
ผลิตภัณฑสบู 

(Soaps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



TGL-24-R1-11 
 

 2 

 
 

 
 
 

 
โครงการฉลากเขียว 

 

 

 
 

ขอกําหนดฉลากเขียวสาํหรับ 
ผลิตภัณฑสบู 

(Soaps) 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 
อนุมัติ 

28  มกราคม  2554 

 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



TGL-24-R1-11 
 

 3 

 
ฉลากเขียว (Green label หรือ eco-label) 

 
 “ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

นอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการ
บริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะ
ยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและ
การบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตางๆ มากกวา 20 ประเทศไดมี
การจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่ มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทาง
สิ่งแวดลอมที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 
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• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 

 

ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. สารซักฟอก 11. กอกนํ้าและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 
13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักนํ้าและซักแหง 
19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 
34. โทรศัพทมือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. เครื่องพิมพ 39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และ 
     อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา 45.หมึกพิมพ 

46. หมึกพิมพ 47. ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48. ซีเมนตบอรด 

 

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและ

ความเสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เปนทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไมหมุนเวยีน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมให
มีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพ
กลับมาใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือ

ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะ
สมัครขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสาร
ตางๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดเพื่อย่ืนขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมใน
การสมัคร 1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือ
ผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลาก
เขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 
 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  

หรือ 0 Hwww.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 25 
โครงการฉลากเขียว 

ผลิตภัณฑสบู 
 

ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 
 

นายวันชัย  ศรีวิบลูย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 กระทรวงสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการเทคนคิ 
 

นางหรรษา  ไชยวานิช กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
นางนวพร  อนันตสินกุล 

 
นางสาวสมจิตต  บวรวัฒนาโสภณ กรมวิทยาศาสตรบริการ  

นางสาวขนิษฐ  พานชูวงศ  
 
นางสุภัทรา  อดิสร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 
นายชานัน ติรณะรัต กรมควบคุมมลพิษ 
 นางสาววลัภา  จุฬารัตน 
 
นายผาไท   จุลสุข กรมอนามัย  

 
นางสุรางค  ฉัตรดํารงมงคล บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

นายชนะชัย  วรรณประเสรฐิ  
 

นางเพ็ญศรี  เทพคุณหนิมิตต  บริษัท ยูนลิีเวอรไทย โฮลด้ิง จํากัด 

 
นางกรองทอง  รัทยานนท บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 

นางสาววรศิรา  มากวงศ  
 

นางโชติรส มูลวงศ บริษัท คาโอ  อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
นางสุธัญญา  แสงเมือง      
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อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
นางสาวเหมือนจิตต วเิชษฐะพงศ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย     
นางสาวอรอุมา  พิสิทธิ์ศักดิ ์   
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑสบู  
TGL-24-R1-11 

จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 25 
โครงการฉลากเขียว 

 

 

1. เหตุผล 
 

สบู เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชในชีวิตประจําวัน  สวนประกอบบางชนิดของสบูไม
สามารถยอยสลายทางชีวภาพหรือยอยสลายไดยาก ทําใหเกิดการสะสมตกคางใน
สิ่งแวดลอม และเม่ือถูกชําระลางและปลอยลงสูแหลงน้ํา    อาจกอใหเกิดอันตรายและการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหลงน้ํา  ซึ่งอาจกระทบกับสิ่งมีชีวิตได 
 
ดังนั้น สบูที่ไดรับฉลากเขียวตองสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดดีในธรรมชาติ  และหาม
ใชสารเคมีบางชนิดที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนสนับสนุนใหใชบรรจุภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือสามารถนํากลับมาแปรรูปใชใหมได และลดการปนเปอน
ของสารเคมีในธรรมชาติ  ตลอดจนลดภาระในการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้น 
 

2. ขอบเขต 
 

ผลิตภัณฑสบู ในที่นี้หมายถึง สบูถตูัว (toilet soap) สําหรับใชขจัดสิ่งสกปรกออกจาก
ผิวหนัง ไดแก สบูกอน (bar soap) และสบูเหลว (liquid soap) ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑสบูอ่ืนๆ เชน สบูยา สบูซักลาง เปนตน 

 
3. บทนิยาม 

 
สบู หมายถึง  สบูกอน และสบูเหลว  
 
สบูกอน หมายถึง  สบูซึ่งเปนเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมหรือเกลือแอมโมเนียม
หรือเกลือแอมีน ของกรดไขมันของน้ํามัน หรือไขมันจากพืช และ/หรือสัตว ใชสําหรับขจัด
สิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง  
 
สบูเหลว หมายถึง ผลิตภัณฑของเหลวที่มีสารลดแรงตึงผิวสังเคราะหเปนองคประกอบ
สําคัญเพ่ือใชขจัดสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง 
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4. ขอกําหนดทั่วไป 
 
4.1 ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มีผลการทดสอบที่

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังระบุในตารางที่ 1 
หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

 

ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

ที่ มาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน 
1  มอก. 1403 สบูเหลว 
2 มอก. 29 สบูถูตัว 

 
4.2 ในกระบวนการผลิต การขนสงและการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 
 
5. ขอกําหนดพิเศษ 

5.1  ผูผลิตหรือนําเขาเพื่อขายตองขอจดแจงเกี่ยวกับการผลิตและการนําเขาใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  

5.1.1 ตองไมมีวัตถุที่หามใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงออกตามความใน
มาตรา 5(4) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535   

5.1.2 ลักษณะของสบูที่หามผลิต/นําเขาเพื่อขาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งออกตามความในมาตรา  5(3) แหง  พระราชบัญญัติ 
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  

5.1.3 วัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตสบูตองเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งออกตามความในมาตรา  5(5) แหง  พระราชบัญญัติ 
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ไดแก  
- สี  
- วัตถุกันเสีย 
- สารปองกันแสงแดด 
- สารที่อาจใชเปนสวนผสม (น้ําหอม)  

5.1.4 ขอความอันจําเปนที่ตองแสดงบนฉลากผลิตภัณฑสบู ตองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการเครื่องสําอาง ซึ่งออกตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แหง 
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  
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5.2  สารที่อนุญาตใหมีได ตองเปนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา 5(4) แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535  เร่ืองกําหนดวัตถุที่
หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม  

         ยกเวน  
5.2.1  ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) ไมเกินรอยละ 0.01  
5.2.2  alkylphenolethoxylate (APEO) ไมเกินรอยละ 0.01 
5.2.3  butylhydroxytoluene (BHT) ไมเกินรอยละ 0.01 

5.3 สารลดแรงตึงผิวตองยอยสลายทางชีวภาพไดไมนอยกวารอยละ 95 

5.4 น้ําหอมที่ใชตองอยูภายใตขอกําหนดของ International Fragrance Association’s 
(IFRA) guidelines 

5.5 บรรจุภัณฑ 
5.5.1 หมึก สี เม็ดสี (pigment) หรือ สารเติมแตง (additive) อ่ืนๆ ที่ใชพิมพบน

บรรจุภัณฑ มีสวนผสมของโลหะหนกั (คํานวณเปนตะกั่ว) ตอสีที่เปนนํ้าหนัก
แหง (dry basis) ไดไมเกิน 100 ppm  

5.5.2  กรณีบรรจุภัณฑพลาสติก 
− บรรจุภัณฑพลาสติกตองมีสัญลักษณบงบอกประเภทพลาสติก  

สัญลักษณที่ ใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สัญลักษณสําหรับพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ 
ISO 1043 หรือ ISO 11469  

  5.5.3 กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ  
− ตองทําจากเยื่อเวียนทําใหมอยางนอยรอยละ 80 โดยนํ้าหนัก 

 
6. วิธีทดสอบ 

 

6.1 ผูผลิตหรือผูนําเขาตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประเภทของผลิตภัณฑนั้นๆ หรือ แสดงผลทดสอบ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑใหเปนไปอยางนอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ของผลิตภัณฑแตละประเภท หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
หรือ ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.2  ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแสดงเอกสารการจดแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ในขอกําหนดพิเศษ 5.1   โดยหนังสือ
รับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท 
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6.3   ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแสดงเอกสารการจดแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ในขอกําหนดพิเศษ 5.2 โดยหนังสือ
รับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท  ยกเวน กรณีที่ใชสาร EDTA  APEO และ 
BHT ตองนําผลการวิเคราะหปริมาณหรือแจงปริมาณกํากับดวย 

6.4   ผูผลิตหรือผูนําเขาตองยื่นผลทดสอบการยอยสลายทางชีวภาพ ตามวิธีทดสอบที่
กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีวิเคราะหและทดสอบผงซักฟอก 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
หรือระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน OECD 301 B และ C หรือวิธีอ่ืนที่เทียบเทา  
โดยความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพไมนอยกวารอยละ 95 ตามเกณฑ
ขอกําหนดในขอ 5.3  

6.5   ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแสดงรายชื่อสารเคมีที่ใชเปนสวนประกอบของน้ําหอมและ
ยืนยันวาไมมีสารที่หามมีในผลิตภัณฑตามรายชื่อในขอกําหนดพิเศษ 5.4 โดย
หนงัสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท  

6.6 ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแสดงผลการทดสอบปริมาณความเขมขนของโลหะหนัก 
ไดแก แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว เฮกซะวาเลนทโครเมียมในหมึก สี ผงสี หรือสารเติม
แตงอ่ืนๆ ท่ีใชพิมพบนบรรจุภัณฑโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอรปชันสเปกโตรสโกป 
(atomic absorption spectroscopy) หรือ วิธีอ่ืนที่เทียบเทา หรือแสดงหลักฐาน
ยืนยันปริมาณความเขมขนของอนุภาคโลหะหนัก โดยหนังสือรับรองดังกลาวตอง
ประทับตราสําคัญของบริษัท และลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัท 

6.7  ผูผลิตหรือผูนําเขาตองยื่นหนังสือรับรองวาไมไดใชพลาสติกที่มีสวนประกอบของสาร
แฮโลเจนพรอมตัวอยางบรรจุภัณฑ  โดยหนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตรา
สําคัญของบริษัทและลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ   ใน
กรณีบรรจุภัณฑกระดาษ ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาบรรจุภัณฑ กระดาษทําจาก
เยื่อเวียนทําใหมไมต่ํากวารอยละ 80 โดยน้ําหนัก พรอมตัวอยางบรรจุภัณฑ โดย
หนังสือรับรองดังกลาวตองประทับตราสําคัญของบริษัทและลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 
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หมายเหต:ุ  การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

                   -    หองปฏิบัติการของราชการ 

                   -   หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ 
หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการ
สอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

 -    อายุผลการทดสอบตองไมเกิน 1 ป นบัตั้งแตวันขอยื่นใชฉลากเขียว 
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ภาคผนวก 
 
1.   ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับสบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําจํากัดความและขอบเขต 

รายละเอียดของสบูและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของสบูตอสิ่งแวดลอม 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของสบูตอสิ่งแวดลอม 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหสบูมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอมของสบู 
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2. รายละเอียดของสบูและความสําคัญทางเศรษฐกจิ 
 
2.1 ประเภทของสบู 
 

2.1.1 สบูสามารถแบงไดเปน 3 ลกัษณะ ดังนี้  
1. สบูกอน (bar soaps) 
2. สบูเหลว (liquid soaps) 
3. สบูผง (powder soaps) 
 

2.1.2 สบูมีวตัถุประสงคการใชงาน เชน  
1. ใชทําความสะอาดรางกาย 
2. ประเทืองผิว มักมีสวนผสมของสารบํารุงผิว เชน สารใหความชุมชื้น 

(moisturizer) และวติามินตางๆ ที่ชวยบํารุงผิวพรรณ 
3. ใชระงับเชื้อ 

 
2.2 วัตถุดิบ 

 
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตสบูถูตัวประกอบดวย  

 
1. ไขมันและนํ้ามัน (fats and oils) ไดจาก 

• น้ํามันพืช  เชน palm oil ซึ่งมีกรดไขมันน้ําหนักโมเลกุลสูงและ palm 
kernel ซึ่งมีกรดไขมันนํ้าหนักโมเลกุลต่ํา 

• น้ํามันหรือไขมันจากสัตว   
• กรดไขมัน (fatty acid)  

2. ดาง (alkali) เปนตัวทําปฏิกิริยากับกรดไขมันเกิดเปนสบู ปรับความเปนกรด
ของสวนประกอบอื่นๆ  และทําใหสารลดแรงตึงผิวและสารลดความกระดางของ
น้ําทํางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน คือ sodium hydroxide, 
potassium hydroxide, ethanolamine, sodium carbonate, sodium silicate 

3. สารลดความกระดางของน้ํา (builders) ใชลดความกระดางของน้ําเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการทําความสะอาด โดยจะจับอนุภาคโลหะหนักและสิ่งสกปรก 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการทําความสะอาดของสารลดแรงตึงผิว  นอกจากนี้ยัง
ปองกันการเสื่อมของผลิตภัณฑ เชน สี กลิ่น และสวนประกอบเปลี่ยนไป
เน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีในขณะเก็บไว ตัวอยางเชน EDTA, EHDP, 
tetrasodiumetidronate, phosphonate 
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4. สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห (synthetic surfactants) แบงออกเปนหลายกลุม 
ไดแก 
4.1 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) ตัวอยางเชน 

• fatty alcohol sulphate เชน ammoniumlaurylsulphate 
• fatty alcohol ether sulphate เชน sodiumlaurylethersulphate 
• alkylethersulphosuccinate เชน sodiumlaurylethersulphosuccinate 
• alkylisothionate เชน sodium lauryl isothionate 
• a-Olefinsulphonate (AOS) 
• sulfosuccinatemonoesters เชน disodiumlauricsulphosuccinate 

4.2 สารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (nonionic surfactants) ตัวอยางเชน 
• alkanolamide เชน lauric acid diethanolamide 
• fatty alcohol ethoxylate 
• alkylpolyglucoside เชน dodecyl polyglucoside 

4.3 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจบุวก (cationic surfactants) ตัวอยางเชน 
• polyquaternium 7, 10, 22 
• hydroxypropyltrimethylammoniumchloride 
• quaternary esters 

4.4 สารลดแรงตึงผิวชนิดมีสองประจุ (amphoteric surfactants) ตัวอยางเชน 
• cocoamphodiacetate 
• cocoamphocarboxyglucinate 
• imidazoline derivatives 
• cocoamidopropylamineoxide 
• cocoamidopropylbetaine 

5. สารปรับสภาพ (conditioners) เพ่ือใหเกิดความชุมชื้นแกผิว ตวัอยางเชน  
• ไขมันสวนเกนิ เปนไขมันที่เติมลงไปขณะเกิดปฏิกิรยิาเปนสบู เพ่ือใหสบู

นั้นมีความระคายเคืองผิวหนังนอยลง  ตัวอยางเชน ลาโนลินและโคลดครีม 
• alkylglucoside เชน decylglucoside 
• fatty acid เชน lauric acid, steric acid 
• triolesters เชน glyceryllaurate 
• hydrolysed protein เชน silk protein, wheat protein 
• lanolin alcohol 
• polyethylene glycols เชน PEG acetanoate 
• polyamines เชน PEG-15-fatty acid polyamine 
• alkyl phenol, ethoxylated เชน nonoxynol-14 
• cationic surfactants 
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6. สี (colorants)  สีผสมสบูมีหลายชนิด ตัวอยางเชน  คลอโรฟลด  ชินนาบาร  
อัลตรามารีน กรีน  และอัลตรามารีนบลู ซึ่งสีที่ใชจะตองเปนสีที่ประกาศใหใชได
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 

7. สารกันเสีย (preservatives) ทําหนาที่ชวยใหผลติภัณฑคงสภาพ ตวัอยางเชน  
• hydroxytoluene 
• ethylene diamine tetraacetic acid 
• salts and esters of p-hydroxybenzoic acid เชน methylparabene, 

propylparabene 
• imidazolidinyl urea 
• 2-phenoxyethanol 
• isothiazolinones 
• formaldehyde  
• sodium benzoate 

8. สารตานจุลินทรีย (antimicrobial agents) ทําหนาที่ฆาและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคและกลิ่น ตวัอยางเชน pine oil, 
quaternary ammonium compounds, sodium hypochlorite, triclocarban, 
triclosan, phenol, cresol   สารพวกนี้แมวาจะมีผลในการฆาเชื้อโรค  แตอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอผิวหนัง เชน ทําใหเปนโรคแพแสงแดด 

9. ตัวทําละลาย (solvents) ใชในการผลิตสบูเหลว ใสในปริมาณเล็กนอย เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการละลายของสวนประกอบที่ไมละลายน้ํา  ตัวทําละลาย
สวนมากจะเปนสารจําพวกแอลกอฮอลที่มีความเขมขนสูง และยงัมีสมบัติเปน
สารกันเสียอีกดวย ตัวอยางเชน 
• glycerine 
• propylene glycol 
• polyethylene glycols 

10. สารทําใหขน (thickeners) ใชในการผลิตสบูเหลว เพ่ือทําใหสวนผสมขนขึ้น 
ตัวอยางเชน 
• polyethyleneglycol เชน PEG-7M, PEG-8, PEG-75 
• glycerol derivatives, esters เชน PEG-7 glyceryl, PEG-7 

glycerylcocoate 
• magnesium PEG-3 cocoamide sulphate 
• PEG-120 methylglycosdioleate 
• sodium chloride 
• CMC and other cellulose derivatives 

11. สารทําใหทึบแสง (opacifiers) ทําหนาที่ลดความโปรงใส หรือทําใหผลิตภัณฑ
ทึบแสง ตวัอยางเชน polymers, titanium dioxide 
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12. สารทําอิมัลชนั (emulsifiers) ใสเพ่ือทําใหสวนผสมอื่นๆ ที่ไมละลายน้ําสามารถ
เขากันไดดี   

13. น้ําหอม (fragrances) ทําหนาที่ปกปดกลิน่ของสวนประกอบตางๆ ของสบูและ
ใหกลิ่นหอม 

 
2.3 กรรมวิธีผลติ  

  
2.3.1  สบูกอน 

 
สบูเกิดจากการทําปฏิกิริยา saponification ระหวางดางกับไขมัน  โดย
น้ํามัน ไขมัน หรือกรดไขมันตองผานการฟอกสีกอน   สวนดางที่นิยมใช 
ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด     จากนั้นใชไอน้ําใหความรอนเพ่ือเรง
ปฏิกริยาซึ่งจะไดสบูขั้นแรกที่มีสถานะเปนของเหลวขน (semi-solid) มีน้ํา
เปนองคประกอบประมาณรอยละ 40   แลวจึงนําสบูเหลวขนที่ไดมาผาน
กระบวนการไลนํ้าดวยระบบสูญญากาศ  ไดเนื้อสบูรอยละ 70-80 (soap 
sheet) เติมสารเติมแตงตามชนิดของสบูเพ่ือใหออกมาเปนรูปลักษณที่
ตองการ แลวนําไปผานเครื่องบดผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน  จากนั้นนําเขา
เครื่องอัดกอนแลวบรรจุเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปตอไป 
ในกระบวนการผลิตสบูขั้นแรก  ยังไดกลีเซอรนีเปนผลพลอยได  ซึ่งกลีเซอ
รีนจะถูกปนแยกออกจากสบูเหลวขน  แลวนําไปกลั่นเพ่ือเพ่ิมความเขมขน
และกําจัดกลิ่น  จนไดกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่นําไปใชประโยชนตอไปได 

 
2.3.2  สบูเหลว 

  
ขั้นตอนผลิตสบูเหลวเริ่มดวยเติมนํ้าบริสุทธิ์ลงในถังผสม และใหความรอน
จนกระทั่งอุณหภูมิคงที่  เติมสารทําความสะอาดบางสวน  สารปรับความ
เปนกรด  และสารทําอิมัลชัน หรือ emollient  ลงไปในถังผสม  กวน
ประมาณ 10 นาที   จากนั้นหยุดใหความรอนและหยุดการกวน  จากนั้น
เติมตัวทําละลาย  สารปรับสภาพ และสารทําความสะอาดที่เหลือลงไปใน
ถังผสมแลวเริ่มกวนใหเขากัน และคอยๆ เติมสารลดแรงตึงผิวลงไป  ทําให
สวนผสมเย็นลงและเติมสารปรับใหเปนกลางแลวกวนใหเขากันเปนเวลา 
10 นาที  แลวจึงเติมสี  สารกันเสียที่ผสมไวแลวลงในถังผสม พรอมกับ
น้ําหอม  กวนสวนผสมเหลานี้ใหเขากันอยางนอย 20 นาที จากนั้นนําไป
เก็บในถังเก็บ สุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคุณภาพแลวนําไปบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือรอการจําหนายตอไป 
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รูปที่ 1  กรรมวิธีผลิตสบูกอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  บริษัทผูผลิต (2553)

น้ํามัน หรือ ไขมัน หรือกรดไขมัน  

สบูที่ยังไมผานการปรุงแตง 

saponification 

กลีเซอรนี 

ไลน้ําออก 

สบูรอยละ 70-80 

เติมสารเสริมผลิตภัณฑ 

เครื่องบดยอย 

เครื่องรีด 

เครื่องอัดรีดใหเปนแทง 

เครื่องตัด 

เครื่องพิมพใหเปนรูปกอน 

ตรวสอบคุณภาพ/บรรจ ุ

รอจําหนาย 

กลั่น 

ดับกลิ่น 

กลีเซอรนีเขมขนที่นําไปใชได 

ดาง 



TGL-24-R1-11 
 

 19 

รูปที่ 2  กรรมวิธีผลิตสบูเหลวโดยใชสารลดแรงตึงผิวสงัเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  บริษทัผูผลิต (2553) 

 

ถังผสม 

 

บรรจ ุ

 

รอจําหนาย 

ตรวจคุณภาพ 

น้ํา 
สารผสม (สารเพิ่มความหนืด 
สารทําใหฟองคงตัว และอื่นๆ) 
สารทําอิมัลชัน 
สารลดแรงตึงผวิ 
สารปรับความเปนกรด 

ใหความรอน 

เติมส ีน้ําหอม สารกันเสีย 

น้ํา 

 

ถังเก็บ 

ทําใหเย็นลง 
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2.4 อุตสาหกรรม 
 

2.4.1 การตลาด  
 

 ตลาดสบูของไทยประกอบดวย 2 ตลาดคือตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ ซึ่ง ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวาปจจุบันภาพรวมตลาดสบู
ภายในประเทศมีการแขงขันคอนขางสูงดวยระดับมูลคาการตลาดรวมเกือบ 
5,000 ลานบาท โดยสบูกอนมีมูลคาตลาดกวารอยละ 70-80 ของมูลคา
ตลาดรวม ขณะที่สบูเหลวอันประกอบดวยสบูเหลวเด็ก สบูเหลวเพื่อความ
งาม และสบูเหลวเพ่ือสุขภาพมีสัดสวนประมาณรอยละ 20-30 ของมูลคา
ตลาดรวม อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ(Product 
Life Cycle)กลับพบวาสภาพตลาดของสบูกอนเขาสูภาวะการณอ่ิมตัวที่เพ่ิม
เฉพาะยอดปริมาณการขาย ในขณะที่มูลคาการขายไมขยับตัวมากนัก 
ในขณะที่ตลาดสบูเหลวอยูในระยะที่สองของวัฎจักรที่ตลาดมีการยอมรับใน
ผลิตภัณฑแลวและตลาดมีอัตราการเติบโตคอนขางตอเน่ืองในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 5 ตอป แตสถานการณการแขงขันนาจะเขมขนเชนกันเพราะ
ผูประกอบการแตละรายตางหวังที่จะรักษาและชวงชิงสวนแบงตลาดให
ไดมากที่สุด 1Hhttp://www.scb.co.th/LIB/th/article/mong/2547/m1518.html
(หองสมุดธนาคารไทยพาณิชย,2552) 

 
2.4.2 การผลิตและการจําหนายสบู  
 

ตารางที่ 2  ตัวอยางรายชื่อบริษัทที่จําหนายสบูในทองตลาด 
 
ที่ ชื่อบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย ที่ตั้ง 

1 กรกฎ เฮลทแคร 142 หมู 17  ตําบลเวียงชยั อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชยีงราย 

2 กลุมผลิตสบูเพื่อนสตรี หมู 9 59/40 หมู 9   ตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

3 กลุมรุงปลายฟา 57 หมู 3   ตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

4 กลุมสตรีโคกสุวรรณพัฒนา 2 หมู 4   ตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160 

5 กลุมสตรีพัฒนาอาชีพ ชุมชนคลอง
กระโจน 

233/1 ถนนธรรมคุณากร ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดั
สมุทรสาคร  74000 

6 กลุมสมุนไพรแปรรูป ทรัพยสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชน (นางอุดม ขําฟุง) 

88/1 หมู 7   ตําบลบางกระเจา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
74000 

7 กันตินันท สมบูรณสินชัย 5/4 หมู -   ซอย- ถนนโรงพยาบาล-บานฆอง ตําบลโพธาราม อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี  70120 

8 โคโค บี 300/7   หมู -   ซอย- ถนนมนตรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 โทร. 081-9437985 
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ที่ ชื่อบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย ที่ตั้ง 

9 ซอฟวาน 3/1 ซอย2(ถนนนาเกลือ) ถนนนาเกลือ ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมืองปตตานี 
จังหวัดปตตานี  94000 

10 ซันไรดเดอร ไทยแลนด, อิ้งค 999/9 ชั้น 7 อาคารเซ็นทรัลเวิลดทาวเวอร หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2264 5091 
โทรสาร. 0 2264 5087 

11 ทีเอสจี 2009 44 ถนนสุนทรวิถี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  90110 

12 นาง กมลนันท ศรีสวัสดิ์ (กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑพืชสมุนไพร) 

122 หมู 7   ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

13 นาง พัชรี หนูแดง (บานไทยสมุนไพร) 95 หมู 1   ซอย- ถนน- ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
91160 โทร. 08 1735 5227 โทรสาร. 0 7468 1209 

14 นาง ภัทรานิษฐ ดิเรกโภค 927 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
12130 โทร. 0 2531 7291, 08 1915 9410 

15 นาง อาภานุช เชื้อชินวงศ (วิสาหกิจ
ชุมชนปาริชาตสปา) 

55/283 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี  12000 โทร. 0 29770035, 08 9130 8199 โทรสาร. 0 2977 
0035 

16 นางกัญญาลักษณ ตระกูลชีวพานิตต 
(กลุมวิสาหกิจชุมชนสายบัว) 

8/8 ซอยรามอินทรา 76 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2517 2519 โทรสาร. 0 2517 5775 

17 นางคําเหลือง พัฒนจักร (บานจิก สปา) 167/74 ซอยศรีชมชื่น ถนนนเรศวร ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธานี  41000 โทร. 08-9710-6824 โทรสาร. 0-4224-2449 

18 นางจุฑามาศ รมสนธิ์ 31/1 หมู 7   ตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110 
โทร. 08-1382-7341, 08-1695-2718 

19 นางจุณทิชา ชวงอรุณ 55/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
210220 โทร. 0-2643-8855 

20 นางชูศรี บุญเพ็ง (ทองสมุนไพร) 202/50 หมู 4   ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

21 นางญาณนารี พึ่งงาม (อาซามิ คอสเม
ติคส) 

8/555 หมู 2   แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 
08-9444-4088, 08-1848-6168 โทรสาร. 0-2487-5635 

22 นางณิชาภา แกวอมตวงศ (วิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพ ไอย
สวรรค) 

40/212 หมู 11  ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140 
โทร. 08-1665-7577 

23 นางธนิตา คุมปอง (กลุมเสริมอาชีพสตรี
พัฒนาตําบลหนองปรง) 

27/1 หมู 4   ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี  76140 

24 นางนฤมล  ตันเพียวกุล(ฟองหอม) 229/454 หมู 14  ซอย- ถนน- ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  52000 

25 นางปนรัตน  ตันหยง (กลุมสตรี
ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน) 

56/1 หมู 8   ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  76120 

26 นางพัชรพร หะสิตะเวช (วิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ดหมูที่ 1) 

105/2 หมู 1   ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
โทร. 0-2584-5063 

27 นางพัณณชิตา เลิศสิทธินันท (วิสาหกิจ
ชุมชนเรือนสมุนไพรคุณยาย) 

955    หมู 4   ซอย ถนน ตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77210 โทร. 08-1942-6673, 08-71515314 
โทรสาร. 0-3255-4351 

28 นางพิมพา กสิคุณ (ศูนยสมุนไพรพิมพา
เภสัช) 

15 ซอยออนนุช 55 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0-2320-5318 โทรสาร. 0-2320-5319 

29 นางมัณฑนา หนูศาสตร 90 หมู 7   ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  76110 โทร. 
0-3240-5100, 08-6355-5079 โทรสาร. 0-3240-5238 
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30 นางมาลัย ตั้งปกาศิต 77 ซอยรามคําแหง 80 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  
10240 โทร. 08-9242-8958 

31 นางยุวดี สวัสดี (วิสาหกิจชุมชนแพร
ไหม) 

4 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร  10140 โทร. 0-2870-3550 

32 นางวรภร บุษบารัตน (บุษบารัตน 
สมุนไพร) 

55/86 หมู 7   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-
83132-8877 

33 นางวันเพ็ญ ทรัพยประเสริฐ 158/67 หมู 12  ซอย ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 
08 7941 8015 

34 นางวาสนา กาญจนสินธุ (กลุมแสง
ตะวัน) 

112 ซอยลาดกระบัง 36 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0-2326-9207 

35 นางวิชชุตา  ไทยธรรมกุล 67/1 หมู 4   ซอย- ถนน- ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  50130 

36 นางวิชญาพร โปรโคพอฟ (บีจี ช็อป) 47/307 ซอยงามวงศวาน 47 แยก 12 ถนนงามวงศวาน แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร โทร. 08-5062-1213 

37 นางศิริวรรณ โชติโยธิน 177/33 หมู 1   แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220 โทร. 
0 2563 6018 

38 นางศุภิดา ธรรมศิริ (เทพประทาน) 1361/1 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0-2579-6159 

39 นางสงัด       พรมเมศ 136 ลาง หมู 5   ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวดัอางทอง 

40 นางสมควร พันธุวิเชียร (กลุมแมบาน
รวมใจ เพชรเกษม 58) 

3 ซอยเพชรเกษม 58 แยก 17 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 08-1248-1858, 0-2805-0033 

41 นางสาวกนกกาญจน ลัคนสุทิน (กนก
กาญจนพาณิชย) 

131/77 หมู 5   ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0-2623-4054 กด 6 

42 นางสาวกมลลดา สุขมาชยามร (สุขมา 
มารเก็ตติ้ง) 

231 ซอยจันทน 16 ถนนจันทน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2676-0179 

43 นางสาวกัญญาวีร เปลี่ยนศรี 121/438    หมู     ซอยรวมมิตรพัฒนา แยก 3 ถนนรามอินทรา แขวงทา
แรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 โทร. 08-1646-9187 

44 นางสาวจุฬาลักษณ โตสุพันธุ (อาบ-อิ่ม) 53/151 หมู 8   ซอยม.คุณาลัย ซ.18/1 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธง
หิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140 โทร. 08-2889-9878 โทรสาร. 
0-2922-9303 

45 นางสาวเชียงดาว แจมโนนคูณ (เชียง
ดาวสปา) 

240 ถนนผาแดง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  34000 โทร. 0 4526 3247, 08 9422 0258 โทรสาร. 0 
4525 5235 

46 นางสาวณฐา ศุภธวิัฒนา 12/131 ซอยสามัคคี 34 ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี  11000 โทร. 0-2573-3394 

47 นางสาวตีรฐา พลชัยโชติ (วิสาหกิจ
ชุมชนแพรพระจันทร) 

101/675 หมู 4   ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
11000 โทร. 0-2921-8824 โทรสาร. 0-2921-8824 

48 นางสาวนริณี  แตมณีรัตนะ (สมุนไพร
ตราบัวแกว เชียงใหม) 

100/4 หมู 2   ซอย ถนน ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
50150 

49 นางสาวนฤมล สาสนรักกิจ (ไอ กะลา) 3/141 หมู 1   ซอย15 ถนนบางกรวย-ไทรนอย 40 ตําบลบางกราง อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0 2449 1592, 08 4463 5885 

50 นางสาวประนอม ดวงสุวรรณ (เบสทโปร
ดักส) 

89/43 หมู 1   ซอยคุมเกลา 60 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0-2360-6650 โทรสาร. 0-2360-6650 

51 นางสาวพรกมล แซเจา (สมุนไพร กรุป 
1) 

184-186 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0-2818-0408 
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52 นางสาวพัชรี ม่ิงโสภา (ม่ิงโสภา 
สมุนไพร) 

75/1 หมู 1   ซอยไมตรีอุทิศ ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110 โทร. 0 2571 0174 โทรสาร. 0 
2571 0174 

53 นางสาวภคมน เบญจศิวกร (สมุนไพร ด
อกเตอร เอ.บี.พี) 

23/6 ซอยรามอินทรา 127 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  10510 โทร. 08 6336 6891 โทรสาร. 08 5552 4261 

54 นางสาวรัศมน กรุณามัย (วิสาหกิจชุมชน
กลุมไตรลักษณ) 

30/9 หมู 2   ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  11110 
โทร. 08-7706-2324 

55 นางสาวลลิตตา ไลประวัติ (แอล ดี เอ 
คอสเมติค) 

1220/9 หมู -   ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 08 1830 6426 08 9901 0052 

56 นางสาวอุทัยวรรณ แซลิ้ม (พี ที เอ็ม อี 
(ประเทศไทย)) 

99/298 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
10120 โทร. 0-2681-0008 

57 นางสิริกร ประสาทศรี 119/27 หมู 5   ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130 
โทร. 0-2447-5623, 08-1732-7971 โทรสาร. 0-2447-5623 

58 นางสุกัญญา  วาฤทธิ์ 312/3 หมู 3   ซอยธวัชวงค 2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลยางเนิ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม  50140 

59 นางสุนันทา ใบแยม (นิสา สมุนไพร) 126/678    หมู 5   ซอยม.การเคหะนนท ซอย 1 ถนนสุขาประชาสรรค 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 โทร. 0 2583 
5204 

60 นางสุพิชา พิมสาร 234/1 หมู 8   ซอย- ถนน- ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  50210 

61 นางสุเพียร บุญมาลัย (วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรธรรมชาติบานแพะ ต.ออนใต) 

89 หมู 10  ซอย- ถนน- ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

62 นางสุภาภิญ จําปาเงิน (เค เอส มารเก็ต
ติ้ง) 

126/2 หมู 3   ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  72140 

63 นางสุภาสินีย โสภณกาญจนศร (กลุม
อาชีพ สวารินทร) 

311/15 ซอยอนุวัฒนวิเทศ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  10300 โทร. 0-2669-2639 ,08-5060-0599 โทรสาร. 0-
2669-2639 

64 นางสุภาอร กิจพัฒนารุงเรือง (นัมเมียว) 151/15 หมู 1   ตําบลขุนแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  73110 
โทร. 08-1427-2571 

65 นางสุรวิภา เลิศธญัธนา 3/42 หมู 2   ซอยรวมพลัง ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0-2428-2092 โทรสาร. 0-2427-9065 

66 นางสุวิมล ณ ลําพูน (มายาวี) 124/105 หมู 7   ซอย- ถนนเชียงใหม-สันกําแพง ตําบลหนองปาครั่ง 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  50000 โทร. 053 117239 
โทรสาร. 053 117239 

67 นาย วิชัย จิรฤกษมงคล (วิสาหกิจชุมชน
บานสมุนไพรคุณยายบุญเรือน) 

63/16 หมู 2   ซอย- ถนน- แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
10170 โทร. 0-2886-2610, 08-1918-6495 

68 นายคณายศ กองพนันพล (โซพ ดีไซน) 117/78 หมู 6   ซอยเอกชัย 64/4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10150 

69 นายจเรศักดิ์ อิทธินา (เอสพี โกลด สปา 
แอนด บิวตี้โปรดักซ) 

161/16 หมู 2   แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  10160 
โทร. 0-2445-5458 โทรสาร. 0-2445-5459 

70 นายชัยสิทธิ ์วนิชติยะอุบล (ออสซี่ โซน) 399/276 ซอยโชคชัยรวมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 08-4462-1313 

71 นายเทียนชัย ศิริเสน ("ชีวะโก โอสถ") 77 หมู 4   ซอยเลยีบคลองชลประทาน ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ตําบล
บอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  12140 โทร. 0 2599 3889, 
0 2599 7049 
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72 นายธนากฤต อุตมานนท (คณะบุคคล 
รอยัล ซิลค) 

16 หมูบานนวธานี ซอยนวธานี 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนา
ยาว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2376 1450 

73 นายธเนศ พิทยานกุุล (สปาแพลนเนต็) 118/2-3 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพมหานคร  10100 โทร. 0-2628-2251-2 โทรสาร. 0-2628-2253 

74 นายธีรภัทร สุนทรหัทยา (ริมสวน
สมุนไพร) 

79 หมู 9   ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 08-6603-3038 โทรสาร. 0-2208-9166 

75 นายพยุง หนูแยม (วิสาหกิจชุมชนกลุมผู
ปลูกจําปหนองแขม) 

31 หมู 2   แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 
0-2807-2769, 08-6090-9608 

76 นายวรพงษ พัฒนเจริญ (คณะบุคคล 
สาลีนา สปา โพรดักส (ตะไครหอม)) 

40 ซอย1 นวธานี ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2376 1959 โทรสาร. 0 2731 9260 

77 นายวิวัฒนไชย วงศสุวัธน 59/54 หมู 1   แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530 โทร. 
0-2184-3502 

78 นายศรัณย นาคะประทีป (ภูภัสสรา) 146 ซอยลาดพราว 109 (สหบัญชี) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2731-0085 โทรสาร. 0-2731-0085 

79 นายสมชัย รุงวรรณรักษ (อาร สเปคตรัม 
เอ็นเตอรไพรส) 

120/123 ซอยตรอกบานชางหลอ ถนนพรานนก แขวงบานชางหลอ เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  10700 โทร. 0-2412-7736 โทรสาร. 0-
2412-2903 

80 นายสมศักดิ์ ชัยศขิริน ("หางหุนสวน
สามัญบานสวนสมุนไพรชัยศิขริน (คณะ
บุคคล)" 

369 หมู 1   ถนนลําพูน-ลี้ ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  
51130 โทร. 0 5359 1127 โทรสาร. 0 5355 0175 

81 นายสหรัฐ เทียรมณี (สมุนไพรเสนหไพร
วัลย) 

63/461 หมู 6   ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี  11140 โทร. 0 2903 3156 

82 นายสันติ ศรีออน (วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตภัณฑ ที สตาร) 

70/7 หมู 4   ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
11000 โทร. 0-2580-0900, 08-9142-9510 

83 นายสุเมธ  จินดารัตนาภรณ 95 หมู 4   ซอย- ถนนเชียงใหม-ดอยสะเก็ด ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม  50210 

84 นายอนันต พันธุสวัสดิ์ 6/9 หมู 3   ซอย- ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม  73120 

85 นายอํานาจ บุญมี (วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรไทรนอย) 

34/1 หมู 8   ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  11150 โทร. 
0-2927-6963 

86 บริษัท  ไทมทูบี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

22 หมู -   ซอยพหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0 2512 0270-7 โทรสาร. 0 2512 0275 

87 บริษัท  แพทชเวิรค จํากัด 56 ซอยเจริญกรุง 69 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2212 2881 โทรสาร. 0 2291 8766 

88 บริษัท  แพทยสะอาด แลบ จํากัด 81/5 หมู 10  ซอย- ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี (สาย 306) ตําบลบางคูวัด 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  12000 

89 บริษัท  ยูเนียน คอสเทค กรุพ จํากัด 30/1 หมู 1   ซอย- ถนน- ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม  73000 โทร. 034 377864, 08 1935 2639 โทรสาร. 034 
377865 

90 บริษัท  ลีโอเฮิรบส จํากัด 180 หมู -   ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2869 4414-5 โทรสาร. 0 2869 
4414 

91 บริษัท  สปา โบตานิกา (ประเทศไทย) 
จํากัด 

13/3 หมู -   ซอย- ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 

92 บริษัท  อี. เอส. แบงคค็อก จํากัด 53 หมู 4   ซอย- ถนน- ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
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สมุทรปราการ  10540 โทร. 0 2753 7880 โทรสาร. 0 2701 2830 

93 บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิรบ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

67/4 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลทาแรง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
76110 โทร. 0 3240 0504 

94 บริษัท กรีนแพค เทคโนโลยี จํากัด 6/20 หมู 4   ซอย- ถนน- ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
12150 โทร. 0-2987-1150 โทรสาร. 0-2987-1152 

95 บริษัท กรีนวูด เอ็นเตอรไพรส จํากัด 123/46 หมู 3   ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000 

96 บริษัท กรีนสวิลล จํากัด 65/3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู -   ซอยจี 1/13 ถนนฉลองกรุง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520 

97 บริษัท กรีนเอิรธ ไบโอเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

99/9 หมู 9   ถนนหวยลาน-บานหัวนา ตําบลนํ้าชุน อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ  67110 

98 บริษัท กายาบิวตี้เวิรค จํากัด 3 ซอยเพชรเกษม 92 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
10160 โทร. 0-2413-3342 

99 บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด 733/700 หมู 8   ซอย- ถนน- ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
12130 โทร. 0 2998 9120-26 โทรสาร. 0 2532 2137 

100 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอรา
ทอร่ี แอนด เฮลทแคร จํากัด 

222/1-3 หมู 13  ซอย- ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี  12120 โทร. 0-2834-9222 

101 บริษัท กิ้ม หลี ลัก จํากัด 70/5 หมู 6   ซอยศิริสุข ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0-2758-3001 โทรสาร. 
0-2758-3001 

102 บริษัท กีรภัสฐา จํากัด 3/251 หมู 9   ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  10530 โทร. 08-1375-1066 โทรสาร. 0-2931-7092 

103 บริษัท เกตุวานิชอุตสาหกรรม จํากัด 17/108 หมู 1   ซอย- ถนนสะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0 2451 7012-5 โทรสาร. 0 2451 6164 

104 บริษัท เกรทเตอร โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด 

66/1,66/3 หมู 12  ซอย- ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  73210 

105 บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด 769/29-30 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
10800 โทร. 0-2910-8660-4 โทรสาร. 0-2910-7383 

106 บริษัท แกรนดไลท ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

10 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260 
โทร. 0-2361-5989-93 

107 บริษัท โกเบ-ยา โชกุฮิน โคเงียว จํากัด 256,258,260,262,264,266 หมู -   ซอยโชคชัยจงจําเรญิ ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2683 
1073-6, 0 2294 0232, 0 2284 8671-2, 0 2295 0542, 0 2683 0520-4 
โทรสาร. 0 2294 0267, 0 2294 1320, 0 2683 0177 

108 บริษัท โกรว วิธ เลิฟ จํากัด 371/6-7 หมู 8   ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ  10280 โทร. 0-2701-4994 โทรสาร. 0-2395-3912 

109 บริษัท โกลบอล โฮเต็ล ซัพพลาย จํากัด 5/1-3 ซอยสุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2653 3395 โทรสาร. 0 2653 3394 

110 บริษัท เขาคอทะเลภ ูจํากัด 57/1 หมู -   ซอย- ถนนแคมปสน-ทุงสมอ ตําบลทุงสมอ อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ  67270 โทร. 056 750061-2 โทรสาร. 056 750063 

111 บริษัท คริสโก (ประเทศไทย) จํากัด 85 หมู 13  ซอย- ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร  74130 

112 บริษัท คริสตัล บี จํากัด 66/3 หมู 5   ซอย- ถนนพระรามที่ 2 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000 โทร. 0 3445 8239 โทรสาร. 0 
3445 8239 
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113 บริษัท ครีเอเท็กซ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

19/4 หมู -   ซอยสุขุมวิท 55(ทองหลอ25) ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

114 บริษัท คลีน เวิลด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 5/2 หมู 2   ถนนสามวา แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร  10510 โทร. 0 2956 8365-7 โทรสาร. 0 2956 8370-1 

115 บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จํากัด 17/4 หมู 13  ซอยกรุงเทพกรีฑา บี 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10250 

116 บริษัท ควีนแนทเจอรัลโปรดัคส จํากัด 12/5 หมู 6   ซอย- ถนนรวมพัฒนา แขวงลําตอยติ่ง เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  10530 

117 บริษัท ควีส จํากัด 128/197 ชั้นที่ 18 อาคารพญาไทพลาซา หมู -   ซอย- ถนนพญาไท แขวง
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 

118 บริษัท คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอ
ร่ิง จํากัด 

99/133-134 หมู 2   ถนนพระรามที่ 2 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

119 บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

700/362   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 6   ซอย- ถนนบางนา-ตราด 
กม.57 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000 โทร. 
111, 222 โทรสาร. 111, 222 

120 บริษัท คอลอสตรัม บิวตี้ (ไทยแลนด) 
จํากัด 

3811,3813 หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2712 1800 ตอ 102 โทรสาร. 0 2712 
2474 

121 บริษัท คอสมาพรอฟ จํากัด 42,44,46 ซอยรามคําแหง 60/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2735-3311, 0 735 2221 โทรสาร. 
0-2735-3312 

122 บริษัท คอสเมกกา จํากัด 61/1-4 หมู -   ซอย- ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400 

123 บริษัท คอสเมด เวิลด จํากัด 35/18-19 หมู 3   ซอยสุขทรัพย ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2570 9024 โทรสาร. 0 2570 
9024 

124 บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จํากัด 94/893 หมู 4   ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  10160 

125 บริษัท คอสเมติกเวิลด จํากัด 124/8 อาคารลุมพินี เพลส สาทร หมู -   ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินทร 
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 81844 6890 

126 บริษัท คอสเมติค ครีเอชั่น จํากัด 105 หมู 6   ซอยสุขี 2 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบางพูน อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  12000 โทร. 0 2567 4933, 0 2567 2176, 0 
2567 1290, 0 2567 3981, 0 2567 2421 

127 บริษัท คอสโม โปรเกรส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

33,35 ซอยบางแวก 36 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
10600 โทร. 0-2865-0057, 0-2865-0058 โทรสาร. 0-2410-6484 

128 บริษัท คอสเวย (ประเทศไทย) จํากัด 999/88 ยูนิต เอเอ 9 หมู 20  ซอยบุญมีทรัพย 4 ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบล
บางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

129 บริษัท คัลเลอรคอส จํากัด 44/2 หมู 5   ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

130 บริษัท คัลเลอร-พลาส จํากัด 117 ซอยถนอมจิต ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0 2277 5038 

131 บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

1521  หมู -   ซอย- ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  10110 

132 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

700/313 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 6   ซอย ถนน ตําบลดอนหัวฬอ 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000 โทร. 0 3846 8511 



TGL-24-R1-11 
 

 27 

ที่ ชื่อบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย ที่ตั้ง 

133 บริษัท คิดโด แปซิฟค จํากัด 790 ซอยออนนุช 17 ถนน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0-2300-2564-5 โทรสาร. 0-2300-2566 

134 บริษัท คิมเบอรลี่ย-คลาค ประเทศไทย 
จํากัด 

323 ชั้น 32-33 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร หมู -   ซอย- ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

135 บริษัท คิว คอสเน็ท จํากัด 301/87 ซอยรามคําแหง 68 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2376 2232 โทรสาร. 0 2376 2232 

136 บริษัท คิวคอนเซ็พท จํากัด 91/13-15 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

137 บริษัท คีโน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 71/1 หมู -   ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  10110 

138 บริษัท คีโว-ไทย จํากัด 147 หมู -   ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2683 4254-8 

139 บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอรแล็บ จํากัด 154 หมู 17  ซอย- ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 0 2315 1074-5 โทรสาร. 0 2315 
1076 

140 บริษัท เค.โอ.พี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 61/214 หมูบานโรยัลปารควิวล หมู 2   ซอย2 ถนนสุวินทวงศ แขวงลํา
ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530 

141 บริษัท เคมปน สยาม จํากัด 989  ชั้น 10 อาคารสยามทาวเวอร หมู     ซอย ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0-2162-9000 
โทรสาร. 0-2162-9009 

142 บริษัท เควสทเน็ท จํากัด 55 หอง 13.08 ชั้นที่ 13 อาคารเวฟ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2656 1527 

143 บริษัท โคเซ (ประเทศไทย) จํากัด 889 หอง 74-6 ชั้น 7 อาคาร ไทยซีซีทาวเวอร หมู -   ซอย- ถนนสาทรใต 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 

144 บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) 
จํากัด 

106  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู 4   ซอยนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0 2326 0193 

145 บริษัท จ่ังวัฒนา กรุป จํากัด 85 ถนนนิมิตใหม แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร  10510 

146 บริษัท จาปน (กรุงเทพ) จํากัด 1093/152 ทาวเวอร 1 ออฟฟศ หมู     ซอย ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0 2399 2898 โทรสาร. 0 
2399 4345 

147 บริษัท จาปน (ประเทศไทย) จํากัด 1093/152 ชั้นที่ 28 อาคารทาวเวอร 1 ออฟฟศ หมู 12  ซอย ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0-2399-
2898 โทรสาร. 0-2399-4345 

148 บริษัท จิฑา จํากัด 121/130 หมู 9   ซอยรามอินทรา 60 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2509 0817 โทรสาร. 0 
2509 0817 

149 บริษัท จี อินเตอรเนชั่นแนล ดิสทริบิว
เตอร จํากัด 

74 หมู -   ซอย- ถนนทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2522 6552 

150 บริษัท จุฬาอุตสาหกรรม จํากัด 548 หมู -   ซอยมาตานุสรณ ถนนมไหสวรรย แขวงบางคอแหลม เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120 

151 บริษัท จูน แลบอราทอรีส จํากัด 1014 ซอยวัดจันทรใน ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2284 0127 

152 บริษัท เจ เจ แอนด เจ คอสเมติกส 959/9 หมู 1   ซอย- ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
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จํากัด 30220 

153 บริษัท เจ เจ แอนดเจ คอสเมติกส จํากัด 959/9 หมู 1   ซอย- ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
30220 

154 บริษัท เจ.เอ็ม.ที.ลาบอเรตอรีส จํากัด 200 หมู 10  ซอย- ถนนมิตรภาพโคราช-พิมาย กม.22 ตําบลโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  30160 โทร. 0 2892 0802 

155 บริษัท เจเนอรัล เจ แอนด บี จํากัด 77 หมู 8   ซอย- ถนนพนมสารคาม-บานสราง ตําบลดงนอย อําเภอราช
สาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120 โทร. 08-9053-7666 โทรสาร. 0-2319-
5968 

156 บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

144/1-2 หมู -   ซอย- ถนนศรีบําเพ็ญ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2249 0231 

157 บริษัท ชญยล เทรดดิ้ง จํากัด 150/68 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  50200 

158 บริษัท ชวง โฮ เอน็เตอรไพรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

2922/124-125 หอง 320-1 ชั้น 3 อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร 2 หมู -   
ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
10310 โทร. 0 2308 2330 

159 บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จํากัด 999/9 แอล แอล 810-812 ชั้น 8 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2648 5999 โทรสาร. 0 2648 5901-2 

160 บริษัท ชิเซโด (ไทยแลนด) จํากัด 21 หมู -   ซอย- ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2719 9515-24 

161 บริษัท ชิเซโด โปรเฟสชั่นแนล (ไทย
แลนด) จํากัด 

2 ชั้น 23 จัสมินซิตี้ หมู -   ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

162 บริษัท ซิงเกอรส คอสเมติกส จํากัด 191 หอง 303 ชั้น 3 อาคารสีลมคอมเพล็กซ หมู -   ซอย- ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2664 3445 โทรสาร. 0 
2664 3446 

163 บริษัท ซินเนอรจ้ี เวิลดไวด มารเก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

90 หอง 2802 ชั้น 28 ไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร เอ ถนนรัชดาภิเษก แขวง
หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0-2624-6600 
โทรสาร. 0-2624-6667 

164 บริษัท ซินเนีย อิมพอรท-เอ็กซพอรท 
จํากัด 

68/48 หมู 6   ซอยบางใหญซิตี้ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตําบลเสาธงหิน 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140 โทร. 0-2903-0332 โทรสาร. 0-
2903-0851 

165 บริษัท ซี.เอ.อาร.อี. จํากัด 34/36 หมู 10  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (วัดทุงลานนา) ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10260 

166 บริษัท ซีไซด พร็อพเพอรตี้ส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

323 หอง 2003 เอ ชั้น 20 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร หมู -   ซอย- ถนนสี
ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2635 5331 

167 บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง โปรดักส 
จํากัด 

112 หมู 9   ซอย ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24180 

168 บริษัท เซซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 8-8/1-8/2 ชั้น 2-7 หมู -   ซอย- ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2632 6687 โทรสาร. 0 2632 6683 

169 บริษัท เซ็นซอรี่ เบสิค (ไทยแลนด) 
จํากัด 

999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด หมู -   ซอย- ถนนพระราม
ที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2207 
2503 โทรสาร. 0 2207 2525 

170 บริษัท เซนซารา จํากัด 44/3 หมู -   ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

171 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 3388/23,3388/24 หมู -   ซอย- ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
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คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2367 5411-23, 0 2665 2000 

172 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด 3388/25-37,51-53 และ 82-85 ชั้น 8-11,15 และ 23 อาคาร สิรินรัตน 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

173 บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรี่ส 
จํากัด 

32/4 หมู 2   ซอย- ถนน- ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
20160 โทร. 0-3878-9788 

174 บริษัท โซป เอ็น เซนท จํากัด 327/9 หมู -   ซอย- ถนนเจริญประเทศ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  50100 โทร. 0 5382 0115-6 

175 บริษัท โซมัง คอสเมติกส (ไทยแลนด) 
จํากัด 

863 หมู 3   แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
10520 โทร. 0-2373-6227, 0-2347-8838 โทรสาร. 0-2347-8841 

176 บริษัท โซลฟลาเวอร จํากัด 919/1 ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะสีลมแกลเลอเรีย หมู -   ซอย- ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2630 0032 
โทรสาร. 0 2630 0032 

177 บริษัท ด็อกเตอร คอสเมด จํากัด 28/1 หมู 1   ซอยศิริพจน 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0 2332 5765-6 โทรสาร. 0 2311 3521 

178 บริษัท ดอกบัวคู จํากัด 999 หมู 7   ถนน- ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
10540 

179 บริษัท ดัชนีบําบัด จํากัด 10 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0 2616 9537 โทรสาร. 0 2616 8911 

180 บริษัท ดับเบ้ิล พลัส มารเก็ตติ้ง จํากัด 36/66 หมู 6   ซอย- ถนนนาคนิวาส (ลาดพราว 71) แขวงลาดพราว เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร  10230 

181 บริษัท ดาดา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด 32/3 หมู -   ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนนออนนุช-ลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0 2329 1307-
8 โทรสาร. 0 2329 1309 

182 บริษัท ดิเอ็มเพอรเรอร จํากัด 46/112 หมู 3   ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
โทร. 0-2573-7028 โทรสาร. 0-2573-7727 

183 บริษัท ดี. ไอ. อิมพอรต แอนด เทรดดิ้ง 
จํากัด 

197 ซอยกุนนที (รัชดา 13) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 08 1466 5081 

184 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 280 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
10100 

185 บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 
จํากัด 

933 ชั้น 12 อาคารรวมทนุไทย หมู -   ซอย- ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพา
ภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200 โทร. 0 2223 4033, 0 
2623 9401-5 

186 บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 280 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
10100 โทร. 0 2220 9000, 0 2220 9193 

187 บริษัท ดีเบสท เฟรสท โปรดักส จํากัด 93 ซอยลาดพราว 109 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2731-1037, 0-2377-0684 โทรสาร. 0-
2731-1343 

188 บริษัท ดีเอ็กซเอ็น อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

54 หอง 1202 ชั้น 12 อาคารบีบีบิลดิ้ง หมู -   ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

189 บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จํากัด 919/237 ชั้น 19 อาคารจิวเวลร่ีเทรด เซ็นเตอร หมู -   ซอย- ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2353 6300 
โทรสาร. 0 2353 6399 

190 บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด 38 หมู 7   ซอย- ถนน- ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

191 บริษัท เดโค ไทย จํากัด 216/1 หองเลขที่ 110 ชั้นที่1 อาคารวี.ไอ.พี เพลส ซอยโรหิตสุข ถนน
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รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320 โทร. 
08-6511-6491, 0-2275-8742 โทรสาร. 0-2275-8743 

192 บริษัท เดอ โบเต จํากัด 194/16-17 หมู 9   ถนนพัทยากลาง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  20260 โทร. 0-3804-3278 โทรสาร. 0-3804-3279 

193 บริษัท เดอรมาซาย จํากัด 2 ซอยรณสิทธิพิชัย 13 ถนนสนามบินนํ้า ตําบลทาทราย อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 08-1687-7777 

194 บริษัท โด (ไทยแลนด) จํากัด 238/6 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

195 บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

81,81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2805-2756-60 โทรสาร. 0-2805-2751-52 

196 บริษัท ตงซิง โฮเต็ล ซัพพลายส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

73/9 หมู 5   ถนนเทพารักษ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0-2380-1449 โทรสาร. 
0-2380-1450 

197 บริษัท ตรีนัสตรี จํากัด 61/275-276 ซอย7 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0-2168-1015 โทรสาร. 0-2168-1017 

198 บริษัท ตาฮิเตียน โนนิ อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จํากัด 

408/125-126 ชั้น 29 อาคารพหลโยธิน เพลส หมู -   ซอย- ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0 
2299 0700 

199 บริษัท โถงหวอ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 93 หมู -   ซอยรามคําแหง 36/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2732 1596 โทรสาร. 0 2732 0840 

200 บริษัท ทรอปคอล ฮารโมน่ี จํากัด 340 หมู 4   ถนนประชาอุทิศ-คลองสวน ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวดัสมุทรปราการ  10290 โทร. 0-2461-5700-3, 0-2818-
1870-5 โทรสาร. 0-2461-5704, 0-2463-7492 

201 บริษัท ทริปเปล เอ็ม อารเซนอล จํากัด 3199 ชั้น 21 อาคารมาลีนนททาวเวอร  หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2262 
3834 โทรสาร. 0 2262 3833 

202 บริษัท ทรีแอลเอ็น จํากัด 1098 หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 

203 บริษัท ทรีโอ สรรพกิจ จํากัด 333 อาคารบานกลางซอย ซอยลาดพราว 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 

204 บริษัท ท็อปโฮเต็ล แอนด สปาซัพพลาย 
จํากัด 

2013 หมู -   ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

205 บริษัท ทัชออฟไทยเทรดดิ้ง จํากัด 49/27 หมู 1   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2583 
0846 

206 บริษัท ทานากะ เคมีคอล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

888/24 หมู 19  ซอยยิ่งเจริญ  ถนนบางพลี-ตําหรุ ตําบลบางพลีใหญ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 0-2174-7265-6 
โทรสาร. 0-2382-5408 

207 บริษัท ที เอส เจ กรุป จํากัด 910/54-55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
10260 โทร. 0 2747 7857-8 โทรสาร. 0 2747 7859 

208 บริษัท ที.เอส.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล 
เฮอรเบิล โซพ จํากัด 

66/3 หมู 5   ซอย- ถนนพระรามที่ 2 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000 โทร. 0-3445-8239 โทรสาร. 0-
3445-8239 

209 บริษัท ที.โอ.พี คอสเมติคสแอนดแมนู
แฟคเจอร จํากัด 

122/1 หมู 5   ซอย- ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตําบลออมนอย อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74130 

210 บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน อินเตอร 122/192 หมู 3   ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุง
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เนชั่นแนล จํากัด ครุ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2873 9031 

211 บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 29 ซอยลาดพราว 92 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0 2933 6112 โทรสาร. 0 2933 9763 

212 บริษัท ไทเกอร อายส เทรดดิ้ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

52 หมู -   ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย 4) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

213 บริษัท ไทมทูบี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 55 ชั้น 3 เอ.เอ.แคปปตอลรัชดา หมู -   ซอยรัชดาภิเษก 3 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

214 บริษัท ไทย เนเจอร รีพับบลิค จํากัด 207/17 ซอยสุภาพงษ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
10250 โทร. 08 6570 3933 

215 บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จํากัด 963 หมู -   ซอยสาธุประดิษฐ 20 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2714-0804 

216 บริษัท ไทยโดโน - เกน เกน เนเชอรัลส 
จํากัด 

573/5 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0-2559-2603-8 โทรสาร. 0-
2559-2609, 0-2559-2611 

217 บริษัท ไทรวานิ (ประเทศไทย) จํากัด 120/30 หมู 12  ถนนกิ่งแกว 21/2 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ  10540 โทร. 0-2315-5498 โทรสาร. 0-2312-4414 

218 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 60/158 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู 19  ซอย17 ถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี  12120 

219 บริษัท นารัก-เทียรา จํากัด 1/9 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู 2   ซอย- ถนนพระรามที่ 2 (ธนบุรี-
ปากทอ) ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
74000 

220 บริษัท นิวเทรนด ดีเวลอปเมนท จํากัด 56 ซอยรณสิทธิพิชัย 13 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0-2950-2040-2, 0-2584 2529 โทรสาร. 0-
2950-9922 

221 บริษัท นีโอคอสเมด จํากัด 222 หมู 4   ซอย ถนน ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  
12140 โทร. 0 2976 2314-7 

222 บริษัท เนเจอร รีพับบลิค (ประเทศไทย) 
จํากัด 

364 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
10100 โทร. 0-2222-2166, 0-2222-2167 โทรสาร. 0-2225-3152 

223 บริษัท เนลคราฟ จํากัด 63 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

224 บริษัท เนอเจอร ฟอรยู จํากัด 8/1 ซอยคูบอน 4 แยก 1 ถนนคูบอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2946 4989 โทรสาร. 0 2946 4357-9 
กด 20 

225 บริษัท โนเบิล คอสเพอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

24 หมู -   ซอยออนนุช 62 ถนนออนนุช-ลาดกระบัง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 

226 บริษัท ไนอาโดะ (ไทยแลนด) จํากัด 87 หมู 8   ซอย- ถนน- ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
50290 โทร. 0-6180-9776 

227 บริษัท บริลเลี่ยน คอสเมติคส จํากัด 888 ยูนิตที่ 3 ชั้น 1 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

228 บริษัท บลู เวฟ วอเตอรสปอรต เอเชีย 
จํากัด 

592/30 หมู -   ซอย- ถนนลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2570 2343 โทรสาร. 0 2570 2360 

229 บริษัท บอรนทราส (ประเทศไทย) จํากัด 142,143 หมู 6   ซอย- ถนนพหลโยธิน ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13180 

230 บริษัท บางกอก คอสมิค จํากัด 31/30 หมู 3   ซอยอัญสัมธัญ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2421 1490 โทรสาร. 0 2807 0883 
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231 บริษัท บางกอก โซป จํากัด 129/36 หมู 3   ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13170 โทร. 0-3572-1310-1 

232 บริษัท บาธเฮาส จํากัด 33 หมู -   ซอยทองหลอ 25 (แสงเงิน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

233 บริษัท บานพิกุล อโรมา เธอรราพี จํากัด 84 ถนนบานทุง ตําบลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  63110 โทร. 0-
5553-4470-2 

234 บริษัท บารโคนี่ จํากัด 2922/282 ยูนิต เอฟ-จี ชั้นที่ 24  อาคารชาญอิสระทาวเวอร 2 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320 
โทร. 0-2718-1109 โทรสาร. 0-2718-1109 

235 บริษัท บิวตี้ เอช เซทเทอรา จํากัด 111/155 หมู 5   ซอย6 ถนนเทอดพระเกียรติ ตําบลวัดชลอ อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี  11130 

236 บริษัท บิวตี้ เอเวนิว จํากัด 259/4 หมู -   ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

237 บริษัท บี ดับเบิลยู แอล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

252/123 (ซี),252/124 (ดี) ชั้น 26 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ 
อาคาร 2 หมู -   ซอย- ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

238 บริษัท บี.ที. สเปซชิพ จํากัด 108/32 หมู 4   ซอย- ถนนสุขสวัสดิ์ 64 แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร  10140 โทร. 0 2817 3750  โทรสาร. 0 2817 3706 

239 บริษัท บีสนีส จํากัด 15 ซอยประชัญคดี 3 ถนน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2714-7286 โทรสาร. 0-2714-7287 

240 บริษัท บีเอเอส แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 24/74 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  73110 

241 บริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 97/11 ชั้นที่ 6 หมู -   ซอย- ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2251 8811 โทรสาร. 0 2250 4991-2 

242 บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จํากัด 41/14-15 หมู 8   ตําบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
12120 โทร. 0 2153 4561 โทรสาร. 0 2153 4562 

243 บริษัท เบล เพอรฟูมส จํากัด 238/1-3 อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจนท ถนนนางลิ้นจ่ี แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

244 บริษัท เบลอฮอริซอน จํากัด 222/167 ถนนปญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร  10510 โทร. 0-2548-0644 

245 บริษัท เบสท นาวิน แอนด มารค จํากัด 2 ซอยนวมินทร 98 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  
10900 โทร. 0-2948-6001-4 โทรสาร. 0-2948-6003 

246 บริษัท เบอรน่ี จํากัด 110/4 หมู 5   ซอย ถนนคลองชลประทาน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  50200 

247 บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 99  หมู -   ซอยรูเบีย (สุขุมวิท42) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2367 1111, 0 2367 1254 

248 บริษัท แบทเทอรฟลาย จํากัด 270 หมู 11  ซอยสุขสวัสดิ์ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140 

249 บริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

90 ชั้น 12 และ 17 อาคาร สาธรธานี 1 หมู -   ซอย- ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

250 บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 61 หมู 15  ซอย- ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  10510 

251 บริษัท ไบโอ แอดวานซ แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด 

90/7-11 หมู 20  ถนนบางพลี-ตําหร ุตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

252 บริษัท ไบโอคอส โปรเฟชชั่นแนล 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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(ประเทศไทย) จํากัด 

253 บริษัท ไบโอเดอเนช จํากัด 1143 หมู -   ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร  10400 

254 บริษัท ไบโอไบรท (ประเทศไทย) จํากัด 1/50 หมู 2   ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง  92000 

255 บริษัท ประภาภูมิ โอสถ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

89/40 หมู 10  ซอยบางบอน 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2415 7576, 081 8288 758 โทรสาร. 0 
2415 7578 

256 บริษัท ปราณลี คอรปอเรชั่น จํากัด 600/633 หมู 14  ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12130 

257 บริษัท ปานนัดดา จํากัด 15/8 หมู -   ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 

258 บริษัท โปรเจ็คท ดี จํากัด 80 ซอยสุขุมวิท 71 (พาณิชกุล) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2751 2715 โทรสาร. 0 2391 
9675 

259 บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส จํากัด 46/157 หมู 12  ซอย- ถนน- แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
10230 โทร. 0 2363 4375, 0 2274 4662 

260 บริษัท ผลิดา จํากัด 222/2 หมู 2   ซอย- ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร  10140 

261 บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพร ดร. สาโรช 
จํากัด 

39    หมู 2   ซอย ถนน ตําบลโพธิ์สามตน อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  13220 

262 บริษัท พรรณณพลอย จํากัด 399/75 หมู -   ซอยพงษเพชรนิเวศน ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0 2911 0046 

263 บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรด
ดิ้ง (ประเทศไทย)  จํากัด 

622 ชั้น 20-22 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร หมู -   ซอย- ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2667 
5000 

264 บริษัท พระยาไทย จํากัด 117/16-17 ชั้นที่ 14-15 อาคารปานจิตตทาวเวอร หมู -   ซอยสุขุมวิท 55 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 
โทร. 0 2715 0248  โทรสาร. 0 2715 0249 

265 บริษัท พรี แอนด พรหม จํากัด 71/2 หมู -   ซอยนางลิ้นจ่ี 3 ถนนนางลิ้นจ่ี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2678 9790-2 โทรสาร. 0 2678 9793 

266 บริษัท พรีมา แคร อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

55/5 หมู 7   ซอย- ถนน- ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
11110 โทร. 0 2983 3675 โทรสาร. 0 2983 3676 

267 บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จํากัด 88/11 หมู 1   ซอย- ถนน345 ตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  11120 โทร. 0 2598 6080-2  โทรสาร. 0 2598 6082 

268 บริษัท พารฟูมส แอนด บิวตี้ (ไทย
แลนด) จํากัด 

70,72 หมู -   ซอยออนนุช 25 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0 2742 0398 โทรสาร. 0 2742 
0397 

269 บริษัท พารากอน เอสเทติก จํากัด 8 ซอยโพธิ์แกว 3 แยก 6/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  
10240 โทร. 0-2183-5730-3 โทรสาร. 0-2183-5734 

270 บริษัท พาวา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

29 ชั้น 12 อาคารวานิสสา หมู -   ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2655 7933 

271 บริษัท พิคาโซ เนเชอรัลส แลบบอราทอรี่ 
จํากัด 

333 หมู 4   ซอย- ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  10520 

272 บริษัท พิริยพูล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 84/3-84/8,539/4 หมู -   ซอย- ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0-2246-0403 
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273 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) 
จํากัด 

35 หมู 4   ซอย- ถนนเทศสัมพันธ ตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  12000 

274 บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จํากัด 169/98 ชั้น 6 อาคารเสริมทรัพย หมู -   ซอย- ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

275 บริษัท พีแอนดที สยาม จํากัด 10,12 หมู -   ซอยออนนุช 36 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0 2332 2374 โทรสาร. 0 2332 
2374 

276 บริษัท เพชร พรสวรรค จํากัด 74/165 หมู 19  ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

277 บริษัท เพรสติก โพรดักส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

888/112-113 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา หมู -   ซอย- ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

278 บริษัท เพอเฟคท ไลน อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

99/45 หมู 3   ซอย- ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 0 2397 9460-2 โทรสาร. 0 2397 
9463 

279 บริษัท เพิรล โรยัล พรินเซส จํากัด 60/141 หมู 8   ซอย- ถนน- ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  73220 โทร. 0 2429 2253 โทรสาร. 0 2429 2753 

280 บริษัท เพียว บิวตี้ จํากัด 50 หอง 502 ชั้น 5 อาคารตนสน หมู -   ซอยตนสน ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2684 1515-7 
โทรสาร. 0 2684 1514 

281 บริษัท เพียวบลิส จํากัด 592/30 ถนนลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร  
10230 โทร. 0 2570 2343-3 โทรสาร. 0 2570 2360 

282 บริษัท โพลาคอสเมติคส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

518/5 ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร หมู -   ซอย- ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2254 8140-2 

283 บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอร่ิงกรุป 
จํากัด 

35/2 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

284 บริษัท ฟนดิก แอนด วอริก จํากัด 1/615  หมู 17  ซอย ถนน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
12130 โทร. 0 2966 0660 โทรสาร. 0 2966 0661 

285 บริษัท เฟรช เบลสซิ่ง จํากัด 124/1486 หมู 4   ซอยเรวดี 20/1 ถนนเรวดี  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0-2977-9092-5 โทรสาร. 0-
2977-9092 

286 บริษัท เฟเรซา เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

75/6 ซอยรมเกลา 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  10510 
โทร. 0-2919-4233 

287 บริษัท เฟสตแล็บ อินเตอรโปรดักส 
จํากัด 

240 หมู 2   ซอยเจริญสุข ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140 

288 บริษัท มานา อินเตอร แล็บ จํากัด 36/5 หมู 9   ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนนออนนุช-ลาดกระบัง ตําบลราชาเท
วะ อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2727 7560 

289 บริษัท มายด พลัส คอรปอเรชั่น จํากัด 1741 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0-2530-6246 

290 บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

44-46 ซอยเพชรเกษม 42 แยก 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 

291 บริษัท มาลาคี จํากัด 22 หมู -   ซอยพหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0 2642 1460-1 โทรสาร. 0 2642 1462 

292 บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จํากัด 199/273 หมู     ซอยเชิดวุฒากาศ 9 ถนน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร  10210 โทร. 0-2565-9390 

293 บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน) 

947/171 หมู 12  ซอย- ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  10260 
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294 บริษัท เมคอัพสโตร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

999/9 ยูนิตเอ็มเอช3403 ชั้น 34 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

295 บริษัท เมดิคอส จํากัด 87/2 หมู 1   ซอย- ถนน- ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  73170 

296 บริษัท แมนดอมคอรปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

54 ชั้น 20 อาคารบีบี หมู     ซอย- ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2258-8652-9 
โทรสาร. 0-2258-4455 

297 บริษัท แมสมารเกตติ้ง จํากัด 905/4 ซอย- ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 

298 บริษัท แมอรุณ   จํากัด 54/1 หมู -   ซอย- ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2374 0245 

299 บริษัท โมเดิรนคาส อินเตอรเนชั่นแนล 
คอสเมติคส จํากัด 

26 หมู -   ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 12 ถนน- แขวงดอกไม 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0 2726 2300-3 โทรสาร. 0 
2726 2301 

300 บริษัท ไมลอทท แลบบอราทอรีส จํากัด 84/9 หมู 11  ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ  10540 โทร. 0 2312 1178-81 โทรสาร. 0 2312 
1182 

301 บริษัท ยาอินไทย จํากัด 206/3 หมู 2   ซอยศรีพรสวรรค ถนนประชาราษฎร ตําบลสวนใหญ 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0 2969 6392 โทรสาร. 
0 2969 6392 

302 บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 
จํากัด 

44/1 ชั้น 1 อาคารรุงโรจนธนกุล หมู -   ซอย- ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวย
ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0 2685 9777 
โทรสาร. 0 2685 9701 

303 บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 หมู -   ซอย- ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0-2554-2000 

304 บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด 63 หมู 4   ซอย- ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0 2326 0869, 0 2351 2090, 0 2326 
9069, 0 2739 4500 

305 บริษัท ยูนิเวอรซัล เว็ลธี ไลฟ จํากัด 243/170 หมู -   ซอย- ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 

306 บริษัท ยูนิเวอรแซล เทรดดิ้ง แอนด มาร
เก็ตติ้ง จํากัด 

1143/40 ถนนถนนคลองบางกอกใหญ แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2656-3991-3 โทรสาร. 0-2656-3775 

307 บริษัท ยูนิออยล เคมีคอล จํากัด 65 หมู -   ซอยลาดพราว 99 (เสริมสุข) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0 2932 2920 โทรสาร. 0 
2932 2947 

308 บริษัท ยูนี อินเตอรเนชั่นแนล คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

218/2 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0-2717-7966-7 โทรสาร. 0-2717-7965 

309 บริษัท ยูเรเซีย คอสเมติก 188 ชั้น 4 โรงแรมโซฟเทลสีลม หมู -   ซอย- ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

310 บริษัท ยูเรเซีย คอสเมติก จํากัด 188 ชั้น 4 โรงแรมโซฟเทลสีลม หมู -   ซอย- ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2635 9980 

311 บริษัท เยเนอรัล แคร โปรดักส จํากัด 51/31 หมู 2   ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลอง
เกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 

312 บริษัท รีนาวน ฟาร อีสท จํากัด 138 หมู -   ซอย- ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0-2279-9778-9 โทรสาร. 0-2270-1006 
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313 บริษัท รียูซิท (ประเทศไทย) จํากัด 72/1 ซอยสมานฉันท-บารโบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 

314 บริษัท รีเอ็กซ โปรดักส จํากัด 41/1 หมู 1   ซอยนนทบุรี 20 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 

315 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 70 หมู 13  ซอย- ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  10130 โทร. 0 2385 9024 โทรสาร. 0 
2385 9355 

316 บริษัท เรกคิทท เบนคีเซอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

209 ชั้น 14 อาคารเค ทาวเวอร หมู -   ซอย- ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 

317 บริษัท โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอส
พี (ประเทศไทย) จํากัด 

1014/3-4    หมู -   ซอยวัดจันทรใน ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2284 1218, 0 2284 
1317 

318 บริษัท โรจนวานิช จํากัด 95/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร  10700 โทร. 0 2453 2092-3 โทรสาร. 0 2453 2094 

319 บริษัท ล็อกซิทาน (ประเทศไทย) จํากัด 25 อาคารอัลมาลงิค ชั้น 18 หมู -   ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2655 2569-71 โทรสาร. 0 
2655 2577 

320 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)  จํากัด 179 หมู -   ซอย- ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2684 3000  โทรสาร. 0 2679 6410 

321 บริษัท ลาโนเพิรล (ไทยแลนด) จํากัด 14/8 หมู -   ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2259 1844-45 

322 บริษัท ลาพิส ทรอปคอล สปา โพรดักส 
จํากัด 

88/286-287 ซอยออนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0-2721-4564-5 โทรสาร. 0-2721-4546 

323 บริษัท ลิฟวิ่ง พรูฟ (ประเทศไทย) จํากัด 630/1 หมู -   ซอย ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0-2513-1801 โทรสาร. 0-2513-1802 

324 บริษัท เลดี้ ออเรียนทัล จํากัด 927/192 ซอยลาดพราว 87ถนนลาดพราว  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป  
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2935-9599 

325 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 666 หมู -   ซอย- ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2291 6543 

326 บริษัท วิน เวิลด ไทย จํากัด 47/35-36 หมู 9   ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150 
โทร. 0-2645-2756 

327 บริษัท วี แลบส  จํากัด 79 หมู -   ซอยแลป็อริยะภาพ ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  10700 โทร. 0 2886 1786-8 

328 บริษัท วีรา อัลลายด แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด 

65/2 หมู 1   ซอย- ถนนรังสิต-องครักษ ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  12110 

329 บริษัท วีอาร พรีเม่ียม จํากัด 51/250 หมูบานรุงกิจแกรนดวิสตา หมู -   ซอย- ถนนหทัยราษฎร แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  10510 โทร. 0 2181 3211-13 
โทรสาร. 0 2181 3179 

330 บริษัท เวสตันส (ไทย) จํากัด 52/51-52 หมู 9   ซอยเอกชัย 72 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10150 

331 บริษัท เวิรท แฟบินดุงสเทคนิค จํากัด 41/198 หมู 3   ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0-2907-8880 โทรสาร. 0-2907-8877 

332 บริษัท เวิลดคลาสอินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

111/55 หมู 11  ซอยเรวดี 50 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 

333 บริษัท ไวตา อินเตอรเนชั่นแนล เฮลธฟูด 398/52 หมู -   ซอยริมคลองไผสิงโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
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จํากัด คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2663-1059 โทรสาร. 0-2663-
1060 

334 บริษัท ศรีสักเทพ  จํากัด 399/75 หมู -   ซอยพงษเพชรนิเวศน ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 

335 บริษัท ศารายา อินเตอรเนชั่นแนล (ไทย
แลนด) จํากัด 

23/21  ชั้น 12 อาคารสรชัย หมู     ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2714-3263-4 
โทรสาร. 0-2714-3269 

336 บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด) 
จํากัด 

700/504 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 2   ซอย- ถนน- ตําบลบานเกา 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160 โทร. 0-3845-4722-25 โทรสาร. 0-
3845-4729 

337 บริษัท ศิริรัตนา อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

38/212 หมู 1   ซอย- ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2454 6240-1 โทรสาร. 0 2454 7978 

338 บริษัท สกินเน็กซ จํากัด 26/6 หมู 11  ซอย- ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  12120 โทร. 0 2520 4611-4 โทรสาร. 0 2520 4617 

339 บริษัท สกินไบโอเทค (ประเทศไทย) 
จํากัด 

38/29 หมู 15  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240 
โทร. 0 2736 2213 โทรสาร. 0 2736 2214 

340 บริษัท สบู (ไทยแลนด) จํากัด 39/108 หมูบานโอษธิศ 1 หมู 10  ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 ถนน
ลาดพราว แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 
2539 3430 โทรสาร. 0 2539 3430 

341 บริษัท สปา โปรดักส ออฟ เอเซีย จํากัด 39/108 หมูบานโอษธิศ 1 โชคชัย 4 ซอย 31/1 หมู 10  ถนนลาดพราว 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2539 
3430 

342 บริษัท สมารทแล็บ จํากัด 333/29 โครงการ 333 แฟคตอรี่แลนด หมู 9   ตําบลละหาร อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี  11110 โทร. 0-2964-4960-3 โทรสาร. 0-2964-
4965-66 

343 บริษัท สมุนไพรสุภาภรณอิมปอรตเอ็กซ
ปอรต จํากัด 

53/237 หมู 6   ซอย89/5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0-2451-2324-27 โทรสาร. 0-2451-2328 

344 บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ จํากัด 44/33 หมู 5   ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3530-1488 

345 บริษัท สยาม ลีเจนด กรุป จํากัด 38 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
10700 โทร. 0-2886-4600 

346 บริษัท สยาม แอฟโร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

71/354 หมู 7   ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี  12150 
โทร. 08-3030-9263 

347 บริษัท สยามบูเก จํากัด 62/33 หมู 4   ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2962 1525 โทรสาร. 0 
2962 1535 

348 บริษัท สยามโยโกะ จํากัด 340 หมู 4   ซอยศรีบุญเรือง 1 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0 2384 3411-2 
โทรสาร. 0 2755 6680 

349 บริษัท สยามเฮลท กรุป จํากัด 15/1-15 หมู 9   ซอย- ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  10170 

350 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 1027 ชั้น 7 อาคารสรรพสินคาชิดลม หมู -   ซอย- ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2793 7299 

351 บริษัท สวนสามพราน จํากัด 21 หมู 2   ถนนเพชรเกษม ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  73110 โทร. 0-3432-2544 โทรสาร. 0-3422-5200 
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352 บริษัท สหภัณฑ กรุป (ประเทศไทย) 
จํากัด 

231/15 หมู 4   ซอย- ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร  10210 

353 บริษัท สานิตแอนดซันส จํากัด 3587/7 หมู -   ซอยประดู 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร  10120 

354 บริษัท สิรินคร  เอ็นเตอรไพรส  จํากัด 54/2 หมู 9   ซอยกันตนา ถนนบางใหญ-บางคูลัด ตําบลบางมวง อําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140 

355 บริษัท สีมาเจริญ จํากัด 1 หมู 4   ซอย- ถนน- ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
73120 

356 บริษัท สุจิโรจน จํากัด 88/16 หมู 1   ซอยพระรามที่ 2 ซอย 47 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทาขาม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0 2453 2288 โทรสาร. 
0 2451 0260 

357 บริษัท สุดธนา (2534) จํากัด 496/27-31 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0-2208-9743 โทรสาร. 0-2208-9548 

358 บริษัท สุภมาศศรีนิลพัฒน จํากัด 88/17 หมู 7   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220 

359 บริษัท สุรทิณฑ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

723 หมู 3   ซอยแพรกษา 3 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10280 โทร. 0 2707 8585 โทรสาร. 
0 2707 8594 

360 บริษัท สุรศักดิ์อิมปอรต เอ็กซปอรต 
คอมเมอเชียล (2009) จํากัด 

1887 หมู 4   ซอย- ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2540-4123-5 โทรสาร. 0-2540-4148 

361 บริษัท สุวรรณมงคลโปรดักซชั่น จํากัด 30 หมู -   ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 12 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน  
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600 โทร. 0 2465 4731  
โทรสาร. 0 2465 4731 

362 บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด 
(มหาชน) (สํานักงานสาขา) 

615 ชั้น 1 เอฟ หมู 8   ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2641 3755 

363 บริษัท หาญบราเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 361/12 หมู -   ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120 

364 บริษัท อควา ปุริ แลบบอราทอรีส จํากัด 99 หมู 2   ซอย- ถนน- ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
12170 โทร. 0 2549 2248 โทรสาร. 0 2549 2249 

365 บริษัท อควา โฮเทล ซัพพลาย จํากัด 21/7 หมู 4   ซอย- ถนนเจาฟาตะวันตก ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต  83000 โทร. 076209141 โทรสาร. 076209141 

366 บริษัท อนันนิตา จํากัด 1000   อาคารเศรษฐนันท หมู     ซอย ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0-2718-9988 โทรสาร. 0-
2718-9977 

367 บริษัท ออรัมริเวอร จํากัด 5 ซอยกัลปพฤกษ 6 แยก 2 ถนนกัลปพฤกษ แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  10160 โทร. 0 2802 5533 โทรสาร. 0 2802 5577 

368 บริษัท ออราซาลอนโปรเฟสชั่นนอลโปร
ดักส จํากัด 

26/12 ชั้น 5 อาคารอรกานต หมู -   ซอย- ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

369 บริษัท ออราเพรสตีจ จํากัด 24 ยูนิต บี ชั้น 10 อาคารไพรม หมู -   ซอย- ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2661 
6429-31 โทรสาร. 0 2661 7198 

370 บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

1 หมู -   ซอย- ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0 2715 1111 

371 บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด 272 หมู 1   ซอยพัฒนาสุข ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0 2755 7300-14 

372 บริษัท อัตถ บิวตี้ แคร จํากัด 39/631 หมู 6   ซอย- ถนน- แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  
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10140 โทร. 0 2463 5281 08 1826 5914 โทรสาร. 0 2814 4769 

373 บริษัท อัสการ มี จํากัด 35/185 หมู 1   ตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
12000 โทร. 0 2585 1617 โทรสาร. 0 2585 1617 

374 บริษัท อาซาลียา จํากัด 200/135 หมู 5   ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2379-1486-7 โทรสาร. 0-2379-1486-7 

375 บริษัท อายเฟยยา (ไทยแลนด) จํากัด 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  10140 โทร. 0 2427 6541 โทรสาร. 0 2427 6322 

376 บริษัท อาร แอนด เอ็น อินเตอรคอส 
จํากัด 

999/6 หมู 20  ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  
10540 โทร. 0-2382-5275 โทรสาร. 0-2382-5276 

377 บริษัท อิน ฟเน (เอเชีย) จํากัด 398/162 ซอยริมคลองไผสิงหโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2266 7741 

378 บริษัท อินเตอร ยูเน่ียน คอสเมติก จํากัด 39 หมู 7   ตําบลทาราบ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  70000 โทร. 
0-3222-7159-61 โทรสาร. 0-3222-7162 

379 บริษัท อินเตอรไทย ฟารมาซูติเคิ้ล แมนู
แฟคเจอร่ิง จํากัด 

1899 หมู     ซอย ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0 2941 2992 

380 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอ
รีส จํากัด 

62 หมู 8   ซอยวัดศรีวารีนอย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ  10540 

381 บริษัท อินโนโวเทค อินดัสตรี้ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

130/3 หมู -   ซอย- ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงวัดดอน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2287 0933 โทรสาร. 0 2287 
0936 

382 บริษัท อิมมอทอล บิวตี้ จํากัด 312 ซอยอรามดวง ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2212-5944 โทรสาร. 0-2212-5944 

383 บริษัท อี.จี. คอนซัลทิ่ง จํากัด 7/8 หอง ซี 108 อาคาร ลุมพินีเพลส หมู -   ซอย- ถนนนราธิวาสราช
นครินทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 
2286 6724 

384 บริษัท อีซู ฟาง จํากัด 59/187 หมู 4   แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  10240 

385 บริษัท อีเทอรนิตี้ อินเตอร-เทรด จํากัด 33/62 ชั้น 13 อาคารวอลล สตรีท ทาวเวอร ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

386 บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จํากัด 539/2 ชั้น 10 อาคารมหานครยิบซ่ัม หมู -   ซอย- ถนนศรีอยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 

387 บริษัท อีเม็ก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14/4 ซอยอัศวิน 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร  10700 โทร. 0 2434 9928 โทรสาร. 0 2434 9929 

388 บริษัท อุดมชลจร จํากัด 28/2 หมู 1   ซอยซันโย ถนนสุวินทวงศ ตําบลคลองอดุมชลจร อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 โทร. 08 9232 6176 
โทรสาร. 0 3881 2614 

389 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จํากัด 43/129 หมู 7   ซอยวัดกําแพง ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร  10150 

390 บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลท
แคร จํากัด 

46,46/2 หมู -   ซอยจรัญสนิทวงศ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  10700 

391 บริษัท เอ ดี นาโน จํากัด 278 ซอยรามคําแหง 24 แยก3 (สงวนสิน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0-2319-8535 โทรสาร. 0-2318-0852 

392 บริษัท เอ.เอส.พี. อินเตอรเนชั่น เฮอรบัล
โซป จํากัด 

29/112 หมู 2   ถนน345 ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
11110 โทร. 0-2525-8645-7 โทรสาร. 0-2525-8647 

393 บริษัท เอ็กโคแล็บ จํากัด 971,973 ชั้น 15 อาคารเพรสิเดนททาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0-2656-0022 
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394 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จํากัด 

629/1 หมู 10  ซอย- ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2797 9000 

395 บริษัท เอเชียน ไฟยโตซูติคอลส จํากัด 
(มหาชน) 

84/3 หมู 4   ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพนู 

396 บริษัท เอ็น ยู เค ซัคเซ็ส จํากัด 94/53 หมู 3   ถนนลําลูกกา ตําบลคคูต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
12130 โทร. 0-2928-3091 

397 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด 23 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตาดพริ้ง) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0 2332 7490-5 โทรสาร. 0 
2332 7498 

398 บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จํากัด 700/667 หมู 1   ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7 ถนนบางนา-
ตราด กม.57 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160 โทร. 
0 3844 7310-9  โทรสาร. 0 3844 7320 

399 บริษัท เอฟเอ็ม คอสเมติกส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

27 หองเลขที่ 7,8 ชั้น 1,2 อาคารเมธาวัฒนา ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 2705 
5538-9 โทรสาร. 0 2705 5540 

400 บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

99 ชั้น 16 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร ซอยสุขุมวิท 42 (รูเบีย) ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2725 6155, 0 
2725 6140, 0 2381 5340 

401 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 1153/38-39 หมู -   ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  10240 

402 บริษัท เอยาดา โปรดักส จํากัด 305/2 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 โทร. 0 
2668 9265-6 

403 บริษัท เอลกา (ประเทศไทย) จํากัด 
สาขาที่ 1 

888 หมู 5   ซอย- ถนนศรีนครินทร ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0 2748 6626 โทรสาร. 
0 2748 6628 

404 บริษัท เอลเคน (ประเทศไทย)  จํากัด 2 ชั้น 22 อาคารจัสมินซิตี้ หมู     ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0 
2665 7337 

405 บริษัท เอวอน คอสเมติคส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

56/8-10 หมู 2   ซอย- ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองตนนุน เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520 โทร. 0 2729 9600 

406 บริษัท เอส เค จี คอสเมติคส จํากัด 149/169 หมู 13  ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74130 โทร. 0 2892 2888 
โทรสาร. 0 2892 3838 

407 บริษัท เอส ที เอส คอนซูเมอร โปรดักส 
จํากัด 

73/4 หมู 6   ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนน- ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10130 โทร. 0 2817 7451-4 

408 บริษัท เอส บี พี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 43/6 หมู 3   ตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

409 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล 
เอนเตอรไพรส  จํากัด (มหาชน) 

600/4 สวนอุตสาหกรรมศรีราชา หมู 11  ซอย- ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบล
หนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230 โทร. 0-2676-2727 
โทรสาร. 0-2676-2726 

410 บริษัท เอส.ซี.อารทิสทรี จํากัด 
(สํานักงานสาขา) 

128/939 หมู 1   ซอย- ถนนเทพารักษ กม.21 ตําบลบางเสาธง อําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

411 บริษัท เอสเธติค พลัส จํากัด 173/1-2 หมู 1   ซอยตวงธนานคร ถนนเพชรเกษม ตําบลยายชา อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  73110 

412 บริษัท เอสเอเอ วูลีโก จํากัด 11/48 หมู 2   ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอ
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บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 0 2753 6706 โทรสาร. 0 
2753 6706 

413 บริษัท เอแอนดเจ บิวตี้โปรดักส จํากัด 40/85 หมู 8   ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร  10210 โทร. 0 2565 3624 

414 บริษัท เอิรธ ไลฟ จํากัด 101/83 หมู 12  ซอย- ถนนประชาราษฎร (ไรขิง) ตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  73210 โทร. 0 3428 8845  โทรสาร. 0 3428 
8845 

415 บริษัท เอิรธแคร จํากัด 1550 ชั้น 19 อาคาร ธนภูมิ หมู -   ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0 2652 6804-8 
โทรสาร. 0 2652 6803 

416 บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย)  จํากัด 52/183 หมู -   ซอย- ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2374 8000, 0 2713 8000 

417 บริษัท แอล.เค.ออโต (1999) จํากัด 9/4 หมู 1   ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
11120 โทร. 0 2926 1548-9 

418 บริษัท แอลบีจี จํากัด 29 ชั้นที่ 25 อาคารวานิสสา หมู -   ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0-2650-3055-7 โทรสาร. 0-
2254-8355 

419 บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอรฟูม แอนด 
คอสเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 

2034 หมู -   ซอย- ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

420 บริษัท แอลเอฟดี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 21/7 หมู 6   ซอย- ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  12130 โทรสาร. 0 2531 7370, 0 2987 3016 

421 บริษัท แอลเอ็มอี จํากัด 1026/1-2 หมู -   ซอยวัดจันทรใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 

422 บริษัท โอ พี เอส มิราเคิล เวิลด จํากัด 284 ชั้น 1 ดี อาคารเอ 4 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทร. 0 2719 6460-1 โทรสาร. 0 
2719 6462 

423 บริษัท โอ ไฟว จํากัด 47/1 ซอยปุณณวถีิ 33 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0-2730-5153 โทรสาร. 0-2730-6378 

424 บริษัท ไอ พลัส คิว จํากัด 49/5 หมู 4   ซอย- ถนน- ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  73120 โทร. 0 3420 8613-4  โทรสาร. 0 3420 8613-4 # 130 

425 บริษัท ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

68 ซอยรังสิต-นครนายก 44 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  12130 

426 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) 

757/10 ซอยสาธุประดิษฐ 58 (ประดู 1) ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0 2294 0281 

427 บริษัท ไอดีเอส  แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 21/7 หมู 6   ซอย- ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  12130 โทรสาร. 0 2531 7370, 0 2987 3016 

428 บริษัท ไอเดีย สแควรแลบอราทอรี่ส 
จํากัด 

20/72 หมู 7   ซอย- ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  10150 

429 บริษัท ไอวิช เนเจอรัล โปรดักท จํากัด 82 ซอยลาดพราว 95 (ปรางคทิพย) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 

430 บริษัท ไอเอ็นไอ เอเชีย จํากัด 8/3 หองเลขที่ 8/9 ชั้น 5 หมู -   ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 
0 2229 4889 โทรสาร. 0 2229 4885 

431 บริษัท ไอเอพลัส จํากัด 73/330-331 หมู 1   ถนนสามัคคี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0-2952-2112 โทรสาร. 0-2952-2122 
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432 บริษัท ฮาพา จํากัด 20/4 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2253-9860 โทรสาร. 0-2651-1733 

433 บริษัท ฮารโมนี ไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

35 หมู 9   ถนนเทศบาล ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา  30000 โทร. 0 2322 6880 0 4432 2219 

434 บริษัท เฮ็ลทตี้ ฟอร ยู จํากัด 766/7 หมู     ซอย ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

435 บริษัท เฮลทตี้ แอนด แฟชั่น อินเตอร
แลป จํากัด 

100/452 หมู 16  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
10240 โทร. 0-2735-9925 โทรสาร. 0-2368-3587 

436 บริษัท เฮอรบาเรียม จํากัด 55 ชั้น 2 อาคารยนิูคอน ซอยรัชดาภิเษก 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร. 0 2939 0612 โทรสาร. 
0 2939 0613 

437 บริษัท แฮปป ดรีม (ประเทศไทย) จํากัด 897-897/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2683-1166-8 โทรสาร. 0-2683-1169 

438 บริษัทเอ็กซ เค แอล ลิโบเต (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

129/250 หมู 2   ซอย- ถนน- ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  50100 

439 ผลิตภัณฑอัญ 60/196 หมู 8   ซอย- ถนน- ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  73220 

440 พิมพนิภา  อุปละ 29/782 หมู 6   ซอย11 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

441 มูลนิธิ การแพทยแผนไทยพัฒนา 88/23 สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
หมู 4   ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 
0-2588-5741 

442 มูลนิธิ ธรรมะอิสระ 125/1 หมู 17  ถนนมาลัยแมน ตําบลหวยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  73140 โทร. 0 3420 4815 โทรสาร. 0 3420 4820 

443 มูลนิธิ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภเูบ
ศร 

32/7 หมู 12  ถนนปราจีนอนุสรณ ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี  25000 

444 รานกานดานู 42/17 หมู 5   ซอย- ถนน- ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี  11000 

445 ลีลาวดีแคร 999/76 หมู 4   ถนนทุงทอง ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา  90110 

446 วราลีสมุนไพรแปรรูปเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 

49/25 หมู 8   ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

447 วิสาหกิจชุมชนทิพยไทยผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

546 หมู 17  ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

448 ศูนยเรียนรูตนแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 55/2 ลาง หมู 2   ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 

449 สบูสมุนไพร พรศิริ 80 หมู 7   ซอยเปรมปรีด ถนนอุดร-หนองสําโรง ตําบลบานเลื่อม อําเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  41000 

450 สบูสมุนไพรณษากร 10/3 หมู 2   ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

451 สมหวัง ใจเกงดี (สุวรรณหงษ) 163 หมู 10  ซอย- ถนน- ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  72110 โทร. 0 3556 4528 

452 สุชาวดี 54 หมู 11  ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  90120 

453 หจก. เซีย แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียร่ิง 202/54 หมู 1   ซอย- ถนน- ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี  11110 โทร. 0 2571 4790, 08 9170 5815 โทรสาร. 0 2571 
4796 
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454 หางหุนสวนจํากัด กกเลี้ยงฟารมาซ ี 232/6 หมู 13  ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74130 โทร. 0-2431-2944 
โทรสาร. 0-2431-2231 

455 หางหุนสวนจํากัด จีทูแซด 21 หมู -   ซอยลาดปลาเคา 33 ถนนลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร  10230 โทร. 0 2510 6049 โทรสาร. 0 2510 
6049 

456 หางหุนสวนจํากัด เจ พี ดับเบิลยู 
อินเตอรเนชั่นแนล 

82/115 หมู -   ซอยสุภาพงษ 3 แยก 5-2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0 2472 3153 

457 หางหุนสวนจํากัด เจ เอส อาร เอ็นเตอร
ไพรซ 

264/24 ถนนจันทน แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2212-9484 

458 หางหุนสวนจํากัด เจยดี อินเตอรเนชั่น
แนล เทรดเดอร 

334 หมู -   ซอยสารภี 1 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร  10600 

459 หางหุนสวนจํากัด ชัญญาชัช 150/8 หมู 2   ซอยวัดบัวขวัญ ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0-2589-0607 

460 หางหุนสวนจํากัด ชาญกิจเทรดดิ้ง 1009 หมู -   ซอย- ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  10250 โทร. 0 2314 0416, 0 2314 4977 

461 หางหุนสวนจํากัด ดร.โสภณ คอสเมติก 119/4 ซอยจรัญสนิทวงศ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร  10600 โทร. 0-2215-0657 โทรสาร. 0-
2215-0657 

462 หางหุนสวนจํากัด ดีแนเฮร์ิบ 162 หมู 4   ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  50210 
โทร. 08-1838-5210 โทรสาร. 0-5449-8109 

463 หางหุนสวนจํากัด ไทย ภูณารา 207/16 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  10120 โทร. 0-2291-5468 

464 หางหุนสวนจํากัด ไทยอาการวูด 108/41 หมู 4   ซอย- ถนน- แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร  10150 

465 หางหุนสวนจํากัด เนเชอรัล เพิรล โปร
ดักส 

1129/180 หมู -   ซอย- ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  10300 โทร. 0 2668 6403 โทรสาร. 0 2668 6403 

466 หางหุนสวนจํากัด บี เอ เอส เฮอรเบิล เท
รดดิ้ง 

312 ซอยจรัญสนิทวงศ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
10700 โทร. 08-1421-6662 โทรสาร. 0-2424-8833 

467 หางหุนสวนจํากัด บีทวิค อัซ 1372 หมู -   ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร  10260 โทร. 0 2744 0219 

468 หางหุนสวนจํากัด พิชา โปรดักต 25/7 หมู 5   ซอย- ถนนพหลโยธิน ตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี  18140 โทร. 0 3637 1996 0 3638 0366 โทรสาร. 0 3637 0548 

469 หางหุนสวนจํากัด เพอรฟูมเมอรสเวิลด 96/35 หมู -   ซอยประชาชื่น 37 (นพเกา) ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  10800 

470 หางหุนสวนจํากัด โยดา เฮิรบ (ประเทศ
ไทย) 

25/1 หมู 1   ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  10150 โทร. 0 2893 8366 โทรสาร. 0 2893 8493 

471 หางหุนสวนจํากัด ราเบีย อินเตอรเนชั่น
แนล 

112/48 หมูบานคณาทรัพย ซอยเจริญพัฒนา 7 ถนนรามอินทรา แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  10510 โทร. 0 2517 5311, 0 
2906 4691 

472 หางหุนสวนจํากัด ราวราบราเดอรส 109/72-73 หมู 2   ซอย- ถนน- ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวดั
สมุทรปราการ  10540 

473 หางหุนสวนจํากัด วานไทย เอส ที โปร
ดักส 

44/162-163 หมู 8   ซอย- ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  10230 

474 หางหุนสวนจํากัด สถาทิพย (2548) 44/25 หมู 2   ซอยงามวงศวาน 23 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน 
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ที่ ชื่อบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย ที่ตั้ง 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 

475 หางหุนสวนจํากัด สยาม เฮิรบส 107/2 หมู 2   ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  50140 โทร. 
08-7122-9966 

476 หางหุนสวนจํากัด สยามโคฟ 27/47  หมูบานวิชิตนคร 2 หมู 8   ซอย15 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150 

477 หางหุนสวนจํากัด สุรศักดิ์ อิมปอรต 
เอ็กซปอรต คอมเมอเชียล 

1887 หมู 4   ซอย- ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  10240 โทร. 0 2540 4123-5, 08 6534 9948 โทรสาร. 
0 2540 4143 

478 หางหุนสวนจํากัด เอ แอนด ที ธุรกิจ
การคา 

12/364 หมู 5   ซอยนนทบุรี 42 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลทาทราย อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 0 2580 2681 โทรสาร. 0 
2580 6736 

479 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิส
เปนซารี่ 

174-176 หมู -   ซอย- ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ 
กรุงเทพมหานคร  10100 โทร. 0 2225 6075, 0 2221 1651 

480 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางขาย
ยาบอมใบ 

10/66 หมู 7   ซอย- ถนนสายบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  10160 

481 เฮอรบาไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทย
แลนด) ลิมิเต็ด 

93/1 หอง 114/1 และ 212 อาคาร จีพี เอฟ วิทยุ หมู -   ซอย- ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0 2660 1700 
โทรสาร. 0 2660 1799 

ที่มา : กลุมควบคุมเคร่ืองสําอาง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ,2553 

 
2.4.3 การนําเขาและการสงออกสบูกอนและสบูเหลว   

สถานการณการนําเขาของผลิตภัณฑสบูกอน  ในชวงป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.
2551 (ตารางที่ 3) เม่ือพิจารณาจากป พ.ศ.2549 พบวา แนวโนมการ
นําเขาผลิตภัณฑสบูกอนมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.
2551 คิดเปนรอยละ 81.47 และ 34.29 ตามลําดับ สําหรับมูลคาการนําเขา
สินคาเม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวามูลคาการนําเขา
ผ ลิ ต ภัณฑ สบู ก อ น ลดล งทั้ ง ใ นป  พ .ศ . 2 5 5 0  แล ะป  พ .ศ .2551  
คิดเปนรอยละ 5.41 และ 17.39 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาใน
แตละกลุมทวีป พบวา ป พ.ศ. 2551 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑสบูกอนมา
จากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.40 ของมูลคา
การนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปยุโรปและ
ทวีปออสเตรเลีย ตามลําดับ โดยในกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการ
นําเขาผลิตภัณฑสบูกอนมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 68.32 ของมูลคาการนําเขา รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน และ
สิงคโปร ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 การนําเขาสําหรับผลติภัณฑสบูกอน 
 

พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

ยูไนเต็ด อาหรับ เอมเีรทส 0 150 5,665 99,421 0 0 

อารเจนตินา 0 0 3 4,606 0 0 

เนเธอรแลนดแอนทิลลิส  4 732 0 0 0 0 

ออสเตรเลีย 1,004 278,987 39 33,886 277 46,186 

บัลแกเรยี      14 9,105 0 0 

เบลเยยีม 716 925,026 0 0 0 0 

บราซิล 100 25,635 0 0 0 0 

แคนาดา 132 295,053 22 12,410 0 0 

สวิตเซอรแลนด  570 696,310 0 0 0 0 

จีน 670 344,490 1,350 254,945 4,487 187,660 

โคลัมเบีย 2 1,321 0 0 0 0 

เยอรมน ี 76,826 6,961,286 22,164 2,083,240 1,703 702,916 

สเปน 19 6,481 0 0 0 0 

ฝรั่งเศส 3,658 1,905,543 2,912 1,368,855 288 103,675 

สหราชอาณาจักร  992 597,936 360 125,832 2,117 1,050,113 

กัวเตมาลา 763 187,297 582 97,084 0 0 

ฮองกง 2,882 401,074 3 1,338 0 0 

อินโดนีเชยี 98 6,815 1,824,256 75,805,586 1,401,234 73,761,056 

อินเดีย 13,188 1,954,071 1 1,110 0 0 

อิตาลี 3,664 601,602 0 0 0 179 

จอรแดน  50 4,246 0 0 0 0 

ญี่ปุน 24,552 5,558,986 4,962 2,322,813 2,009 1,737,554 

เคนยา 0 0 15 8,900 0 0 

เกาหลี 605 321,797 111 614,775 60 3,416 

โมนาโก  0 0 19 5,935     

เม็กซิโก 0 0 2 1,278 2 1,939 

ลาว 300 10,000 0 0 0 0 

มาเลเชีย 777,009 43,616,572 354,683 23,272,706 259,894 23,269,765 

นิวซีแลนด 11 7,898 0 0 0 0 

ฟลิปปนส 44,337 1,933,855 13,895 460,555 8,697 280,216 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

โปรแลนด 2,050 190,767 985 90,119 2,316 229,172 

รัสเชีย 0 0 0 0 1 598 

สวีเดน 0 0 19 3,955 0 0 

สิงคโปร 0 0 5,137 2,542,013 2,199 1,544,543 

ตุรกี 0 0 0 300 0 468 

ไตหวัน 6,150 629,430 0 0 0 0 

อเมริกา 321,835 63,235,076 89,636 14,410,636 23,073 3,913,981 

เวียดนาม 0 0 0 238 13,500 1,135,280 

แอฟริกาใต 0 0 4 1,478     

รวม 1,282,187 130,698,436 2,326,839 123,633,119 1,721,857 107,968,717 

 

การสงออกผลิตภัณฑสบูกอน แสดงดังตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาแนวโนม
จากป พ.ศ.2549 พบวาการสงออกผลิตภัณฑสบูกอนมีปริมาณลดลงทั้งใน
ป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 82.39 และ 96.83 ตามลําดับ 
ทั้งน้ีสงผลใหในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 ผลิตภัณฑสบูกอนมีมูลคาการ
สงออกลดลงดวย คิดเปนรอยละ 82.08 และ 95.50 ตามลําดับ อยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณาในแตละกลุมทวีปพบวา ป พ.ศ. 2551 มูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑสบูกอนมาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 81.50 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปแอฟริกา 
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรปตามลําดับ โดยกลุมทวีปเอเชียประเทศที่
มีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสบูกอนมากที่สุด คือ ประเทศกัมพูชา ซึ่งคิด
เปนรอยละ 51.06 ของมูลคาการสงออก รองลงมา คือ ประเทศลาว 
สิงคโปร และยูไนเต็ด อาหรับ เอมีเรทส ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4  การสงออกสําหรับผลติภัณฑสบูกอน 
 

พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

ยูไนเต็ด อาหรับ เอมเีรทส 99,994 9,083,474 40,343 5,005,739 29,592 1,065,217 

ออสเตรยี 0 0 177 22,358     

ออสเตรเลีย 1,989,042 85,461,108 329,367 14,455,695 123 12,700 

บังคลาเทศ 5,164 540,805 0 0 0 0 

เบลเยยีม 1,881 812,312 12 1,036 0 0 

บาหเรน  625 177,527 82 33,120 8 6,371 

บอตสวานา 0 0 25 6,500 0 0 

บูรไน  52 4,140 0 0 45 6,371 

บราซิล 2,458 2,407,099 0 0 0 0 

แคนาดา 2,328 562,075 0 0 14 600 

คองโก  35,790 2,576,223 0 0 55,619 591,878 

สวิตเซอรแลนด  786 518,109 6 1,136 32 12,960 

โกตดิวัวร 0 0 0 0 8,736 3,471,897 

หมูเกาะคุก 0 0 0 0 379 34,105 

จีน 29,379 1,532,521 18,291 940,337 3,953 278,088 

คอสตาริกา  11,911 995,526 0 0 0 0 

เยอรมน ี 18,213 24,826,770 1,659 481,160 0 0 

จิบูตี 14,400 710,172 14,400 656,829 0 0 

เดนมารก 6,621 972,903 580 178,040 0 0 

แอลจเีรยี 11,479 814,154 0 0 16,888 1,271,610 

สเปน 2,677 299,482 0 0 0 0 

เอธิโอเปย 43,200 2,204,587 14,400 681,522 0 0 

ฟนแลนด  323 100,395 0 0 163 8,860 

ฟจิ 1,260 253,218 0 0 0 0 

ฝรั่งเศส 4,790 1,680,055 7 686 0 0 

สหราชอาณาจักร 7,362,665 374,386,286 1,207,242 65,550,411 1,182 288,928 

กานา 1,062,145 41,641,735 0 0 0 0 

กรีซ 36,439 2,370,049 0 0 120 66,779 

กวม  534 416,147 0 0 0 0 

ฮองกง 57,562 4,184,474 20,857 1,835,733 560 80,587 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

โครเอเชีย  420 37,889 8,500 177,534 0 0 

อินโดนีเชยี 26,962 2,497,808 3,753 593,380 349 35,280 

ไอรแลนด  3,261 1,002,594 0 0 0 0 

อิสราเอล 7,000 710,172 0 0 0 0 

อินเดีย  31,962 2,549,034 3,434 470,449 53 10,261 

อิหราน 468 49,010 14,732 852,243 11,186 431,010 

อิตาลี  117,413 9,433,786 0 0 0 0 

ญี่ปุน 30,206 8,013,181 39,553 4,587,411 3,579 627,042 

กัมพูชา 435,841 33,719,252 111,548 8,704,939 225,398 18,812,347 

เกาหลี 24,034 1,873,180 1,431 491,391 1,296 531,924 

คูเวต 10,363 1,641,412 540 137,454 122 12,496 

ลาว 679,750 40,299,816 62,765 4,242,987 55,363 4,466,167 

ลัตเวีย 0 0 0 0 864 86,976 

ศรีลังกา 561 92,621 362 87,250 0 0 

ลิทัวเนีย 79 18,373 0 0 0 0 

ลิเบรียนอาหรับจามาฮิริยา  32 7,485 2,466 157,218 0 0 

พมา 1,119,118 56,272,127 448,611 21,317,300 4,218 317,663 
นอรสเทิน มาริฟนา 
ไอรแลนด  637 122,336 0 0 0 0 

มอรเิชียส 26 2,584 0 0 0 0 

มัลดีฟส  7,153 1,204,769 2,119 170,949 123 53,787 

มาเลเชีย 437,770 25,139,535 2,687 218,787 2,963 282,150 

ไนจเีรีย 1,377 31,523 0 0 0 0 

เนเธอรแลนด 623 50,752 0 0 0 0 

นอรเวย 9,690 1,199,650 0 0 0 0 

เนปาล 18,468 794,264 267 26,823 0 0 

นิวซีแลนด 9,278 637,347 416 55,521 4,887 312,220 

โอมาน 0 0 202 46,876 337 73,044 

ปานามา 31,282 2,524,454 0 0 0 0 

ปาปวนิวกีนี 6,646 884,909 137 29,144 26 4,800 

ฟลิปปนส 17,824 2,005,421 105,275 5,226,241 3,086 327,604 

ปากีสถาน 72,131 12,505,059 18,442 1,289,380 462 61,203 

โปแลนด 11,325 1,842,541 0 0 30 4,799 
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พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

โปรตุเกส 22 8,302 271 111,665 0 0 

ปาเลา  21 8,618 0 0 0 0 

กาตาร 4 957 144 67,278 208 118,107 

รัสเซยี 441 68,769 0 0 0 0 

ซาอุดีอาระเบีย 2,293 358,271 328 84,075 682 195,893 

เซเชลส 397 64,075 289 87,691 0 0 

ซูดาน 66,402 1,835,020 324 47,251 0 0 

สวีเดน 840 350,290 0 0 0 0 

สิงคโปร 113,194 11,229,015 10,590 1,301,654 10,245 1,114,344 

ตุรกี     3,352 415,771 982 138,634 

ไตหวัน 77,049 5,884,065 5,881 986,347 672 117,159 

สหสาธารณรัฐแทนซาเนยี  6,500 948,000 0 0 0 0 

อูกันดา  6,204 75,892 0 0 0 0 

อเมริกา 255,739 23,300,932 39,240 3,434,718 2,336 507,558 

อุรุกวัย 47 20,567 0 0 0 0 

เวียดนาม 65,306 8,288,729 16,772 1,169,888 13,596 1,001,597 

เยเมน 486 31,539 0 0 0 0 

แอฟริกาใต 42 11,774 36 3,700 0 0 

แซมเบีย  0 0 2,592 366,846 0 0 

รวม 14,508,405 819,179,045 2,554,507 146,810,463 460,477 36,841,016 

 

สถานการณการนําเขาของผลิตภัณฑสบูเหลว  ในชวงป พ.ศ.2549 ถึง 
พ.ศ.2551 (ตารางที่ 5) เม่ือพิจารณาจากป พ.ศ.2549 พบวา แนวโนมการ
นําเขาผลิตภัณฑสบูเหลวมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.
2551 คิดเปนรอยละ 6,198 76 และ 5,793.88 ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผลให
มูลคาการนําเขาสินคาในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 เพ่ิมขึ้นดวยซ่ึงคิด
เปนรอยละ 1,021.52 และ 1,185.36 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา
ในแตละกลุมทวีป พบวา ป พ.ศ. 2551 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑสบูเหลว
มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.78 ของมูลคา
การนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป 
ตามลําดับ โดยในกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑสบู
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เหลวมากที่สุด คือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งคิดเปนรอยละ 56.62 ของมูลคา
การนําเขา รองลงมา คือ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุน และไตหวัน ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5  การนําเขาสําหรับผลติภัณฑสบูเหลว 
 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

ยูไนเต็ด อาหรับ เอมเีรทส 0 0 0 0 9 2,652 

ออสเตรเลีย 15,668 1,248,412 1,620 450,249 48 22,389 

เบลเยยีม 1,708 1,839,159 43 97,977 5 3,953 

บราซิล 0 0 0 0 6 2,922 

บัลแกเรยี 0 0 19 12,078 0 0 

แคนาดา 482 386,278 0 0 0 0 

สวิตเซอรแลนด  516 373,192 1,393 612,935 789 456,647 

จีน 28,261 1,374,040 73,760 4,838,895 17,939 1,700,495 

เซ็ก 0 0 4 80,051 0 0 

เยอรมันน ี 1,343 248,140 11,048 1,482,796 7,889 1,683,517 

เดนมารก 0 0 49 77,295 10 25,007 

สเปน 32 27,235 24,328 3,973,772 13,618 1,964,610 

ฟนแลนด 0 0 13 8,055 0 0 

ฝรั่งเศส 40,332 9,367,231 6,095 1,026,247 1,398 490,831 

สหราชอาณาจักร 7,982 4,269,442 41,508 6,224,484 27,207 5,415,060 

กรีซ 1 840 0 0 0 0 

ฮองกง 8,387 827,329 894 72,289 11,279 831,757 

ฮังการี 0 0 2 726     

อินโดนีเซยี 482 87,699 11,099,977 300,675,486 3,416,521 117,612,176 

ไอรแลนด 5 5,565 0 0 0 0 

อิสราเอล 6 2,320 0 0 0 0 

อินเดีย 0 38 316 47,190 20,025 332,664 

อิหราน 0 0 0 0 6 590 

อิตาลี 615 216,164 5,630 650,935 1,407 194,116 

จอรแดน 11 3,821 0 0 0 0 

ญี่ปุน 30,212 8,191,688 177,173 13,665,650 201,700 35,304,702 

เกาหลี 2,753 415,330 50 15,215 78 15,059 
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พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

โมนาโค 54 64,944 5,751 709,374 0 0 

เม็กซิโก 1 695 0 0 0 0 

มาเลเชีย 14,556 939,068 4,496,219 108,421,980 11,272,134 357,875,391 

เนเธอรแลนด 21 11,170 3,600 193,299 1,728 117,206 

นิวซีแลนด 181 128,179 48 38,186 4 3,752 

โปรแลนด 0 0 0 0 1 6,525 

รัสเชีย 0 0 2 1,062 0 0 

ฟลิปปนส 56,977 4,891,501 0 0 0 0 

สิงคโปร 2,511 196,043 7,250 386,523 175 54,928 

สวาซิแลนด 0 0 634 49,291 0 0 

ตุรกี 13 5,263 0 0 0 0 

ไตหวัน 6,719 1,042,233 118,078 9,671,845 109,855 9,504,677 

อเมริกา 39,637 13,012,391 225,856 97,184,326 188,762 98,457,867 

เวียดนาม 0 0 41,778 846,177 26 2,955 

รวม 259,466 49,175,410 16,343,138 551,514,388 15,292,619 632,082,448 

 

การสงออกผลิตภัณฑสบูเหลว แสดงดังตารางที่ 6 เม่ือพิจารณาแนวโนม
จากป พ.ศ.2549 พบวาการสงออกผลิตภัณฑสบูเหลวมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้ง
ในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 659.75 และ 321.87 
ตามลําดับ ทั้งนี้สงผลใหในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 ผลิตภัณฑสบูเหลว
มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นดวย คิดเปนรอยละ 228.97 และ 209.50 
ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแตละกลุมทวีปพบวา ป พ.ศ. 
2551 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑสบูเหลวมาจากกลุมประเทศในทวีป
เอเชียมากที่สุด คิดเปนรอย 55.18 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา 
คือ กลุมทวีปออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ตามลําดับ โดย
กลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสบูเหลวมากที่สุด 
คือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งคิดเปนรอยละ 13.36 ของมูลคาการสงออก 
รองลงมา คือ ประเทศญี่ปุน พมา และเวียดนาม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 การสงออกสําหรับผลติภัณฑสบูเหลว 
  

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  
ยูไนเต็ด อาหรับ เอ
มีเรทส 29,586 4,887,652 91,098 7,964,717 22,940 4,317,475 

อัลแบเนีย 0 0 0 0 282 217,155 

เนเธอรแลนดแอนทิลลิส  0 0 10,862 1,531,920 0 0 

แองโกลา 0 0 4,987 416,972 6 3,326 

ออสเตรยี 839 314,005 8,983 1,216,508 2,051 516,767 

ออสเตรเลีย 19,026 2,970,571 18,054,257 283,836,877 7,575,306 334,664,595 

บังคลาเทศ 1,577 139,345 254 50,458 5,662 667,495 

เบลเยยีม 458 118,880 283 56,500 20,486 3,498,148 

บาหเรน 57 27,565 2,950 799,008 21 2,775 

เบนิน 421 72,000 34,620 800,665 0 0 

บรูไน 386 182,850 2,559 364,111 0 0 

บราซิล 0 0 23 36,222 0 0 

บอตสวานา 0 0 8 2,460 0 0 

บาฮามาส 105 7,286 0 0 0 0 

แคนาดา 307 83,628 972 404,041 15,593 2,632,539 

คองโก  281 75,000 9 1,031 0 0 

สวิตเชอรแลนด 57 18,039 7,651 652,868 0 0 

จีน 87,053 8,962,922 9,547 1,818,818 7,731 1,305,210 

ไซปรัส 0 0 370 232,445 384 38,400 

เซ็ก 0 0 376 29,432 558 138,163 

เยอรมันน ี 0 0 14,713 2,259,632 26,586 6,334,547 

โคลัมเบีย 80 565 0 0 0 0 

เดนมารก 3,893 409,636 17 10,000 861 374,925 

เอสโตเนยี     223 109,104 72 43,635 

แอลจเีรยี 753 90,153 0 0 0 0 

สเปน 1,254 454,672 279 118,904 172 168,452 

ฟนแลนด     2,613 876,492 759,615 46,829,647 

ฟจิ 456 70,464 8,788 523,424 7,832 440,269 

ฝรั่งเศส 517 238,232 20,371 3,248,075 8,212 2,682,527 

สหราชอาณาจักร 290,897 46,796,050 988,702 148,133,832 770,797 115,220,585 
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พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

กานา 0 0 877 114,979 5,911 576,000 

กรีช 0 0 43 8,530 32 11,355 

กวม 0 0 1,786 604,073 20 4,387 

ฮองกง 446,060 31,228,078 250,549 25,707,743 182,737 16,619,316 

โครเอเชีย 0 0 133 20,760 0 0 

ฮังการี 0 0 344 125,728 0 0 

อินโดนีเชยี 242 321,496 316 40,555 54,999 11,448,092 

อิสราเอล 0 0 771 78,000 0 0 

ไอรแลนด 287 130,333 0 0 0 0 

อินเดีย 14,960 41,709,761 305,384 24,814,705 235,487 27,431,840 

อิหราน 0 0 0 0 22 676 

ไอซแลนด  0 0 281 57,297 5 51 

อิตาลี 447 111,876 2,897 280,312 420 126,807 

จอรแดน 870 82,985 18,397 2,505,049 74 0 

ญี่ปุน 684,916 60,069,559 1,930,258 125,169,261 2,090,960 141,658,197 

เคนยา 0 0 11 5,756 0 0 

กัมพูชา  512,863 35,580,452 80,993 23,834,822 144,853 35,629,112 

คิริบาตี  0 0 39 3,024 0 0 

เกาหลี 437,783 37,344,352 48,470 9,397,151 60,911 11,847,196 

คูเวต 32,875 2,197,911 3,113 508,104 2,311 1,244,929 

คาซัคสถาน 0 0 88,099 7,999,717 8,516 799,979 

ลาว 220,771 25,586,992 116,576 10,946,522 277,289 29,373,925 

ศรีลังกา 841 93,599 47,620 3,192,920 45,884 3,464,623 

ลิเบีย 75 9,137 396 21,895 0 0 

โมร็อกโค 0 0 62 17,597 292 15,678 

พมา  54,344 6,387,673 179,760 43,117,751 285,594 84,441,978 

มาเกา  0 0 1,257 124,171 929 135,018 
นอรสเทิน มาริฟนา 
ไอรแลนด  0 0 0 0 333 20,505 

มอรเิชียส 608 29,041 649 87,158 470 20,617 

มัลดีฟส  613 133,663 11,449 1,048,081 39,074 3,274,702 

เม็กซิโก 0 0 11,197 1,432,444 0 0 
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พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

มาเลเซยี 155,591 19,188,365 2,776,391 278,593,921 2,696,945 178,816,765 

โมซัมบิก 0 0 34 24,520 160 30,542 

ไนจเีรีย 346 55,572 33,422 2,779,842 0 0 

เนเธอรแลนด 1,590 430,844 2,463 312,689 10,796 1,454,386 

นอรเวย 1,336 111,846 238 106,407 0 0 

เนปาล     1,528 470,714 6,413 2,091,379 

นิวซีแลนด 2,439 766,728 4,804,465 53,507,243 1,405,215 61,363,495 

เฟรนชโปลินีเซยี  0 0 0 0 255 15,800 

โอมาน 0 0 35 5,037 0 0 

ปาปวนิวกีนี 0 0 719 49,992 5,641 301,508 

ฟลิปปนส 14,047 1,627,270 125,744 13,518,868 105,967 9,006,295 

ปากีสถาน 6,157 856,694 3,538 650,689 3,540 633,717 

โปรแลนด 0 0 50 15,916 0 0 

โปรตุเกส 588 244,868 785 349,920 250 10,000 

ปาเลา 0 0 119 13,727     

กาตาร 0 0 861 103,684 550 41,710 

รียูเนี่ยน 5 2,230 18,023 1,582,008 72 1,477 

โรมาเนีย  1,558 205,534 18,360 1,354,673 18,557 1,404,973 

รัสเชีย 0 0 1,036,897 81,430,338 118,509 6,349,648 

ซาอุดีอาระเบีย 173 46,311 14,410 1,861,533 732 65,066 

เซเชลส  0 0 516 150,907 249 11,056 

ซูดาน  2,696 132,979 22,615 1,228,992 22 0 

สวีเดน 36 3,888 1,770 417,267 389 211,001 

สิงคโปร 1,125,879 76,204,945 568,400 47,438,625 545,318 47,844,863 

สาธารณรัฐอาหรบัซีเรยี  0 0 0 0 3,621 144,418 

สโลวาเกีย 0 0 130 46,252 0 0 

สวาซิแลนด 0 0 70 21,419 0 0 

โตโก 0 0 130 7,282 16,252 2,464,243 

สาธารณรัฐอาหรบัซีเรยี          165,861 15,353,270 

สโลเวเนีย 61 30,091 0 0 0 0 

ตุรกี 766 106,953 148,792 12,185,604 0 0 

ตรินิแดดและโตเบโก 0 0 19 11,563 0 0 
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พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูลคา (บาท)  

ไตหวัน 97,489 16,960,628 91,669 20,606,503 154,789 23,801,036 

แทนซาเนีย 0 0 6,428 344,582 18 3,675 

ยูเครน 0 0 191,448 17,205,301 11,231 1,053,296 

อเมริกา 1,101 408,073 463,726 102,858,053 42,538 11,916,274 

อุรุกวัย 140 55,452 0 0 0 0 

เวียดนาม 60,026 8,076,590 84,231 42,986,896 170,953 80,865,145 

เยเมน 0 0 240 34,048 0 0 

แอฟริกาใต 0 0 32,406 3,869,557 75,924 5,208,118 

วานูอาตู 1,004 84,623 0 0 0 0 

รวม 4,319,586 
432,536,90

7 32,817,914 1,422,903,193 18,223,057 
1,338,704,77

4 
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3. ผลกระทบของสบูตอสิ่งแวดลอม 
 
 ผลกระทบของสบูตอสิ่งแวดลอม  เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ สามารถแบง

ไดเปน 3 ระยะ ไดแก  ในระหวางการผลิต  ในระหวางการใชงาน  และการทิ้งหลังการใช
งาน (ตารางที่ 5) 

 
 ตารางที่ 5  ผลกระทบของสบูตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 

หัวขอทางสิ่งแวดลอม วัฏจักรชีวิตของสบู 
(environmental aspect) กอน

ผลิต 
ขณะผลิต ขณะ

ขนสง 
ขณะใช ทิ้งหลัง

ใช 
การใชทรัพยากร (resource use)       

- วัตถุดิบ     × × × 
- พลังงาน    × × 
- น้ํา   ×  × 

ก า ร เ กิ ด วั ต ถุ อั น ต ร า ย  (hazardous 
substance) 

 × × × × 

การปลอยมลสารไปสู 
(emission/release of pollutant into) 

     

- อากาศ     1)*  4) × × 
- น้ํา   * ×   7) × 
- ดิน  × ×  × 

ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)    2) 5) ×   2) 

ผลกระทบอื่นๆ (other impacts)    3) 6) × × 
ความเหมาะสมสําหรับการใช (fitness for 
use) 

    **  

ความปลอดภัย (safety)     **  
หมายเหต:ุ    มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
  มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด   

               × ไมเกี่ยวของ 
               *   มีขอบังคับตามกฎหมาย 
               ** มีขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1)  ฝุนของสารเคมี เชน TiO2
 

2)  บรรจุภัณฑ 

3)  กลิ่น 

4)  NOx, SOx, CO 

5)  บรรจุภัณฑสามารถแปรสภาพกลับมาใชใหมได 

6)  เสียง ควัน 

7)  ไคลสบู 
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3.1  ในระหวางการผลิต 
 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทีส่ําคัญที่เกิดขึน้ในระหวางการผลิตคือ การใชทรัพยากร 
เชน น้ํา วัตถดุิบ และพลังงาน  นอกจากนี้ ยังมีการปลอยมลสารไปสูอากาศ และน้ํา 
เชน เกิดการฟุงกระจายของสารเคมีบางชนิด เชน titanium dioxide  และน้ําเสีย
จากการลางถังผสม   บรรจุภัณฑที่บรรจุวัตถุดิบก็เปนสวนสําคัญทีท่ําใหเกิดปญหา
ขยะสูสิ่งแวดลอม 

 
3.2  ในระหวางการใชงาน  

 
ผลกระทบของสบูตอสิ่งแวดลอมในระหวางการใชงานเกิดจากสารเคมีที่เปน
สวนประกอบ ซึ่งบางชนิดยอยสลายทางชีวภาพไดยาก  หรือเปนพิษตอสิ่งมีชวีิต  
หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธกุรรม   

 
3.2.1 สารลดแรงตงึผิว 

 
 สารลดแรงตึงผิวเปนสวนประกอบหลักของสบู ซึ่งบางชนิดไมสามารถยอย

สลายทางชีวภาพได หรือยอยสลายทางชีวภาพไดนอย  ทําใหเกิดการ
ตกคางและสะสมอยูในสิ่งแวดลอม   นอกจากนี้สวนที่ละลายไขมันของสาร
ลดแรงตึงผิวจะแทรกผานเขาไปในเหงือกปลา  ทําใหความสามารถในการ
ควบคุมปริมาณเกลือเสียไป  ดังน้ันถาสารลดแรงตึงผิวยอยสลายทาง
ชีวภาพไดดี จะชวยลดระดับอันตรายตอสิ่งแวดลอมลง 

 
3.2.2 สารลดความกระดางของน้ํา 

 
สารลดความกระดางของนํ้าในสบูประเภทฟอสเฟต และโพลิฟอสเฟต 
ประกอบดวยฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหาร  เม่ือปลอยสูแหลงนํ้าในปริมาณ
มาก  จะทําใหเกิดการเจริญเติบโตของพืชน้ําอยางรวดเร็ว และเม่ือพืช
น้ําตายลงจะกอใหเกิดปญหาการเนาเสียของแหลงนํ้า สวน EDTA และ 
phosphonate เชื่อวาทําใหเกิดการเคลื่อนยาย (mobility) ของโลหะหนัก
เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้สารลดความกระดางของน้ําบางชนิด เชน EDTA,   
polyacrylate  ยังยอยสลายทางชีวภาพไดยาก 
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3.2.3 สารทําอิมัลชัน 
 

สารทําอิมัลชนับางชนิดยอยสลายไดยากหรือไมยอยสลายเลย ทาํใหเกิด
การตกคางและสะสมในสิ่งแวดลอม  บางชนิดมีความเปนพิษ ทําใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร ตัวอยางเชน polyvinylpyrrolidone 
(PVP) เปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังได 

 
3.2.4 สารกันเสีย 

 
สารกันเสียใชยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย  ปริมาณของสารกันเสียที่ใช
ขึ้นกับชนิดและปริมาณของสวนผสมในผลิตภัณฑ เชน โปรตีน   สารกัน
เสียมีผลตอประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยจะกําจัดแบคทีเรียที่มี
ความจําเปนในกระบวนการทางชีวภาพของระบบบําบัด    สารกันเสียบาง
ชนิดมีความเปนพิษเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน isothiazolinones เปนสาร
ที่ทาํใหเกิดการแพ (allergens) ฟอรมาลดีไฮดเปนสารกอใหเกิดการระคาย
เ คื อ ง เ ย่ื อ บุ ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ   แ ล ะ เ ป น ส า ร ก อ ม ะ เ ร็ ง  
orthophenylphenol  เปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อ
บุทางเดินหายใจ 

 
3.2.5 ตัวทําละลาย 

 
ตัวทําละลายสวนใหญประกอบแอลกอฮอลหลายชนิด  ใสเ พ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการละลายของสวนประกอบที่ไมสามารถละลายน้ําได   
การผลิตและใชตัวทําละลายสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
มักใช mineral oil เปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตตัวทําละลาย 
นอกจากนี้ mineral oil ยังเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปดวย   ตัวทํา
ละลายบางชนิดยังปลดปลอยมลสารไปสูบรรยากาศ เชน สารประกอบ
อินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds : VOCs) ทําใหเกิด
โอโซนในบรรยากาศชั้นลางซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต  และทําลายพืชผล
ทางการเกษตร  นอกจากนี้สาร VOCs บางตัวมีเปนอันตรายตอสุขภาพ
โดยมีพิษเฉียบพลัน ถาไดรับในปริมาณมาก และอาจกอใหเกิดมะเร็งได 
เชน สารพวก halogenated organic solvent และ toluene 
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ตัวทําละลายบางชนิดเปนสารจําพวก CFCs ซึ่งเปนตัวทําลายโอโซนใน
บรรยากาศชั้ นบนซึ่ งทํ าหน าที่ ดู ดซับรั งสี อั ลตราไว โอ เลต  เช น 
cyclohexanone, cyclohexanol และ chlorinated hydrocarbon   ตัวทํา
ละลายบางชนิดเปนสารพิษ ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอม เชน methanol, i-butanol, n-butanol, t-butanol และ 
mesitylene   บางชนิดเปนสารไวไฟ สามารถติดไฟไดงาย  ซึ่งตองระวัง
และมีวิธีการปองกันในการใชและการเก็บ เชน hexane, white spirit 
 

3.2.6 สารอ่ืนๆ  
 

สารเคมี อ่ืนๆ ที่ ใช ในสบูนั้น ไดแก สารดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต  
butyhydroxytoluene (BHT)  ถึงแมวายังไมมีขอมูลที่แนชัดในเรื่อง
ความสามารถในการย อยสลายทางชี วภาพของสาร ดูดซับแสง
อัลตราไวโอเลต  แตการใสสารดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตในผลิตภัณฑสบู
ไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด  เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่ตองชําระลาง
ออก  สวน BHT เปนสาร antioxidant ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ตา และระบบทางเดินหายใจ และยังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  

 
3.3 การทิ้งหลังการใชงาน 
 

บรรจุภัณฑสําหรับสบูกอนมักใชกระดาษ  สวนบรรจุภัณฑสําหรับสบูเหลวมักเปน
พลาสติก  เม่ือถูกทิ้งจะเกิดเปนขยะสะสมอยูในสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ
พลาสติกซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ยอยสลายทางชีวภาพไดยาก และอาจเกิดมลสารทาง
อากาศเมื่อนําไปเผากลางแจง 
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