
โครงการน าร่องพัฒนาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้
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ข้อมูลพื้นฐานโรงงานผลิตอาหารสัตว์จังหวัดนนทบุรี 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดนนทบุรี  จ านวน 19 แห่ง แบ่งเป็น 
 

1.  ได้รับการรับรองระบบ  GMP  จ านวน 5 แห่ง 
2.  ยังไม่ได้รับการรับรองระบบ GMP จ านวน 14 แห่ง 



โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP   จ านวน  5 โรงงาน 

1.  บ.กสิสุรีย์ จ ากัด  เลขที่ 71 ถ.ตัดใหม่ ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายบรรจบ  ภูวรีรานนท์    
ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์  ชนิด กากถั่วเหลือง ,ร าสกัดน้ ามัน,กากเมล็ดทานตะวัน  ก าลังการผลิต 7,200 ตัน/เดือน 





2.  บ. แอตลัส โปรดักส์ จ ากัด เลขที่  38/30 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายประวิตร  ศรีบุญยาภิรัต 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ)์ ก าลังการผลิต 50 ตัน/เดือน 
 





3. บ. กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด  เลขที่ 333/82 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 3 ต.บางรักพฒันา 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายบรรจบ  ภูวรีรานนท ์
ประเภทวัตถุทีผ่สมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ)์ อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 20 ตัน/เดือน 
 





4.  บ. เอจ-ีซายน์ จ ากัด  เลขที่ 24/35-36 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย   จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายวิโรจน์  เลิศอัศววิวัฒน์ 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า,อาหารเสริมส าหรับสัตว์,ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์  ก าลังการผลิต  
10 ตัน/เดือน 





5.  บ. โปรแพลน อุตสาหกรรม จ ากัด เลขที่ 49/3 ถ.บางบัวทอง ลาดบัวหลวง ม. 3 ต.ราษฎร์นิยม     อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร ี
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายวิโรจน์  ชุณห์วิจิตรา 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดอาหารส าเร็จรูป  ก าลังการผลิต  - ตัน/เดือน 
 





โรงงานผลิตอาหารสัตว์ยังไม่ได้รับการรับรอง GMP  
 จ านวน 14 แห่ง 



1. บ.แพลนเน็ท   อควาติค เคมีคอล จ ากัด  เลขที่ 12/8 ถ.บางไผ-่หนองเพรางาย ม. 3 ต.บางคูรัด   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายอนุรักษ์  อินทรศร 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ,ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ ,อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต  
1 ตัน/เดือน    
(เกรด A  การด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2561) 
 







2. บ.ซีโนเทค อะโกรบิสซีเนส จ ากัด เลขที่ 29/26 ม.2 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายวิเศษ  สุทธิสว่าง  
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ)์ อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 1 ตัน/เดือน 
(เกรด A การด าเนินการเดือนสิงหาคม 2561) 







 3. บ.พี.วี.ที.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด เลขที่ 69/169 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นายวสันต์ ลีละยูวะ 
 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)  ก าลังการผลิต 150 ตัน/เดือน 
 เกรด A การด าเนินการ ................... 
  





 4.  บ.อุตสาหกรรมวิวัฒน์  จ ากัด เลขที่ 39/6 ถ.ติวานนท์ ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายอธิสันติ์  รัญเสวะ 
 ประเภทวัตถุดิบ ชนิดกากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ  ก าลังการผลิต -   ตัน/เดือน 
 เกรด A การด าเนินการเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 
  





 5. บ.เพ็ท สไมล์ บาย ด็อกเตอร์ เพ็ท จ ากัด เลขที่ 36 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นายณัฐกิตต์ิ  ไชยวัฒนมงคล 
 ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว  ชนิด อาหารขบเคี้ยว ,อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง  ก าลังการผลิต 0.3 ตัน/เดือน 
 (เกรด A การด าเนินการเดือนมีนาคม 2561) 

  





 6. บ.ออลเวท จ ากัด  เลขที่ 45 ซ.บางเพ็ง ม. 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 
 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 5 ตัน/เดือน 
 (เกรด A การด าเนินการเดือนมีนาคม 2561) 

  







 7.  บ.สยามเจริญเวช จ ากัด  เลขที่ต้ัง 30/1 ซ.สุวรรณนิคม ม. 1 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (โรงใหม่) 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นางสาวทวินันท์  สุวรรณนิคม   
 ประเภท  อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต -  ตัน/เดือน 
 (เกรด A  การด าเนินการ ปี 2562) 

  





8. บ.บุณย์วานิช เอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด  เลขที่ 47/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย  จ.นนทบุร ี
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายแดเนียลพันประเสริฐ  บุณยนิตย ์
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว   ชนิด สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ก าลังการผลิต  -  ตัน/เดือน 
(เกรด A การด าเนินการเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2561) 
 





 9. บ. เค.ซี.เอส ฟาร์มาติค จ ากัด เลขที่ 333/64 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 3 ต.บางรักพัฒนา   อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายสมชาย กฤตยานุกูล 
 ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว  ชนิด สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ)์ ,อาหารเสริมส าหรับสัตว,์ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์  ก าลังการผลิต 
30  ตัน/เดือน  (เกรด B) 

  

  

                                                                                                                             





 10. บ.ฟาร์มเทค จ ากัด เลขที่ 39/7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายณัฐพล  รุ่งรัตนสุนทร   
 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิด สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 1 ตัน/เดือน 
 (เกรด B   รอย้ายโรงงาน) 







 11.  บริษัท บลูเบอลิน จ ากัด เลขที่  90/3 ม. 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
         ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นางสาวยิ่งลักษณ์ วงศ์รัตนพงศ์ 
         ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 
  (เกรด B  เจ้าของต้องการรับรอง GMP   แต่ยังไม่อบรม GMP) 
  



 12.  บ.ซิตโต้ ประเทศไทย จ ากัด เลขที่ 72/79 ซ.พระแม่มหาการุณ  ม. 1 ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นางศรศิริรินทร์ บุญเจริญ 
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 1 ตัน/เดือน 
(เกรด C) 

 





 13.  บ.โรยัล ยูเนียน จ ากัด เลขที่ 53/201/1 ซ.มิตรประชา ถ.ติวานนท์ ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ นายมานะ ลือประเสริฐ 
 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) , ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์  ก าลังการผลิต 0.4 ตัน/เดือน 
 (เกรด C) 
  





 14.  อุปกรณ์ไก่ชนทวีชัย เลขที่ 20/12 ม. 8 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 ชื่อผู้ด าเนินกิจการ  นายทวีชัย  ทองรวย 
 ประเภท  อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ก าลังการผลิต 10  ตัน/เดือน 
 (เกรด C  และจะย้ายโรงงานผลิตไปจังหวัดปทุมธานี) 
  





ปัญหา อุปสรรค 

 1.  นโยบายผู้ประกอบการ , การให้ความส าคัญ 
 2.  งบประมาณ 
 3.  ระบบเอกสาร (ยุ่งยากมากๆ) 
 4.  ความพร้อมเจ้าหน้าที่ 
  



แนวทางแก้ไข 

 1.  ผลักดันที่เจ้าของกิจการ 
 2.  การให้สิทธิประโยชน ์
 3.  ข้อก าหนดกฏเกณฑ์ในการตรวจรับรอง (ครั้งแรก) ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 4.  การประชาสัมพันธ์ (ยกย่อง) 
 5.  ออกเป็นกฎหมาย (บังคับ) 
  



ขอบคุณครับ 


