ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร

จัดทําโดย

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คํานํา
ตามที่ สํ า นั ก งานเกษตรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กรุ ง เทพมหานคร ครั้ ง ที่ 2/๒๕61 เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สุ ทั ศ น์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติให้ สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน นั้น
สํ า นั ก งานเกษตรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานเกษตรพื้ น ที่ 1 - 4 ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบ
งานวิสาหกิจระดับอําเภอ / พื้นที่ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพถ่าย พร้อม
สอบถามความต้องการในการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ใน 50 เขต เรียบร้อยแล้ว รวบรวม จัดทําเป็นรูปเล่มขึ้น
และคณะผู้จัดทําฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารข้อมูลวิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานครฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจกรุงเทพมหานครต่อไป หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สํานักงานเกษตรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
มีนาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง
วิสาหกิจชุมชน เขตมีนบุรี

หน้า
1

วิสาหกิจชุมชน เขตหนองจอก

40

วิสาหกิจชุมชน เขตดอนเมือง

89

วิสาหกิจชุมชน เขตหลักสี่

102

วิสาหกิจชุมชน เขตคลองสามวา

109

วิสาหกิจชุมชน เขตดินแดง

120

วิสาหกิจชุมชน เขตลาดกระบัง

127

วิสาหกิจชุมชน เขตบางกะปิ

145

วิสาหกิจชุมชน เขตบึงกุ่ม

157

วิสาหกิจชุมชน เขตสะพานสูง

169

วิสาหกิจชุมชน เขตประเวศ

185

วิสาหกิจชุมชน เขตคันนายาว

196

วิสาหกิจชุมชน เขตวังทองหลาง

221

วิสาหกิจชุมชน เขตพระโขนง

227

วิสาหกิจชุมชน เขตคลองเตย

243

วิสาหกิจชุมชน เขตตลิ่งชัน

256

วิสาหกิจชุมชน เขตบางขุนเทียน

308

วิสาหกิจชุมชน เขตบางบอน

320

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

วิสาหกิจชุมชน เขตจอมทอง

327

วิสาหกิจชุมชน เขตราษฎร์บูรณะ

362

วิสาหกิจชุมชน เขตทุ่งครุ

367

วิสาหกิจชุมชน แขวงบางมด

419

วิสาหกิจชุมชน เขตสาทร

432

วิสาหกิจชุมชน เขตสัมพันธวงศ์

442

วิสาหกิจชุมชน เขตบางกอกน้อย

451

วิสาหกิจชุมชน เขตดุสิต

493

วิสาหกิจชุมชน เขตพญาไท

502

วิสาหกิจชุมชน เขตบางซื่อ

505

วิสาหกิจชุมชน เขตปทุม

519

วิสาหกิจชุมชน เขตทวีพัฒนา

524

วิสาหกิจชุมชน เขตบางแค

560

วิสาหกิจชุมชน เขตภาษีเจริญ

607

วิสาหกิจชุมชน เขตหนองแขม

632

วิสาหกิจชุมชน เขตคลองสาน

645

วิสาหกิจชุมชน เขตธนบุรี

652

วิสาหกิจชุมชน เขตพระนคร

671

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก

1

แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา

7

1

วิสาหกิจชุมชน
เขต มีนบุรี

2

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. .ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์

ค่าพิกัด(GPS) X47p986292 Y1527608

2. ที่อยู่ เลขที่ 74/413 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 29/11/2548 รหัสทะเบียน. 1-10-10-01/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :



ระดับดี

 ระดับปานกลาง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นาง พรรณพร ชาญภิญโญ เบอร์โทรศัพท์ 0892038751

.

 ระดับปรับปรุง
.

ตาแหน่ง.xxประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์.0892038751
Facebook .

Line ID.

-

.

-

.E-Mail : .

-

.

จานวนสมาชิกรวม. 13 .คน (ชาย 4 คน หญิง 9 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.ลูกชิ้น
4.1 ผลิตภัณฑ์ นู้เดิ้ลพลัส... ขนาดบรรจุถุง) ...1 กิโลกรัม...
ราคาขาย...150........บาท ราคาต้นทุน.....75......บาท อายุการเก็บรักษา
การผลิต ผลิตตลอดปี

ปี

กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง

-

. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

Primary GMP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

อย.

เลขที.่ ................ ปี พ.ศ.......................

มผช.

เลขที่................. ปี พ.ศ......................

อื่นๆ (ISO .........

เลขที.่ ............. ปี พ.ศ......................

OTOP .ดาว

ปี พ.ศ. ............

. ชิ้น/วัน
.

3
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 300,0000 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ. เพจ .) ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie
.
ขายส่งให้แก่ใคร
มีสาขา .
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

4
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

5
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการช่วยหาตลาด ที่ต้องการสินค้าออแกนิกส์
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการของตลาด
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..................................................................................................................... .......
 การทา QR Code โปรดระบุ QR Coed ของกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................

6

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ……วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ………… ค่าพิกัด(GPS) X. 693089747700 .Y. 1528528699378
.2. ที่อยู่ เลขที.่ 451/155 .หมู่ท.ี่ - . แขวง. แสนแสบ
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 22/12/2548

 ระดับดี

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) ปริยากร
เบอร์โทรศัพท์. 0869771984

.Line ID.

.รหัสทะเบียน.

12

มีนบุรี

เนียมหะ

. กรุงเทพมหานคร

1-10-10-02/1-0003

 ระดับปานกลาง

.

 ระดับปรับปรุง

.ตาแหน่ง. เลขานุการ

.

pawana-parichat.

Facebook . สมุนไพรภาวนา
จานวนสมาชิกรวม.

. เขต.

.

.E-Mail : .

pawanaherb@gmail.com.....

.

.คน (ชาย. 4 .คน , หญิง. 8 .คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน............30000…………..บาท จานวน..........12...................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย. 40/79/469/900
การผลิต  ผลิตตลอดปี

น้าปรุง

น้าหอมน้าปรุงตารับโบราณแบบไทย
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.บาท ราคาต้นทุน. กรัมละ 8
ตามฤดูกาลดอกไม้

2/5/30/50

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที.่ ๑๐-๑-๖๐๑๐๐๓๘๓๘๗ ปี พ.ศ.. 2560

.

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

ปี พ.ศ..

.

 อื่นๆ (Bangkok brand.) เลขที.่

ปี

. กาลังการผลิตจานวน.

 OTOP. 4 .ดาว ปี พ.ศ.. 2559

.

.กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา. .3-5

กาลังการผลิตจานวน. 20 - 100

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

.

-

.ปี พ.ศ.. 2560

7
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

369

เซรั่มผม
.บาท ราคาต้นทุน.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
200

.กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

2

กาลังการผลิตจานวน. 50

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

50

.ปี
. ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที่ 10-1-6100018742 ปี พ.ศ. 2561

 มผช.

เลขที.่

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ระบุ.
 OTOP.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

.ดาว ปี พ.ศ..

.ปี พ.ศ..

.

.
.

8
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 500,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
ตลาดจตุจักร2 มีนบุรี กทม. วันพุธ-อาทิตย์ และออกบูธตามสถานที่ต่างๆบ้าง ในบางเดือน
ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID . @pawanaherb/สมุนไพร ภาวนา .
 Line
ชื่อบัญชี/ID . pawana-parichat
.
 Youtube
ชื่อบัญชี/ID . ช่องสมุนไพรภาวนา
.
.

 อื่นๆ(โปรดระบุ. Instagram ) ชื่อบัญชี/ID . pawanaherb
 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ร้านนาชาอัลลอฮ์ช้อป /คุณอ้อ โรงพยาบาลยันฮี

5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ.........เงินหมุนเวียน...............................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ........................อบรมความรู้เพิ่ม....................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ......................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ............................วัตถุดิบนาเข้าควบคุมราคาไม่ได้......................
การตลาด โปรดระบุ..................สอนการทาคอนเท้นแบบน่าสนใจวิธีการขายออนไลน์...................................
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................วิจยั สารสกัดบางตัว..........................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์บางตัวให้ดูทันสมัยน่าใช้.......
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ............................ทามาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น.............................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ........................ปรับปรุงสถานที่ผลิต......................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ........................อยากออกแบบโลโก้ตราสินค้าใหม่ให้ดูทันสมัยจดจาง่ายขึ้น....
การทา QR Code โปรดระบุ...............................ยังไม่ได้ทา............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.............................ยังไม่ได้จดบางตัว มีสูตรเฉพาะอยู่..............................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ............วิจัยสมุนไพรบางตัว หรือทั้งผลิตภัณฑ์อยากรู้ว่า
สรรพคุณดีตามที่สมุนไพรนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่...........................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................นาโนเทคโนโลยี/เครื่องจักรทันสมัยช่วยผลิต........................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. .ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว

ค่าพิกัด(GPS) X47p692276 Y1536509

2. ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 8 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 7/9/2549 รหัสทะเบียน. 1-10-10-01/1-0007
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :



 ระดับปานกลาง

ระดับดี

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางนัยนา ฮะซัน เบอร์โทรศัพท์ 0859746791

.

 ระดับปรับปรุง

.

ตาแหน่ง.xxประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์.0859746791
Facebook .

.

Line ID.

-

.

-

.E-Mail : .

-

.

จานวนสมาชิกรวม. 13 .คน (ชาย 4 คน หญิง 9 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. น้าพริก
4.1 ผลิตภัณฑ์ น้าพริก... ขนาดบรรจุ(กระปุก) 1 กระปุก...
ราคาขาย...35........บาท ราคาต้นทุน.....20......บาท อายุการเก็บรักษา
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน. 300 .กระปุก/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง

1 เดือน
. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

Primary GMP

เลขที่.

.ปี พ.ศ..

อย.

เลข................. ปี พ.ศ.......................

มผช.

เลขที่.............. ปี พ.ศ....................

อื่นๆ ฮาลาล เลขที.่ ............. ปี พ.ศ..
OTOP .ดาว

ปี พ.ศ. ....................

. ชิ้น/วัน
.

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 50,000 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ตามเทศกาล ตามสั่ง และตามงาน.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ. เพจ .) ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie
.
ขายส่งให้แก่ใคร
มีสาขา .
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการช่วยหาตลาด
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการของตลาด
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..................................................................................................................... .......
 การทา QR Code โปรดระบุ QR Coed ของกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ

คนมาเรียนรู้เพื่อสืบทอดสูตรการทาน้าพริก
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม …วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณิชกร) ค่าพิกัด(GPS) X 693313

. Y . 1530197

.

2. ที่อยู่ เลขที่. 448/544 .หมู่ที่.
. แขวง. แสนแสบ . เขต. มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 25 ตุลาคม 2550 . รหัสทะเบียน. 1-10-10-02/1-0008
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
⬜ระดับปานกลาง ⬜ ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาง) ณิชกร ปิ่นทอง
.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ
.
เบอร์โทรศัพท์. 0813097415
.Line ID. 0813097415
.
Facebook . ณิชกรข้าวแตนเมืองมีน .E-Mail : . nichakornlee@gmail.com
.
จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน (ชาย. 1 .คน , หญิง. 9 .คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม / ไม่มี ○ มี จานวนเงิน.....................................…………….. บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ข้าวแตนรสน้าผึ้ง
.ขนาดบรรจุ(ถุง). 120
.กรัม
ราคาขาย. 35
.บาท ราคาต้นทุน. 23
บาท อายุการเก็บรักษา. 30
.วัน
การผลิต / ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 500
. ชิ้น/วัน
⬜ ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
⬜ ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที่. 10-1-14559
.ปี พ.ศ.. 2559
.
อย.
เลขที่. 10-1-14559-0002 .ปี พ.ศ.. 2559
.
 มผช.
เลขที่. 65107-354/36 .ปี พ.ศ.. 2560 .
ฮาลาล
เลขที.่ 911/2560 .ปี พ.ศ.. 2560 .
⬜ GAP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
⬜ OTOP. 4
.ดาว ปี พ.ศ.. 2559
อื่นๆ (ระบุ.
Bangkok Brand .) เลขที่.
.ปี พ.ศ.. 2560

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น น้าปลาหวาน
.ขนาดบรรจุ(/ขวด). 250
.กรัม
ราคาขาย. 55
.บาท ราคาต้นทุน.
35
บาท อายุการเก็บรักษา. 180
.วัน
การผลิต / ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 300
. ชิ้น/วัน
⬜ ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
⬜ ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที่. 10-1-14559 .ปี พ.ศ.. 2559
.
 อย.
เลขที่. 10-1-14559-0005 .ปี พ.ศ.. 2559
.
 มผช.
เลขที่. 35143-23/114 .ปี พ.ศ.. 2560
.
 ฮาลาล
เลขที.่ 911/2560 .ปี พ.ศ.. 2560
.
⬜ GAP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
⬜ อื่นๆ (ระบุ.
.) เลขที่.
.ปี พ.ศ..
 OTOP.
3 .ดาว ปี พ.ศ.. 2559
.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
…
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 1.2 ล้านบาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
⬜ ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
⬜ ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
⬜ Facebook
ชื่อบัญชี/ID . ณิชกรข้าวแตนเมืองมีน
○Line
ชื่อบัญชี/ID . 0813097415
⬜ อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
/ ขายส่ง ให้แก่ใคร. แผ่นดิบลูกค้าทั่วไป
.
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

.

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
⬜ การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......การจัดทาบัญชีและการบริหารงานในกลุ่มใหถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย
⬜ บุคลากร โปรดระบุ......การรู้ถึงหน้าที่ของแต่ละคน และสามารถทาตามตาแหน่งได้
⬜ บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ....ต้องการให้สมาชิกทุกคนสามารถทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
⬜ การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ....ผลิตสินค้าในมาตราฐานเดียวกัน การจัดการวัตถุดิบให้คุณภาพคงที่
⬜ การตลาด โปรดระบุ.......ต้องหาตลาดเพื่อทาสินค้าฝากขายบ้าง
⬜ อื่นๆ โปรดระบุ.....จัดการสินค้าให้มีอายุได้ยาวขึ้นและคุณภาพยังคงเดิม
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
⬜ วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ........พยายามหาวัตถุดิบในพื้นที่และนาอุปกรณ์ใหม่ๆ มาช่วยในการผลิต
⬜ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ........พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาดใหม่อยู่เสมอ
⬜ มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ........สร้างสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันและบริการในแนวทางเดียวกัน
⬜ สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.......ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตราฐานตามที่กฎหมายกาหนด
⬜ อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
⬜ การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.........มีการออกแบบโล้โกให้ลูกค้าจาได้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ตนเอง
⬜ การทา QR Code โปรดระบุ.......มีการทา QR Code.ให้ลูกค้าได้ค้นหาได้ง่าย
⬜ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. .............................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
⬜ การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.........มีการทาสินค้ารสชาดใหม่ๆ เพื่อให้ต่างจากตลาดที่มีการแข่งขันมาก
⬜ เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............มองหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่มาช่วยผลิต
⬜ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. .............................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. .ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านภารดรพัฒนา

ค่าพิกัด(GPS) X47p694450 Y153172

2. ที่อยู่ เลขที่ 24 หมู่ 5 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 1/1/2550 รหัสทะเบียน. 1-10-10-01/1-0009
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับปานกลาง

 ระดับดี

.

 ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางสุชาดา เหล็กเพ็ชร์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9283264
ตาแหน่ง.xxประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์.087-9283264
Facebook .

Line ID.

-

.

-

.E-Mail : .

-

.

จานวนสมาชิกรวม. 11 .คน (ชาย 2 คน หญิง 9 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.ต้นไม้ .......
4.1 ผลิตภัณฑ์ ต้นไม้... ขนาดบรรจุ

.

กระปุก...

ราคาขาย...35........บาท ราคาต้นทุน.....15......บาท อายุการเก็บรักษา
การผลิต ผลิตตลอดปี

.

กาลังการผลิตจานวน. 50 .ต้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง

-

. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

Primary GMP

เลขที่.

.ปี พ.ศ..

อย.

เลข................... ปี พ.ศ.......................

มผช.

เลขที่................ ปี พ.ศ...............

อื่นๆ ฮาลาล เลขที.่ ............. ปี พ.ศ..
OTOP .ดาว

. ชิ้น/วัน
.

.

ปี พ.ศ. ...............................
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 120,000 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ที่จตุจักรมีนบุรี .
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ. เพจ .) ชื่อบัญชี/ID. Hi Calcie
.
ขายส่งให้แก่ใคร
.
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

22
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

23
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการช่วยหาตลาด
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ ........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..................................................................................................................... .......
 การทา QR Code โปรดระบุ QR Coed ของกลุ่ม
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ……วิสาหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ บางกอก….………………… ค่าพิกัด(GPS) X. 47p 690855

.Y.

1529586

2. ที่อยู่ เลขที่. 19
.หมู่ท.ี่
. แขวง. แสนแสบ
. เขต. มีนบุรี
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 2559
.รหัสทะเบียน.
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางสาวกานดา โต๊ะถึง
.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เบอร์โทรศัพท์. 083 091 9514
.Line ID.
Kanda_14
Facebook .
Kanda Thotueng
.E-Mail : . kanda14.t@gmail.com
จานวนสมาชิกรวม. 10
.คน (ชาย. 2 .คน , หญิง. 8 .คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม √ ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. น้ามัลเบอร์รี่ผสมเนื้อมัลเบอร์รี่
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น น้ามัลเบอร์รี่ผสมเนื้อมัลเบอร์รี่
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 220 มิลลิลิตร
ราคาขาย.
59
.บาท ราคาต้นทุน. 35
บาท อายุการเก็บรักษา. 365
.วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
700
ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 ฮาลาล
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 GAP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ.................................
 อื่นๆ (ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

.

.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 200 000 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ออกบูธในงานเกษตรอินทรีย์ งานสุขภาพ
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID . mulberry bangkok
.
 Line
ชื่อบัญชี/ID . issaree_kob
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ตัวแทนขายจากประเทศกัมพูชา ร้านชาอร่อย ในศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก
มหิดล ร้านอาหารเสวย ซีฟู้ด ร้านยา Natural & Organic
.
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

26
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

27
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ....ระดมทุนเพิ่มเพื่อสร้างโรงงานต้นแบบเล็กๆในชุมชน..........................
 บุคลากร โปรดระบุ......มีการจ้างงานเพิ่มทั้งแม่บ้าน และ เด็กจบใหม่ในสายการผลิต................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ.....ผู้นากลุ่ม และ ที่ปรึกษาขับเคลื่อนเป็นหลัก...............................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ........หากขายน้อยจะผลิตเองและหากขายมากจะจ้างผลิตเพื่อ
ประหยัดต้นทุนและแรงงาน................................
 การตลาด โปรดระบุ........ทาการตลาด online มากขึ้น ส่วน offline ก็เน้นออกงานแสดงสินค้าเฉพาะด้าน
เกษตรอินทรีย์และสุขภาพ................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ......วัตถุดิบหลัก มัลเบอร์รี่ ออกานิค..............................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.....ขวดแก้ว............................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.......อย. ...................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...โรงงานบริการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ......MULLY..............................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ.....ชาเขียวใบหม่อนสกัดเข้มข้น และ มัลเบอร์รี่สกัดบรรจุ
แคปซูล.............
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านสะดวกซื้อยูโคออป ค่าพิกัด(GPS) X. 47p693188
2. ที่อยู่ เลขที่ 448/151

.หมู่ท.ี่ 7

. แขวง. แสนแสบ

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 30 มกราคม 2560

 ระดับดี

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นาย ปรีชา ตรัยศิลานันท์

.Y. 1529925

เขต. มีนบุรี

. กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน. 1-10-10-02/1-0027

 ระดับปานกลาง

 ระดับปรับปรุง

.ตาแหน่ง.ป ประธานกรรมการ

.

เบอร์โทรศัพท์. 0899492710

.Line ID. peterjui

Facebook . peterjui

.E-Mail : chutluang@ymail.com.

จานวนสมาชิกรวม. 10

.คน (ชาย. 5

.

.คน , หญิง. 5

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ข้าว ใข่ นม
. 4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
.บาท ราคาต้นทุน.

บาท อายุการเก็บรักษา.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะวันอังคาร,พฤหัส, วันออกevent
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

.กรัม
.วัน
. ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน 3ตัว,3กก,3กก. . ชิ้น/วัน
.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 OTOP.

.ดาว ปี พ.ศ................................

 อื่นๆ (ระบุ.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น.ผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

30
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 168,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงเกษตร,เขต
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID .

.

 Line

ชื่อบัญชี/ID .

.

.) ชื่อบัญชี/ID .

.

 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.

ข้าราชการและประชาชน

5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

31
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

32

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้าปูสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
ค่าพิกัด(GPS) X.
47p 690549
.Y. 1525255 .
.2. ที่อยู่ เลขที.่ 33/3 .หมู่ท.ี่ 16 . แขวง. แสนแสบ
. เขต. มีนบุรี
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 19/7/2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.รหัสทะเบียน.

 ระดับดี

เบอร์โทรศัพท์. 0812675070

.Line ID.

Facebook .

.E-Mail : .

-

จานวนสมาชิกรวม.

8

1-10-10-02/1-0028

 ระดับปานกลาง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางวาสนา ฤทธิเดช

. กรุงเทพมหานคร
.

 ระดับปรับปรุง

.ตาแหน่ง. ประธาน

.

-.

.

-..

.

.คน (ชาย. 3 .คน , หญิง. 5 .คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................ บาท จานวน.......................................... ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย. 7

หญ้าปูสนาม

หญ้า

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.บาท ราคาต้นทุน. 6

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.ตารางเมตร
วัน

กาลังการผลิตจานวน. 3,600 ตารางเมตร

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

./วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 อย.

เลขที.่

ปี พ.ศ..

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

ปี พ.ศ..

.

 OTOP.

.ดาว ปี พ.ศ.........................................

 อื่นๆ (Bangkok brand.) เลขที.่
.

1

บาท อายุการเก็บรักษา. .2-3

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

.

-

.ปี พ.ศ..

.
.
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น... (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 180,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. พ่อค้าคนกลาง
ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID .

.

 Line

ชื่อบัญชี/ID .

.

 Youtube

ชื่อบัญชี/ID .

 อื่นๆ(โปรดระบุ.
) ชื่อบัญชี/ID .
 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ผู้ที่สนใจในการจัดสวน

.
.

.
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

34
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

35
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ.........เงินหมุนเวียน............................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ........................อบรมความรู้เพิ่ม...................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ......................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ....................................................................................................
การตลาด โปรดระบุ..................สอนการทาคอนเท้นแบบน่าสนใจวิธีการขายออนไลน์...................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.......................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.....................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.....................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ........................อยากออกแบบโลโก้ตราสินค้าใหม่ให้ดูทันสมัยจดจาง่ายขึ้น....
การทา QR Code โปรดระบุ...............................ยังไม่ได้ทา...........................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ........................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................นาโนเทคโนโลยี/เครื่องจักรทันสมัยช่วยผลิต........................................

36

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน MINBURI SOUVENIR ค่าพิกัด(GPS) X. 47p 693223

.Y. 1530411

.

2. ที่อยู่ เลขที่ 326/20 .หมู่ที่. 7 . แขวง .แ แสนแสบ . เขต. มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 5 มีนาคม 2549
.รหัสทะเบียน . 1-10-10-02/1-0004
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางวาสนา วาโจ
.ตาแหน่ง. ประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์. 0817516529
.Line ID. Vasana vajo
Facebook . vasana vajo
.E-Mail : . vasana.vajo@gmail.com
จานวนสมาชิกรวม. 7
.คน (ชาย. 2
.คน , หญิง. 5
.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ชุดเชฟ, ผ้ากันเปื่อน ของที่ระลึก เอกลักษณ์ไทย
.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
.กรัม
ราคาขาย. 399 ,99
.บาท ราคาต้นทุน. 70%ของราคาขาย บาท อายุการเก็บรักษา.
วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. เมื่อสต็อกเหลือน้อย . กาลังการผลิตจานวน. 5
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่ 410
.ปี พ.ศ.. 2547
.
 ฮาลาล
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 GAP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ.
.
 อื่นๆ (ระบุ.
.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 23,904 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. กระทรวงแรงงาน,กระทรวงเกษตร,เขตต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID .
.
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ผู้ค้า,ข้าราชการ,ประชาชน
.
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

38
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

39
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....การอบรมของส่วนราชการและเอกชน....................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.. ....การอบรมของส่วนราชการและเอกชน......................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.....การอบรมของส่วนราชการและเอกชน......................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....การอบรมของส่วนราชการและเอกชน.................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต หนองจอก
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม …วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัส… ค่าพิกัด(GPS) X .0703265
. Y . 1532209
.
2. ที่อยู่ เลขที่. 17/5
.หมู่ท.ี่ 5
. แขวง. กระทุ่มราย
. เขต.
หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 9 พฤศจิกายน 2548 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-01/1-0003
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน . 6
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางบัวทิพย์ ฮับมูซอ . เบอร์โทรศัพท์.
081-7784344
.
จานวนสมาชิกรวม .
7 . คน (ชาย. 2 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาท จานวน....................................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน......10,000..............................บาท จานวน................7....................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
เครื่องประดับจาก มุก หิน
4.1 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย. 100-1,000 บสท
.บาท ราคาต้นทุน. 60%
.บาท อายุการเก็บรักษา. ตลอดชีวิต. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 20
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่ 611606-4651193 .ปี พ.ศ.. 2559
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 350,000

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. กระทรวงแรงงาน กรมศุลฯ ออกงานตามงานต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID . บัวทิพย์ ฮับมูซอ
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
E607
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.
.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

44
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

46
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณเป็นทุนหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ ผลผลิตบางฤดูกาลมีผลผลิตมากทให้ราคาผลผลิตตกต่าอยาดได้องค์
ความรู้ในการแปรรูปต่าง ๆ
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ มาตรฐานของ สิ้นค้าเช่น GAP อย. (ของน้ามันเขียวสุมนไพรรักษาแผล)
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ อยากได้โรงเรือนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มิดชิด และมีซุ่มจาหน่าย ที่โชว์สิ้นค้า
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ อบรมความรู้เรื่องออกแบบให้กลุ่มสมาชิก และการบริหารจัดการกลุ่ม
 การทา QR Code โปรดระบุ ข้าวสาร และ น้ามันสมุนไพรรักษาแผล
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ เครื่องอบข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นของข้าวก่อนเข้า
เครื่องสีข้าว
 อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน อื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านจัดการบริหารผลผลิตต่าง ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม …วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรกระทุ่มรายพัฒนา… ค่าพิกัด(GPS) X .0702967
. Y . 1531859
.
2. ที่อยู่ เลขที่. 4/8
.หมู่ท.ี่ 5
. แขวง. กระทุ่มราย
. เขต.
หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 13 กันยายน 2548 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-01/1-0002
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสารภี บัวเกษ . เบอร์โทรศัพท์.
0081-9492757
.
จานวนสมาชิกรวม .
15 . คน (ชาย. 1 . คน , หญิง. 14 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.......60,000.......……………..บาท จานวน............600........................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน.....35,000..............................บาท จานวน................10....................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทาเห็ดแปรรูป
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบ
.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
ขนมปั้นสิบทอด คุกกี้สมุนไพร
.
4.1 ผลิตภัณฑ์. ขนมปั้นสิบทอด
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 150
. กรัม
ราคาขาย. 60
.บาท ราคาต้นทุน. 45
.บาท อายุการเก็บรักษา. 30 . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 100
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่ 10-1-03051-1-0016-0025.ปี พ.ศ.. 2552 .
 มผช.
เลขที.่ 45023-26/751 .ปี พ.ศ.. 2555
.
อื่นๆ (มาตรฐานสหกรณ์ สมส) เลขที่. 1386
.ปี พ.ศ.. 2557
.
 OTOP . 5
.ดาว ปี พ.ศ. . 2559
.
4.2 ผลิตภัณฑ์. คุกกี้สมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 150
. กรัม
ราคาขาย. 60
.บาท ราคาต้นทุน. 45 .บาท อายุการเก็บรักษา. 30 . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
100
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่ 10-1-03051-1-0001-15 .ปี พ.ศ..
2551 .
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (มาตรฐานสหกรณ์ สมส.) เลขที.่
1204
.ปี พ.ศ.. 2557
.
 OTOP . 4
.ดาว ปี พ.ศ. . 2552
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 840,000

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ที่กลุ่ม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ทางาน
ต่างๆ (office ธนาคาร บริษัท
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID . บ้านขนมแม่สารภี
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
บ้านขนมแม่สารภี
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ร้านของฝากปูกะเอ ร้านนู้ดเดิ้ลพลัส
.
5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

50
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด..........................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..................................................................................................................... ..............
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก ค่าพิกัด(GPS) X 699470 . Y . 1528968 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 35/4 .หมู่ท.ี่ 7
. แขวง. โคกแฝด
. เขต. หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .29 พฤศจิกายน 2548 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-05/10001
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี  ระดับปานกลาง
 ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นายประสพ มะสกุล เบอร์โทรศัพท์. 0879001660
.
จานวนสมาชิกรวม . 11
. คน (ชาย. 5 . คน , หญิง. 6 . คน)
กองทุนกลุ่ม ไม่มี  มี จานวนเงิน..........100..................……………..บาท จานวน........1100..................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................บาท จานวน.............................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
ด้านความรู้ เรื่อง กระบวนการกลุ่ม ศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง ให้การสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร
.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์.
ผ้าขาวม้าภูมิปัญญา
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . . กรัม
ราคาขาย. 1200 .บาท ราคาต้นทุน. 200 .บาท อายุการเก็บรักษา. 10
ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
1
ชิ้น
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 10 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 10 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
ลูกประโคน
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
300
. กรัม
ราคาขาย.
150
.บาท ราคาต้นทุน.
80
.บาท อายุการเก็บรักษา. 7
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.

. วัน
. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 50 . ลูก/ปี
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .

500000 . บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. . ร้านที่ตลาดมีนบุรี
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID .
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.ร้านค้าชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร

.
.
.
.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

55
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ขอสนับสนุนงบประมาณทาห้องอบสมุนไพร และสถานที่แปรรูปสมุนไพร
พร้อมอุปกรณ์
 บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการสถานที่ออกจาหน่ายสิ้นค้า
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานกว่าเดิม
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ ต้องการทาห้องแบสมุนไพร เพิ่มเติม
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ ต้องการตราสิ้นค้าที่สวยและทันสมัย
 การทา QR Code โปรดระบุ ต้องการสร้าง QR Code เพื่อความสะดวกของลูกค้าเพื่อจะได้ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าต่อไป
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ ต้องการจดสิทธิบัตร ภูมิปัญญาแปรรูปผ้าขาวม้าเกาะกายเพื่อสุขภาพ
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม ค่าพิกัด(GPS) X 699178 . Y . 1529818 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 34/3 .หมู่ท.ี่ 5
. แขวง. โคกแฝด
. เขต. หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .2 พฤศจิกายน 2549 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-05/10003
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี  ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นายสมชาย สมานตระกูล เบอร์โทรศัพท์.
.
จานวนสมาชิกรวม . 9
. คน (ชาย. 4 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน........... .......................……………..บาท จานวน....................................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................บาท จานวน................2...............ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง กระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องและเทคโนโลยีให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์.
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . . กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
.เดือน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/ปี
มาตรฐานการรับรอง

 Primary GMP
เลขที.่
 อย.
เลขที.่
 มผช.
เลขที.่
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
 OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 50000

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.

.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. .
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID .
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.
.

.
.
.
.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

60
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณเป็นทุนหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ ผลผลิตบางฤดูกาลมีผลผลิตมากทให้ราคาผลผลิตตกต่าอยาดได้องค์
ความรู้ในการแปรรูปต่าง ๆ
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ อยากได้โรงเรือนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มิดชิด และมีซุ่มจาหน่าย ที่โชว์สิ้นค้า
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ อบรมความรู้เรื่องออกแบบใหกล่มสมาชิก
 การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ ต้องการเครื่องมืออบแห้งเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร
ในช่วงฤดูฝนฝนหรือช่วงที่ไม่มีแดด และต้องการนาผลผลิตด้านสมุนไพรต่าง ๆ เช่น ชาใบไผ่ ชาหม่อน ชาใบข้าว เพื่อไปวิจัย
ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้เห็นคุณค่า และสรรพคุณที่เชื่อถือได้
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน อื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านจัดการบริหารผลผลิตต่าง ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม…วิสาหกิจแปรรูปปลา… ค่าพิกัด(GPS) X…… .Y. ………….
2. ที่อยู่ เลขที่. 32.หมู่ที่ 7. แขวง.กระทุ่มราย . เขต หนองจอก . . กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)………………………. รหัสทะเบียน……………………………….
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) น.สฟาริดา สรกล .ตาแหน่ง. ประธานกลุ่ม
. เบอร์โทรศัพท์. 084 6562862 .Line ID.084 6562862 . Facebook fadayartee. .E-Mail :
farida2862@gmail,com. . จานวนสมาชิกรวม 7.คน (ชาย. .1 คน , หญิง. 6.คน) กองทุนกลุ่ม/เงินออม
ไม่มี
มี
จานวนเงิน........5000................บาท จานวน .......7 ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. หัวปลาแปรรูป. 4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น .ขนาดบรรจุ(กล่อง/
ขวด/ถุง). 2 .กรัม ราคาขาย. 60 .บาท ราคาต้นทุน 30. บาท อายุการเก็บรักษา. 7 .วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 100 . ชิ้น/วัน
ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. . กาลังการผลิตจานวน………….ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. .ครั้ง กาลังการผลิตจานวน……….ชิ้น/วัน มาตรฐานการรับรอง
เลขที่. …………..ปี พ.ศ.. ……………….
อย. เลขที่………………. .ปี พ.ศ…………. ………..
มผช. เลขที่………….…... .ปี พ.ศ.. …………………
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ. .) เลขที่……………………. ปี พ.ศ……………………………
ดาว ปี พ.ศ……………………… .
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้ อย 1-2 ภาพ
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4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ห่อหมกปลา .ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). . 2
กรัม
ราคาขาย. 50 .บาท ราคาต้นทุน. 30 บาท อายุการเก็บรักษา.
1
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน…………ชิ้น/วัน
ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. . กาลังการผลิตจานวน…………ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ .2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 100. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง
เลขที่……………….ปี พ.ศ………………..
อย. เลขที.่ ..................... ปี พ.ศ..……….........
มผช. เลขที่……………… ปี พ.ศ........................
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ………..) เลขที่…………….ปี พ.ศ……………....
ดาว ปี พ.ศ.…………………..
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้ อย 1-2 ภาพ)
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 100,000. .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ …………….
ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่………………………………
Facebook ชื่อบัญชี/ID fadayartee…………………………..
Line ชื่อบัญชี/ID ………………………………………………………
อื่นๆ(โปรดระบุ. .) ชื่อบัญชี/ID………………………….………….
ขายส่ง ให้แก่ใคร………………………..………..........................
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

ที่ตงั ้ วิสาหกิจแปรรูปปลา ณ 32 ม. 7 กระทุม่ ราย หนองจอก กทม (ในซอย สังฆสันติสขุ 46 ตรงข้ าม มูลนิธิอนุสรณ์กอดีรี)
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์...............
...ต้องการความรู้ในเรื่องรูปแบบแพคเกจสินค้าต่างๆ
............................................................................................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ..ต้องการความรู้ในเรื่องแบ
รนสินค้า การตั้งชื่อแบรนต่างๆ
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด ต้องการคาแนะนาด้านการตลาด ในช่องทางอื่นๆๆ
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
...................................................................................................................................... .................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ………กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฮาลาลฟ้าใส……… ค่าพิกัด(GPS) X 698936 . Y . 1528753 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 40/3 .หมู่ท.ี่ 5
. แขวง. โคกแฝด
. เขต. หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .20 พฤศจิกายน 2552 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-05/10006
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. 0859534759
.
จานวนสมาชิกรวม . 9
. คน (ชาย. 4 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน........... .......................……………..บาท จานวน....................................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................บาท จานวน................2...............ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง . ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปสินค้าเกษตร
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง
.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์.
เครื่องดื่มจมูกข้าวชนิดผง
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 400/250 . กรัม
ราคาขาย. 130,200
.บาท ราคาต้นทุน. 90,130
.บาท อายุการเก็บรักษา. 6
.เดือน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 150-500
ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. ปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ กาลังการผลิตจานวน. 500
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 5 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 1500
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. เอมไซน์จากผลไม้รวม
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
1000
. กรัม
ราคาขาย.
350 .บาท ราคาต้นทุน. 250
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/ปี
มาตรฐานการรับรอง

 Primary GMP
เลขที.่
 อย.
เลขที.่
 มผช.
เลขที.่
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 800000

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

.
.
.
.

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใส
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID .
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.
มูลนิธิข้าวขวัญ ธรรมกาย

.
.
.
.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ อยากให้รัฐช่วยส่งเสริมการขาย โดยมีพื้นที่ให้กลุ่มได้ไปจาหน่ายสินค้า และนาเสนอสิ้นค้า
ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการขยายการตลาด
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ อยากได้รับรองเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสิ้นค้าปลอดภัย
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ ออกแบบโลโก้สินค้าให้ดูทันสมัย และเป็นที่จดจาได้
 การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ ต้องการจดสิทธิบัตร เพราะกลัวโดยเรื่องการละเมิดสินค้า
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะสู่ระบบฮาลาลหนองจอกมิตรไมตรี 14 ค่าพิกัด(GPS) X 0699260 Y 1532836
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 25/4 .หมู่ท.ี่ 11 .แขวง.หนองจอก .เขต. หนองจอก .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 19 มกราคม 2560 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-02/1-0015
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสาว ปานันญา เพ็ญจนาวี .เบอร์โทรศัพท์. 02-5482359
จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน(ชาย. 5 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...200,000……………..บาทจานวน...........1..........กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เนื้อแพะแปรรูป , ไก่พื้นเมือง เป็ด ปลา แพะตัว.
4.1 ผลิตภัณฑ์. เนื้อแพะ . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
1 . กก.( ราคาขึ้นลงตามท้องตลาด)
ราคาขาย 270 บาท ราคาต้นทุน.
250 .บาท อายุการเก็บรักษา.
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 10 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
50
. กก./ครั้ง
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

150,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
..

 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID...........................................
Line
ชื่อบัญชี/ID..................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ..)
ชื่อบัญชี/ID.............................................
 ขายส่งให้แก่ใคร ลูกค้าทั่วไปที่นาไปแจกในงานพิธีต่างๆ ที่ต้องการจานวนมาก

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

74

7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ........เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน
..............................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ
............................................................................................................................. ...................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
................................................................................................................................................
การตลาด โปรดระบุ...............................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................. ..................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
............................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... .....................
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ..................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
7.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..........................................................................
...........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ ค่าพิกัด(GPS) X 0700474 Y 1532910
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 30/8 .หมู่ท.ี่ 9 .แขวง.หนองจอก .เขต. หนองจอก .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 9 พฤศจิกายน 2561 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-02/1-0016
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสาวรวันดา จันทร์วิเศษ .เบอร์โทรศัพท์. 081-4264277
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 7 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวและการแปรรูปจากข้าว .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ข้าวกล้อง 4 สหาย . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
100 . อัน
ราคาขาย 100 บาท ราคาต้นทุน.
60 .บาท อายุการเก็บรักษา. ตลอดปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
500
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 3 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
500
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP . 5
.ดาว ปี พ.ศ. . 2559
.
4.2 ผลิตภัณฑ์. ขนมข้าวตังข้าวกล้องลืมผัว . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
25 g . อัน
ราคาขาย 25 บาท ราคาต้นทุน.
20 .บาท อายุการเก็บรักษา. ตลอดปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
500
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 5 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
100 200
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
หมายเหตุ **********
ปี 2559

ได้รับ Otop 5 ดวง
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4.5 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

1,000,000

. บาท/ปี

4.6 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.

.

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID. ข้าวตราปลูกบุญ
Line
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.

ชื่อบัญชี/ID.

.

.)ชือ่ บัญชี/ID.

.
.
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6.แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ........เพื่อการขยายกิจการ.................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.......ขยายการตลาด..............................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................ ......................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.......การบรรจุภัณฑ์เพื่อสามารถส่งออกต่างประเทศได้......................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.........การขอฮาลาล...........................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ....โกดังการผลิตสินค้าที่มีกาลังการผลิตมากขึ้น.............................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................................... ...................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..........ข้าวกล้อง 4 สหาย ข้าวตังข้าวกล้องลืมผัว.......................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
................................................................................................................................... ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่โคกแฝด ค่าพิกัด(GPS) X = 698111 . Y = 1530389 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 18 .หมูท่ .ี่ 4
. แขวง. โคกแฝด
. เขต. หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .9 พฤศจิกายน 2561 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-05/100018
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี  ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางเปรมใจ ฟักเขียว เบอร์โทรศัพท์. 084-0969649
.
จานวนสมาชิกรวม .
37 . คน (ชาย. 24 . คน , หญิง. 13 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................. .……………..บาท จานวน....................................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................บาท จานวน...............................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง . การขาย กาตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสิ้นค้า
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง กระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องและเทคโนโลยีให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์. ข้าวสารบรรจุถุง
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 1,000 . กรัม
ราคาขาย. 25 .บาท ราคาต้นทุน. 20
.บาท อายุการเก็บรักษา.
12 .เดือน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 100 ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2 ผลิตภัณฑ์.
ผักสวนครัว
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . จับเป็นกาขาย
.
ราคาขาย.
10
.บาท ราคาต้นทุน.
5
.บาท อายุการเก็บรักษา. 2 . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
20 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิน้ /ปี
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มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP เลขที.่

ปี พ.ศ..

.

 อย. เลขที.่

ปี พ.ศ..

.

 มผช. เลขที.่

ปี พ.ศ..

.

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.

.) เลขที.่

 OTOP

.ดาว

.

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 25,000

.ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ. .

.

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. 18 ม.4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook ชื่อบัญชี/ID .

.

 Line ชื่อบัญชี/ID .
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.

.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.

.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

82
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

83
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณเป็นทุนหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ ผลผลิตบางฤดูกาลมีผลผลิตมากทให้ราคาผลผลิตตกต่าอยาดได้องค์
ความรู้ในการแปรรูปต่าง ๆ
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ อยากได้โรงเรือนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มิดชิด และมีซุ่มจาหน่าย ที่โชว์สิ้นค้า
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................... ...............
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ อบรมความรู้เรื่องออกแบบใหกล่มสมาชิก
 การทา QR Code โปรดระบุ..................................................................................................................... ..............
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ ต้องการเครื่องคัดข้าวสาร เครื่องคัดทาความสะอาด
ข้าวเปลือก
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน อื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านจัดการบริหารผลผลิตต่าง ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่โคกแฝด ค่าพิกัด(GPS) X = 695847 . Y = 1536345 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 57/3 .หมู่ท.ี่ 8
. แขวง. คู้ฝั่งเหนือ
. เขต. หนองจอก
. กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .9 พฤศจิกายน 2561 . รหัสทะเบียน. 1-10-03-05/100017
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี  ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นายประดิษฐ์ พิพิธชวนชม เบอร์โทรศัพท์. 0996817406
.
จานวนสมาชิกรวม .
43 . คน (ชาย. 31 . คน , หญิง. 12 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................. .……………..บาท จานวน....................................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................บาท จานวน...............................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง . การขาย กาตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสิ้นค้า
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง กระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องและเทคโนโลยีให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
.
4.1 ผลิตภัณฑ์. ข้าวสารบรรจุถุง
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 1,000 . กรัม
ราคาขาย. 25 .บาท ราคาต้นทุน. 20
.บาท อายุการเก็บรักษา.
12 .เดือน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 5 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 100 ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
น้ามันสมุนไพรรักษาแผล
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 10 ซีซี .
ราคาขาย.
25
.บาท ราคาต้นทุน.
20
.บาท อายุการเก็บรักษา. 12
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง

 Primary GMP
 อย.
 มผช.

กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 500 . ชิน้ /ปี

เลขที.่
เลขที.่
เลขที.่

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
 OTOP.

1

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.) เลขที.่

.ดาวปี พ.ศ. .

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 50,000

.เดือน

.ปี พ.ศ..

.
.
.
.

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. 57/3 ม.8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID .
.
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.
.
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

87
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

88
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณเป็นทุนหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ ผลผลิตบางฤดูกาลมีผลผลิตมากทให้ราคาผลผลิตตกต่าอยาดได้องค์
ความรู้ในการแปรรูปต่าง ๆ
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ มาตรฐานของ สิ้นค้าเช่น GAP อย. (ของน้ามันเขียวสุมนไพรรักษาแผล)
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ........................................................................................................................ ...
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ อยากได้โรงเรือนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มิดชิด และมีซุ่มจาหน่าย ที่โชว์สิ้นค้า
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ อบรมความรู้เรื่องออกแบบให้กลุ่มสมาชิก และการบริหารจัดการกลุ่ม
 การทา QR Code โปรดระบุ ข้าวสาร และ น้ามันสมุนไพรรักษาแผล
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ เครื่องอบข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นของข้าวก่อนเข้า
เครื่องสีข้าว
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน อื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้านจัดการบริหารผลผลิตต่าง ๆ
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ดอนเมือง

90

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนชมกลุ่มแม่บ้านปิ่นเจริญ 3
2. ที่อยู่ เลขที่ 310/890 หมู่ท.ี่ 3

ค่าพิกัด(GPS) X 672042

. แขวง สีกัน เขต

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 20 กุมภาพันธ์ 2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

ดอนเมือง

1540588

.

กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน. 1-10-36-02/1-0001

 ระดับปานกลาง

 ระดับดี

Y

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางสุภาพร เจตน์สมบูรณ์

 ระดับปรับปรุง

.ตาแหน่ง. ปรานกลุ่มฯ

เบอร์โทรศัพท์. 087-0024416

.

.Line ID.

Facebook .

.E-Mail : .

จานวนสมาชิกรวม.

10

.คน (ชาย.

.คน , หญิง. 10

.
.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..........20,000..........………..บาท จานวน............10................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ผลิตภัณฑ์ซักแห้ง และ สบู่เหลวอาบน้ามะขาม
4.1 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ซักแห้ง

ราคาขาย

30

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ขวด 450 cc/ml

บาท ราคาต้นทุน 20

บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่

 มผช.

เลขที.่

อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.
.ดาว

ปี
100 . ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

 อย.

 OTOP

1

กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

กรัม

.ปี พ.ศ..

.

ปี พ.ศ..

.

ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ.

.

.
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์. สบู่เหลวอาบน้ามะขาม
ราคาขาย. 50

. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . ขวด 250 cc

.บาท ราคาต้นทุน. 35

.บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

6

กรัม

เดือน

30 . ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่

. ปี พ.ศ

.

 อย.

เลขที่

.ปี พ.ศ..

 มผช.

เลขที.่ 952546

ปี พ.ศ.. 2553

 อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.TH-EP-14-0000-55

ปี พ.ศ..

 OTOP

.ดาว

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

3

ปี พ.ศ.

2549

.

92
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 60,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ที่ทาการกลุ่มฯ , สานักงานเขตดอนเมือง
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID .

 Line

ชื่อบัญชี/ID .

.

.) ชื่อบัญชี/ID .

.

 อื่นๆ(โปรดระบุ.

 ขายส่ง ให้แก่ใคร. แม่ค้าในตลาด , รีสอร์ท จ.ยโสธร

.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

-92-

94
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

95
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ........................อบรมความรู้เพิ่ม...........................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์บางตัวให้ดูทันสมัยน่าใช้..........
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ............................ทามาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น..............
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..................................................................................................................... ..............
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
......................................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนชมน้าปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง
2. ที่อยู่ เลขที่ 3/276 หมู่ท.ี่ 3

ค่าพิกัด(GPS) X 47p647153

. แขวง สีกัน เขต

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 17 สิงหาคม 2559
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

3. ผู้ประสานงานกลุม่ นางดรุณี อักษรไวสมผล

ดอนเมือง

Y 1499807

.

กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน. 1-10-36-02/1-0017

 ระดับปานกลาง

 ระดับปรับปรุง

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ

เบอร์โทรศัพท์. 083-9214027

.

.Line ID. @iqu0567j

Facebook . http://web.facebook.com namplawanjemoodonmuang .E-Mail : .
.

จานวนสมาชิกรวม.

11

.คน (ชาย.

6 .คน , หญิง. 5

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..........30,000..........………..บาท จานวน............11................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. น้าปลาหวาน
4.1 ผลิตภัณฑ์

น้าปลาหวาน

ราคาขาย

180

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)
บาท ราคาต้นทุน 120

500

กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี

6

กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

100 . ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 อย.

เลขที่ จ-พท-3583/40

 มผช.

เลขที.่

อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.

 OTOP

.ดาว

5

เดือน

.

ปี พ.ศ..

.

ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ.

2555

.

.
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์.

. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .

ราคาขาย.

.บาท ราคาต้นทุน.

.บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กรัม
เดือน
. ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่

. ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที่

.ปี พ.ศ..

.

 มผช.

เลขที.่

 อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.

 OTOP

.ดาว

ปี พ.ศ..
ปี พ.ศ..

ปี พ.ศ.

.
.

.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 120,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ที่ทาการกลุ่มฯ , สานักงานเขตดอนเมือง
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID . น้าปลาหวาน เจ๊หมูดอนเมือง

 Line

ชื่อบัญชี/ID . @iqu0567j

 อื่นๆ(โปรดระบุ. Shopee

.) ชื่อบัญชี/

IDhttps://shopee.co.th/namplawanjemoodonmuang?fbclid=IwAR1biw0fQt1sCeXQ8b1XwDW9iKk4bbDzmx
bhyqbFHC4hP4wunDPAzZIcMg
 ขายส่ง ให้แก่ใคร...ร้านค้า..................................................................
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม)

100
6. แผนที่การเดินทาง ไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

101
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ...เงินทุนหมุนเวียน.......................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ........................อบรมความรู้เพิ่ม...........................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ..........................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ........................ปรับปรุงสถานที่ผลิต...............................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ...... .............................................................................. ..
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..... ..............................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
................................................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ..........................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขตหลักสี่

103

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ค่าพิกัด(GPS) X 671025 Y 1527250
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 320/91 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 6 มิถุนายน 2549 รหัสทะเบียน..1-10-41-01-/1-0001

 ระดับดี

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางอรพรรณ ทุนธิราช ตาแหน่ง..081-7934243
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม 4.คน(ชาย..คน , หญิง 4.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกคัทรียา
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย 500-1,500.บาท ราคาต้นทุน.ดอกกุหลาบ 400บาท ,ดอกคัทรียา 500 บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน..1 ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ................................

อย.

เลขที.่ ............................ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ............................ปี พ.ศ................................

ฮาลาล

เลขที.่ ........................... ปี พ.ศ................................

GAP

เลขที.่ .......................... ปี พ.ศ..............................

OTOP..3 ดาว ปี พ.ศ..2559

อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ ............................ปี พ.ศ.............................
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน................................ ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน............................ ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที่.............................ปี พ.ศ..............................

อย.

เลขที่.............................ปี พ.ศ..............................

มผช.

เลขที่.............................ปี พ.ศ..............................

ฮาลาล

เลขที่.............................ปี พ.ศ..............................

GAP

เลขที่........................... ปี พ.ศ. .............................

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที่.............................ปี พ.ศ.............................

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ..............................
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 72,000 บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จตุจักร2, งานโอทอป
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID..................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID...................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..พ่อค้าคนกลาง ส่งในประเทศและต่างประเทศ

106
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

107
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

108
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ........................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ..................................................................................................................... ........
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ..........เพิ่มรูปแบบความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์...........................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขตคลองสามวา

110
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา
ค่าพิกัด(GPS) X . 47p 0683475 . Y . 1528967
2. ที่อยู่ เลขที่. 60/264 .หมู่ท.ี่ - . แขวง. บางชัน . เขต. คลองสามวา . กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .
. รหัสทะเบียน.
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน .
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) .
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี
 ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางพยอม ปัญญาคา.
. เบอร์โทรศัพท์. 0813452943
.
จานวนสมาชิกรวม . 10
. คน (ชาย. 3 . คน , หญิง. 7 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.......................-...........…………..บาท จานวน..........-..........................กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน................27,000.............................บาท จานวน................10....................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง . ฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง ดูงานกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ลูกประคบ แชมพูงาดา-ใบบัวบก แชมพูประคาดีควาย .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ลูกประคบ
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
200
. กรัม
ราคาขาย.
50
.บาท ราคาต้นทุน.
40
.บาท อายุการเก็บรักษา. 1
. ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 400
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 5 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 16000 . ชิ้น/เดือน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่ 48425-327/176 .ปี พ.ศ.. 2556
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ
 OTOP .

.ดาว

ปี พ.ศ. .

.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. แชมพูงาดา-ใบบัวบก . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
250
. กรัม
ราคาขาย. 80
.บาท ราคาต้นทุน. 60
.บาท อายุการเก็บรักษา.
1
. ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 300 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่ 10-1-582130
.ปี พ.ศ.. 2557
.
 มผช.
เลขที.่ 55591-273/92 .ปี พ.ศ.. 2557
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.bangkok brand .) เลขที่.
.ปี พ.ศ.. 2557
.
 OTOP .
5
.ดาว ปี พ.ศ. . 2556
.
4.3 ผลิตภัณฑ์. แชมพูประคาดีควาย . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
250
. กรัม
ราคาขาย. 60
.บาท ราคาต้นทุน. 45
.บาท อายุการเก็บรักษา.
1
. ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 300 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที่. 10-1-582130
.ปี พ.ศ.. 2557
.
 มผช.
เลขที่. 55591-273/92 .ปี พ.ศ.. 2557
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
- .ปี พ.ศ..
.
 OTOP .
4
.ดาว ปี พ.ศ. . 2559
.
4.4 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .
30,000
. บาท/ปี
4.5 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่
. จันทร์,ศุกร์ บ.มินิแบ บางประอิน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
ชื่อบัญชี/ID . Hassamapromvat &Payom Herbal .
 Line
ชื่อบัญชี/ID .
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID .
.
 ขายส่ง ให้แก่
ทุกวัน องค์การทหารผ่านศึก
ทุกวัน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ทุกวัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
ร้านสปาเกาะสมุย ,ร้านสปารังสิต, ร้านนวดสุขุมวิท
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

113
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

114
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ...............................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ........................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ.....................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ...................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.....................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................. ...........
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ...................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ..........................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................... .............
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ ที่ทันสมัย และมีความโดดเด่น
 การทา QR Code โปรดระบุ ทาคิวอาร์โค๊ด ที่ระบุที่มาของผลิตภัณฑ์
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................... .............
7.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ........................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................... ...........
7.5 ด้านอื่น ๆ ...........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนชุมชนน้าใสดอกไม้สวย ค่าพิกัด(GPS) 47 P X556397 Y1495722.
2. ที่อยู่ เลขที่. ๖๒๐ .หมู่ที่. – ซอยนิมิตใหม่ 36. แขวง. สามวาตะวันออก . เขต. คลองสามวา . กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

๑๙/๑๐/๒๕๕๕ .รหัสทะเบียน. ๑-๑๐-๔๖-๐๒/๑-๐๐๒๒

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางอรษา งามนิยม

.ตาแหน่ง.

 ระดับปานกลาง
ประธานกลุ่ม

 ระดับปรับปรุง

.

เบอร์โทรศัพท์. 096-8136717,095-7804631 .Line ID.
Facebook .

ไอดิน by nimitmai

.

.E-Mail : .

จานวนสมาชิกรวม. 25 .คน (ชาย.

.

.คน , หญิง.

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ไอศกรีมข้าว,ไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ไอศกรีมข้าว,ไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล .ขนาดบรรจุถังเล็ก 10 กก.,ถังใหญ่ 20 กก.
ราคาขาย 130 บาท/กก. ราคาต้นทุน. 58 บาท/กก. อายุการเก็บรักษา.
การผลิต  ผลิตตลอดปี

.วัน

กาลังการผลิตจานวน. 1,000 . กก./เดือน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

14

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 OTOP.

.ดาว ปี พ.ศ.......................

 อื่นๆ (ระบุ.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ.....................
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4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

.บาท ราคาต้นทุน.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา.

.วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 ฮาลาล

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ระบุ.
 OTOP.

.ดาว ปี พ.ศ..

.

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 130,000 .บาท/เดือน
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ออกร้านตามงานที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น เช่นที่สนง.เขตคลองสามวา
ธกส. ออมสิน และงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น ขายส่งเป็นถังให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อมา.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook ชื่อบัญชี/ID .
 Line

ชื่อบัญชี/ID .

 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.

.) ชื่อบัญชี/ID .

.
.
.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

118
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

119
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุเพิ่มปริมาณผลผลิตจากเดิม 1,000 กิโลกรัม/เดือน เป็น 1,500
กิโลกรัมต่อเดือน
 การตลาด โปรดระบุ........เพิ่มช่องทางการจาหน่ายแบบแฟรนไซ......................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากเดิมเป็นแบบตัก เป็นบรรจุกล่องและแก้วในแบบแช่
แข็งพร้อมจาหน่าย
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้รับมาตราฐานOTOP เขต และ อย.
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................... ....................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.....................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....สร้างความเป็นเอกลักษณ์โดยเน้นวัตถุดิบที่ปลูกเองและแปรรูปขาย..........
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ดินแดง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม 2000 ค่าพิกัด(GPS) X 668675
2. ที่อยู่ เลขที่ 1406 หมู่ท.ี่

. แขวง

ดินแดง เขต

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 4 กรกฎาคม 2550
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

ดินแดง

Y

กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน. 1-10-26-01/1-0003

 ระดับปานกลาง

 ระดับดี

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางเพ็ญอาพันธ์ ชิยานนท์

.ตาแหน่ง. ปรานกลุ่มฯ

.

.Line ID. SportMate SP

Facebook .

.E-Mail : .
10

.คน (ชาย.

.

 ระดับปรับปรุง

เบอร์โทรศัพท์. 081-8701225
จานวนสมาชิกรวม.

1523048

4

.คน , หญิง. 6

.
.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..........33,000..........……………..บาท จานวน..........7...................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. Sport mate Hair tonic และ Sport mate Thai Massage
4.1 ผลิตภัณฑ์

Sport mate Hair tonic

ราคาขาย

395

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ขวด 120 cc/ml

บาท ราคาต้นทุน 237

บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

3

กรัม
ปี

กาลังการผลิตจานวน.

5,000 . ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที่ จค.10-1-5508072 .ปี พ.ศ.. 20 มีนาคม 2555.

 มผช.

เลขที.่ 346/2553

อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.TH-EP-15-0000-70

 OTOP

.ดาว

5

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.. 2559
2555

ปี พ.ศ..

.
.

.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. Sport mate Thai Massage
ราคาขาย. 970

. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . ขวด 50 ml

.บาท ราคาต้นทุน. 680

.บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต  ผลิตตลอดปี

มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

ปี

กาลังการผลิตจานวน.

5,000 . ชิ้น/วัน

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

3

. กรัม

.ปี พ.ศ..

.

 อย.

เลขที่ จค.10-1-5201386 .ปี พ.ศ..

2553 .

 มผช.

เลขที.่ 259/2553

ปี พ.ศ.. 2553

อื่นๆ (ISO 14021)

เลขที่.TH-EP-14-0000-55

ปี พ.ศ..

 OTOP
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

เลขที.่

.ดาว

ปี พ.ศ.

.

.
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 900,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. หน้าร้านชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม 2000
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID . P.Herbs shop

 Line

ชื่อบัญชี/ID .

 อื่นๆ(โปรดระบุ.

.) ชื่อบัญชี/ID .

.

.
.

 ขายส่ง ให้แก่ใคร. ร้านที่ลึก, สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (อตก.), จรัญสนิทวงศ์ 29, พุทธมณฑลสาย 2 , จังหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

125
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

126
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................................................................................................................
 บุคลากร โปรดระบุ...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม โปรดระบุ..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด..........................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..................................................................................................................... ..............
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.....สมุนไพรตัวใหม่ คือ โปรตีนไหม............................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ลาดกระบัง

128
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแสงตะวัน ค่าพิกัด(GPS) X..= 689588 Y = 1517494..
2. ที่อยู่ เลขที.่ 112หมู่ที่ - แขวงลาดกระบัง..เขตลาดกระบัง..กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 21 สิงหาคม 2549

รหัสทะเบียน..1-10-11-01/1-0001

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).วาสนา กาญจนสินธุ์ ตาแหน่ง..ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 089-812954.. Line ID..- Facebook ..-

E-Mail :..-

จานวนสมาชิกรวม. 1 .คน (ชาย-- คน , หญิง 1 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.น้าปรุงสูตรโบราณ

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..550 ซีซี

ราคาขาย 1202บาท ราคาต้นทุน. 90 บาท อายุการเก็บรักษา 2 ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 25 ขวด/เดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 30 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP เลขที.่ ........................ปี พ.ศ...........................
 อย.

เลขที่ 10-1-5217628 ..ปี พ.ศ. 2553

 มผช.

เลขที่.........................ปี พ.ศ...........................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .......................ปี พ.ศ...........................
 OTOP..5 ดาว ปี พ.ศ. 2552..

129
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

(ภาพแสดงใบประกาศ โอทอป 5 ดาว และ น้าปรุงสูตรโบราณ ขนาดต่างๆ)
4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. แชมพูสมุนไพร ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..250 ซีซี
ราคาขาย 75 บาท ราคาต้นทุน. 45 บาท อายุการเก็บรักษา 1 ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 20

ชิ้น/เดือน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 20 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP เลขที.่ .......................ปี พ.ศ...........................
 อย.

เลขที่ 10-1-5311125 ..ปี พ.ศ. 2553..

 มผช.

เลขที.่ ........................ปี พ.ศ...........................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที่.........................ปี พ.ศ...........................
 OTOP.

ดาว..........ปี พ.ศ.........................
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4.3 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ครีมนวดผม ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).. 250 ซีซี
ราคาขาย 752บาท ราคาต้นทุน. 45 บาท อายุการเก็บรักษา 1 ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 20 ชิ้น/เดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 20 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP เลขที.่ .......................ปี พ.ศ...........................
 อย.

เลขที่ 10-1-5309398 ปี พ.ศ. 2553..

 มผช. เลขที.่ ........................ปี พ.ศ...........................
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่........................ปี พ.ศ..........................

 OTOP.. ดาว..........ปี พ.ศ.........................
4.4 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ครีมอาบน้า ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).. 250 ซีซี
ราคาขาย 85 บาท ราคาต้นทุน. 55 บาท อายุการเก็บรักษา 1 ปี
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 20 ชิน้ /วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาลกาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 20 ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP เลขที.่ ........................ปี พ.ศ...........................
 อย.

เลขที.่ 10-1-5311127 .ปี พ.ศ...2553

 มผช.

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................
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อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที่........................ปี พ.ศ...........................
 OTOP..

ดาว..........ปี พ.ศ.........................

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น

(ภาพแสดง ครีมอาบน้า แชมพู และ ครีมนวดผม)
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน

240,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
Line

ชื่อบัญชี/ID...........................................
ชื่อบัญชี/ID..................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.............................................
 ขายส่งให้แก่ใคร ลูกค้าทั่วไปที่นาไปแจกในงานพิธีต่างๆ ที่ต้องการจานวนมาก
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
กลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาลักษณะบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างตลาดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
กลุ่มต้องการความรู้และช่องทางการกระจายสินค้าเพิ่ม
7.5 ด้านอื่นๆ
-
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ……วิสาหกิจชุมชนชุดผ้าปูที่นอนมายดรีมพูนสิน …… ค่าพิกัด(GPS) X.686761.Y.1523256.
2. ที่อยู่ เลขที่.253/197หมู่ที่..แขวง. คลองสองต้นนุ่นเขต.

ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).22 กันยายน2554.รหัสทะเบียน.1-10-11-02/1-0008
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางสาวปวลีย์รัตน์ เพ็ชรอ่อน
เบอร์โทรศัพท์.

087-7515139

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่ม

.Line ID.

Facebook ..E-Mail : .
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย..คน , หญิง..คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……….บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

1,250

การผลิต  ผลิตตลอดปี

ผ้าปูที่นอน

ผ้าปูที่นอน

.บาท ราคาต้นทุน. 1,000

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

1

ชุด.

บาท อายุการเก็บรักษา.

-

.วัน

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

5

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ..

-

. ชิ้น/วัน
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 800,000 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.

ที่ทาการกลุ่ม

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID.................................................

อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
...........ไม่มี..................................................................................................................................... ...........................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
........................................................................................................................................... .........................................
..................................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
...........ส่งเสริมในเรื่องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า...........................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
............ไม่มี................................................................................................................................. ................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแขวงขุมทอง ค่าพิกัด(GPS) X..= 0700483 Y = 1518501
2. ที่อยู่ เลขที.่ 357 หมู่ที่ - แขวง ขุมทอง เขต ลาดกระบัง ..กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 4/1/2560

.รหัสทะเบียน..1-10-11-06/1-0010

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.). ประเมิน สวนสมุทร ตาแหน่ง..ประธานวิสาหกิจชุมชน
เบอร์โทรศัพท์

Line ID..-

Facebook ..

E-Mail :..-

จานวนสมาชิกรวม. 10 คน (ชาย- 7 คน , หญิง 3 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย เกวียนละ 9,000 บาท ราคาต้นทุน. 5,200 บาท อายุการเก็บรักษา - วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน..

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

ชิ้น/วัน

กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่........................ปี พ.ศ..............................

 อย.

เลขที่........................ปี พ.ศ...............................

 มผช.

เลขที่.......................ปี พ.ศ.............................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่.......................ปี พ.ศ............................

 OTOP.. ดาว.............ปี พ.ศ..............................
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4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. ข้าวสารแปรรูป ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).. 1 กิโลกรัม
ราคาขาย 50 บาท ราคาต้นทุน. 35 บาท อายุการเก็บรักษา 1 วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน ..ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่.........................ปี พ.ศ................................

 อย.

เลขที่........................ปี พ.ศ................................

 มผช.

เลขที่........................ปี พ.ศ..............................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่........................ปี พ.ศ..............................

 OTOP.. ดาว .............ปี พ.ศ..............................
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน -

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID BAANPLOY ชมรมบ้านเจียระไนพลอย.

 Line

ชื่อบัญชี/ID

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID..
 ขายส่งให้แก่ใคร
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

วัดขุมทอง

ขุมทอง - ลำต้ อยติ่ง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแขวงขุมทอง
คลองลำชะร่ำ
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิกยังต้องการแนวทางการบริหารกลุ่ม และแนวทางการปฎิบัติการบริหารอย่างถูกต้อง
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เครื่องคัดเมล็ดข้าว
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต้องการออกแบบตราสินค้ากระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการหน่วยงานหาช่องทางการตลาดเพิ่ม การตลาดแบบ E-Commerce
7.5 ด้านอื่นๆ
-
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วิสาหกิจชุมชน
เขต บางกะปิ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชลาลัยค่าพิกัด(GPS) X.100.644413 Y13.761017
2. ที่อยู่ เลขที่2326/16/16.หมู่ท.ี่

-

.แขวง.หัวหมากเขต.บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)รหัสทะเบียน. 1-10-06-08/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

/ ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) ศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์. ตาแหน่ง.
เบอร์โทรศัพท์.

080-558-5830

-

.Line ID.

080-558-5830

Facebook .https://www.facebook.com/chalalaigreentea/ .E-Mail
:.green_chalalai_@hotmail.com.
จานวนสมาชิกรวม..คน(ชาย..คน , หญิง..คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม / ไม่มี  มี จานวนเงิน...................................บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น

ชาใบหม่อน

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 100

ราคาขาย.85.บาท ราคาต้นทุน.55บาท อายุการเก็บรักษา.
การผลิต / ผลิตตลอดปี

300

กาลังการผลิตจานวน.

.กรัม

วัน
50

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน...ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
/ อย.
 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ..
เลขที.่

10-1-06948-1-0004 ..

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

160,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
/ ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
/ Facebook ชื่อบัญชี/ID.https://www.facebook.com/chalalaigreentea/.
Line ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID ................................................
/ ขายส่งให้แก่ใคร.

ห้างสรรพสินค้าThe mall ทุกสาขา ,Siam .

148
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
- (ไม่มี)7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- (ไม่มี)7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- (ไม่มี)7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
- ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่ม
7.5 ด้านอื่น ๆ
- ต้องการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่ม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขสันต์ 26 ค่าพิกัด(GPS) X 100.632585 Y13.800546
2. ที่อยู่ เลขที่.2169.หมู่ท.ี่ - .แขวง. คลองจั่น
.เขต. บางกะปิ
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 30/03/2549
.รหัสทะเบียน. 1-10-06-01/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี  ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)
อมร คุณะจันทร์
.ตาแหน่ง.
เบอร์โทรศัพท์.0819241351 Line ID.Facebook ..E-Mail : ..จานวนสมาชิกรวม..คน(ชาย..คน , หญิง..คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม / ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย.
3,500 .บาท ราคาต้นทุน. 2,50บาท อายุการเก็บรักษา. .วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
5 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 อย.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP.
5
.ดาว ปี พ.ศ..
2559

152
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

1,500,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
ปตท.สานักงานใหญ่,TOTสานักงานใหญ่,ม.เกษตร,ตลานสินค้าเกษตรวัดลานบุญ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID....................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID.amon.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไป
กลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
- ไม่มี
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- ไม่มี
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มี
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
- ต้องการสถานที่จัดจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
7.5 ด้านอื่น ๆ
- ไม่มี
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วิสาหกิจชุมชน
เขต บึงกุ่ม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับชุบทอง ค่าพิกัด(GPS) X. 678886
2. ที่อยู่ เลขที่. 650/159 .หมู่ท.ี่ จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

.แขวง.

คลองกุ่ม

7 สิงหาคม 2551

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.Y. 1525088

.เขต. บึงกุ่ม

.

.กรุงเทพมหานคร

.รหัสทะเบียน. 1-10-27-01/1-0002

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) ผาย บัวคลี่

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เบอร์โทรศัพท์..Line ID..
Facebook ..E-Mail : ..จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย. 5

.คน , หญิง.

2

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย4.
ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. เครื่องประดับชุบทอง
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น แหวน
ราคาขาย. 100-200 (ตามขนาดและแบบ)

.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
.บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

5

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

100

. ชิ้น/วัน

159
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

100

สร้อยข้อมือ

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม

.บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

2

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

50

. ชิ้น/วัน

160
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 50,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. วัดลานบุญ , โรงพยาบาลนพรัตน์ ,สานักงานเขตบึงกุ่ม และ
สถานที่อื่นๆที่ติดต่อมา

.

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร..

161
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

162
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

163
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้านการทาบัญชีอยากให้มีโปรแกรมสาเร็จรูป
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ไม่มี
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ไม่มี
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
อยากมีการจัดตลาดให้กลุ่มได้ขายในหน่วยงานราชการ
7.5 ด้านอื่น ๆ
ไม่มี

164
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านขวัญเรียม ค่าพิกัด(GPS) X. 678605 .Y. 1526216 .
2. ที่อยู่ เลขที่. 5/6 .หมูท่ ี่. -

.แขวง. คลองกุ่ม

.เขต. บึงกุ่ม

.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 24 ธันวาคม 2557 .รหัสทะเบียน. 1-10-27-01/1-0014
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) สมชาย มีประเสริฐ

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เบอร์โทรศัพท์. 099-0645544, 081-067459708 .Line ID.

099-0645544

Facebook ..E-Mail : .KONOOUTAN@Hotmail.com.จานวนสมาชิกรวม. 10

.คน(ชาย. 3 .คน

, หญิง. 7 .คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.........................บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ผลิตภัณฑ์จากไม้มะค่า กันร์เกา จาปก
.

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ไม้นวดสมุนไพร

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

ราคาขาย.

บาท อายุการเก็บรักษา.

20-30 .บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

17

กาลังการผลิตจานวน.

150

.
1.ชิ้น
2 ปี

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP.

2

.ดาว ปี พ.ศ.. 2551

165
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ราคาขาย.

199-299

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

1

100-500 .กรัม
.ปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ..

166
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 200,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตามงานที่หน่วยงานราชการจัด, หน้า
ร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการเช่าขาย และตลาดนัด
.

.

ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID. 0990645544

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.

 ขายส่งให้แก่ใคร..

.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

168
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

หมายเหตุ : ที่ตั้งกลุ่มมีสัญญาลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดง

169

วิสาหกิจชุมชน
เขต สะพานสูง

170

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ……………วิสาหกิจชุมชนสวนนกพัฒนา………… ค่าพิกัด(GPS) X.683776.Y.1522095.
2. ที่อยู่ เลขที่.28/4.หมู่ท.ี่ 14 .แขวง. สะพานสูง

.เขต.

สะพานสูง

.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).23 กันยายน 2551.รหัสทะเบียน.1-10-4-01/ 1-0006
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางประกายแก้ว ภุมรินทร์

.ตาแหน่ง.

ประธานกลุ่ม

.

เบอร์โทรศัพท์..Line ID.
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย..คน , หญิง..คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..............................……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.

ผักผลไม้ตามฤดูกาล

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

.

171
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.100,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

ห้าง The Mall บางกะปิ

172
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

173
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

174
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา

7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
.................ไม่มี................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
.................มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย....................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
............ต้องการได้รับมาตรฐานรับรอง............................................................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
...........ต้องการมีตลาดในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น.................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
...........ไม่มี.......................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ……วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านรักษ์สุขภาพ……………… ค่าพิกัด(GPS) X.681704
2. ที่อยู่ เลขที่.12/103.หมู่ท.ี่ - .แขวง.

สะพานสูง

.เขต.

สะพานสูง

.Y .1523908
กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).27 พฤศจิกายน 2551.รหัสทะเบียน.1-10-44-01/1-0007
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)
เบอร์โทรศัพท์.

ปุณิกา ธนาติยาวรกูล

081-6226326

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

.Line ID.

Facebook ..E-Mail : .
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย..คน , หญิง..คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราคา

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

35

น้าลูกเดือยแท้

น้าลูกเดือยแท้
.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 180
15

บาท อายุการเก็บรักษา.

ซีซ.ี
14

.วัน

กาลังการผลิตจานวน.300. ขวด/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ 10-1-14650-1-0005

.ปี พ.ศ..

 มผช.

เลขที.่ 124/2557 .ปี พ.ศ..2557

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP.

4

.ดาว ปี พ.ศ..

2552

.

.
.

176
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 200,000 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ที่ทาการกลุ่ม
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID………………………………....

อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.......................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..

177
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

178
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

179
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
...................ไม่มี....................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
...................มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นเอกลักษณ์..............................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
..................ไม่มี....................................................................................................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
.............ต้องการให้มีตลาดในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ตลาดในโรงพยาบาล......................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
..........ไม่มี..............................................................................................................................................................

180

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ………วิสาหกิจชุมชนรวมค้าสะพานสูง……………… ค่าพิกัด(GPS) X. 683269 .Y .1522717
2. ที่อยู่ เลขที่. 335 .หมู่ที่. - .แขวง.

สะพานสูง

.เขต.

สะพานสูง

.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).15 พฤษภาคม2558.รหัสทะเบียน.1-10-44-01/1-0021
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) รัชดา ชุ่มจันทร์
เบอร์โทรศัพท์.

089-6805009

.ตาแหน่ง. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
.Line ID.

Facebook ..E-Mail : .
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย.

2

.คน , หญิง. 5

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................…………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ชานม กาแฟ ชาเขียว
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นชานม กาแฟ ชาเขียว
ราคาขาย.

12

.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

10

.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
บาท อายุการเก็บรักษา.

14

กาลังการผลิตจานวน.300. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที่..ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...

.วัน

181
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 300,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.

ที่ทาการกลุ่ม

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..........................................

Line

ชื่อบัญชี/ID..........................................

อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..........................................

 ขายส่งให้แก่ใคร..

182
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

183
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

184
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
................ไม่มี......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
............ไม่มี..........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
............ไม่มี.........................................................................................................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
..............ต้องการหน่วยงานหาช่องทางการตลาดเพิ่ม การตลาดแบบ E-Commerce………………………………
7.5 ด้านอื่น ๆ
.............ไม่มี.......................................................................................................................................................

185

วิสาหกิจชุมชน
เขต ประเวศ

186

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมบ้านเจียระไนพลอย ค่าพิกัด(GPS) X..= 680752 Y = 1517789
2. ที่อยู่ เลขที.่ 351 หมู่ที่ - แขวงประเวศ..เขตประเวศ..กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 13 มีนาคม2549.รหัสทะเบียน..1-10-32-01/1-0002
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.). รัตตนาภรณ์ หวังเจริญ ตาแหน่ง..ประธานวิสาหกิจชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 023226732 ,0831357753

Line ID..-

Facebook .. BAANPLOY ชมรมบ้านเจียระไนพลอย

E-Mail :..-

จานวนสมาชิกรวม. 11 คน (ชาย- 3 คน , หญิง 8 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. อัญมณี(พลอย)/การเจียระไร

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กะรัต

ราคาขาย 800-900 บาท ราคาต้นทุน. 500-600 บาท อายุการเก็บรักษา - วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

.

กาลังการผลิตจานวน..

ชิ้น/วัน

กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที่ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที่..23/2549ปี พ.ศ...2549

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่..ปี พ.ศ...

 OTOP.. ดาว

ปี พ.ศ.

187
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน

840,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..ชมรมบ้านเจียระไนพลอย
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID BAANPLOY ชมรมบ้านเจียระไนพลอย.

 Line

ชื่อบัญชี/ID………………………………...

อื่นๆ (โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID………………………………..

 ขายส่งให้แก่ใคร บริษัท Venice of the East Game & Jewelry Co,Ltd

188
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

189
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

190
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ทางกลุ่มต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
7.5 ด้านอื่นๆ
-

191

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน Herb Landค่าพิกัด(GPS) X..=679829 Y = 1512420
2. ที่อยู่ เลขที.่ 52 หมู่ที่ - แขวง หนองบอน เขต ประเวศ ..กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)4 ธันวาคม 2556 .รหัสทะเบียน..1-10-32-02/1-0010
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม : ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.). จิดาภา กองราพงษ์ ตาแหน่ง..สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 097-2496456

Line ID..097-2496456

Facebook .. กระเป๋าออราโน่

E-Mail : .ornsz@yahoo.com

จานวนสมาชิกรวม. 10 คน (ชาย- 6 คน , หญิง 4 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน 20,000 บาท จานวน10 ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..

กระเป๋าผ้ากันน้า

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. กระเป๋าผ้ากันน้า

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ใบ..

ราคาขาย

700

บาท ราคาต้นทุน. 500

.

บาท อายุการเก็บรักษา - วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน..

300

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.ปีใหม่,สงกรานต์,วันแม่ กาลังการผลิตจานวน 300
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่.. ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที่.. ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที่

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่.. ปี พ.ศ...

 OTOP..

ปี พ.ศ.

ดาว

417

ปี พ.ศ. 2558

ชิ้น/วัน
ชิ้น/วัน
ชิ้น/วัน

192
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน

1,440,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.หน้าร้าน ออกงานจัดแสดงสินค้าของรัฐ ตลาดนัด
ออฟฟิศ
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID กระเป๋าออราโน่

 Line

ชื่อบัญชี/ID..097-2496456

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID…………………………...

 ขายส่งให้แก่ใคร บุคคลทั่วไป

.

193
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

194
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

195
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Brand) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
กลุ่มต้องการพื้นที่เพื่อขายสินค้าเพิ่มโดยผ่านงานจัดแสดงสินค้าของภาครัฐเพื่อเพิ่มการกระจายสินค้า
7.5 ด้านอื่นๆ
-
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วิสาหกิจชุมชน
เขต คันนายาว
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวค่าพิกัด (GPS) X. 47P0683440.Y.. 1527613
2. ที่อยู.่ เลขที่ 8/8 .หมู่ท.ี่ -

.แขวง คันนายาว

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). ) 2 พฤศจิกายน 2548
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

..เขต คันนายาว

..กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน 1-10-43-01/1-0001

.

ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)นุจรี ตระกูลชีวพานิตต์f jตาแหน่ง ประธานกลุ่มสายบัว..
เบอร์โทรศัพท์086-7699093,02-5172519, 087-7089555086-..Line ID@saibua
Facebook www.faecbook.com/saiba 1997..E-Mail : .fufutanka@hotmail.com, nuch 151@hotmail.com
จานวนสมาชิกรวม.. คน(ชาย..คน , หญิง..คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี √ มี จานวนเงิน 1,000 บาท

จานวน 10 ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า,ผลิตภัณฑ์บารุงผิวกาย,แชมพูสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์และขนมจีนอบแห้ง,ผลิตภัณฑ์น้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100%
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าผสมนมสด Milky Face Gel
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 250 มล. ราคาขาย. 69 บาท ราคาต้นทุน.....บาท อายุการเก็บรักษา 120 .วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน..800 ขวด/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่ 10-1-5307512 .ปี พ.ศ..2560 .

มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP..

5

ดาว ปี พ.ศ. 2558
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4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่ผสมน้ามันมะพร้าว
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 100 มล. ราคาขาย 69 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 800 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที่ ...ปี พ.ศ.
.
อย.
เลขที.่ ....ปี พ.ศ..
..
มผช.
เลขที.่ ....ปี พ.ศ......
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที่.....ปี พ.ศ......
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่ล้างหน้าแตงกวา,สบู่ล้างหน้าขมิ้น ทานาคา เปลือกมังคุด,สบู่ล้างหน้าแครอท
,สบู่ล้างหน้ามะเฟือง,สบู่ล้างหน้าน้านมข้าว ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 60.กรัม
ราคาขาย. 59 บาท ราคาต้นทุน.........บาท อายุการเก็บรักษา 120 วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน..500 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง
 Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 อย. เลขที่..ปี พ.ศ...
มผช. เลขที่
ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที่ปี พ.ศ...
OTOP. 5 .ดาว ปี พ.ศ...2558
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมขมิ้นชัน
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 800 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .
.ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

200
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมมะขามเปียก
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิตผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 800 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5308328 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมส้มเขียวหวาน
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5307518 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมหว่านหางจระเข้
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5434692 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

202
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมมะละกอ
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 690 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5308329 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมแตงกวา
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 600 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5307516 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

203
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่เหลวผสมแมนทอล
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มล. ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 120
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ขวด/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่ 10-1-5433935 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

204
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสบู่ใยบวบผสมขมิ้น มะขาม &น้าผึง,สบู่ใยบวบผสมมะละกอ ,สบู่ใยบวบผสม
มังคุด &น้าผึ้ง, สบู่ใยบวบผสมชาเขียว &น้าผึ้ง, สบู่ใยบวบผสมแมนทอล & น้าผึ้ง, สบู่ใยบวบผสมตะไคร้หอม&
น้าผึ้ง , สบู่ใยบวบผสมถ่านไม้ไผ่ &น้าผึ้ง
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 100 กรัม ราคาขาย 69 บาท ราคาต้นทุน..........บาท อายุการเก็บรักษา 180
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน
.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน..
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5405589 ,10-1-5308400, 10-15308398, 10-1-5308396, 10-1-5405314, 10-1-5404946, 10-1-5404810 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น เกลือขัดผิว น้ามันมะพร้าว &นม, ขมิ้นชัน
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 250 มิลลิกรัม ราคาขาย 159 บาท ราคาต้นทุน.......บาท อายุการเก็บรักษา 180
.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน
.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครัง้ กาลังการผลิตจานวน..
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5404815 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น แชมพูสมุนไพรและผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผม
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 290 มิลลิกรัม ราคาขาย 59 บาท ราคาต้นทุน......บาท อายุการเก็บรักษา 180
วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 700 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน
.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน..
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-5308343 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.1ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ลอดช่องสิงคโปร์และขนมจีนอบแห้ง
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 100 กรัม/1 กิโลกรัม ราคาขาย 20บาท/150บาท ราคาต้นทุน......บาท
อายุการเก็บรักษาวัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน
.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 500กิโลกรัม/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อย.
เลขที.่ 10-1-20747-1-0001 ปี พ.ศ...
มผช.
เลขที.่ .ปี พ.ศ...
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
 OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. 2558
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 1,200,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว เลขที่ 8/8แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID..วิสาหกิจชุมชนสายบัว by family coffee
Line
ชื่อบัญชี/ID..@saibua
 อื่นๆ(โปรดระบุ..)
ชื่อบัญชี/ID..
ขายส่งให้แก่ใคร..ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้า กทม.และปริมณฑล
.
ร้านเอเดน (แยกประชานุกูล) กทม.,ร้านตารับไทย (ไอทีสแควร์, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลเวิล์ดและเซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ กทม. ,ร้านสบายใจ ชั้น G (พาราไดซ์ พาร์ค, แฟชั่นไอส์แลนด์, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต) กทม. ,ร้านภูนิช

207
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ตลาด อตก.-จตุจักร) กทม. ,ร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขา พระปิ่นเกล้า กทม.,ร้านเกษตรอิสระ
(หน้าสันติอโศก ถ. นวมินทร์) กทม.,ศูนย์การแพทย์ชินเขตต์ (ซ.ชินเขตต์ 2 ) ถนนงามวงศ์วาน กทม.,ร้านคุณมาลี
(ตลาดบองมาเช่) มีจาหน่ายเฉพาะลอดช่องสิงคโปร์อบเเห้ง,ร้านไร่ประชุมพร ถ.รามอินทรา34 บางเขน กทม. ,
แสงจันทร์แมนชั่น
ซ.พหลโยธิน 49/1 ,ไทยตาบล www.thaitambon.com,ร้าน By nataure ศูนย์ราชการ เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ,
ห้างเจเจมอลล์ (JJ Mall) ชั้นใต้ดิน,ร้าน Chioce ตั้งอยู่ในโครงการสวนศรี ห้อง E4/7 เลขที่ 1/12 ซอยศรี
นครินทร์ 51 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กทม. 10250,ร้านบ้านธรรมชาติ จันทบุรี ,ร้านอดามาห์กรีนช็อปส์ อ.
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร้านรังสรรค์ภาพสวย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ,เครือข่ายสาขาพิษณุโลก ,ร้านรังไหมภูตะวัน
ตลาดน้าสี่ภาค(พัทยา)cละตลาดน้าอโยธยา(อยุธยา) ,ร้านตลาดชนบท - ห้างแหลมทอง ชั้น2 ชลบุร,ี โลตัส ศรี
นครินทร์ ชั้น2, โลตัสพระราม4,ร้านบ้านดีมีสุขภาพไทยเอก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ร้านบ้านสุขภาพ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา,ร้าน
อิ่มสวย ถ.กะโลม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ,ร้านเพื่อสุขภาพ ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,ร้านรักษ์สุขภาพเภสัช
ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,ร้าน ASTV ถ.พระอาทิตย์ (ตรงข้ามบ้านพระอาทิตย์) ,ร้าน ปวียาไทย
ถ.คฑาธร ,ร้าน suthasinee herb shop (พี่เอ๋) 208/35 ม.7 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ,บริษัท ฟอรัลแลนด์
อินเตอร์เทรด จากัด 136 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลาปาง ,ZAM ZAM 12/46 ถ.ทางหลวงชนบท ต.
บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ,ร้านเพื่อนสุขภาพ ตลาดน้ามหานคร ,สนามบินจังหวัดภูเก็ต
หจก.ตนุ ,ร้านปิ่นโต จ.เก็ต (หาดในหาน) ,วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก, ร้านพรอาไพ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,The sand เกาะหลี
เป๊ะ ,ร้านสยามเฮอร์เบิล อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ,มทร.ราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร้านสวัสดิการ,ร้าน family coffee
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ,ห้อง B5 ห้าง BOOM BOOM SQUARE 2 ซอยละลายทรัพย์ สีลมซอย 5 ,ร้านซอง
เต้ 2/6 นันทอุทยานสโมสรทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กทม.
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้านการทาบัญชีอยากให้มีโปรแกรมสาเร็จรูป
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ไม่มี
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ไม่มี
7.5.ด้านอืน่ ๆ
ไม่มี
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Salina Spa Product ค่าพิกัด(GPS) X. 47 P 068113 .Y. 1525493 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 40 .หมู่ท.ี่ แขวง คันนายาว ..เขต คันนายาว.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 21 สิงหาคม 2549 รหัสทะเบียน 1-10-43-01/1-0004
..
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางซาลีนา พัฒนเจริญ . ตาแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน .
เบอร์โทรศัพท์..Line ID..: 089 - 1087122
Facebook ..E-Mail :..salinaspa@hotmail.com
จานวนสมาชิกรวม .10 คน (ชาย. 1 .คน , หญิง 9 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน 1,000 บาท จานวน 9 ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. สบู่ทามือ .
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น สบู่หัวไซเท้า, สบู่มะพร้าว, สบู่ข้าวหอมมะลิ, สบู่โอลิฟออยฟ์, สบู่อบเชย, สบู่น้านมข้าว,
สบู่ไหมทอง, สบู่มังคุด, สบู่นมเพาะ, สบู่มะขามป้อม, สบู่น้านมแพะ, สบู่มะละกอ, สบู่ตะไคร้หอมอบเชย, สบู่คาร์โมไมล์ ,
สบู่นม ลาเวนเดอร์ กุหลาบ,สบู่ทานาคา อบเชย, สบู่ฟักทอง แครอท,สบู่ว่านหางจระเข้ อบเชย,สบู่ทนาคา, สบูกระดังงา,
สบู่คาร์โมไมล์ มังคุด, สบู่ส้ม อบเชย, สบู่อบเชย, สบู่สไปรูลิน่า, สบู่สมุนไพรรวม .ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
100 กรัม
ราคาขาย. 90 .บาท ราคาต้นทุน.............บาท อายุการเก็บรักษา..
การผลิต ผลิตตลอดปี

.วัน

กาลังการผลิตจานวน..500 ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน. 1000 .. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2 .ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 300. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อื่นๆ (ฮำลำล/GAP/ระบุ..)เลขที่..ปี พ.ศ...
OTOP.

5 .ดาว ปี พ.ศ... 2560
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ภำพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่ำงน้ อย 1-2 ภำพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 1,000,900 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. Central World, Central embassy,Top supermarket
สาขาพระราม9, Top supermarket สาขาสมุย, Top supermarket สาขาหาดใหญ่ , Top supermarket สาขา
ชลบุร,ี Top supermarket สาขาพัทยา
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook ชื่อบัญชี/ID.: www.facebook.com/Salina-Spa-Products-285526075240694/
 Line
ชื่อบัญชี/ID: 089 - 1087122
 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID..
 ขายส่งให้แก่ใคร.. - ขายส่งให้ King Power
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียงสัญญาลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซารีนา สปา โปรดักส์ คือ
ดาวแดง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้านการทาบัญชีให้มีโปรแกรมสาเร็จรูป
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ไม่มี
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ไม่มี
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ไม่มี
7.5 ด้านอื่นๆ
ไม่มี
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้าดื่มสมุนไพรและขนมอร่อยค่าพิกัด(GPS) X 47P679588 Y 1529413
2. ที่อยู่ เลขที่. 73 .หมู่ท.ี่ จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

.แขวง. รามอินทรา

.เขต. คันนายาว

7 สิงหาคม 2561

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.กรุงเทพมหานคร

.รหัสทะเบียน. 1-10-27-01/1-0002

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) พาณี ลิ้มสกุล

.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เบอร์โทรศัพท์. 085-3442844 ,081-4490788

.Line ID.e0814490788

Facebook .THANITCHAIYO.E-Mail :.
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย. 1 .คน , หญิง. 6 .คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน. 4,000 บาทจานวน

7

ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ปลาดุกผัดพริกขิงสูตรโบราณ,กระเป๋าผ้าด้นมือ
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ปลาดุกฟูผัดพริกขิง
ราคาขาย. 60

.บาท ราคาต้นทุน. 20

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 100

บาท อายุการเก็บรักษา.

4

.
.กรัม

เดือน

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2
มาตรฐานการรับรอง

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ..

60

. ชิ้น/วัน
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น กระเป๋าผ้าด้นมือ

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

-

ราคาขาย. 2,000 .บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2 .ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 2. ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

.กรัม
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ภำพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่ำงน้ อย 1-2 ภำพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 100,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดในชุมชน, ร้านค้าหน่วยงานราชการ
.

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.THANITCHAIYO

Line

ชื่อบัญชี/ID.e0814490788

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID………………………..
 ขายส่งให้แก่ใคร. ร้านค้าสวัสดิการหน่วยงานราชการ

-2

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

หมายเหตุ : กลุ่มอยู่ตรงสัญญาลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดง

220

7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ไม่มี
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหารที่ผลิตไว้ให้ได้นานๆ
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ไม่มีโลโก้หรือแบรนด์ของกลุ่มอยากมีการพัฒนาในสินค้าของกลุ่ม
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการตลาดเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคเดินมากๆ
7.5 ด้านอื่น ๆ
ไม่มี

221

วิสาหกิจชุมชน
เขต วังทองหลาง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนรุ่งมณีพัฒนา. ค่าพิกัด(GPS) X = 674126 พิกัด Y = 1521749
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 197/1 .หมู่ท.ี่ - .แขวง. วังทองหลาง .เขต. วังทองหลาง
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 23/8/2560
. รหัสทะเบียน.
1-10-45-01/1-0014
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). .
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่มนางกัลยาศรี หมอกมณี เบอร์โทรศัพท์. 0815856424
.
จานวนสมาชิกรวม. 17 .คน(ชาย 1 คน , หญิง. 16 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.......17,500...……………..บาทจานวน...............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน...............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ผ้าขาวม้า
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
1
. ผืน
ราคาขาย. 139 .บาท ราคาต้นทุน. 80
.บาท อายุการเก็บรักษา. . วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
25 . ผืน/เดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2ผลิตภัณฑ์. เสื้อผ้าขาวม้า

. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .

1

ราคา 450 บาท ราคาต้นทุน. 250 .บาท อายุการเก็บรักษา.
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 25 . ตัว/เดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น
-

. ปี
. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง
Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 224,148 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. กลุ่มชุมชนรุ่งมณีพัฒนา .
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/..............................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

225
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่มและสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ไม่มี
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
อยากได้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ออกแบบ Band สินค้า และ story เพื่อให้ลูกค้าจาได้ง่าย
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการหน่วยงานหาช่องทางการตลาดเพิ่ม การตลาดแบบ E-Commerce
7.5 ด้านอื่นๆ
ต้องการซื้อกี่กะตุกทอมือเพิ่ม เพื่อปริมาณการผลิตให้สูง
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วิสาหกิจชุมชน
เขต พระโขนง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสาใบบางทุ่งสาธิต 78
ค่าพิกัด(GPS) X=13.690397 Y=100.635987
2. ที่อยู่ เลขที.่

1618 .หมู่ท.ี่ - .แขวง. แขวงบางจาก .เขต. พระโขนง .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 02/11/2548
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.รหัสทะเบียน.. 1-10-09-05/1-0001

 ระดับดี  ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.). บุญส่ง พรหมมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ 0894504423
Facebook ..

ตาแหน่ง..ประธานวิสาหกิจชุมชน

Line ID..E-Mail :..-

จานวนสมาชิกรวม. 7 คน (ชาย- 3 คน , หญิง 4 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน...............10,000……..บาท จานวน.........1......กองทุน
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. ดอกไม้กระดาษประดิษฐ์ ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..

10

ราคาขาย 15 บาท ราคาต้นทุน. 3 บาท อายุการเก็บรักษา - วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

กาลังการผลิตจานวน.. 50-80 ชิ้น/วัน
.

กาลังการผลิตจานวน .............ชิน้ /วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่........................ปี พ.ศ............................

 อย.

เลขที่.........................ปี พ.ศ...............................

 มผช.

เลขที่.........................ปี พ.ศ………………………

กรัม
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อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)
 OTOP.. 5 ดาว

เลขที่..........................ปี พ.ศ.............................
ปี พ.ศ. 2559

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 800,000

บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.กระทรวงแรงงาน,,ตลาดสินค้าเกษตรวัดลาน
บุญ
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID BAANPLOY ชมรมบ้านเจียระไนพลอย.

 Line

ชื่อบัญชี/ID..................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID......................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

231
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

232
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนน้าพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะค่าพิกัด(GPS) X..= 682916 Y = 1514231
2. ที่อยู่ เลขที.่

1267 .หมู่ท.ี่ - .แขวง. บางจาก

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 22/03/2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต. พระโขนง

.กรุงเทพมหานคร

.รหัสทะเบียน..1-10-09-05/1-0003

 ระดับดี  ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.). ลามอญ เฉียบแหลม

ตาแหน่ง..ประธานวิสาหกิจชุมชน

จานวนสมาชิกรวม. 10 คน (ชาย- 7 คน , หญิง 3 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. ไข่เค็ม ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).. แพ็ค 6 ฟอง

กรัม

ราคาขาย 40 บาท ราคาต้นทุน.25 บาท อายุการเก็บรักษา 30 วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

กาลังการผลิตจานวน.. 100 ชิ้น/วัน
.

กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่....................ปี พ.ศ....................

 อย.

เลขที่..................ปี พ.ศ.....................

 มผช.

เลขที่.................. ปี พ.ศ...................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่..................ปี พ.ศ.....................

 OTOP.. 5 ดาว

ปี พ.ศ. 2559
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4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. น้าพริกปลาย่าง

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) 50 กรัม..

ราคาขาย 35 บาท ราคาต้นทุน. 20 บาท อายุการเก็บรักษาวัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

กาลังการผลิตจานวน..
.

กาลังการผลิตจานวน ..

10 ชิ้น/วัน
ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่.........................ปี พ.ศ............................

 อย.

เลขที่.. 10-1-21441-1-0005ปี พ.ศ...........................

 มผช.

เลขที่..........................ปี พ.ศ..........................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่..........................ปี พ.ศ...........................

 OTOP.. ดาว

ปี พ.ศ...........................

4.3 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.น้าพริกเผา ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)

กรัม..

ราคาขาย 60 บาท ราคาต้นทุน. 40 บาท อายุการเก็บรักษาวัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

.

กาลังการผลิตจานวน

ชิ้น/วัน

กาลังการผลิตจานวน ..

ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 500 ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที่.........................ปี พ.ศ.............................

 อย.

เลขที่.. 10-1-21441-1-0007 ปี พ.ศ.............................

 มผช.

เลขที่.........................ปี พ.ศ...........................

อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..)

เลขที่........................ปี พ.ศ.............................

 OTOP.. 4 ดาว

ปี พ.ศ...........................
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวนบาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.ตลาดสวนหลวง ร.9,วัดลานบุญ
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook
 Line

ชื่อบัญชี/ID BAANPLOY ชมรมบ้านเจียระไนพลอย.
ชื่อบัญชี/ID...................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID....................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร

.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

236
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

237
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิกยังต้องการแนวทางการบริหารกลุ่ม และแนวทางการปฎิบัติการบริหารอย่างถูกต้อง
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เครื่องคัดเมล็ดข้าว
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต้องการออกแบบตราสินค้ากระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการหน่วยงานหาช่องทางการตลาดเพิ่ม การตลาดแบบ E-Commerce
7.5 ด้านอื่นๆ
-
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนณัฐธนาพานิช ค่าพิกัด(GPS) X.13.698664,.Y. 100.610661
2. ที่อยู่ เลขที่. 15 .หมูท่ ี่. -

.แขวง.

บางจาก

.เขต.

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..รหัสทะเบียน. 1-10-09-05/1-0006
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.

พระโขนง

.กรุงเทพมหานคร

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) ณัฐธนา วิริยะภาค .ตาแหน่ง..
เบอร์โทรศัพท์.

0890399367

.Line ID..

Facebook ..E-Mail : .ntnpanich@gmail.com .
จานวนสมาชิกรวม..คน(ชาย..คน , หญิง..คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...................................……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

ยาหม่องเหลือง .ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

90 .บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต / ผลิตตลอดปี

120

บาท อายุการเก็บรักษา.

กาลังการผลิตจานวน. 50

100
300

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

.วัน

.กรัม
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

100

ยาหม่องเสลดพังพอน
.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต / ผลิตตลอดปี

140

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).100.กรัม
บาท อายุการเก็บรักษา.
กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ............................
OTOP..ดาว ปี พ.ศ............................
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

300 .วัน
50

. ชิ้น/วัน
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

170,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
/ ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. สถานที่ราชการ

.

/ ขายผ่านทางSocial Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID...................................................

/ อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID

ID..https://kongdeetourthai.com/store/ntnpanich/reviews/.
/ ขายส่งให้แก่ใคร.

พ่อค้ามารับซื้อ

.
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

...
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

243

วิสาหกิจชุมชน
เขต คลองเตย
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มริมคลองไผ่สิงห์โตค่าพิกัด(GPS) X668726 Y 1517344
2. ที่อยู่ เลขที่ 6/40 หมู่ที่ -

แขวง คลองเตย

เขต คลองเตย

.

.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..รหัสทะเบียน. 1-10-33-01/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) พิมพ์ใจ ผาตา.ตาแหน่ง. ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์.

026638654

.

.Line ID..

Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม. 7

. คน (ชาย. 3

. คน , หญิง.

4

. คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี / มี จานวนเงิน.................10,000..............……..บาทจานวน......................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

20 .บาท ราคาต้นทุน.

ปลาส้มชิ้น, ปลาส้มตัว (ปลาตะเพียน)

ปลาส้มชิ้น
10

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

กาลังการผลิตจานวน.

50,000

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ.
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

. ชิ้น/วัน
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4.2ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ปลาส้มตัว (ปลาตะเพียน)
ราคาขาย.

15

.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 200กรัม
10 บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

กาลังการผลิตจานวน. 3,000

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร..

ตลาดสดคลองเตย
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

248
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

249
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้องการให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เช่น นักเก็ตปลาส้ม
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการอยากให้มีตลาดมากยิ่งขึ้น
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการขยายที่ผลิต เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ผลิตมีขนาดเล็ก
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง
2. ที่อยู่ เลขที่. 109/134

ค่าพิกัด(GPS) X.

.หมู่ท.ี่ - .แขวง.

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..รหัสทะเบียน.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

พระโขนง

100.596653

.เขต.

1-10-33-03/1-0010

.

คลองเตย .กรุงเทพมหานคร
.

/ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)
เบอร์โทรศัพท์.

13.710038,.Y.

จุไรรัตน์ เครือพิมาย

0894269723

.ตาแหน่ง.

ประธานกลุ่ม

.Line ID..

Facebook ..E-Mail : .
จานวนสมาชิกรวม..คน(ชาย..คน , หญิง..คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม / ไม่มี  มี จานวนเงิน.................................…………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น สบู่ฟักข้าว
ราคาขาย.

75

.บาท ราคาต้นทุน.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
48

การผลิต / ผลิตตลอดปี

100

.กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
กาลังการผลิตจานวน.

60

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่

665

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

.ปี พ.ศ..

2553

.

251
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

สบู่ถ่านไม้ไผ่

50 .บาท ราคาต้นทุน.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 80

25

การผลิต / ผลิตตลอดปี

.กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
กาลังการผลิตจานวน.

60

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่

665

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

.ปี พ.ศ..

2553

252
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร..

253
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

254
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

255
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
(-ไม่มี-)
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ต้องการพัฒนาเรื่องการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต้องการมีการพัฒนาตราสินค้า ให้สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
ต้องการเรียนรู้การขายออนไลน์ และสถานที่จัดจาหน่ายมากยิ่งขึ้น
ต้องการพัฒนาการตลาด
7.5 ด้านอื่น ๆ
(-ไม่มี-)

256

วิสาหกิจชุมชน
เขต ตลิ่งชัน
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
บูรพาผ้าไทย ค่าพิกัด(GPS) X.653045.95 .Y . 1522211.45.
2. ที่อยูเ่ ลขที่63/290 ซอยอัศวพิเชษ ถ.บรมาชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
6 ธ.ค. 2548 รหัสทะเบียน. 1-10-19-05/1-0001
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 25 ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายภูวดล เพชรชู.เบอร์โทรศัพท์. 02-422-4065, 0926303913
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 3 . คน , หญิง. 4 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน............……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่ เครื่องแต่งกายผ้าไทยต่างๆ
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ผ้าไทย) .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
4 .ดาว ปี พ.ศ. . 2525
.
4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 10 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
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มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
4 .ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.ห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 2
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

260
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

261
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ.....................-..................................................................
บุคลากร โปรดระบุ..............................................-.....................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ............-.......................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ........-.....................................................................
 การตลาด โปรดระบุ...........................................-...................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................-.....................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.....................-.......................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ..................-.......................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...................-.......................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.............-.........................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ...............-.............................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ.....................-.............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................-............................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.........................-...............................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..............-..................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................-...........................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ ต้องการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มช่องทางด้านการตลาด
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม …...เกษตรกรทาสวนสามบาง ...............................ค่าพิกัด(GPS) X. 13.752789Y . 100.426094 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 6 .หมู่ที่ 15
.แขวง. บางพรม .เขต. ตลิ่งชัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .26 ธันวาคม 2548 . รหัสทะเบียน .1-10-19104/1-0001
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง  ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) .อัมพร จาติกุล
.เบอร์โทรศัพท์. 087-8197131
.
จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน (ชาย. . คน , หญิง. 9 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-...............……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน...................-..................................บาทจานวน..................-..................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ขิงดอง
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 200
. กรัม
ราคาขาย. 40
.บาท ราคาต้นทุน. 20
.บาท อายุการเก็บรักษา.
7 . วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 2 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 100
. กก./ครั้ง
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช.เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. ผักปลอดสารพิษ
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 500
. กรัม
ราคาขาย. 70
.บาท ราคาต้นทุน. 35
.บาท อายุการเก็บรักษา. 4
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
1,200
.ก.ก./ครั้ง
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

120,000

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดพุทธมณฑลสาย 2 ,ตลาดน้าคลอง
ลัดมะยม .
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

264
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

265
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม บ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน ค่าพิกัด (GPS) X 0656873
Y 1523697
.
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 63/16
.หมู่ท.ี่ 2 .แขวง. ฉิมพลี
.เขต. ตลิ่งชัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 12 กรกฎาคม ๒๕๕๐
. รหัสทะเบียน. 1-10-19-03/1-0001
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. ๘
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายวิชัย จิรฤกษ์มงคล .เบอร์โทรศัพท์. 08109186495
.
จานวนสมาชิกรวม. ๗ .คน(ชาย. ๒ . คน , หญิง. ๕ . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................-.............……………..บาทจานวน...................-................
กองทุนเงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................-......................บาทจานวน.............-.......................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .แปรรูปสมุนไพร , รูปแบบผลิตภัณฑ์
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. แชมพู ขิง &โสม
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . ๒๕๐
. กรัม
ราคาขาย. ๓๕๐
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
๑
. ป๊
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. ๑ . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ๑๐๐ . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่ 10-1-5204608 .ปี พ.ศ.. 2552
.
มผช.
เลขที.่ 92/2548
.ปี พ.ศ.. 2552
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ. สสอ
.)เลขที.่ 006/2550
.ปี พ.ศ.. 2550
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. เฮอร์บัล แฮร์ เซรั่ม
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
30
. กรัม
ราคาขาย.
320
.บาท ราคาต้นทุน. .บาท อายุการเก็บรักษา. ๒
. ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. ๑ . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ๑๐๐ . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่ 350/2547 .ปี พ.ศ.. 2547 .
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
. 4
.ดาว ปี พ.ศ. . 2549
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.
๖๐๐,๐๐๐
. บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดน้าตลิ่งชัน, โรงพยาบาลนครธน,
โรงพยาบาลตารวจ, กรมศุลกากร, ตลาดรวมยางเทเวศน์
,
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID
บ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน
Line
ชื่อบัญชี/ID.
Vichai1294@hotmail.com
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ...............ส่งเสริมด้านการตลาด
.......................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
................................................................................................................................... ...................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
......................................................................................................................... ..
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
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สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..............................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้าคลองลัดมะย ค่าพิกัด(GPS) X. 653054.40 .Y1521748.08 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
24/2 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
8 ก.พ. 2551
รหัสทะเบียน. 1-10-19-05/1-0002
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
7
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 14 มี.ค..59
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายชวน ชูจันทร์ เบอร์โทรศัพท์. 02-887-9136
จานวนสมาชิกรวม. 12 .คน(ชาย. 8 . คน , หญิง. 4 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน....................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
1.ชมสวนกล้วยไม้ ตลาดน้า คนละ 30 บาท
2. ชมบ้านขนม โฮมสเตย์ คนละ 60 บาท
3. ตลาดน้าวัดสะพาน ตลาดน้าคลองลัดมะยม คนละ 50 บาท
4. ไหว้พระ 1-9 วัด เที่ยวละ 1,000 บาท(เรือ 1 ลา นั่งได้ 8 คน)
5. พายเรือชมคลองนาบัว คนละ 20 บาท (เรือ 1 ลา นั่งได้ 8 คน มีคนพายให้)
6. หรือนั่งเรือชมคลองอย่างเดียว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อเที่ยวๆ ละ 1,000 บาท (เกิน
10 คน คิดเพิ่มคนละ 100 บาท)
4.1 ผลิตภัณฑ์. อาหารความ หวาน
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. ผลไม้สดตามฤดูการ, ผลไม้แปรรูป
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID. ตลาดน้าคลองลัดมะยม
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ..........เก็บเงินรวบรวมส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการตลาด
บุคลากร โปรดระบุ สมาชิกประชาชน เกษตรกรในชุมชนเขตตลิ่งชัน และพื้นที่ใกล้เคียง
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ....มีคณะกรรมการบริหารตลาด โดยแบ่งเป็น Zone..........
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ....สินค้าเป็นของพ่อค้า แม่ค้า ที่มาเช่าสถานที่ขายสินค้า
 การตลาด โปรดระบุ....ประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านช่องทางโซเชียล มีเดียต่างๆ .และหน่วยงานรัฐ
เอกชน และ นักท่องเที่ยวบอกต่อ
 อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ...........................-........................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ........................-.......................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.......................-.....................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ..................-........................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ............-........................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ.................-.............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................-..............................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.................-...........................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..........มีการกาจัดขณะเป็นพลังงานแก๊ส
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................................
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7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการงบประมาณพัฒนาโครงการพื้นฐานและภูมิทัศน์บริเวณตลาดน้าคลองลัดมะยม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………ร่มโพธิ์ทอง……………….………………… ค่าพิกัด(GPS) X. 13.796537 .Y . 100.443808 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 26
.หมูท่ ี่. 5 .แขวง. บางพรม
.เขต. ตลิ่งชัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 06/01/53
. รหัสทะเบียน. 1-10-19-04/1-0002 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย .เบอร์โทรศัพท์. 0916987033 .
จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน(ชาย. 4 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ผลิตภัณฑ์ชาดาวอินคา. สมุนไพรขัดตัว และมาลัยผ้า .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
ชาดาวอินคา
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
30/ถุง
. กรัม
ราคาขาย. 150
.บาท ราคาต้นทุน. 80
.บาท อายุการเก็บรักษา. 365
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์. สมุนไพรขัดตัว
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
2/ถุง
. กรัม
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ราคาขาย. 20
.บาท ราคาต้นทุน.
การผลิต ผลิตตลอดปี

10

.บาท อายุการเก็บรักษา.
กาลังการผลิตจานวน.

365

. วัน
. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
อย.
มผช.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
OTOP .
.ดาว
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

เลขที.่
เลขที.่
เลขที.่
.) เลขที.่
ปี พ.ศ. .

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

.
.
.
.

.
. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.

.
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………จงรักษ์ขนมไทย……………….………………… ค่าพิกัด(GPS) X. 13.796537 .Y . 100.443808 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 10/8
.หมู่ท.ี่ 11 .แขวง. ตลิ่งชัน
.เขต. ตลิ่งชัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 06/01/53
. รหัสทะเบียน. 1-10-19-02/1-0006 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครัง้ ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายวิทยา จงรักสานติ .เบอร์โทรศัพท์. 02-824-2484 .
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 2 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ขนมไทยชนิดต่างๆ
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรองPrimary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที่.
.ปี พ.ศ..
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดน้าคลองลัดมะยม. ตลาดน้าวัดตลิ่งชัน.
บิ๊กซีวงศ์สว่าง
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
กลุ่มสวนผักสามัคคี
ค่าพิกัด(GPS) X 0653562
Y 1525217
.
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 7/7
.หมู่ท.ี่
๕ .แขวง. ฉิมพลี
.เขต. ตลิ่งชัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
. รหัสทะเบียน. 1-10-19-03/1-000๒
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. ๖
. ครั้ง ครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางโสภา บุญเพ็ชร์ .เบอร์โทรศัพท์. 089 1242437
.
จานวนสมาชิกรวม. ๗ .คน(ชาย. - . คน , หญิง. ๗ . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................-.............……………..บาทจานวน....................-..............กองทุน
เงินออม
 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................-......................บาทจานวน.............-.......................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตรเข้าช่อ,แจกัน, ดอกไม้โปรยทานจากริบบิ้น . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . . กรัม
ราคาขาย. ตามราคาที่ลูกค้ากาหนด
.บาท ราคาต้นทุน. .บาท อายุการเก็บรักษา.
. ป๊
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. ๑๔ . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ๑๐ - ๓๐ . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่
อย.
เลขที.่
มผช.
เลขที.่
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.

.
.
.
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน. .บาท อายุการเก็บรักษา. . ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
อย.
มผช.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
OTOP .
.ดาว

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

๑๔๐,๐๐๐

เลขที.่
เลขที.่
เลขที.่
.) เลขที.่
ปี พ.ศ. .

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.

.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ที่ทาการกลุ่ม
,
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID
Line
ชื่อบัญชี/ID.
ร้านดอกไม้โสภา
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นตลาดน้าวัดจาปาค่าพิกัด(GPS) X.655012.71 .Y . 1523311.33 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
27 หมู่ 5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
5 ม.ค. 2558
รหัสทะเบียน. 1-10-19-05/1-0014
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
0
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
25 ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . มณฑล แอบเนียม เบอร์โทรศัพท์. 081-269-0183
จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน(ชาย. 5 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน..............กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. บริการร่องเรือชมวิถีชาวบ้านบริเวณตลาดน้าวัดจาปา
จาหน่ายผลผลิตด้านเกษตรที่ผลิตในชุมชน .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ผลผลิตการเกษตร พืชผัก ผลไม้ต่างๆ (ตามฤดูกาล) . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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เลขที.่
.) เลขที.่

มผช.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
OTOP

.

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

.ดาว
-

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

ปี พ.ศ. .

.
.

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.

.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ...................-.............................................................................
บุคลากร โปรดระบุ.............................................-............................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ..........-................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ......-..............................................................................
 การตลาด โปรดระบุ........................................-.............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................................-.................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ....................-.............................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.................-............................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.................-...........................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ..........-.................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................-.......................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ...........................-................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..................................-...............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................-................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ..........................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ......-.............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................-.............................................................
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7.5 ด้านอื่น ๆ
หมายเหตุ
1. อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนากลุ่ม ยังไม่ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. อยู่ระหว่างการพิจารณาจากวัดจาปา เรื่องสถานที่ดาเนินกิจการกลุ่มในบริเวณวัด (เริ่มคลองบ้านไทร)
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนชีวภัทร ค่าพิกัด(GPS) X. 653017.65 .Y .1521635.91 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่5 หมู่ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร (มีร้านจาหน่ายอยู่ที่ตลาดน้าคลองลัดมะยม)
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
19 ส.ค.. 2559
รหัสทะเบียน. 1-10-19-04/1-0013
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . ชรกมล วงษ์จรูญ .เบอร์โทรศัพท์. 0814998394
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 2 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน......................……………..บาทจานวน..................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ยาสีฟันสมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2 ผลิตภัณฑ์. โลชันสมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
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มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ...................
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ขายเอกทุกวันหน้าร้านและตลาดเสาร์/
อาทิตย์ตลาดน้าคลองลัดมะยม
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

วสช.ชุมชนชีวภัทร โซน 6 ตลาดน้าคลองลัดมะยม
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ..........ไม่มีงบประมาณรวม เนื่องจากสมาชิกมีสินค้าเป็นของตนเองมา
รวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อต้องการสนับสนุนด้านการตลาด.......................................................................
บุคลากร โปรดระบุ.................................................-.....................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ...............-................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........-............................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ...........................................-............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................-..............................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ...............สมุนไพรปลูกเอง และสมุนไพรบางชนิดสั่งซื้อจากเครือข่าย
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ............ต้องการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.............ต้องการขอมาตรฐาน อย.................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ....................-.............................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................-........................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ...........ต้องการออกแบบตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชน...................................
 การทา QR Code โปรดระบุ...........ต้องการมี QR Code....................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................-.........................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ..............-...................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..............-......................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................-....................................................................................
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7.5 ด้านอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
- ยารักษาโรคจากสมุนไพร
- เครื่องสาอางจากสมุนไพร เช่น สบู่ โลชัน ยาสีฟัน น้ามันหอมระเหยต่างๆ
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ – พวงมาลัยดอกไม้
- ผลิตภัณฑ์จากดิน - กระถางดอกไม้ Handmade
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ - โบว์ลัดผม คาดผม ยางลัดผม Handmade
- แพทย์แผนไทย/แผนโบราณ
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง ด้านการจดทะเบียน อย.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง. การพัฒนาผลิตภัณและบรรจุภัณฑ์
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม แปลงใหญ่กล้วยไม้ ศพก.ตลิ่งชัน
ค่าพิกัด(GPS) X. 0652.819 .Y . 1520404 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
102 ซอยบางเชือกหนัง 13 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
21 ก.พ. 2561
รหัสทะเบียน. 1-10-19-04/1-0010
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
7
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 14 มี.ค..59
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายไวพจน์ นิตทิม เบอร์โทรศัพท์. 02-887-9136
จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน(ชาย. 7 . คน , หญิง. 2 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน...................................
.กองทุนเงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน...............................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.
1.กล้วยไม้กระถางม็อคคาร่า
2. ช่อกล้วยไม้ตัดดอก
3. หรือนั่งเรือชมคลองอย่างเดียว สวนกล้วยไม้
4.1 ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม. กล้วยไม้ตัดดอกขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . บรรจุถุงละ 10 ช่อ
กรัม ราคา
ขาย. ช่อดอกละ 3-7
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่ .ปี พ.ศ.. .
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ.. .
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่ .ปี พ.ศ.. .
OTOP . .ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์.
กล้วยไม้กระถาง . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) กระถางแขวน
. กรัม
ราคาขาย. 80-100 .บาท/กระถาง ราคาต้นทุน. - .บาท อายุการเก็บรักษา. . วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. - . กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 1500 กกๆ ละ 90-120
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดในชุมชน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID
Line
ชื่อบัญชี/ID
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID
 ขายส่งให้แก่ใคร. ปากคลองตลาด, ตลาดนครนายยก

. บาท/ปี
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ....................ไม่มีงบประมาณ................................................
บุคลากร โปรดระบุ..............................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ...........................................................................................
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่
1) นายไวพจน์
นิตทิม
ประธาน
2) นายเฉลียว
ทองมาก
รองประธาน
3) นายวิฑูรย์
ทองมาก
เลขานุการ
4) นายประทีป เดชโชติ
เหรัญญิก
5) นางสาวมาลัย คงเทียน
กรรมการ
6) นายนาวิน
สวยเนตรทอง กรรมการ
7) นายนุกุล
สุวรรณรัตน์ กรรมการ
2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่
1) นายไวพจน์
นิตทิม
ด้านการผลิต
2) นายเฉลียว
ทองมาก
ด้านการผลิต
3) นายวิฑูรย์
ทองมาก
ด้านอารักขาพืช
4) นายประทีป
เดชโชติ
ด้านการตลาด
2.3 กฎระเบียบของกลุ่ม
1) สมาชิกเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายประชุม
2) สมาชิกพร้อมให้คาปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ........สมาชิกแยกกันผลิตกล้วยไม้
 การตลาด โปรดระบุ.....ส่งปากคลองตลาด ตลาดนครนายก ตลาดในชุมชน
 อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ................ช่อดอกกล้วยไม้ม็อคคาร่า กล้วยไม่กระถาง
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.................ไม่มีบรรจุภัณฑ์
.................................................................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.................ไม่มีมาตรฐานสินค้า
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 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ............ไม่มีสถานที่ผลิตรวม (แยกกันผลิตราย
แปลง).........................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.................ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตรา
สินค้าของวิสาหกิจชุมชน  การทา QR Code โปรดระบุ..........ต้องการทา QR Code
..........................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........ต้องการสนับสนุนงบประมาณออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้
และตราสินค้า............................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ..................ไม่มี.............................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ....ต้องการสนับสนุนวิชาการ
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้แบบใหม่ๆ.......................................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................-.........................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
...วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไม้ ศพก.ตลิ่งชัน ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น Facebook Page เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่ายสินค้ากล้วยไม้ หรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถจาหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค
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วิสาหกิจชุมชน
เขตบางขุนเทียน
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม สมุนไพรสัปปายะ
2. ที่อยูเ่ ลขที่. ๓๙ /๕๖

ค่าพิกัด(GPS) X
.หมู่ท.ี่ ๔

-

.แขวง. ท่าข้าม

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

Y
.เขต.

-

.

บางขุนเทียน

.กรุงเทพมหานคร

. รหัสทะเบียน. 1-10-2๑-0๕/1-00๐๑

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายสมเกียรติ ลิขิตเจริญกร .ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ
เบอร์โทรศัพท์. 0๘๑ ๔๐๐๖๑๖๗

.Line ID.

-

.

. จานวนสมาชิกรวม. ๘ .คน(ชาย. ๒ . คน , หญิง. ๖ . คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.........................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
เด่น

-

ราคาขาย.

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
-

-

.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน.

-

.

.กรัม
บาท อายุการเก็บรักษา.

กิโลกรัม/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรม
-

.วัน

..
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4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

-

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่

 ขายส่งให้แก่ใคร..

Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ..........................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ...................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ....................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ...................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ......................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.....................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ....................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ..........................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ..........................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ....................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ต้นกล้าพัฒนาชุมชนบางมด
2. ที่อยูเ่ ลขที่. ๑๔๒

.หมู่ที่. -

ค่าพิกัด(GPS) X 06๕๙๔๙๒ Y
.แขวง. ท่าข้าม

.เขต.

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

15๐๗๒๓๖

บางขุนเทียน

.

.กรุงเทพมหานคร

. รหัสทะเบียน. 1-10-2๑-0๕/1-00๑๖

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายชวัลรัตน์ เสริมทรัพย์ .ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ
เบอร์โทรศัพท์. 0๘๙ ๒๑๓๓๗๘๙

.Line ID.

-

.

จานวนสมาชิกรวม. ๗ .คน(ชาย. ๒ . คน , หญิง. ๕ . คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

-

-

ชะลอมทางมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้าหอม
.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน.

-

-

บาท อายุการเก็บรักษา.
กิโลกรัม/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

.

.กรัม
-

.วัน
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4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

-

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID

Line

ชื่อบัญชี/ID

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID

 ขายส่งให้แก่ใคร.

.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ........................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ...................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ...........................
 การทา QR Code โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้าคุณกะลาบางขุนเทียน ค่าพิกัด(GPS) X 06๕๖๙๑๒ Y 15๐๖๖๖๓
.2. ที่อยูเ่ ลขที.่ ๒๖

.หมู่ท.ี่ ๒

.แขวง. ท่าข้าม

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต.

บางขุนเทียน

.กรุงเทพมหานคร

. รหัสทะเบียน. 1-10-2๑-0๕/1-00๑๗

..

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นายสุทิน อ่อนฟุ้ง .ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ
เบอร์โทรศัพท์. 0๘๖ ๓๓๕๖๗๔๕

.Line ID.

-

.

จานวนสมาชิกรวม. ๑๓ .คน(ชาย. ๘ . คน , หญิง. ๕ . คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................…..บาทจานวน.........................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
-

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

ราคาขาย.

-

บริการท่องเที่ยว

-

.4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น

.กรัม

.บาท ราคาต้นทุน.

-

การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

-

บาท อายุการเก็บรักษา.
กิโลกรัม/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล..กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..

.

-

.วัน
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4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

- .บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID…………………………….

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID...................................

 ขายส่งให้แก่ใคร.
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ...................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ.............................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ.............................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ........................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ............................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ..........................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.......................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.........................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ....................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ............................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
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วิสาหกิจชุมชน
เขตบางบอน
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ….....ชุมชนบัวหลวง………… ค่าพิกัด(GPS) X. 0652723
.Y . 1511792
.
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 55/121
.หมู่ที่
9 .แขวง. บางบอน .เขต. บางบอน .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 6 มกราคม 2552 . รหัสทะเบียน. 1-10-50-01/1-0009 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) ปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ .เบอร์โทรศัพท์. 086-5005899,02-4159201 .
จานวนสมาชิกรวม. 11 .คน(ชาย. 5 . คน , หญิง. 6 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน..........-........................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน..........................-. บาทจานวน................-....................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
. ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.......................... อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. เครื่องสาอางค์จากสมุนไพร . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
200
. กรัม
ราคาขาย. 130
.บาท ราคาต้นทุน. 80
.บาท อายุการเก็บรักษา. 1
.ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 500
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์. ผลิตภัณฑ์จากใบไม้แห้ง . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
1
. ชุด
ราคาขาย. 200
.บาท ราคาต้นทุน. 100
.บาท อายุการเก็บรักษา. 1
ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

100

. ชิ้น/วัน
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มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP .
.ดาวปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 100,000
. บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตาม order ลูกค้าสั่งและผู้ที่สนใจ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.

.
.
.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ….......บางพรานพัฒนา พิกัด(GPS) X. 0655262
.Y . 1513432
.
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 741
.หมู่ที่ .แขวง. บางบอน .เขต. บางบอน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 3 พฤศจิกายน 2559
. รหัสทะเบียน. 1-10-50-01/1-0023 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) กัญจน์ญาภัท เส็งดอนไพร .เบอร์โทรศัพท์. 095-8955492 .
จานวนสมาชิกรวม. 12 .คน(ชาย.1 . คน , หญิง. 11 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..............-....................……………..บาทจานวน...........-.......................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน..........................-...........................บาทจานวน..............-......................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
. ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.  อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
เสื้อผ้า
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย. 120
.บาท ราคาต้นทุน. 80
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 1,000
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช.เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

325
4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
การผลิต ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.

. กรัม
. วัน
. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 200,000

. ชิ้น/วัน
.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ส่งโรงงานและผู้ที่สนใจ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
.
.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

327

วิสาหกิจชุมชน
เขต จอมทอง

328

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาต่างหู กาไล เครื่องประดับค่าพิกัด(GPS) X. 658552.94.Y.. 1514744.54
2. ที่อยู่ เลขที.่ 3/10 หมู่ที่ 7. แขวงจอมทอง.. เขต. จอมทอง .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 8 พฤษภาคม 2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

รหัสทะเบียน.. 1-10-35-04/1-0002

ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง..นางสาวอมรรัตน์ มากบุญมี ตาแหน่ง กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์. . 086-771-8401 Line ID.. จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 1 .คน , หญิง.6.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน.....................................……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. เครื่องประดับ/อัญมณี
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ต่างหู

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 250. กรัม

ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 250 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

. ..ปี พ.ศ..

...

อย.

เลขที.่

. ..ปี พ.ศ..

..

มผช.

เลขที.่

. ..ปี พ.ศ..

..

ฮาลาล

เลขที.่

. ..ปี พ.ศ..

..

GAP

เลขที.่ .

.ปี พ.ศ...

OTOP..

ดาว ปี พ.ศ..

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากหน่วยงานสั่งซื้อ
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

..

Line

ชื่อบัญชี/ID.

.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.

..

 ขายส่งให้แก่ใคร..ผู้ประกอบการอื่น , order
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
บุคลากร โปรดระบุ................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ.............................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ...........................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.........ผลิตรูปแบบใหม่ๆ..................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ...........................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.....................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.........................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ................................................................................................................
7.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ.....................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..............................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ ......................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพายค่าพิกัด (GPS) X. 658552.94.Y.. 1514744.54
2. ที่อยู่ เลขที.่ 86 หมู่ที่ 7. แขวงบางค้อ.. เขต. จอมทอง .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 8 พฤษภาคม 2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

รหัสทะเบียน.. 1-10-35-04/1-0001

ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง..นางสาวสวิล กาสีแพงตาแหน่ง ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. . 086-010-7343

Line ID.. -

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 1 .คน , หญิง.6.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน.....................................……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าสะพายจากผ้า,หนัง
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

กระเป๋าหิ้วหนัง

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 1 ชิ้น. กรัม

ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 300 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 25 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

..ปี พ.ศ..

..

อย.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

.

มผช.

เลขที.่

..ปี พ.ศ..

..

ฮาลาล

เลขที.่

..ปี พ.ศ..

..

 GAP

เลขที.่

ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่

..ปี พ.ศ..

..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น. กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าสะพายจากพลาสติกขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).1 ชิ้น. กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 300 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 5 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

มผช.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่

ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่

..ปี พ.ศ..

-
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2ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

50,000 ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากหน่วยงานสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

..

Line

ชื่อบัญชี/ID.

.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.

..

 ขายส่งให้แก่ใคร..ผู้ประกอบการอื่น , order
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

ตรงข้ามวัดชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
บุคลากร โปรดระบุ...........................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ.............................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ ....................................................................
 การตลาด โปรดระบุ..........หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเปิดช่องทางการจาหน่าย.............................................
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.........................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.........พัฒนาออกแบบใหม่ๆ......................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ.........................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ............สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค.....................................
อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.......................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ..............................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ...................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..........................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ....................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน ค่าพิกัด (GPS) X.658673.14 .Y..1515827.00
2. ที่อยู่ เลขที.่ 86

หมู่ที่ 2. แขวง บางค้อ .. เขต. จอมทอง .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..

29 มีนาคม 2553

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี

รหัสทะเบียน.. 1 -10 - 35 - 0211 - 000

ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นางสาวภัทรมน เกิดสมพงษ์ ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. .

085-8135522 , 085-4822622Line ID.. -

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 2 .คน , หญิง.5.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน...................-..................……..บาทจานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. งานหัตถกรรมลายนูนต่า หรือ Feed Drie
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย. 3,500 - 4,500

ภาพเทพทรงม้า ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 1 ชิ้น / 6 กรัม
.บาท ราคาต้นทุน. 1,200

การผลิต ผลิตตลอดปี

บาท อายุการเก็บรักษา

3 วัน

กาลังการผลิตจานวน. 50 - 100 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 1 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

มผช.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

ฮาลาล

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ...

OTOP.. 3 ดาว
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่

ปี พ.ศ. 2559 .
..ปี พ.ศ..

.

338
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ใบบัวมีดทอง

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 1 ชิ้น / 400 กรัม

ราคาขาย.. 250 บาท ราคาต้นทุน 80 .บาท อายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 6 - 10 ชิ้น/วัน/คน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล

1-2

เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. 6

ชิน้ /วัน

ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 6 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่

ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ ปี พ.ศ..
-5
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4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ไข่เค็มจากสมุนไพร

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). กล่องละ 10

ชิ้น กรัม
ราคาขาย.

กล่องละ 20 - 30

.บาท ราคาต้นทุน - .บาท อายุการเก็บรักษา1 วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน. 300 ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 5 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่

..ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่

..ปี พ.ศ....

มผช.

เลขที.่

..ปี พ.ศ....

 ฮาลาล

เลขที.่

..ปี พ.ศ.....

GAP

เลขที.่

.ปี พ.ศ......

OTOP..ดาว ปี พ.ศ.....
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ ....ปี พ.ศ.....

.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

ไม่ต่ากว่า 600,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากคนสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
√Facebook

ชื่อบัญชี/ID.. Pataramon Khardrouyong

√ Line

ชื่อบัญชี/ID..Pataramon 1688

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.....
 ขายส่งให้แก่ใคร..ผู้ประกอบการอื่น , order
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)
*** ภาพกับเจ้าหน้าที่กลุ่ม ***

341

342

343
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

344
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ.................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ ..........ประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ....
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ............................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ........................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ..........................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.....................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.........................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ.........พัฒนาในรูปแบบ QR Code .....................................
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ.......................................................
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7.5 ด้านอื่นๆ
√ ด้านความรู้ เรื่อง บรรจุภัณฑ์ , (ของใช้ที่ระลึก)

.

√ ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง. การแปรรูปอาหาร (ผลิตสินค้าใหม่)
√ อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง. การพัฒนานวัตกรรมจากอาหาร แปรรูปเป็นเวชสาอาง
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมทองก้าวไกลค่าพิกัด (GPS) X. 657231.92 .Y.. 1514185.42
2. ที่อยู่ เลขที.่ 148/17

หมู่ที่ 2. แขวงบางขุนเทียน.. เขต. จอมทอง .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..

17 มิถุนายน 2552

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

รหัสทะเบียน.. กท.35/53-0094

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นางณัฐพร วงศ์อินทร์ ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. .

081-4316115

Line ID.. -

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 2 .คน , หญิง.5.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน.....................................……..บาท จานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. ขนมไทย
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ข้าวเกรียบว่าว

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 1 ชิ้น. กรัม

ราคาขาย. 25 .บาท ราคาต้นทุน. - บาท อายุการเก็บรักษา1 - 2 วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 50 - 100 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ - ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. - /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ....ปี พ.ศ......

อย.

เลขที.่ ....ปี พ.ศ......

มผช.

เลขที.่ ....ปี พ.ศ......

ฮาลาล

เลขที.่ ....ปี พ.ศ......

GAP

เลขที.่ ..ปี พ.ศ......

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ.....

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ ...ปี พ.ศ......
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ขนมไทย (สาคู , ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 1 ชิ้น. กรัม

ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 300 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 5 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .....ปี พ.ศ.......

 อย.

เลขที.่ .....ปี พ.ศ.......

มผช.

เลขที.่ .....ปี พ.ศ.......

 ฮาลาล

เลขที.่ .....ปี พ.ศ.......

GAP

เลขที.่ .....ปี พ.ศ.......

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ.....

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ...... .
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4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ไข่เค็มจากสมุนไพร

ราคาขาย.

.บาท ราคาต้นทุน - .บาท อายุการเก็บรักษา1 วัน

กล่องละ 20 - 30

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). กล่องละ 10 ชิ้น กรัม

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 300 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 5 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่ ..ปี พ.ศ.......

 อย.

เลขที.่ ..ปี พ.ศ.......

มผช.

เลขที.่ ..ปี พ.ศ.......

 ฮาลาล

เลขที.่ ..ปี พ.ศ.......

GAP

เลขที.่ ..ปี พ.ศ.......

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ......

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ......
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

100,000 ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากหน่วยงานสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.........

√ Line

ชื่อบัญชี/ID.. 081-4316115

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID..........
 ขายส่งให้แก่ใคร..ลูกค้าทั่วไป ร้านค้าในท้องถิ่น
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

351
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ..........................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ.........จัดหาวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค..
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
........................................................................................................................... ..................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
............................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............................
การทา QR Code โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
.........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา ค่าพิกัด(GPS) X. 658552.94.Y.. 1514744.54
2. ที่อยู่ เลขที.่ 13 หมู่ที่ แขวงบางมด.. เขต. จอมทอง . กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 25 มกราคม 2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

รหัสทะเบียน..1-10-35-03/1-0010

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นายสวรรค์ จันทร์ม่วง ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. . 089-938-8893

Line ID.. -

จานวนสมาชิกรวม. 30 .คน (ชาย. 21 .คน , หญิง. 9 .คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน.....................................……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. ผลไม้
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ส้มบางมด

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). เป็น. กิโลกรัม

ราคาขาย. 70 - 100 .บาท ราคาต้นทุน- .บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล ตามฤดูกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน..- ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ - ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. - /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

ฮาลาล

เลขที่ปี พ.ศ...

GAP

เลขที่ปี พ.ศ..

OTOP..

ดาว

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์( GI )

ปี พ.ศ..

354
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ลิ้นจี่บางขุนเทียน

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). เป็น. กิโลกรัม

ราคาขาย. 500 - 1,000 .บาท/กิโลกรัม ราคาต้นทุน- .บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล ตามฤดูกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน..- ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ - ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. - /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ.....

OTOP..

ดาว ปี พ.ศ....

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที่..ปี พ.ศ.. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI )
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน50,000 ..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากหน่วยงานสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID....

Line

ชื่อบัญชี/ID.....

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.....
 ขายส่งให้แก่ใคร..ผู้ประกอบการอื่น , order
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)

357
การประชุมกลุ่มเกษตรกรเรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจองทองพัฒนารวมพูดคุยถึงการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเกษตร และกาหนดข้อบังคับของกลุ่ม พร้อม
ดาเนินงานในขั้นต่อไป ประจาเดือนเดือนธันวาคม 2559

358
การประชุมกลุ่มเกษตรกรเรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจองทองพัฒนา
ร่วมพูดคุยแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม กิจกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ
ประจาเดือนเดือนมกราคม 2560

-5286. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

360
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ............
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
........................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... ................
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
...................................................................................................................................
ทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
......................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขตราษฎร์บรูณะ

363
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มฟาร์มเห็ดสมามัคคีราษฎร์บูรณะค่าพิกัด (GPS) X. 13.649145 . Y . 100.490095.2. ที่อยู่ เลขที.่
16

.หมู่ท.ี่

-

.แขวง.

ราษฎร์บูรณะ .เขต.ราษฎร์บูรณะ.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..รหัสทะเบียน.
กลุ่ม :

1 – 10 – 24 – 01/1 – 0005

.ระดับการประเมินศักยภาพ

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)
4736.Line ID..จานวนสมาชิกรวม.

ไหว พยงวงษ์
12

.ตาแหน่ง..เบอร์โทรศัพท์.087 716

.คน(ชาย..คน , หญิง..คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

.4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น แกงเห็ด 5 อย่าง ,น้าพริกเห็ด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 6 x 12 นิ้ว
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..
.

.กรัม
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อ ย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น

แหนมเห็ด

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม

ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว ปี พ.ศ...

365
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

ไม่ค่อยได้ผลิตและขายในรอบปีที่ผ่านมา

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. วันพุธ ขายที่ตลาดนัดพระราม 2 และวันศุกร์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

- 534 -

ขายที่สวน
..

366
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

367

วิสาหกิจชุมชน
เขต ทุ่งครุ

368
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม กลุ่มมิตรไมตรี 54 ค่าพิกัด(GPS) X. 661591.66 .Y 1508216.52
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 347 หมู่ที่ 1แขวง
ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)28 พ.ค. 2548 รหัสทะเบียน 1-10-49-02/1-0002
ต่อทะเบียนแล้ว จานวนครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางสาวผ่องศรี ปลอดโปร่ง
เบอร์โทรศัพท์02 425 2461
จานวนสมาชิกรวม15คน(ชาย1คน , หญิง14คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี
 มี จานวนเงิน..................................….บาทจานวน.............กองทุน
เงินออม
 ไม่มี
 มี จานวนเงิน.................................บาทจานวน..................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่
4.1 ผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง
Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว
ปี พ.ศ. .
.
4.2 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง
Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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มผช.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

เลขที.่
.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดในชุมชน, รับผลิตตาม order
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID. .
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

.
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ......แหล่งวัตถุดิบที่ดี ราคาถูกแต่มีคุณภาพ............
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.....สร้างแบบลายใหม่ๆ สู่ตลาดระดับสูง............
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ......มผช.มาตรฐานการผลิตสินค้ารีไซเคิล...............................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.......พัฒนาสินค้าสู่สากล มีตราสินค้า มีเรื่องราวสินค้า
 การทา QR Code โปรดระบุ........ต้องการทา QR Code............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ......ต้องการหาช่องทางการตลาด ออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (จากกระป๋องน้าอัดลม/กล่องน้าผลไม้/กล่องนม/ซองกาแฟ),ดอกไม้ประดิษฐ์, น้ายา
ล้างจาน, เครื่องดื่มน้าส้มแขก
ต้องการด้านความรู้ เรื่อง การจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………กลุ่มรักษ์สุขภาพ……………….………………… ค่าพิกัด(GPS) X. 663603.14 .Y . 1509498.21 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 422/5
.หมู่ท.ี่ 5 .แขวง. ทุ่งครุ
.เขต. ทุ่งครุ
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 25/09/50
. รหัสทะเบียน. 1-10-49-02/1-0005 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางณิชาภัทร วัฒน์พานิช .เบอร์โทรศัพท์. 089-476-1959 .
จานวนสมาชิกรวม. 8 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 8 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ข้าวสวยน้าสมุนไพรบรรจุกล่องๆ ละ 35 บาท (ดอกอัญชัน/
ใบเตย) .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

374
4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดชุมชน ออกร้านตามงานต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………กลุ่มแพรไหม…………………………………………… ค่าพิกัด(GPS) X.661324.14 .Y . 1508156.33 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 4
.หมู่ที่. .แขวง.
ทุ่งครุ
.เขต. ทุ่งครุ
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 04/12/51
. รหัสทะเบียน. 1-10-49-02/1-0006 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางยุวดี สวัสดี
.เบอร์โทรศัพท์. 086-319-2245 .
จานวนสมาชิกรวม. 11 .คน(ชาย. 1 . คน , หญิง. 10 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรอุปโภค เช่น แชมพูสระผม, เครื่องสาอาง
สมุนไพร .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
แชมพู
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
250 . มิลลิลิตร
ราคาขาย. 50
.บาท ราคาต้นทุน. 25 .บาท อายุการเก็บรักษา. 1-2 . ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร. ลูกค้าประจา ส่งออกไปต่างประเทศ

.
.
.
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.........พัฒนาตลาดในและนอกพื้นที่............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.......ต้องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงานการออกแบบ
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..ต้องการพัฒนาสินค้า บริโภค โดยสร้างความรู้ความเข้าใจสินค้า
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ......วิจัยสินค้า ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ............
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………กลุ่มน้าปลาหวานบ้านคุณแดง……………… ค่าพิกัด(GPS) X.663003.32 .Y .1506587.23 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 268
.หมู่ที่. 2 .แขวง. ทุ่งครุ
.เขต. ทุ่งครุ
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 26/06/52
. รหัสทะเบียน. 1-10-49-02/1-0007 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางนิธิวดี สมประกิจ .เบอร์โทรศัพท์. 081-659-0906 .
จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน(ชาย. 1 . คน , หญิง. 8 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. มะม่วงน้าปลาหวาน ชุดละ 45-60 บาท (150 กรัม) .
4.1 ผลิตภัณฑ์. มะม่วงน้าปลาหวาน
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 150-300 . กรัม
ราคาขาย. 45-60 .บาท ราคาต้นทุน. 150 .บาท อายุการเก็บรักษา. 3-7 . วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 100 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว
ปี พ.ศ. .
.
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4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว
ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน
.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดคลองบางมด/ ออกร้านตามงานต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID...................................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

384
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....ต้องการแหล่งจาหน่าย....................................................................

385
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………กลุ่มดารุ้ลอิบาดะห์………….………………… ค่าพิกัด(GPS) X. 660314.79 .Y . 1507110.91 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 31/2
.หมู่ท.ี่ 1 .แขวง. ทุ่งครุ
.เขต. ทุ่งครุ
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 03/09/52
. รหัสทะเบียน. 1-10-49-02/1-0010 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสาวกุสุมา อินสมะพันธ์ .เบอร์โทรศัพท์. 02-873-8898 .
จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน(ชาย. 1 . คน , หญิง. 8 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ครีม โลชั่น สบู่นมแพะ
.
4.1 ผลิตภัณฑ์.
ครีม โลชั่น . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 200 . กรัม
ราคาขาย. 200 .บาท ราคาต้นทุน. 100 .บาท อายุการเก็บรักษา. 1 . ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 300. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 20 . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์. สบู่นมแพะ . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 80 . กรัม
ราคาขาย. 100 .บาท ราคาต้นทุน. 50 .บาท อายุการเก็บรักษา.
1 . ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 900-1000 . ชิ้น/ปี
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

.

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 300,000 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดประชาอุทิศ 61, ออกร้านหน่วยงาน
ราชการ มหาวิทยาลัย
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID...................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร. ผลิตตาม order
.
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

-559-
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... .....................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .........................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
......................................................................................................................... ................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางฟ้า 72ค่าพิกัด (GPS) X. 662056.89 . Y . 1507217.61
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 167/18 หมู่ที่4แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 17 ตุลาคม 2552
รหัสทะเบียน
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นาง รัชดา โอระพันธ์
.เบอร์โทรศัพท์081 985 4680
จานวนสมาชิกรวม11 คน(ชาย0
คน , หญิง11
คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................บาทจานวน..................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ข้าวยาปักษ์ใต้, ขนมจีนน้ายาปักษ์ใต้, ข้าวคลุกกะปิ,ยาดม/ยา
หมอกสมุนไพร.
4.1 ผลิตภัณฑ์ข้าวสวยสมุนไพร
ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) . 300-400 . กรัม
ราคาขาย. 30-40 .บาท ราคาต้นทุน. 20-25 .บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์ น้าสมุนไพร
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 250 ML
ราคาขาย. 15 .บาท ราคาต้นทุน. 7 .บาท อายุการเก็บรักษา. 3 . วัน (แช่เย็น)
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 100-200 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดคลองบางมด /ตลาดเกษตรกร ถนน
บางขุนนนท์ ออกร้านตามหน่วยงานราชการ
.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร. ผลิตตาม order
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5. ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

ภาพประกอบ (ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... .........................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ....พัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่อง ขวด สู่มาตรฐานการผลิต GMP.
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
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 อื่นๆ โปรดระบุ......ต้องการตลาดจาหน่ายเพิ่มเติม......................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประชาอุทิศ 68ค่าพิกัด (GPS) X. 662119.03. Y 1507616.37
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 117 หมู่ที่-แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 28 มีนาคม 2559
รหัสทะเบียน
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นาง สุจิตรา โฉมอุทรณ์
.เบอร์โทรศัพท์
จานวนสมาชิกรวม9 คน(ชายคน , หญิง9
คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.......................………..บาทจานวน..................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก (กระถือ).
4.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ
ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 3-5 . ชิ้น/วัน (ไม่ได้ผลิตทุกวัน)
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. . ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .
. บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดประชาอุทิศ 61 ตลาดทุ่งครุพลาซ่า
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID...............................................
Line
ชื่อบัญชี/ID. ...............................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)
ชื่อบัญชี/ID. ...............................................
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ............ความรู้ด้านการตลาด..............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ..........แหล่งวัตถุดิบ.....................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ........ออกแบบป้ายสินค้า..............................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.......ต้องการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า...........................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... ......................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ.........ต้องการ ช่วยให้สินค้าดูมีมูลค่า ทันสมัย.
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 การทา QR Code โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านใต้สะพานโซน 1ค่าพิกัด (GPS) X 662629.25. Y 1505661.59
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 24/93 หมู่ที่-แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 29 มีนาคม 2559
รหัสทะเบียน
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นาง แจ้ว เปรมเกษม
.เบอร์โทรศัพท์086 784 2408
จานวนสมาชิกรวม11 คน(ชาย2
คน , หญิง9
คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน........................……..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล เช่นกล่องกระดาษทิชชู
กรอบรูป.
4.1 ผลิตภัณฑ์สมุดกระดาษ ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) . เป็นเล่ม . กรัม
ราคาขาย. 30-200 .บาท ราคาต้นทุน.15-100 .บาท อายุการเก็บรักษา. ใช้ได้ระยะยาวจนชารุด . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 10 . ชิ้น/วัน (ผลิตไม่ทุกวัน)
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

404
4.2 ผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
ปี พ.ศ.. .....................
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.ตลาดชุมชน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID ..................................................
Line
ชื่อบัญชี/ID. ..................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID. ..................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร. ผลิตตาม order
.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

406
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ........ความรู้ด้านการตลาด..............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.......ต้องการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ มีกระดาษให้เลือก
หลากหลาย......
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
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 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอืน่ ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมทรัพย์ค่าพิกัด (GPS) X. 662827.27 . Y . 1508754.16
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 52 หมู่ที่-แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 30 มีนาคม 2559
รหัสทะเบียน
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นาย อุดม หวะสุวรรณ
.เบอร์โทรศัพท์086 374 9061
จานวนสมาชิกรวม13 คน(ชาย3
คน , หญิง10
คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................…..บาทจานวน...............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน....................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เบเกอรี่ ขนมไทย
.
4.1 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร(เบเกอรี) ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) .250 . กรัม
ราคาขาย. 20-30 .บาท ราคาต้นทุน. 10-15 .บาท อายุการเก็บรักษา. 2 . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 100-200 . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ................
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..................
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..................
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ.............
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.2 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร (ขนมไทยขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) .
กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรองPrimary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
 มผช.
เลขที.่
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.

.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

4.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (น้าสมุนไพร / ผงสาเร็จรูป)
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
. ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
4.4 ผลิตภัณฑ์การผลิตปศุสัตว์ (น้านม) ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.

. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน
.
.
.
.
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4.5 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน .

. บาท/ปี

4.6 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดประชาอุทิศ 61
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
ผลิตตาม order

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

412
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ......ต้องการติดต่อรัฐ เอกชน ในการออกบูธจาหน่ายสินค้า..................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
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............................................................................................................................ ............................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ....ต้องการออกแบบตราสินค้า...............................................
 การทา QR Code โปรดระบุ........ต้องการทา QR
Code.....................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...............................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้สูงอายุสินทวีสวนธน 2ค่าพิกัด (GPS) X 661796.85. Y1506485.08
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 23/317 หมู่ท-ี่ แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 10 ตุลาคม 2559
รหัสทะเบียน
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)นาง วรณี ตาละลักษมณ์ .เบอร์โทรศัพท์086 571 9658
จานวนสมาชิกรวม12 คน(ชาย2
คน , หญิง10
คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..........................………..บาทจานวน................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................บาทจานวน....................................ราย.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เครื่องจักสาน ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
.
4.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (ทาจากพลาสติก)
ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย. 20-300 .บาท ราคาต้นทุน. 5-50 .บาท อายุการเก็บรักษา.มากว่า 2 ปี . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. 5 . ชิ้น/เดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
กาลังการผลิตจานวน. 6 . ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 8 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 50 . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ...
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ.. ..
.
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ....
.
 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ...
..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2 ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร (อัญชัน)ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
กรัม
ราคาขาย. 50 .บาท ราคาต้นทุน. 25 .บาท อายุการเก็บรักษา. 1 . วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน. ทาวันต่อวัน . ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน. 50
. ชิ้น/เดือน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1-2 . ครัง้ กาลังการผลิตจานวน. 1-2 . ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ....
.
 อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ...
..
 มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ....
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน . 10,000 . บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดชุมชน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

417
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ...ปรับปรุงรูปแบบ ความแปลก และคุณภาพดี.....
 การตลาด โปรดระบุ...จาหน่าย บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ออกร้านสม่าเสมอ..........
 อื่นๆ โปรดระบุ...อบรม ดูงาน การผลิตต้นแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับสินค้าที่มีอยู่....
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ...ให้หน่วยงานที่ออกแบบพิจารณา ตราสินค้า........
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...ให้ถ่ายทอดความรู้ และบรรจุลงในผลิตภัณฑ์........................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ.......ต้องการให้มีงานวิจัยสินค้า.............
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
แขวง บางมด
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บางมด

2. ที่อยู่ เลขที.่ 422/5

.หมู่ท.ี่ 5 .แขวง.

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

ค่าพิกัด(GPS) X. 13.640152
บางมด

08 /04 / 51

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต.

.Y .

100.477423 .

ทุ่งครุ

.กรุงเทพมหานคร

.รหัสทะเบียน.1-10-49-01/1-0003

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)

สุภาภรณ์ อุ่นสมบูรณ์

.ตาแหน่ง.

ประธานวิสาหกิจฯ

เบอร์โทรศัพท์.089 149 8494 .Line ID.
Facebook ..E-Mail : .
จานวนสมาชิกรวม.

12

.คน(ชาย. 1

.คน , หญิง. 11

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน................................………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่. ผลิตและจาหน่ายอาหารอิสรามและขนมไทยชนิดต่างๆ อาทิเช่น
ขนมชั้น .
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น อาหารอิสรามและขนมไทย (ขนมชั้น ฝอยทอง ทองหยอดฯลฯ
ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้งกาลังการผลิตจานวน.. ชิน้ /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

.

421
GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...

4.2ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

ประมาณ 60,000

.บาท

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. เมื่อมีคนทางติดต่อให้ดาเนินการผลิต ลักษณะการขาย
เป็นแบบเหมางานแต่ละครั้งๆ ไป

422
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID..

 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

423
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

424
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ

หาตลาดเพิ่มเติม

 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ

สถานที่ดาเนินการของกลุ่มฯ

425
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม

กลุ่มปิรามิด เทรดดิ้ง

2. ที่อยู่ เลขที่.

ค่าพิกัด(GPS) X. 13.646230 .Y . 100.498780 .

359/31 ซอยประชาอุทิศ 57 .หมู่ท.ี่ .แขวง. บางมด .เขต. ทุ่งครุ

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

06 / 01 / 2552

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.รหัสทะเบียน.1 – 10 – 49 - 01/1 – 0005

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)
เบอร์โทรศัพท์.

.กรุงเทพมหานคร

อาษา รามาน

081 144 7273

.ตาแหน่ง.
.Line ID.

Facebook ..E-Mail :.
จานวนสมาชิกรวม.

7

.คน(ชาย. 1

.คน , หญิง.

6

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน............................…………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย ตามขนาดบรรจุภัณฑ์

เครื่องสาอาง

เครื่องสาอาง และ เครื่องประดับจากหิน
ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) ตาม Order กรัม

บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ.....
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4.2ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น เครื่องประดับจากหินสี

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง) ตาม Order กรัม

ราคาขาย ตามขนาดที่สั่ง บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 1,500,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ใต้หวัน ฮองกง
มาเก๊า
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

429

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพุทธบูชา 33/1ค่าพิกัด (GPS) X. 659354.50 . Y . 1510022.68.
2. ที่อยู่ เลขที่.

21 .หมู่ที่..แขวง.

บางมด .เขต. ทุ่งครุ.กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).

28 / 03 / 2559 .รหัสทะเบียน.

1 – 10 – 49 – 01/1 - 0025

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)ยุพิน เอี่ยมทศกุล.ตาแหน่ง.
เบอร์โทรศัพท์.

02 870 6493

.Line ID.

Facebook ..E-Mail.
จานวนสมาชิกรวม.

10

.คน(ชาย..คน , หญิง.

10 .คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...............................…………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
.

การแปรรูป

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น น้ายาล้างจานสูตรมะนาว.ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว ปี พ.ศ.....
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว ปี พ.ศ...
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.

Line

ชื่อบัญชี/ID.

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID..
 ขายส่งให้แก่ใคร.

6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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วิสาหกิจชุมชน
เขต สาทร
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
ซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทร ค่าพิกัด(GPS) X. 664537.70 .Y . 1516488.76 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
182 หมู่ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
19 มิ.ย.... 2550
รหัสทะเบียน. 1-10-28-02/1-0002
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 29 ม.ค.2559
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . จิตติมา เพชรนที เบอร์โทรศัพท์. 02-212-3879
จานวนสมาชิกรวม. 8 .คน(ชาย. 2 . คน , หญิง. 6 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.......................……………..บาทจานวน................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. (ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ อย.น้ามันมะพร้าว แชมพูใบโอเอิร์บ
มะกรูดหมักผมในน้ามันมะพร้าว)
4.1 ผลิตภัณฑ์. .ยาดมสมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์. ( น้ามันมะพร้าว)
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..

434
OTOP

.

.ดาว

ปี พ.ศ. .

.

4.3 ผลิตภัณฑ์. (แชมพูใบโอเอิร์บ)
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.4 ผลิตภัณฑ์. มะกรูดหมักผมในน้ามันมะพร้าว. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. จาหน่ายที่หน้าร้าน ออกร้านตามห้าง
ต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID www.facebook.com/สขิลา
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ. .)
ชื่อบัญชี/ID. petchnatee_j@hotmail.com .
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
...........................................................................................................................
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 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
................................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
กลุ่มวศิลป์วิทย์ ค่าพิกัด(GPS) X.664407.38 .Y . 1516056.48 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
10 หมู่ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
16มิ.ย.... 2553
รหัสทะเบียน. 1-10-28-01/1-0001 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 3
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 29 ม.ค.2559
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)นายวศิลป์วิทย์ จตุรงคสัมฤทธิ์เบอร์โทรศัพท์. 022119421, 0868208519
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 2 . คน , หญิง. 5 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เยลลี่สมุนไพร,เยลลี่ผลไม้,ข้าวแต๋นน้าแตงโม
น้าสมุนไพร / ผงสาเร็จรูป- เบเกอรี่ , บ๊ะจ่างไรซ์เบอร์รี่
4.1 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ออกร้านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, ตลาดใน
ชุมชน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร. ผลิตตาม order

.
.
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

442

วิสาหกิจชุมชน
เขต สัมพันธ์วงศ์

443

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
ถุงกระเป๋าลดโลกร้อน ค่าพิกัด(GPS) X. 658189.80 .Y . 1520550.69 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
16 มิ.ย.. 2552
รหัสทะเบียน. 1-10-13-02/1-0001
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 6
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 25 ม.ค.2560
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . สราวุธ ธวัชชัยนุวัตร
เบอร์โทรศัพท์. 022214480
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 3 . คน , หญิง. 4 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.........................…………..บาทจานวน..................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. ถุงผ้า, กระเป๋าผ้าเล็กๆ ใส่ของดินสอ/ปากกา
4.1 ผลิตภัณฑ์. กระเป๋าผ้าเล็กมีซิบ
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID...................................................................
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร. รับผลิตตาม order
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

.

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ....................-................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ..................................................................................................................... ..........
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ........................................-...........................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ........-...............................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.................-..............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................-..................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ..........ต้องการหาเครือข่ายแหล่งวัตถุดิบที่ราคาถูกลง.....
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...........ต้องการพัฒนาผลิตภัณท์กระเป๋าผ้ารูปแบบใหม่
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.................-.............................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ............-..............................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..................-......................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ.......................-.......................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................-........................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ...........................-.......................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ....................-......................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการสนับสนุน.ด้านการตลาด เพิ่มช่องทางแหล่งจาหน่าย
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม
ทวีโชค เขตสัมพันธวงศ์ ค่าพิกัด(GPS) X.663813.99 .Y .1518728.60 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่
2148 หมู่ 1 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)
24ก.พ... 2555
รหัสทะเบียน. 1-10-13-03/1-0001
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). ม.ค.60 .
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . อัมพร อาภาวุฒิชัย
เบอร์โทรศัพท์. 022362425
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 1 . คน , หญิง. 6 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-.............…..บาทจานวน.............-...................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน..................-...................................บาทจานวน................-....................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. เบเกอรี (ขนมเค้กรวมรส, ขนมปังไส้ต่างๆ, คุกกี้ข้าวโอ๊ต),
ซาลาเปา .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP .
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์.
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
. กรัม
ราคาขาย.
.บาท ราคาต้นทุน.
.บาท อายุการเก็บรักษา.
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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มผช.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

เลขที.่
.) เลขที.่

.ปี พ.ศ..
.ปี พ.ศ..

.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.

.
.
.

.)ชือ่ บัญชี/ID.

.
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ......................-..............................................................................
บุคลากร โปรดระบุ...............................................-..............................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ..............-..............................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ..........-..............................................................................
 การตลาด โปรดระบุ............................................-................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................-................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ..................-........................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ...............-.......................................................................................
 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ.................-......................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ............-...........................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................................-.......................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ..................-.......................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ........................-.......................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ..............................................-....................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ..................-.......................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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วิสาหกิจชุมชน
เขต บางกอกน้อย
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงามตา สุคนธบาบัดค่าพิกัด (GPS) X. 13.755359 .Y.. 100.477134
2. ที่อยู่ เลขที.่ 120/123 ซอยวังหลัง 13 ถนนพรานนกหมู่ที่ 2. แขวง บ้านช่างหล่อ .เขต. บ้านกอกน้อย .
กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 12 ตุลาคม 2548
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

รหัสทะเบียน.. 1-10-20-05/1-0001

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์
เบอร์โทรศัพท์. .

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

089-1070979 Line ID.. - Facebook -..E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 1 .คน , หญิง.6.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. ผลิตภัณฑ์เสริมความงามสมุนไพร
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

สบู่ทุกสูตร ( ก้อนใหญ่ , ก้อนเล็ก )

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). 75 กรัม

ราคาขาย. 225 , 75.บาท ราคาต้นทุน. -

บาท อายุการเก็บรักษา

1 วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน. 50 - 100 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 1 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................

 อย.

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................

มผช.

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................

ฮาลาล

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................

GAP

เลขที.่ ..................... ..ปี พ.ศ.........................

OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. . 2552 , 2553 , 2555 , 2557
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ผงยาสีฟันสมุนไพร

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 10 . กรัม

ราคาขาย.. 50 บาท ราคาต้นทุน - .บาท อายุการเก็บรักษาการผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน. 6 - 10 ชิ้น/วัน/คน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล

1-2

เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. 6

ชิน้ /วัน

ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 - 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 6 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP.ดาว ปี พ.ศ.. √OTOP. 5 .ดาว ปี พ.ศ. . 2552 , 2553 , 2555 , 2557
 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

ไม่ต่ากว่า 600,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากคนสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
√Facebook

ชื่อบัญชี/ID.. Pataramon Khardrouyong

√ Line

ชื่อบัญชี/ID..Pataramon 1688

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID............................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..ผู้ประกอบการอื่น , order
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)

456
ภาพกิจกรรมการออกบูทในงานต่างๆ

457
ภาพรางวัลของกลุ่ม

458
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

459
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ.........................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................

460
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
..........................................................................................................................................................

461

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องหอมและสมุนไพรไทยไตเติ้ล (GPS) X. 13.761351 .Y.. 100.477971
2. ที่อยู่ เลขที.่ 167/7

หมู่ที่ . แขวง ศิริราช

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..

-

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต. บางกอกน้อย .กรุงเทพมหานคร

รหัสทะเบียน.. 1-10-20-05/10002
 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นางสาราญ แถวกระต่าย
เบอร์โทรศัพท์. .

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

0891436670 Line ID.. - Facebook -..E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน (ชาย. 5.คน , หญิง .5.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม√ ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. การบูร
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย.

150 - 300

การบูร ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). 75 กรัม
.บาท ราคาต้นทุน. 125

การผลิต ผลิตตลอดปี

บาท อายุการเก็บรักษา

หลาย ปี

กาลังการผลิตจานวน. 10 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน../วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...........……...ปี พ.ศ.............……...

 อย.

เลขที.่ ...........…….ปี พ.ศ.............……...

มผช.

เลขที.่ ...........…….ปี พ.ศ.............……...

ฮาลาล

เลขที.่ ...........……...ปี พ.ศ.............……...

 GAP

เลขที.่ ....................ปี พ.ศ.............……...

 OTOP

ปี พ.ศ.............…….
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ -ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

 Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID..
 ขายส่งให้แก่ใคร..ให้ร้านค

463
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

464
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ.........................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
..........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครบาวคอย ค่าพิกัด (GPS) X. 13.753381 .Y.. 100.473291
2. ที่อยู่ เลขที.่ 124/11

หมู่ที่ . แขวง บ้านช่างหล่อ .เขต. บางกอกน้อย .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..

17 มิถุนายน 2559

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

รหัสทะเบียน.. 1-10-20-05/1-0002

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นายนคร ศรีนวล
เบอร์โทรศัพท์. .

087-917-0789

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

Line ID.. - Facebook -..E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน (ชาย. 5.คน , หญิง .5.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม√ ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. เครื่องหนัง
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย.

150 - 300

เครื่องหนัง

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). 75 กรัม

.บาท ราคาต้นทุน. 125

การผลิต ผลิตตลอดปี

บาท อายุการเก็บรักษา

หลาย ปี

กาลังการผลิตจานวน. 10 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน../วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……...

 อย.

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ.................……....

มผช.

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ.................……....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……....

 GAP

เลขที.่ .........................ปี พ.ศ.................……....

 OTOP

เลขที.่ ...............…….. ปี พ.ศ.................……..

467
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

ไม่ต่ากว่า 100,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..ส่งผ่านร้านที่ขายประจา / งานทาบุญ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……....

√ Line

ชื่อบัญชี/ID……………………..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID................……....
 ขายส่งให้แก่ใคร..ให้ร้านค้
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุม่

469
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
..........................................................................................................................................................

471

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรานนก(GPS) X. 659742.14 .Y.. 1521193.18.
2. ที่อยู่ เลขที.่ 507/9

หมู่ที่ . แขวง บ้านช่างหล่อ

.เขต. บางกอกน้อย . กรุงเทพมหานคร

16 กันยายน 2552

รหัสทะเบียน..1-10-20-05/1-0003

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นางสาวฐิติรัตน์ นิจประกิจ
เบอร์โทรศัพท์. .

02-866-8917

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

Line ID..:Facebook : สหาย ซัพพลายส์

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 1.คน , หญิง .6.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม√ ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. แชมพู
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย.

20 - 50

แชมพูสุนัข

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). - กรัม

.บาท ราคาต้นทุน. 15 บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต ผลิตตลอดปี

- ปี

กาลังการผลิตจานวน. 10 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน../วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

 อย.

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ.................……....

มผช.

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ................……....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

 GAP

เลขที.่ ...............……...ปี พ.ศ.................……....

 OTOP

ปี พ.ศ.................……..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

120,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.. ส่งผ่านร้านที่ขายประจา / งานทาบุญ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……...

√ Line

ชื่อบัญชี/ID................……....

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID................……....
 ขายส่งให้แก่ใคร..ให้ร้านค
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

474
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
..........................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญค่าพิกัด (GPS) X. 13.759545 .Y.. 100.474747
2. ที่อยู่ เลขที.่ 715/36

ซอยพรานนก 5หมู่ที่ 2. แขวง บ้านช่างหล่อ .เขต. บ้านกอกน้อย .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.).. 6 มกราคม 2553
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง..
เบอร์โทรศัพท์. .

รหัสทะเบียน.. 1-10-20-05/1-004

085-9154965

ลลิดา อินทร์สกุล

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

Line ID.. - Facebook -..

E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 8 .คน (ชาย. - .คน , หญิง. 8 .คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี √ มี จานวนเงิน.........30,000..................……..บาท จานวน................1............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. เสื้อผ้า
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ผ้าทอ ,เสื้อผ้า, ผ้ายืด(เด็ก)

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). ขายเป็นตัว

ราคาขาย. 120 - 150 ( ตามSize )

.บาท ราคาต้นทุน. 80

บาท อายุการเก็บรักษา เป็นปี วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน. 150 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน..25 ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 1 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

มผช.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

 GAP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................……....

OTOP

3

ดาว

ปี พ.ศ. 2559

กรัม
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย.. 120 - 150 ( ตามZine )
การผลิต ผลิตตลอดปี

ผ้าทอ ,เสื้อผ้า, ผ้ายืด(ผู้ใหญ่)

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). ขายเป็นตัว กรัม

บาท ราคาต้นทุน 80 .บาท อายุการเก็บรักษาหลายปี
กาลังการผลิตจานวน. 6 - 10 ชิ้น/วัน/คน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล

1-2

เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. 6

ชิน้ /วัน

ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 100 ชิ้น /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……....

 มผช.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................……....

 ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

 GAP

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ................…….....

OTOP..ดาว ปี พ.ศ.. √OTOP.

.ดาว

ปี พ.ศ................……..
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

120,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..สถานที่ ได้แก่. ท่าเรือยอดวิมาน
(ปากคลองตลาด) , ห้างพาราไดส์ ศรีนครินทร์ , ห้างซีคอน บางแค , งานวันแม่แม็คโคร , ถนนคนเดิน (ทุ่งครุ,บาง
รัก) ,งานทั่วไปที่สานักงานเขตจัด
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

√ Line

ชื่อบัญชี/ID.. 085-9154965

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID................…….................……....
 ขายส่งให้แก่ใคร..บุคคลทั่วไป

479
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม
)

480
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

481
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
การผลิตในรูปแบบใหม่/ตามเทศกาล
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจฐิติภา สมุนไพรค่าพิกัด (GPS) X. 13.760543 .Y.. 100.463375
2. ที่อยู่ เลขที.่ 481/48 หมู่ที่ 2. แขวง บางขุนศรี .เขต. บางกอกน้อย .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

7 เมษายน

รหัสทะเบียน.. 1-10-20-07/1-0001

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นางฐิติภา เทียบรัตน์
เบอร์โทรศัพท์. .

089-0420292

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

Line ID.. - Facebook -..E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 9 .คน (ชาย. - .คน , หญิง.9.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม√ ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. ชิลกี้ แฮร์โคท สมุนไพร
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย. 220

ชิลกี้ แฮร์โคท สมุนไพร

.บาท ราคาต้นทุน. 200

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). 75 กรัม

บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต ผลิตตลอดปี

2 ปี

กาลังการผลิตจานวน. 40 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 1 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย. เลขที.่ 10-1-5424316

.ปี พ.ศ.. 4 สิงหาคม 2554

มผช. เลขที.่ 346/2553

.ปี พ.ศ..

....

ฮาลาล เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....
 GAP เลขที.่ .ปี พ.ศ...
OTOP.. 5 ดาว ปี พ.ศ. . 2552 , 2553 , 2555 , 2557

.
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

ไม่ต่ากว่า 100,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากคนสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

 Line

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID................……..................……....
 ขายส่งให้แก่ใคร..ให้ร้านค้าสมุนไพร , สหกรณ์ , หน่วยงานราชการ
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)

486
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

487
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
√ ด้านความรู้ เรื่อง .

สมุนไพรรอบตัว

.

 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง. การใช้สมุนไพรในแบบวิธีต่างๆ
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มสหายซัพพลายส์(GPS) X. 13.761351 .Y.. 100.477971
2. ที่อยู่ เลขที.่ 95/57

หมู่ที่ . แขวง อรุณอัมรินทร์

จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

17 มิถุนายน 2559

.เขต. บางกอกน้อย .กรุงเทพมหานคร
รหัสทะเบียน.. 1-10-20-09/1-0010

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง.. นายภูริพงศ์ วงศ์ไพศาลทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์. .

089-9222550

Facebook : สหาย ซัพพลายส์

ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม

Line ID.. - สั่งผ่านไลน์ id: sahai.supplies
E-Mail : ..-

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน (ชาย. 2.คน , หญิง .5.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม√ ไม่มี  มี จานวนเงิน...................-..................……..บาท จานวน.................-............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่.. แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.
ราคาขาย.

20 - 50

ตะไคร้, ใบเตย, กระเจี๊ยบ,อัญชัน

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). - กรัม

.บาท ราคาต้นทุน. 15 บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต ผลิตตลอดปี

- ปี

กาลังการผลิตจานวน. 10 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน../วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................……....

 อย.

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ................…….....

มผช.

เลขที.่ ...............……...ปี พ.ศ................…….....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……...ปี พ.ศ................…….....

 GAP

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ................…….....
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/

120,000ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

√ Line

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID................……..................……...
 ขายส่งให้แก่ใคร..ให้ร้านค
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
ซอย บรมราชชนนี 15 เลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามา 1 ซอย
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
 บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ......พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ดุสิต
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

ค่าพิกัด(GPS) X : 13.7983845 Y..: 100.5165661

2. ที่อยู่ เลขที.่ 21/80.หมู่ที่ -.. แขวงถนนนครไชยศรี.. เขต.ดุสิต .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)..รหัสทะเบียน..
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.).ตาแหน่ง..นางสุณี อง่ามรัชนี ตาแหน่ง กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์. .084-9728997 Facebook -.วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า .E-Mail : ..จานวนสมาชิกรวม. 30.คน (ชาย. 10.คน , หญิง.20.คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.......( เป็นเงินสะสมของชุมชน )……..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..ผลิตภัณฑ์น้าดื่มประชารัฐ ผลไม้แปรรูป น้าพริกเผา
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.

ผลไม้แปรรูป

ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 250. กรัม

ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ (Order) (จากหน่วยงาน) เฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 250 /วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……....

อย.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

มผช.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................……....

GAP

เลขที.่ ...............……..ปี พ.ศ.................……....

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ................……....

อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……...

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น

ผลไม้แปรรูป

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). 250กรัม

ราคาขาย. 35 .บาท ราคาต้นทุน. 28 บาท อายุการเก็บรักษา.. 7วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 4 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. 250 ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

อย.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

มผช.

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

ฮาลาล

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................…….....

GAP

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ................……....

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ ...............……....ปี พ.ศ.................……...

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...............……....
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..จากหน่วยงานสั่งซื้อ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID................……..................……....

Line

ชื่อบัญชี/ID................……..................……..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID................…….................……....
 ขายส่งให้แก่ใคร..
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)

498

499
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

วิสาหกิจชุมชมบ้านพักองค์การทอผ้า 70 ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(6.21 km)กรุงเทพมหานคร 10300

500
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ จัดหางบสนับสนุน
บุคลากร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
....................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ จัดหาวัตถุดิบบางอย่างราคาไม่แน่นอน
 การตลาด โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ......................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ........................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ........................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
.......................................................................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต พญาไท

503

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม …......กลุ่มแม่บ้านชุมชนอินทามะระ......…….………………… ค่าพิกัด(GPS) X.
.Y .
.
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 88/31
.หมู่ที่ 13
.แขวง. สามเสนใน .เขต. พญาไท
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 24 พฤศจิกายน 2548 . รหัสทะเบียน. 1-10-14-01/1-0001
.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) บุญเจือ คาภักดี
.เบอร์โทรศัพท์. 02-6154853
.จานวนสมาชิกรวม. 10 .คน(ชาย. . คน , หญิง. 10 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน............-......................…..บาทจานวน.......................-........กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน..................-..................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
. ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.  อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่. .
4.1 ผลิตภัณฑ์. ยารักษาสมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
100
. กรัม
ราคาขาย. 15
.บาท ราคาต้นทุน. 7
.บาท อายุการเก็บรักษา. 1
.ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 5,000
. ชิ้น/ครั้ง
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.2ผลิตภัณฑ์. น้ายาล้างจาน,น้ายาซักผ้าขาว
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
500
. กรัม
ราคาขาย. 20
.บาท ราคาต้นทุน. 8
.บาท อายุการเก็บรักษา. 5
. เดือน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. 1 . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. 1,000
. ชิ้น/ครั้ง
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มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 100,000
. บาท/ปี

.

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ส่งขายตามร้านนวดและผู้ที่สนใจสินค้า
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.
.

.
.
.
.

505

วิสาหกิจชุมชน
เขต บางซื่อ

506
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม

ซอยสวนรื่น

2. ที่อยูเ่ ลขที่. 17/36

ค่าพิกัด(GPS) X 0663975
.หมู่ท.ี่ 27

.แขวง. วงศ์สว่าง

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๘ มกราคม ๒๕๕๐
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต.

1528215

บางซื่อ

.
.กรุงเทพมหานคร

. รหัสทะเบียน. 1-10-29-01/1-0003

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางปราณี ทองปราง
9253526
๗

Y

.ตาแหน่ง.. เบอร์โทรศัพท์.

.Line ID.-..จานวนสมาชิกรวม.

๗

.คน(ชาย.

08๑
-

.คน , หญิง.

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

๓๐

ทองม้วนกรอบ,ไข่เค็มพอกดิบ, น้าพริก

ทองม้วนกรอบ

.บาท ราคาต้นทุน.

๒๕

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
บาท อายุการเก็บรักษา.

๓๐

ถุงละ ๕๐
.วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. ๒ - ๓

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ๓๐๐ . ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ.................……...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..

.กรัม
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น

ราคาขาย.

๓๕

ไข่เค็มพอกดิบ

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). ถุงละ ๕๐ .กรัม

.บาท ราคาต้นทุน.

๕

บาท อายุการเก็บรักษา.

๓๐

.วัน

การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

๒-๓

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน. ๓๐๐ . ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่ .ปี พ.ศ...
 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ มผช.๒๗/๒๕๔๖

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ..
OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...

.ปี พ.ศ.. ๒๕๔๗

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. ๒๐,๐๐๐ .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID…………………………………………

Line

ชื่อบัญชี/ID…………………………………………….

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID………………………………………..

 ขายส่งให้แก่ใคร..

509
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

510
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

511
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ......ส่งเสริมการผลิตเพื่อสามารถส่งขายในตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
 อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม

 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

513
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่มกลุ่มอาชีพชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. ที่อยู่ เลขที่. ๑๔๘๗

.หมู่ท.ี่ -

ค่าพิกัด(GPS) X 0663399 Y

.แขวง. วงศ์สว่าง

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.เขต.

บางซื่อ

1528169 .
.กรุงเทพมหานคร

. รหัสทะเบียน. 1-10-29-01/1-00๑๔

.

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)) . นางดวงพร อภัยพลชาญ .ตาแหน่ง. ประธานกลุ่มฯ
.เบอร์โทรศัพท์. 0๘๙ ๔๕๘๒๑๒๙
Facebook .

.Line ID.

-

-

.จานวนสมาชิกรวม.

๗

.

.E-Mail : .
.คน(ชาย. -

.คน , หญิง. ๗

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
.4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

๕๐

ผลไม้แช่อิ่ม

ผลไม้แช่อิ่ม

.บาท ราคาต้นทุน.

การผลิต  ผลิตตลอดปีกาลังการผลิตจานวน. ๒๐

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง). ถุงละ ๒๕๐
๓๐

บาท อายุการเก็บรักษา.

กิโลกรัม/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ.................……...

๖๐

.กรัม
.วัน
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.ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง)..กรัม
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิต  ผลิตตลอดปี

กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล..กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อย.

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

 มผช.

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 ฮาลาล

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

GAP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

 อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .ปี พ.ศ..

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...
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4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

๙๖,๐๐๐

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. แผงร้านค้าหน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์
พระราม๕
. และขายทุกวันศุกร์ ณ การไฟฟ้านครหลวงสานักงานใหญ่(เพลินจิต)
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID………………………………………….

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID…………………………………….

 ขายส่งให้แก่ใคร..

516
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

517
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม
 การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
 วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม

 มาตรฐานสินค้า/บริการ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
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 อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ .................................................
 การทา QR Code โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ปทุม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ………วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่… ค่าพิกัด(GPS) X. 667819 .Y . 15178080 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 3/181 .หมู่ท.ี่ - .แขวง. ลุมพินี
.เขต. ปทุมวัน
.กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 2/11/59
. รหัสทะเบียน. 1-10-07-04/1-00010 .
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน.
. ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 2561
.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางสาวสุรภี รณ์ ตางาม .เบอร์โทรศัพท์.083-9992038 .
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 7 . คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง.
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่.เครื่องสาอางจากสมุนไพร,,ต้นอ่อนผักบุ้งจีน,
ต้นอ่อนทานตะวัน และต้อนอ่อนถั่วลันเตา .
4.1 ผลิตภัณฑ์.
เครื่องสาอางจากสมุนไพร
. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
1/ขวด
. กรัม
ราคาขาย. 150
.บาท ราคาต้นทุน. 80
.บาท อายุการเก็บรักษา. 365
. วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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OTOP

.

4.2ผลิตภัณฑ์. ต้นอ่อนทานตะวัน
ราคาขาย. 50
.บาท ราคาต้นทุน.

.ดาว

20

ปี พ.ศ. .

.

. ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) .
.บาท อายุการเก็บรักษา. 5

1/ถุง
. วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
.) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
OTOP
.
.ดาว ปี พ.ศ. .
.
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. กรัม

. ชิ้น/วัน
.
.
.
.

. บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร.

.
.
.
.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้ าหน้ ากับกลุม่ )

523
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านชุมชน
พัฒนาบ่อนไก่

524

วิสาหกิจชุมชน
เขต ทวีพัฒนา

525
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา ค่าพิกัด(GPS) X 649974Y 1524981
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 179 หมู่ที่ - แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 7 มกราคม 2549 รหัสทะเบียน 1104802/10001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางวรรณา เนียมนิล เบอร์โทรศัพท์ 086-8982822
จานวนสมาชิกรวม 12 คน(ชาย 8 คน , หญิง 4 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ ผักปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ถุงละ 1 กก
ราคาขาย 20 บาท ราคาต้นทุน 15 บาท อายุการเก็บรักษา 3-5 วัน ในตู้แช่เย็น
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 1,000 กก./วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
ฮาลาล. เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
GAP. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.ดาว เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร ปากคลองตลาด/ตลาดนัดหมู่บ้าน/เส้นถนนอุทยาน

.
.
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

.
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

528
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ........................................................
บุคลากร โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ กลุ่มกาลังดาเนินการในการขอใบรับรอง GAP เพิ่มเติม
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...........................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ....................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชนทวีวัฒนา 25 ค่าพิกัด(GPS) X 644813 Y 1522712
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 25/93 หมู่ที่ - แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 4 กุมภาพันธ์ 2557 รหัสทะเบียน 1104801/10013
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางปฐมาภรณ์ ทองโกมุท เบอร์โทรศัพท์ 086-9785443
จานวนสมาชิกรวม 15 คน(ชาย 5 คน , หญิง 10 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน..............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ แชมพูมะกรูด/สบู่เหลว/แชมพูสุนัข
4.1 ผลิตภัณฑ์ แชมพูมะกรูด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ขวดละ 300 กรัม
ราคาขาย 60 บาท ราคาต้นทุน 40 บาท อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ถึง 1 ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 40 ขวด/ครั้ง/ผลิตภัณฑ์/1-2 ครั้ง ต่อเดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOPดาว
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 24,000 บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ลูกค้ามารับสินค้าที่บ้าน/ออกงานตามสถานที่
ต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ) ชื่อบัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร..........................................................
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

532
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

533
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
......................................................................................................................... ...................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...........................................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ............................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
....................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................... ...........
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
....................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ....................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนร่วมเกื้อ ค่าพิกัด(GPS) X 644136 Y 1522690
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 207/10 หมู่ที่ - แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 6 ตุลาคม 2559 รหัสทะเบียน 1104801/10014
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี เบอร์โทรศัพท์ 081-9861487
จานวนสมาชิกรวม 19 คน(ชาย 5 คน , หญิง 14 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน....................................
กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง ทุนในการผลิตเพื่อชุมชน/วัสดุอุปกรณ์การผลิต
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
4.1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ถังพลาสติก 1 ลิตร
ราคาขาย 80 บาท/ถัง ราคาต้นทุน 80 บาท
อายุการเก็บรักษา มากกว่า 1 ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี
กาลังการผลิตจานวน 500 - 1,000 ลิตร/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ....... ครั้ง กาลังการผลิตจานวน...............
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOPดาว
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 120,000 บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ลูกค้ามารับผลิตภัณฑ์เอง
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร..........................................................

.
.
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

538
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

539
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
บุคลากร โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ.........................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ........................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ..................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ...................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนฐีฒมณฑ์ ค่าพิกัด(GPS) X 645940 Y 1525321
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 6/18 หมู่ที่ - แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 6 ตุลาคม 2559 รหัสทะเบียน 1104802/10014
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นายชนาภัทร ฐิตกานต์ เบอร์โทรศัพท์ 02-8888287
จานวนสมาชิกรวม 9 คน(ชาย 4 คน , หญิง 5 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……..บาทจานวน..............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง การตลาด/สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ ซอสราดน้าเกรวี่/น้าสลัด
4.1 ผลิตภัณฑ์ ซอสราดน้าเกรวี่/น้าสลัด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ขวดละ 380 กรัม/ถุงละ 1,000 กรัม
ราคาขาย ส่ง 150 บาท/ขวด ปลีก 180 บาท/ขวด ส่ง 350 บาท/ถุง ปลีก 400 บาท/ถุง ราคาต้นทุน 100
บาท
อายุการเก็บรักษา เปิดแล้ว 1 เดือน/ยังไม่เปิด 5 เดือน (เก็บในตู้เย็น)
การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 8 กก. 2 วัน/ครั้ง
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง กาลังการผลิตจานวน 30 กก. ถุง
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ)เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
OTOPดาว
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 96,000 บาท/ปี กระทรวงแรงงาน 10,000 บาท/วัน
กระทรวงวิทย์ 4,000-5,000 บาท/วัน กรมส่งเสริมการเกษตร 2,000 บาท/วัน
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน (ดินแดง) (ศ.) กระทรวง
วิทย์ (พฤ)
กรมส่งเสริมการเกษตร (จ.) เวลา 6.00-12.00 น.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้แก่ใคร..........................................................
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5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

544
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ......................................................
บุคลากร โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ............................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... ........................................
การทา QR Code โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา ค่าพิกัด(GPS) X 649974Y 1524981
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 179 หมู่ที่ - แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 7 มกราคม 2549 รหัสทะเบียน 1104802/10001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางวรรณา เนียมนิล เบอร์โทรศัพท์ 086-8982822
จานวนสมาชิกรวม 12 คน(ชาย 8 คน , หญิง 4 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................……………..บาทจานวน..............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ ผักปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนา ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ถุงละ 1 กก
ราคาขาย 20 บาท ราคาต้นทุน 15 บาท อายุการเก็บรักษา 3-5 วัน ในตู้แช่เย็น
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 1,000 กก./วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
มผช. เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
ฮาลาล. เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
GAP. เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOP.ดาว เลขที่.
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)
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4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

. บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่.
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชือ่ บัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร ปากคลองตลาด/ตลาดนัดหมู่บ้าน/เส้นถนนอุทยาน

.
.
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)

6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

.
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... .............................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................... ....................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ กลุ่มกาลังดาเนินการในการขอใบรับรอง GAP เพิ่มเติม
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ..............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................
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7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... ..............................................
การทา QR Code โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชนทวีวัฒนา 25 ค่าพิกัด(GPS) X 644813 Y 1522712
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 25/93 หมู่ที่ - แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 4 กุมภาพันธ์ 2557 รหัสทะเบียน 1104801/10013
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางปฐมาภรณ์ ทองโกมุท เบอร์โทรศัพท์ 086-9785443
จานวนสมาชิกรวม 15 คน(ชาย 5 คน , หญิง 10 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................………..บาทจานวน...........................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ แชมพูมะกรูด/สบู่เหลว/แชมพูสุนัข
4.1 ผลิตภัณฑ์ แชมพูมะกรูด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ขวดละ 300 กรัม
ราคาขาย 60 บาท ราคาต้นทุน 40 บาท อายุการเก็บรักษา 6 เดือน ถึง 1 ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 40 ขวด/ครั้ง/ผลิตภัณฑ์/1-2 ครั้ง ต่อเดือน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ. . ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOPดาว
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.

551
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 24,000 บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ลูกค้ามารับสินค้าที่บ้าน/ออกงานตามสถานที่ต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook
ชื่อบัญชี/ID.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
 อื่นๆ(โปรดระบุ) ชื่อบัญชี/ID.
 ขายส่งให้แก่ใคร..........................................................

.
.
.

5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับกลุ่ม)
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง
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7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ........................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดในการจาหน่ายสินค้า
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ...............................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

555
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนร่วมเกื้อ ค่าพิกัด(GPS) X 644136 Y 1522690
2. ที่อยูเ่ ลขที่ 207/10 หมู่ที่ - แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 6 ตุลาคม 2559 รหัสทะเบียน 1104801/10014
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี เบอร์โทรศัพท์ 081-9861487
จานวนสมาชิกรวม 19 คน(ชาย 5 คน , หญิง 14 คน)
กองทุนกลุ่ม  ไม่มี  มี จานวนเงิน..................................………..บาทจานวน.............................กองทุน
เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.....................................................บาทจานวน....................................ราย
ความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
 ด้านความรู้ เรื่อง .
.
 ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง.
 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง ทุนในการผลิตเพื่อชุมชน/วัสดุอุปกรณ์การผลิต
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
4.1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) ถังพลาสติก 1 ลิตร
ราคาขาย 80 บาท/ถัง ราคาต้นทุน 80 บาท
อายุการเก็บรักษา มากกว่า 1 ปี
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 500 - 1,000 ลิตร/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
. กาลังการผลิตจานวน.
. ชิ้น/วัน
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ....... ครั้ง กาลังการผลิตจานวน...............
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อย.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
มผช.
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ)เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
OTOPดาว
เลขที.่
.ปี พ.ศ..
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ า/บริ การ จานวน 120,000 บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้ า (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรื อ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้ แก่ ลูกค้ ามารับผลิตภัณฑ์เอง
 ขายผ่านทาง Social Media ได้ แก่

ชื่อบัญชี/ID.
.
Line
ชื่อบัญชี/ID.
.
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
.)ชื่อบัญชี/ID.
.
 ขายส่งให้ แก่ใคร..........................................................
5. ภาพประกอบ(ภาพผลิตภัณฑ์/ภาพกลุม่ /สถานที่/กิจกรรม/เครื่ องจักรการผลิต และภาพเจ้ าหน้ ากับกลุม่ )
Facebook
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6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

558
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ..........................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ....................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... ..................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ.......................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

560

วิสาหกิจชุมชน
เขต บางแค
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบางแคเหนือ ค่าพิกัด(GPS). X: 652404 Y: 1514546
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 69/1

.หมู่ท.ี่ - .แขวงบางแคเหนือ..เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .07/1/2549. รหัสทะเบียน. 110400210002
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 31 มกราคม 2561.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.)นางสมใจ พลับแจ้ง

.เบอร์โทรศัพท์.085-9768450

จานวนสมาชิกรวม. 12 .คน(ชาย. 10 . คน , หญิง. 2 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-.....................กองทุน

เงินออม

ไม่มี มี จานวนเงิน.......................1,000............................บาทจานวน.......................12.............ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. ผักปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย

ผักปลอดภัย

10 บาท ราคาต้นทุน

8

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง).
.บาท อายุการเก็บรักษา

2-4

กรัม

2-3

..วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 150130 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ
มาตรฐานการรับรอง

ชิ้น/วัน

..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP
OTOP .

เลขที่

.

.

..ปี พ.ศ.
ดาว

ปี พ.ศ.

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 20,000

720.บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ สานักงานเขตบางแค จันทร์ พุธ ศุกร์
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook ชื่อบัญชี/ID...................................................
Line

ชื่อบัญชี/ID...................................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..) ชื่อบัญชี/ID.................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร. ลูกค้าประจาและบุคคลธรรมดาทั่วไปภายในเขต ล

563
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

564
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

*ทางกลุ่มขายผลิตภัณฑ์อยู่ภายในสานักงานเขตบางแค ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

565
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ..................................................
บุคลากร โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .........................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุอยากจะขอรองรับสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย(GAP)
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ...........................................................................................

566
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... .........................................
การทา QR Code โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ ต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มที่มีตราโลโก้ของกรมส่งเสริมการเกษตร และตรามาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อของกลุ่ม
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนขนมไทยไทย ค่าพิกัด(GPS). X: 652404 Y: 1514546
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 69/1

.

.หมู่ท.ี่ - .แขวง.บางแคเหนือ.เขต.บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 22/09/2552.. รหัสทะเบียน. 110400210004
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 31 มกราคม 2561
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางคาภู ซิ่วสุวรรณ. .เบอร์โทรศัพท์0589768450
จานวนสมาชิกรวม. 2 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 2 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................………..บาทจานวน............-........................กองทุน

เงินออม

 ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน.......................-.............ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. ขนมไทย
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ขนมไทย
ราคาขาย

10

..บาท ราคาต้นทุน

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง).
8

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

.บาท อายุการเก็บรักษา

5

กรัม

1

..วัน

300 ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ

ครั้ง

มาตรฐานการรับรอง

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP

เลขที่

..ปี พ.ศ.

ดาว

ปี พ.ศ.

OTOP .

กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน
.

.
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 60,000 720.บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ สานังานเขตบางแค
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร. ลูกค้าประจา ล
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5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

570
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

571
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงานเพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้า
ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
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สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ..............................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..............................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลิ่นเอมนาโน ค่าพิกัด(GPS). X:

-

Y:

-

.

2. ที่อยูเ่ ลขที่. 338 ซอยวงศ์ษาโรจน์บางแค 14 .ถนน กาญจนาภิเษกแขวงบางแค .เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .22/09/2552. รหัสทะเบียน.110400110008
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 31มกราคม 2561.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) .คุณสุวิภา เสริมบุญสร้าง .เบอร์โทรศัพท์. 081-6826918 .
จานวนสมาชิกรวม. 11 .คน(ชาย. 2 . คน , หญิง. 9 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-................กองทุน

เงินออม

ไม่มี  มี จานวนเงิน.......................50,000............................บาทจานวน....................-........ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่.สารสกัดนาโนจากผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นสารสกัดนาโนจากผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์. เซรั่มนาโน (สารสกัดข้าว
,ใบบัวบก) . ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง) . 20 . กรัม
ราคาขาย

3,000

..บาท ราคาต้นทุน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

1,000

5 ปี

2010 ชิ้น/วัน

ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ
มาตรฐานการรับรอง

.บาท อายุการเก็บรักษา
ชิ้น/วัน
..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

.

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.
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OTOP 5 .ดาว

ปี พ.ศ. . 2557,2559 .

อื่นๆ (ระบุ

..) เลขที่

..ปี พ.ศ..

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 1,700,000 .บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ออกบูธ ตามงานแสดงสินค้า
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร.

575
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

576
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

577
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... .........................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงานเพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้า
ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................

578
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ.....................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................... ...............................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ .........................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

579
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทามีดอิสระ(มีดสวยงาม) ค่าพิกัด(GPS). X. 646121 .Y .1519940 ..
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 67 .ซอยเศรษฐกิจ 39แขวง. บางแคเหนือ .เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .20/09/2553. รหัสทะเบียน110400410009.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).31 มกราคม 2561
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) .นายเกษม เกตุทอง

.เบอร์โทรศัพท์. 0989918791

จานวนสมาชิกรวม. 8 .คน(ชาย. 5 . คน , หญิง. 3 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-......................กองทุน

เงินออม

 ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน.......................-.............ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. มีดสวยงาม
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย

250-4,000

มีดสวยงาม

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง).

..บาท ราคาต้นทุน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

33

-

.บาท อายุการเก็บรักษา

..วัน

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ
มาตรฐานการรับรอง

กรัม

..ครั้ง

ชิ้น/วัน
กาลังการผลิตจานวน.

Primary GMP เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

ชิ้น/วัน
.

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

OTOP

เลขที่ . 4 .ดาว

ปี พ.ศ. . 2558,2559

.
.

580
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 150,000

720.บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ อาคารรัฐประชา ซอย 12 ตลาดนัด สนามหลวง 2
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID........เกษม เกตุทอง

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร. ล

581
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

582
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

583
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงานเพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้า
ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
................................................................................................................................................................................

584
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... .....................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... .............................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................ ................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .........

585
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนขวดตุ๊กตาปทัยทิพย์ ค่าพิกัด(GPS). X:
2. ที่อยูเ่ ลขที่.

17

-

Y:

-

.

.หมูท่ ี่. - .แขวง. บางแคเหนือ .เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .09/06/2555. รหัสทะเบียน. 110400210007
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 31 มกราคม 2561.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุม่ (นาย/นาง/น.ส.) . นาง ปทัยทิพย์ ศักดาวิษรักษ์.เบอร์โทรศัพท์.062-9535626.
จานวนสมาชิกรวม. 2 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 2 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-....................กองทุน

เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน.......................-.............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. ฝาปิดขวดยาดมทาจากดินไทยปั่น
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่นฝาปิดขวดยาดมทาจากดินไทยปั่น เช่น รูปหมู รูปคนแก่น่ารัก ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/
ถุง).12 กรัม
ราคาขาย

60060

..บาท ราคาต้นทุน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

25

มาตรฐานการรับรอง

2-3 ปี

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ

.บาท อายุการเก็บรักษา

1

..ครั้ง

ชิ้น/วัน
กาลังการผลิตจานวน.

20 50 ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

.

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.
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GAP
OTOP .

เลขที่

..ปี พ.ศ.

ดาว

ปี พ.ศ.

อื่นๆ (ระบุ

..) เลขที่

.

..ปี พ.ศ..

ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 1576 57,600 720.บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ มีร้านขายเป็นของตัวเองขายเฉพาะ เสาร์- อาทิตย์
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร. ลูกค้าประจา และ บุคคลทั่วไปที่สั่งทาตาม (Order) ล

587
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

588
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

589
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงานเพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้า
ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................

590
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................... ........................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...............

591
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนร้านแก้มใสซาลาเปา ค่าพิกัด(GPS) . 47P X: 647605 Y:1519055 .
2. ที่อยูเ่ ลขที่.

-

.หมู่ที่. - .แขวง. บางไผ่ .เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) . 5 กุมภาพันธ์ 2558 . รหัสทะเบียน. 1-10-40-03/1-0014
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี). 31มกราคม 2561.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) . นางจีรนันท์ ทะจันทร์ .เบอร์โทรศัพท์. 083-0685897

.

จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. 4 . คน , หญิง. 3 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-...................กองทุน

เงินออม  ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน.......................-.............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. ซาลาเปา ไส้อั่วสมุนไพร ขนมจีบ
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ซาลาเปา ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). แพ๊ค 6 ลูก 480กรัม
ราคาขาย

660060บาท ราคาต้นทุน

48

.บาท อายุการเก็บรักษา

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน. 1,00010

มาตรฐานการรับรอง

..วัน

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ -

30

ชิ้น/วัน

.ครั้ง

กาลังการผลิตจานวน.

---

ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP

เลขที่

..ปี พ.ศ.

OTOP .

ดาว ปี พ.ศ. .............................................

.

.

592
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

720 72,000

.บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ โลตัส เอ๊กเฟรส ศิริเกษม และห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า
ตลาดเวิลล์มาสเก็ต
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID………………………………………...............

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID…………………………………………

 ขายส่งให้แก่ใคร. ลูกค้าประจา ล
.

593
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

594
6. แผนที่การเดินทางไปกลุม่ และสถานที่ใกล้ เคียง

595
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
................................................................................................................................. .....................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ ต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงานเพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้า
ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .......................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
..................................................................................................................................................................

596
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... .................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ .......................................
การทา QR Code โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

597
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนพรกมลทองม้วน ค่าพิกัด(GPS). X: 648215 Y: 1518160
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 38/50 ถนนอัสสัมชัญ15

.หมู่ท.ี่ - .แขวงบางไผ่.เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) .26/05/2554. รหัสทะเบียน.110400310003
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 7 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นาง ภรณ์พัทธ์ ผลอินทร์หอม .เบอร์โทรศัพท์0817549033
จานวนสมาชิกรวม. 7 .คน(ชาย. - . คน , หญิง 7 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-.......................กองทุน

เงินออม

 ไม่มี มี จานวนเงิน.......................-..............................บาทจานวน.......................-.............ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่. ทองม้วนสดและทองม้วนกรอบแบบ7 สี
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ทองม้วนสดและทองม้วนกรอบแบบ7 สี ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง). 15
ราคาขาย

40

..บาท ราคาต้นทุน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

10 .บาท อายุการเก็บรักษาแบบสด1 วันและแบบกรอบได้1-2 อาทิตย์
300

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ
มาตรฐานการรับรอง

กรัม

ชิ้น/วัน

ครัง้ กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

.

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP

เลขที่

..ปี พ.ศ.

ดาว

ปี พ.ศ.

OTOP .

.
.

598
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 200,000 720.บาท/ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่ ออกบูทตามงานต่างๆ
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID แอปพลิเคชันครัวคุณต๋อย

 ขายส่งให้แก่ใคร.

ล

599
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

600
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

601
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ อยากให้ช่วยผลักดันสินค้าวิสาหกิจให้มีงานออกบูทต่างๆมากขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ......................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................

602
อื่นๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
................................................................................................................................... ..........................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
................................................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................................................

603
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์สตรีพัฒนานครแสงเพชร ค่าพิกัด(GPS). X: 653349 Y: 1517150
2. ที่อยูเ่ ลขที่. 44

.

.หมูท่ ี่. - .แขวงบางแคเหนือ..เขต. บางแค .กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.) 16/07/2561 รหัสทะเบียน110400210019.
ต่อทะเบียนแล้ว จานวน. 1 . ครั้งครั้งล่าสุด ต่อทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นางสาว รมย์ลักษณ์ สุพฒนเมธีกุล เบอร์โทรศัพท์ 0613865994
จานวนสมาชิกรวม. 11 .คน(ชาย. - . คน , หญิง. 11 . คน)
กองทุนกลุ่ม

 ไม่มี  มี จานวนเงิน...............-...................……………..บาทจานวน............-..................... กองทุน

เงินออม

 ไม่มี มี จานวนเงิน......................150,000............................บาทจานวน...................-......... ราย

4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมุดเงินออมของกลุ่ม
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย

-

สมุดเงินออมของกลุ่ม

..บาท ราคาต้นทุน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

ขนาดบรรจุ (กล่อง/ขวด/ถุง).
.บาท อายุการเก็บรักษา

ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ

..วัน

..ครั้ง

ชิ้น/วัน
กาลังการผลิตจานวน.

ชิ้น/วัน

Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ..

อย.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

..

มผช.

เลขที่

..ปี พ.ศ.

.

ฮาลาล

เลขที่

..ปี พ.ศ.

GAP

เลขที่

..ปี พ.ศ.

OTOP .

กรัม

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.
มาตรฐานการรับรอง

-

ดาว ปี พ.ศ...........................

.

.

604
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

-- 720.บาท/ปี

4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่
..

 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..............................................

Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)

ชื่อบัญชี/ID.................................................

 ขายส่งให้แก่ใคร. ล

605
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

606
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

607

วิสาหกิจชุมชน
เขต ภาษีเจริญ

608
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน สุภัทรภิบาล ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ เลขที่119/1.หมู่ท.ี่

.แขวงบางหว้า.เขต.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ 12/10/2548 รหัสทะเบียน.. 1-10-22-01/1-0004
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่มนางบุญช่วย วิชชุกร ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์. 092-2607586 . จานวนสมาชิก รวม.10คน (ชาย. 2 . คน , หญิง. 8 . คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น

กล้วยอบแห้ง. 100

กรัม

ราคาขาย. 130.บาท ราคาต้นทุนค80บาท อายุการเก็บรักษา.30 วัน
การผลิตผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 50กก. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ.............................

อย.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ..............................

ฮาลาล

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

GAP

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ...............................

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...............................

อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ...............................

.
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610
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 36,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..........................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID..........................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID..........................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

611
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

612
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ อยากได้การตลาดเพิ่มมากขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
......................................................................................................................... ............................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...................................................................................................................... .................................................

613
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................... .......................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม สมุนไพร กุสุมา ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ เลขที่ 3 หมู่ท.ี่ 3 .แขวงบางด้วน เขต.ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ 09/02/49 รหัสทะเบียน.. 1-1022-02/1-0002
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นาง สมควร พันธุ์วิเชียร ตาแหน่ง..ประธาน
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. จานวนสมาชิกรวม.7. 7 คน (ชาย.

. คน , หญิง. 7 . คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น เครื่องสาอางจากสมุนไพร ครีมอาบน้าขมิ้นชัน 270 มล.
ราคาขาย. 150

กรัม

.บาท ราคาต้นทุน.100บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 100 ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

อย.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

ฮาลาล

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ...............................

GAP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ. .............................

OTOP.. 5 5ดาว

ปี พ.ศ..2558...
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616
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 36,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..

Line

ชื่อบัญชี/ID..

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID..
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

617
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

618
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ อยากได้แหล่งจาหน่ายที่หลากหลาย
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ ............................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
........................................................................................................................... ..............................................

-
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สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

620
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกาแพงทองพัฒนาค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่281/1 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028684329
จัดตั้งเมื่อ05/11/2558รหัสทะเบียน. 1-10-22-09/1-0010.
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :  ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง
3. ผู้ประสานงานกลุ่มนาย สมชาย พึ่งศิลป์ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. 028684329
จานวนสมาชิกรวม..7 คน(ชาย..4 คน , หญิง..3 คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน....................................…..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น ตลาดน้า/อาหาร
ราคาขาย..บาท ราคาต้นทุน.บาท อายุการเก็บรักษา..วัน
การผลิตผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP เลขที.่ ........................ปี พ.ศ. .........................................
อย.
เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................
มผช.
เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................
ฮาลาล
เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................
GAP
เลขที.่ .......................ปี พ.ศ.........................
OTOP..ดาว
ปี พ.ศ. .......................
อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ .......................ปี พ.ศ. ....................... .
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน..บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID..................................

Line

ชื่อบัญชี/ID……………………………...

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID……………………………..
 ขายส่งให้แก่ใคร..

622
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

623
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

-805-

624
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุอยากได้งบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ ภายในตลาดน้า
บุคลากร โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
................................................................................................................................. ............................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เป็นที่สนใจของลูกค้า
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสมค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่499 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816126918
จัดตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม 2561 รหัสทะเบียน.. 1-10-22-02/1-0017
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่มนาง อารมณ์ นายม ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. - Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม.7 คน (ชาย.3 , หญิง..4)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน 5,000 บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากเตยหอม 250 กรัม
ราคาขาย1120บาท ราคาต้นทุน.80บาท อายุการเก็บรักษา 120 วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.50ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...................................ปี พ.ศ. ...................................

อย.

เลขที.่ ...................................ปี พ.ศ. ...................................

มผช.

เลขที.่ ...................................ปี พ.ศ. ...................................

ฮาลาล

เลขที.่ ...................................ปี พ.ศ. ...................................

GAP

เลขที.่ .....................................ปี พ.ศ. ...................................

OTOP..ดาว ปี พ.ศ. ........................................
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .ปี พ.ศ. ...................................

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

628
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน550.000บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...................................

Line

ชื่อบัญชี/ID……………………………...

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID...................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

629
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

630
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุต้องการงบประมาณ ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากร โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
การตลาด โปรดระบุ อยากมีสถานที่จาหน่ายเพิ่มมากขึน
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ............................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .....................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุต้องการพ้ฒนาบรรจุภัณฑ์ทีมีคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...................................................................................................................... .........................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................... .........................

631
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
........................................................................................................................... ...................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
............................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต หนองแขม
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม . วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจาปีหนองแขม
2. ที่อยู่ เลขที่. 31 .หมู่ท.ี่ -

ค่าพิกัด(GPS) X. 647338 .Y. 1512403 .

. แขวง. หนองแขม . เขต. หนองแขม . กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 18 มีนาคม 2549
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.รหัสทะเบียน.

 ระดับดี

1-10-23-02/1-0003

 ระดับปานกลาง

 ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม(นาย/นาง/น.ส.) นายพยุง หนูแย้ม .ตาแหน่ง. ประธาน
เบอร์โทรศัพท์. 081-6451507
จานวนสมาชิกรวม.

7

.

.

.Line ID :

.คน (ชาย.

6

.คน , หญิง. 1

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................-..............…..บาท จานวน..............-...............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
. 4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

300

น้าหอมจากจาปี
.บาท ราคาต้นทุน.

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).
200

การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

25

30

บาท อายุการเก็บรักษา.

.ซีซี

1

.ปี

. ชิ้น/เดือน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..............................

 อย.

เลขที.่ 10-1-5306413

 มผช.

เลขที.่

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
 OTOP.

4

.ปี พ.ศ.. 2553

.ปี พ.ศ...............................
.) เลขที.่

.ดาว ปี พ.ศ.. 2559

.ปี พ.ศ....................
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

150

เกลือแช่เท้า
.บาท ราคาต้นทุน.

80

การผลิต  ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.

100

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

500

บาท อายุการเก็บรักษา.

1

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิน้ /วัน

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

.ปี พ.ศ..

 อย.

เลขที.่ 10-1-5306413

.ปี พ.ศ.. 2553

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 OTOP.

.ปี

. ชิ้น/ปี

เลขที.่

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.

.กรัม

.) เลขที.่
.ดาว ปี พ.ศ..

.ปี พ.ศ......................
.

.
.
.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

30,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ออกร้านตามงานต่างๆ
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID…………………………………………….. .

 Line

ชื่อบัญชี/ID....................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ.
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.

.) ชื่อบัญชี/ID..................................................... .
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5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้าที่กับ
กลุ่ม)

637
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

638
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ....................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
การจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้าสาหรับการออกร้านตามหน่วยงานต่างๆ ให้ต่อเนื่อง
7.5 ด้านอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อกลุ่ม . วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์
2. ที่อยู่ เลขที่. 181/7 .หมู่ท.ี่ -

ค่าพิกัด(GPS) X. 648932 .Y. 1514670 .

. แขวง. หนองแขม . เขต. หนองแขม . กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.). 25 เมษายน 2553
 ระดับดี

ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

.รหัสทะเบียน.

1-10-23-02/1-0005

 ระดับปานกลาง

 ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม (นาย/นาง/น.ส.) นางขนิษฐา อุทิศวรรณกุล .ตาแหน่ง. ประธาน
เบอร์โทรศัพท์.

081-4034221

.

.Line ID. :

.Facebook .
.จานวนสมาชิกรวม.

.

.E-Mail :
8

.คน (ชาย.

1

.คน , หญิง. 7

.คน)

กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................-...........……..บาท จานวน..............-...............ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่.
. 4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น
ราคาขาย.

550

การผลิต  ผลิตตลอดปี

พวงมาลัยคริสตัล
.บาท ราคาต้นทุน.
กาลังการผลิตจานวน.

200 บาท อายุการเก็บรักษา.
1-2

.กรัม
2-5

.ปี

. ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.

. กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน

มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่

.ปี พ.ศ..........................

 อย.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..........................

 มผช.

เลขที.่

.ปี พ.ศ..

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
........

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

 OTOP.

3

.) เลขที.่
.ดาว ปี พ.ศ.. 2559

.
.ปี พ.ศ.
.

640
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.2 ผลิตภัณฑ์เด่น/กิจกรรมเด่น ตาข่ายหน้าช้าง

.ขนาดบรรจุ(กล่อง/ขวด/ถุง).

.

กรัม
ราคาขาย.

350

การผลิต  ผลิตตลอดปี

.บาท ราคาต้นทุน.
กาลังการผลิตจานวน.

120 บาท อายุการเก็บรักษา.
. กาลังการผลิตจานวน.

 ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ.

.ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.

. ชิ้น/วัน
. ชิ้น/วัน

เลขที.่

.ปี พ.ศ.........................

 อย.

เลขที.่

ปี พ.ศ........................

 มผช.

เลขที.่

ปี พ.ศ........................

 อื่นๆ (ฮาลาล/GAP/ระบุ.
 OTOP.

3

.ปี

1-2 . ชิ้น/วัน

 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

2-5

.) เลขที.่

ปี พ.ศ.........................

.ดาว ปี พ.ศ.. 2559

.

641
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน.

60,000

.บาท/ปี

4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายเอง (ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่. ออกร้านตามงานต่างๆ .
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
 Facebook

ชื่อบัญชี/ID……………………………………………

https://web.facebook.com/thaiburansilp/
 Line
 อื่นๆ(โปรดระบุ.
http://bythaithai.lnwshop.com/
 ขายส่ง ให้แก่ใคร.
.

ชื่อบัญชี/ID....................................................... .
.) ชื่อบัญชี/ID………………………………………………..

642
5. ภาพประกอบอื่นๆ (ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

643
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

644
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค้าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................................................
7.4 ด้านการบริหาร การจัดการด้านการตลาด
การจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้าสาหรับการออกร้านตามหน่วยงานต่างๆ ให้ต่อเนื่อง
7.5 ด้านอื่น ๆ
............................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................ ........................................................

645

วิสาหกิจชุมชน
เขต คลองสาน

646
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเจริญรัถ 5 ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 2 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเมื่อ 9/02/2549 รหัสทะเบียน 1/10/18/02/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นางนาง จันทะมาน ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID..089-497960 Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม.77 คน ชาย 3 หญิง 4
กองทุนกลุ่ม/เงินออม  ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
ราคาขาย.3.300-500บาท ราคาต้นทุน. 250
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.....200... ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ ...............................ปี พ.ศ................................

อย.

เลขที.่ .............................. ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ............................ ..ปี พ.ศ................................

ฮาลาล

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

GAP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

OTOP..ดาว ปี พ.ศ..2558
อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ...............................

.
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น

4.2 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน......80,000 /ปี
4.3 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID........................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID............................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID...........................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..

648
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

649
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

650
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
......................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..........................................................................................................
การตลาด โปรดระบุ อยากได้ช่องทางในการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.............................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.
อยากได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
...........................................................................................................................

651
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
...............................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต ธนบุรี

653
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม นาย ชูพันธ์ บรรจงชาติ ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ เลขที่ 563 หมู่ที่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
จัดตั้งเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2549 รหัสทะเบียน.. 1-10-15-04/1-0003
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นาย ชูพันธ์ บรรจงชาติ ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. 028776406 Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม..7 คน ชาย 2 หญิง 5
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/ หัตถกรรมของจิ๋ว
ราคาขาย. 3,000

.บาท ราคาต้นทุน.2,5002บาท อายุการเก็บรักษา..วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 20ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง  Primary GMP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

อย.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

ฮาลาล

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

GAP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

OTOP..ดาว
อื่นๆ (ระบุ..)

ปี พ.ศ..............................
เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ............................... .
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

655
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า จานวน.480,000บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...........................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID............................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID............................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

656
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

657
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
บุคลากร โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุมี ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
........................................................................................................................... ..................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
......................................................................................................................... ....................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ .................................................
การทา QR Code โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
.......................................................................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................................................................

659
แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ขนมบดิน ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ เลขที่ 78 หมู่ที่ แขวงบางหยี่เรือ เขตธนบุรี
จัดตั้งเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2549 รหัสทะเบียน.. 1-10-15-03/1-0001
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นาง ยุพิน น้อยปลา ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. 028776406 Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม..7 คน ชาย 1 หญิง 6
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/ ขนม+โรตี
ราคาขาย. 180

.บาท ราคาต้นทุน. 902บาท อายุการเก็บรักษา 5 วัน

การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน 200ชิ้น/วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ................................

อย.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

มผช.

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

ฮาลาล

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ................................

GAP

เลขที.่ ..............................ปี พ.ศ..............................

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ...............................

อื่นๆ (ระบุ..)

เลขที.่ ..........................ปี พ.ศ.................... .
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

661
4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า จานวน.27,000บาท/วัน
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...................................................

Line

ชื่อบัญชี/ID................................................

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID..................................................
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

662
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

663

7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ....................................................
บุคลากร โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุมี ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................
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อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ ..........................
การทา QR Code โปรดระบุ
......................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม ประสานมิตร ค่าพิกัด (GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ เลขที่ 228/2 หมู่ที่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
จัดตั้งเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 รหัสทะเบียน.. 1-10-15-02/1-0013
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่มนางสาว มุทิตา จอกแก้ว ตาแหน่ง..ประธานกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์..Line ID.. 0846652395 Facebook ..E-Mail : ..
จานวนสมาชิกรวม..คน(ชาย..คน , หญิง 7คน)
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/ชาใบหม่อน (กล่อง/ขวด/ถุง) 20.กรัม
ราคาขาย 50.บาท ราคาต้นทุน.20บาท อายุการเก็บรักษา 60.วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน..100 ชิน้ /วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที่...........................ปี พ.ศ. ...........................

อย.

เลขที่...........................ปี พ.ศ. ...........................

มผช.

เลขที่.........................ปี พ.ศ. ...........................

ฮาลาล

เลขที.่ ..........................ปี พ.ศ. ...........................

GAP

เลขที.่ ........................ปี พ.ศ...........................

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ. ..........................
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ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

667

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน 30,000 .บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..ตลาดทั่วไป
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID...........................

Line

ชื่อบัญชี/ID…………………....

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID……………………..
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

668
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

669
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... .............................................
บุคลากร โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
 การตลาด โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
............................................................................................................................ .....................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ.ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
................................................................................................................................................................
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................

670
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ ต้องการๆออกแบบที่มีความน่าสนใจ
การทา QR Code โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................
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วิสาหกิจชุมชน
เขต พระนคร

672

แบบจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ ค่าพิกัด(GPS) X..Y..
2. ที่อยู่ 114/5หมู่ท.ี่

.แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จัดตั้งเมื่อ 7/11/2556 รหัสทะเบียน.. 1-10-01-09/1-0012
ระดับการประเมินศักยภาพกลุ่ม :

 ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง

3. ผู้ประสานงานกลุ่ม นายเพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ตาแหน่ง..ป087-9229160
เบอร์โทรศัพท์.

.Line ID..

Facebook ..

E-Mail : ..

จานวนสมาชิกรวม.......คน ชาย 8 หญิง 4
กองทุนกลุ่ม/เงินออม ไม่มี  มี จานวนเงิน.....................................……………..บาทจานวน.............................ราย
4. ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมผลิตภัณฑ์/กิจกรรมได้แก่..
4.1 ผลิตภัณฑ์เด่น/น้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 250 กรัม
ราคาขาย. 25-40 บาท ราคาต้นทุน.20-35 บาท อายุการเก็บรักษา.7 วัน
การผลิต ผลิตตลอดปี กาลังการผลิตจานวน.. 30 กก. /วัน
 ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล เทศกาล.. กาลังการผลิตจานวน.. ชิ้น/วัน
ผลิตตามการสั่งซื้อ(Order) เฉลี่ยเดือนละ..ครั้ง กาลังการผลิตจานวน..30 กก./วัน
มาตรฐานการรับรอง Primary GMP

เลขที.่ .ปี พ.ศ...

อย.

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ..............................

มผช.

เลขที.่ .............................ปี พ.ศ...............................

ฮาลาล

เลขที.่ .......................... .ปี พ.ศ………………………. .............
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GAP

เลขที.่ ............................ปี พ.ศ. .............................

OTOP..ดาว

ปี พ.ศ. ............................

อื่นๆ (ระบุ..) เลขที.่ .
ภาพผลิตภัณฑ์เด่น (อย่างน้อย 1-2 ภาพ)

ปี พ.ศ. ............................

674

4.3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า/บริการ จานวน. 380,000.บาท/ปี
4.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขายเอง(ทุกวัน หรือ/เฉพาะวัน) สถานที่ ได้แก่..ตามสถานที่ราชการและห้างร้านต่างๆที่
ได้รับการประสาน
 ขายผ่านทาง Social Media ได้แก่
Facebook

ชื่อบัญชี/ID.............................

Line

ชื่อบัญชี/ID……………………...

 อื่นๆ(โปรดระบุ..)ชื่อบัญชี/ID………………………..
 ขายส่งให้แก่ใคร..
5. ภาพประกอบอื่นๆ(ภาพผลิตภัณฑ์รวม/ภาพกลุ่ม/สถานที่/กิจกรรม/เครื่องจักรการผลิต และภาพเจ้าหน้ากับ
กลุ่ม)

675
6. แผนที่การเดินทางไปกลุ่ม และสถานที่ใกล้เคียง

676
7. แนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
7.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
การเงิน และงบประมาณ โปรดระบุ
...................................................................................................................... ...................................................
บุคลากร โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่มโปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ โปรดระบุ
.........................................................................................................................................................................
การตลาด โปรดระบุ ต้องการตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง
อื่นๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
7.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน
วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
มาตรฐานสินค้า/บริการโปรดระบุ
........................................................................................................................... .............................................

677
สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
7.3 ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
การออกแบบตราสินค้า โปรดระบุ
............................................................................................................................ .............................................
การทา QR Code โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.......................................................................................................................................................................
๗.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจดสิทธิบัตร โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสมัยใหม่ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุ
....................................................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................
7.5 ด้านอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

1

ภาคผนวก

สรุปการจัดเก็บ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่

สานักงานเกษตร

เขต

1

สำนกงำนเกษตรพืน้ ที่ 1

มีนบุรี

ชื่อ

ผลิตถัณฑ์

ที่อยู่

1

วิสำหกิจชุมชนไฟว์สตำร์

74/413 หมู่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 029786950

ลูกชิ้น

2

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนปำริชำต

451/155 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 023473192

สบู่ถำ่ นไม้,น้ำปรุงน้ำหอม

3

วิสำหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร)

448/230 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0813097415

ข้ำวแตน, น้ำแตงโม ข้ำวแตน(รสน้ำผึ้ง) น้ำปลำหวำน,กะปิหวำน

4

วิสำหกิจชุมชนมัลเบอร์รี่ บำงกอก

19 หมู่ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0947781847

น้ำมัลเบอรี่ผสมเนื้อมัลเบอรี่

5

วิสำหกิจชุมชนร้ำนสะดวกซื้อยูโคออป(U COOP CONVENIENCE STORE)

448/151 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0899492710 เป็ดย่ำง,หมแดง,หมูกรอบ,ข้ำว,ไข่,นม

6

วิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ำปูสนำม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

25/18 หมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0857534527

หญ้ำปูสนำม

7

วิสำหกิจชุมชนMINBURI SOUVERNIR

326/20 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0817516529

ชุดเซฟ,ผ้ำกันเปื้อน,ของที่ระลึกเอกลักษณ์ไทย
เครื่องประดับจำกมุก,หิน

หนองจอก
8

วิสำหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล

17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025432627

9

วิสำหกิจชุมชนกระทุ่มรำยพัฒนำ

4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 029884363 ขนมปั้นสิบทอด,คุกกี้สมุนไพร

10

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพนวดเพือ่ สุขภำพเขตหนองจอก

35/4 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025432289

ผ้ำขำวม้ำภูมิปัญญำ,ลูกประโคน

11

วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรียแ์ ละวัฒนธรรม

34/3 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 071450557

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12

วิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกปลำ

32 หมู่ 7 แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0846562862 ข้ำวต้มปลำ,หนังปลำกรอบสมุนไพร,ห่อหมก

13

วิสำหกิจชุมชนฮำลำลฟ้ำใสห่วงใยสุขภำพ

40/3 หมู่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0859534759 เครื่องดื่มจมูกข้ำวชนิดผง

14

วิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะสู่ระบบฮำลำลหนองจอกมิตรไมตรี 14

5/4 หมู่ 11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025482359 เนื้อแพะแปรรูป,ไก่พนื้ เมือง,เป็ด,ปลำ,แพะตัว

15

วิสำหกิจชุมชนปลูกบุญ

30/8 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 029896465 ข้ำวกล้องสี่สหำย,ขนมข้ำวตั้งลืมผัว

16

วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่

18 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0850192799

ข้ำวสำรบรรจุถงุ ,ผักสวนครัว

17

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนปิ่นเจริญ 3

310/890 หมู่ 3 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025662141

ผลิตภัณฑ์ซักแห้ง,สบู่เหลวอำบน้ำมะขำม

18

วิสำหกิจชุมชนน้ำปลำหวำนเจ๊หมูดอนเมือง

3/276 หมู่ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0839214027

น้ำปลำหวำน

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพดอกไม้ประดิษฐ์เคหะชุมชน

320/91 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 017934243 ดอกคัทรียำ,ดอกกุหลำบ

ดอนเมือง

หลักสี่
19

คลองสำมวำ
20

วิสำหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น5พัฒนำ

60/264 หมู่ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0813452943 ลูกประคบ,แชมพูงำดำ-ใบบัวบก แชมพูประคำดีควำย

21

วิสำหกิจชุมชนชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

620 หมู่ แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0839283439

ไอศกรีมข้ำว,ไอศกรีมผลไม้ตำมฤดูกำล

วิสำหกิจชุมชนชมรมสมุนไพรและอำชีพเสริม2000

1406 หมู่ แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 022452408

Spot mate Hair tonic และ Sport mate Thai Massage

ดินแดง
22

2

สำนกงำนเกษตรพืน้ ที่ 2 ลำดกระบัง

23

วิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนแสงตะวัน

267 หมู่ 4 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 023269207 น้ำปรุงสูตรโบรำณ,แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดผม

24

วิสำหกิจชุมชนชุดผ้ำปูที่นอนมำยดรีมพูนสินธำนี 3

253/197 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลำดกระบัง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 029183751 ผ้ำปูที่นอน

25

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแขวงขุมทอง

357 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลำดกระบัง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์

เมล็ดพันธุข์ ำ้ วคุณภำพดี ,ข้ำวสำรแปรรูป

26

วิสำหกิจชุมชนชลำลัย

2326/16 หมู่ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 023754359

ชำใบหม่อน

27

วิสำหกิจชุมชนสุขสันต์ 26

2169 หมู่ แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025190153

ผลิตภัณฑ์เสื้อจำกผ้ำไหม

บำงกะปิ

สรุปการจัดเก็บ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่

สานักงานเกษตร

เขต

ชื่อ

ผลิตถัณฑ์

ที่อยู่

บึงกุ่ม
28

วิสำหกิจชุมชนเครื่องประดับชุบทอง

650/159 หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 027348713

เครื่องประดับชุบทอง,แหวน,สร้อยข้อมือ

29

วิสำหกิจชุมชนคนเอำถ่ำนขวัญเรียม

5/6 หมู่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 081067459708

ผลิตภัณฑ์จำกไม้มะค่ำ ,กันร์เกำ,จำปก,ไม้นวดสมุนไพร,น้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น

30

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนนกพัฒนำ

28/4 หมู่ 14 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 027290494 ผักผลไม้ตำมฤดูกำล

31

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนรักษ์สขุ ภำพ

12/103 หมู่ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0816226326 น้ำลูกเดือยแท้

32

วิสำหกิจชุมชนมุสลิมรวมค้ำสะพำนสูง

335 หมู่ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0896805009

ชำนม,กำแฟ,ชำเขียว

33

วิสำหกิจชุมชนชมรมบ้ำนเจียระไนพลอย

351 หมู่ แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์

อัญมณี(พลอย)/กำรเจียระไน

34

วิสำหกิจชุมชนHerb Land

52 หมู่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 027472703

กระเป๋ำผ้ำกันน้ำ

35

วิสำหกิจชุมชนสำยบัว

8/8 หมู่ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025172519

น้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ 100% by สำยบัว,สบูใ่ ยบวบมะขำมและน้ำผึ้ง,เกลือขัดผิว

36

วิสำหกิจชุมชนSalina Spa Products

40 หมู่ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 027319260

ผลิตภัณฑ์สบูเ่ หลวล้ำงหน้ำผสมนมสด,สบูผ่ สมน้ำมันมะพร้ำว,สบูล่ ้ำงหน้ำแตงกวำ

37

วิสำหกิจชุมชนน้ำดื่มสมุนไพรและขนมอร่อย

98 หมู่ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 040270284

ปลำดุกผัดพริกขิง,กระเป๋ำผ้ำด้นมือ

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพชุมชนรุ่งมณีพฒ
ั นำ

197/1 หมู่ แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0815856424 ผ้ำขำวม้ำ,เสื้อผ้ำขำวม้ำ

39

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสำหร่ำยไพเรำะ

1267 หมู่ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 027461560

ไข่เค็ม,น้ำพริกปลำย่ำง,น้ำพริกเผำ

40

วิสำหกิจชุมชนณัฐธนำพำนิช

15 หมู่ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0890399367

ยำหม่องเหลือง,ยำหม่องสเลดพังพอน

41

วิสำหกิจชุมชนปลำส้มริมคลองไผ่สงิ ห์โต

6/40 หมู่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 026638654

ปลำส้มชิ้น,ปลำส้มตัว(ปลำตะเพียน)

42

วิสำหกิจชุมชนเกำะกลำงเขตคลองเตย

109/134 หมู่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0894269723 สบู่ฝกั ข้ำว,สบู่ถำ่ นไม้ไผ่

43

วิสำหกิจชุมชนบูรพำผ้ำไทย

63/290 หมู่ 1 แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024224065 เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย(ผ้ำไทย)

44

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสำมบำง

6 หมู่ 15 แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 069840335

ขิงดอง,ผักปลอดสำรพิษ

45

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนสมุนไพรคุณยำยบุญเรือน

11 หมู่ 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028862610

แชมพูขงิ &โสม

46

วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลำดน้ำคลองลัดมะยม

24/2 หมู่ 15 แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028879136

อำหำรคำว หวำน,ผลไม้สดตำมฤดูกำล,ผลไม้แปรรูป

47

วิสำหกิจชุมชนจงรักษ์ขนมไทย

10/8 หมู่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028242484

ขนมไทยชนิดต่ำง ๆ

48

วิสำหกิจชุมชนร่มโพธิท์ อง

26 หมู่ แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028657178

ชำวดำวอินคำ,สมุนไพรขัดตัว และมำลัยผ้ำ

49

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสวนผักสำมัคคี

7/7 หมู่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028842822

ดอกไม้ประดิษฐ์จำกธนบัตรเข้ำช่อ,แจกัน ดอกไม้โปรยทำนจำกริบบิ้น

50

วิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถถี ิ่นตลำดน้ำวัดจำปำ

27 หมู่ 5 แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024486867

ร่องเรือชมวิถีชำวบ้ำน,จำหน่ำยผลผลิตด้ำนเกษตร,ผลผลิตกำรเกษตรพืช ผัก ผลไม้ต่ำงๆ

51

วิสำหกิจชุมชนชีวภัทร

5 หมู่ แขวงบำงพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0814998394

ยำสีฟนั สมุนไพร,โลชั่นสมุนไพร,แป้งทำแก้สวิ

52

วิสำหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน

102 หมู่ 2 แขวงบำงเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024102118

กล้วยไม้กระถำงม็อคำคำร่ำ,ช่อกล้วยไม้ตดั ดอก,นั่งเรือชมคลอง

53

วิสำหกิจชุมชนสมุนไพรไทยสัปปำยะ

39/56 หมู่ 4 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024518891 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

54

วิสำหกิจชุมชนวิสำหกิจชุมชนต้นกล้ำพัฒนำชุมชนบำงมด

142 หมู่ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0892133789

สะพำนสูง

ประเวศ

คันนำยำว

วังทองหลำง
38

พระโขนง

คลองเตย

3

สำนกงำนเกษตรพื้นที่ 3

ตลิ่งชัน

บำงขุนเทียน

ชะลอมทำงมะพร้ำว,ผลิตภัณฑ์มะพร้ำวน้ำหอม

สรุปการจัดเก็บ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่

สานักงานเกษตร

เขต

ชื่อ

ผลิตถัณฑ์

ที่อยู่

วิสำหกิจชุมชนศูนย์สง่ เสริมกำรท่องเที่ยวตลำดน้ำคุณกะลำบำงขุนเทียน

26 หมู่ 2 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0863356745

บริกำรท่องเที่ยว

56

วิสำหกิจชุมชนบัวหลวง

10 หมู่ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0944155553

เครื่องสำอำงค์จำกสมุนไพร,ผลิตภัณฑ์จำกใบไม้แห้ง

57

วิสำหกิจชุมชนบำงพรำนพัฒนำ

741 หมู่ แขวงบำงบอน เขตบำงบอน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0958955492

เสื้อผ้ำ

58

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเย็บกระเป๋ำหิ้ว กระเป๋ำสะพำย

77/9 หมู่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 060107343

กระเป๋ำหิ้วหนัง,กระเป๋ำสะพำยจำกผ้ำ,หนัง

59

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทำต่ำงหู กำใล เครื่องประดับ

3/10 หมู่ 7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์

ต่ำงหู,เครื่องประดับ/อัญมณี

60

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนรักษ์ดนิ

86 หมู่ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024601261

ภำพเทพทรงม้ำ,ใบบัวมีดทอง,ไข่เค็มจำกสมุนไพร

61

วิสำหกิจชุมชนจอมทองก้ำวไกล

148/17 หมู่ 2 แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0814316115 ข้ำวเกรียบว่ำว,ขนมไทย,ไข่เค็มจำกสมุนไพร

62

วิสำหกิจชุมชนจอมทองพัฒนำ

13 หมู่ แขวงบำงมด เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0899388893

วิสำหกิจชุมชนฟำร์มเห็ดสำมัคคีรำษฎร์บูรณะ

16 หมู่ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028167078 แกงเห็ด 5 อย่ำง ,น้ำพริกเห็ด,แหนมเห็ด

64

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบำงมด

181 หมู่ 3 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024263844

กำรบริกำรท่องเที่ยวโดยเรือ

65

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สขุ ภำพ

209 หมู่ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0894761959

ยำสมุนไพร,ก๋วยเตี๊ยวลุยสวน

66

วิสำหกิจชุมชนแพรไหม

4 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0863192245

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรอุปโภค เช่น แชมพูสระผม เครือ่ งสำอำงสมุนไพร

67

วิสำหกิจชุมชนปิรำมิด เทรดดิ้ง

359/31 หมู่ 1 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024278097

เครื่องสำอำง,เครื่องประดับจำกหินสี

68

วิสำหกิจชุมชนน้ำปลำหวำนบ้ำนคุณแดง

394/1 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0816590906

มะม่วงน้ำปลำหวำน

69

วิสำหกิจชุมชนดำรุ้ลอิบำดะห์

52 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0869368299

ครีม,โลชั่น,สบู่นมแพะ

70

วิสำหกิจชุมชนนำงฟ้ำ 72

167/18 หมู่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0819854680

ข้ำวสวยสมุนไพร,น้ำสมุนไพร,ยำดม/ยำหมอกสมุนไพร

71

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนพุทธบูชำ 33/1

21 หมู่ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028706493

น้ำยำล้ำงจำนสูตรมะนำว,อัญชัน,ข้ำว

72

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนประชำอุทิศ 68

177 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์

กระเป๋ำถือ,กระเป๋ำถือจำกเส้นพลำสติก

73

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนใต้สะพำนโซน 1

24/93 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0867842408

สมุดกระดำษ,ผลิตภัณฑ์จำกกระดำษรีไซเคิ้ล

74

วิสำหกิจชุมชนชมทรัพย์

52 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0863749061

เบเกอรี,่ ขนมไทย,เครื่องดื่ม

75

วิสำหกิจชุมชนชมรมผู้สงู อำยุสนิ ทวีสวนธน 2

23/317 หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0865719658

เครือ่ งจักรสำน(ทำจำกพลำสติก),กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อำหำร(อัญชัน)

76

วิสำหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชำจีนอัญชันสำทร

182 หมู่ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 022123879

ยำดมสมุนไพร,น้ำมันมะพร้ำว,มะกรูดหมักผม

77

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มวศิลป์วิทย์

10 หมู่ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสำทร จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 022119421

เยลลี่สมุนไพร,เยลลี่ผลไม้,ข้ำวแต๋น,น้ำแตงโม,น้ำสมุนไพร

78

วิสำหกิจชุมชนถุงกระเป๋ำลดโลกร้อน

248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 022214480 กระเป๋ำผ้ำเล็กมีซิบ ถุงผ้ำ

79

วิสำหกิจชุมชนทวีโชค เขตสัมพันธวงศ์

2148 หมู่ 1 แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 022362425

เบเกอรี่(ขนมเค้กรวมรส ขนมปังไส้ต่ำง ๆ คุกกี้ข้ำวโอ๊ต),ซำลำเปำ

80

วิสำหกิจชุมชนงำมตำ สุคนธบำบัด

120/123 หมู่ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024127736

สบู่ทุกสูตร(ก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก) ผงยำสีฟนั สมุนไพร

81

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องหอมและสมุนไพรไทยไตเติ้ล

167/7 หมู่ แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024342346

กำรบูร

82

วิสำหกิจชุมชนนครคำวบอย

124/11 หมู่ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0879170789

เครื่องหนัง,กระเป๋ำหนัง,ซองใส่โทรศัพท์หนังแท้

83

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนพรำนนก

507/9 หมู่ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028668917 แชมพูสนุ ัข

55

บำงบอน

จอมทอง

ส้มบำงมด,ลิ้นจี่บำงขุนเทียน

รำษฎร์บรู ณะ
63

ทุ่งครุ

สำทร

สัมพันธวงศ์

บำงกอกน้อย

สรุปการจัดเก็บ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่

สานักงานเกษตร

เขต

ชื่อ

ผลิตถัณฑ์

ที่อยู่

84

วิสำหกิจชุมชนเสื้อผ้ำชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยำยมอญ

753/9 หมู่ แขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0859154965 ผ้ำทอ เสื้อผ้ำ ผ้ำยืด(เด็ก),ผ้ำทอ เสื้อผ้ำ ผ้ำยืด(ผู้ใหญ่)

85

วิสำหกิจชุมชนฐิตำภำ สมุนไพร

481/48 หมู่ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024124081 ชิลกี้ แฮร์โคท สมุนไพร

86

วิสำหกิจชุมชนสหำย ซัพพลำยส์

95/55 หมู่ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0899222550 ตะไคร้ ใบเตย กระเจี๊ยบ อัญชัน

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนพักองค์กำรทอผ้ำ

21/80 หมู่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0812590272 ผลไม้แปรรูป,น้ำพริกเผำ,น้ำดื่มประชำรัฐ

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนชุมชนอินทำมะระ (ลับแล)

88/31 หมู่ 13 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 026154853 ยำรักษำสมุนไพร,น้ำยำล้ำงจำน,น้ำยำซักผ้ำขำว

89

วิสำหกิจชุมชนซอยสวนรื่น

17/36 หมู่ 27 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 025876897

ทองม้วนกรอบ,ไข่เค็มพอกดิบ,น้ำพริก

90

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพชุมชนข้ำงธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

1487 หมู่ แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0894582129

ผลไม้แช่อิ่ม

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนชุมชนพัฒนำบ่อนไก่

3/181 หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0839992038

เครื่องสำอำงค์จำกสมุนไพร,ต้นอ่อนผักบุง้ จีน,ต้นอ่อนทำนตะวัน,ต้นอ่อนถั่วลันเตำ

92

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษทวีวัฒนำ

179 หมู่ 17 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 079993757 ผักปลอดภัยจำกสำรพิษ

93

วิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชวี ภำพชุมชนทวีวัฒนำ 25

25/93 หมู่ 3 แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024410473

94

วิสำหกิจชุมชนวิสำหกิจชุมชนร่วมเกื้อ

207/10 หมู่ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0819861487 ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด

95

วิสำหกิจชุมชนฐีฒมณฑ์

6/18 หมู่ 8 แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028888287 ซอสรำดน้ำเกรวี/่ น้ำสลัด

96

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษบำงแคเหนือ

69/1 หมู่ 6 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 093140028

ผักปลอดภัย

97

วิสำหกิจชุมชนกลิ่นเอมนำโน

338 หมู่ แขวงบำงแค เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0816826918

สำรสกัดนำโนจำกผลิตภัณฑ์กำรเกษตรอินทรีย,์ ผลิตภัณฑ์เซรัม่ นำโน

98

วิสำหกิจชุมชนขนมไทยไทย

69/1 หมู่ 6 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0859768450 ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

ดุสติ
87

พญำไท
88

บำงซื่อ

ปทุมวัน
91
สำนักงำนเกษตรพื้นที่ 4

ทวีพฒ
ั นำ
แชมพูมะกรูด,สบู่เหลว,แชมพูสนุ ัข

บำงแค

99

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทำมีดอิสระ(มีดสวยงำม)

255/15 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0867964571 มีดสวยงำม

100

วิสำหกิจชุมชนขวดตุ๊กตำปทัยทิพย์

17 หมู่ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028679602

ฝำปิดขวดยำดมทำจำกดินไทยปั้น เช่น รูปหมู รูปคนแก่น่ำรัก

101

วิสำหกิจชุมชนร้ำนแก้มใสซำลำเปำ

6/1 หมู่ แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0830685897

ซำลำเปำ, ไส้อั่วสมุนไพร, ขนมจีบ

102

วิสำหกิจชุมชนออมทรัพย์สตรีพฒ
ั นำนครแสงเพชร

44 หมู่ แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0613865994

สมุดเงินออมของกลุ่ม

103

วิสำหกิจชุมชนสุภัทรภิบำล

29/30 หมู่ 2 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 024576261

กล้วยอบแห้ง

104

วิสำหกิจชุมชนสมุนไพรกุสมุ ำ

3 หมู่ แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028050610

เครื่องสำอำงค์จำกสมุนไพร,ครีมอำบน้ำขมิ้นชัน

105

วิสำหกิจชุมชนกำแพงทองพัฒนำ

281/1 หมู่ แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028684329 ตลำดน้ำ/อำหำร

106

วิสำหกิจชุมชนเลิศสุขสม

499 หมู่ แขวงบำงด้วน เขตภำษีเจริญ จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0816126918

เครื่องสำอำงค์จำกเตยหอม

107

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม

31 หมู่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028072690

ผลิตภัณฑ์น้ำหอมจำกจำปี,เกลือแช่เท้ำ

108

วิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุรำณศิลป์

181/7 หมู่ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 028885289 พวงมำลัยคริสตัล,ตำข่ำยหน้ำช้ำง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเจริ ญรัถ 5

90 หมู่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จ.กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 024396574

ภำษีเจริญ

หนองแขม

คลองสำน
109

ผ้ำฝ้ำยทอมือ

สรุปการจัดเก็บ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ที่

สานักงานเกษตร

เขต

ชื่อ

ผลิตถัณฑ์

ที่อยู่

ธนบุรี
110

วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี

78 หมู่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี จ.กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 024663907

ขนม+โรตี

111

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมของจิ๋ ว (นายชูพนั ธ์ บรรจงชาติ)

563 หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 028776406

หัตถกรรมของจิ๋ว

112

วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร

228/2 หมู่ แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี จ.กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 0846652395

ชาใบหม่อน

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ

114/5 หมู่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 0875012908 น้ำสมุนไพรเพือ่ สุขภำพ

พระนคร
113
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สรุปแนวทางความต้องการของกลุ่มในการพัฒนา
ตามที่สานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครและได้สรุป
แนวทางความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา เรียงลาดับจากความต้องการในการพัฒนามากไปน้อย ดังนี้
1. ด้านการบริหาร จัดการกลุ่ม ร้อยละ 40.20
1.1 การเงิน และงบประมาณ ได้แก่ เรื่อง จัดหา งบสนับสนุน, เงินหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์
ต่างๆ , การจัดทาบัญชีและการบริหารงานในกลุ่มให้ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย ,ระดมทุนเพิ่มเพื่อสร้างโรงงาน
ต้นแบบเล็กๆในชุมชน , ขอสนับสนุนงบประมาณทาห้องอบสมุนไพร และสถานที่แปรรูปสมุนไพร พร้อมอุปกรณ์ ,
เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน , เพื่อการขยายกิจการ , ด้านการทาบัญชีอยากให้มีโปรแกรมสาเร็จรูป , เก็บเงิน
รวบรวมส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการตลาด , ไม่มีงบประมาณรวมเนื่องจากสมาชิกมีสินค้าเป็นของตนเองมา
รวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อต้องการสนับสนุนด้านการตลาด , ต้องการงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ , อยากได้งบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ ภายในตลาดน้า
1.2 บุคลากร ได้แก่ เรื่อง อบรมความรู้เพิ่ม ,การรู้ถึงหน้าที่ของแต่ละคน และสามารถทาตาม
ตาแหน่งได้ , มีการจ้างงานเพิ่มทั้งแม่บ้าน และ เด็กจบใหม่ในสายการผลิต , สมาชิกยังต้องการแนวทางการบริหาร
กลุ่ม และแนวทางการปฎิบัติการบริหารอย่างถูกต้อง , สมาชิกประชาชน เกษตรกรในชุมชนเขตตลิ่งชัน และพื้นที่
ใกล้เคียง
1.3 บทบาทหน้าที่/โครงสร้างกลุ่ม ได้แก่ เรื่อง ต้องการให้สมาชิกทุกคนสามารถทาตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้ , ต้องการผู้นากลุ่ม และ ที่ปรึกษาขับเคลื่อนเป็นหลัก , มีคณะกรรมการบริหารตลาด โดย
แบ่งเป็น Zone , และประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
1.4 การจัดการการผลิต และวัตถุดิบ ได้แก่ เรื่อง วัตถุดิบนาเข้าควบคุมราคาไม่ได้ , ผลิตสินค้า
ในมาตราฐานเดียวกัน การจัดการวัตถุดิบให้คุณภาพคงที่ , หากขายน้อยจะผลิตเองและหากขายมากจะจ้างผลิต
เพื่อประหยัดต้นทุนและแรงงาน , เพิ่มปริมาณผลผลิตจากเดิม 1,000 กิโลกรัม/เดือน เป็น 1,500 กิโลกรัมต่อ
เดือน , สินค้าเป็นของพ่อค้า แม่ค้า ที่มาเช่าสถานที่ขายสินค้า, สมาชิกแยกกันผลิตกล้วยไม้ ,ปรับปรุงรูปแบบ
ความแปลก และคุณภาพดี
1.5 การตลาด ได้แก่ เรื่อง ต้องการช่วยหาตลาด ที่ต้องการสินค้าออแกนิกส์ , สอนการทาคอน
เท้นแบบน่าสนใจวิธีการขายออนไลน์ , ต้องการช่วยหาตลาด , ต้องหาตลาดเพื่อทาสินค้าฝากขายบ้าง ,ทา
การตลาด online มากขึ้น ส่วน offline ก็เน้นออกงานแสดงสินค้าเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ , สอน
การทาคอนเท้นแบบน่าสนใจวิธีการขายออนไลน์ ,อยากให้รัฐช่วยส่งเสริมการขาย โดยมีพื้นที่ให้กลุ่มได้ไปจาหน่าย
สินค้า และนาเสนอสิ้นค้าให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการขยายการตลาด , เพิ่มช่องทางการจาหน่ายแบบแฟรนไซ ,
ต้องการหน่วยงานหาช่องทางการตลาดเพิ่ม การตลาดแบบ E-Commerce , อยากมีการจัดตลาดให้กลุ่มได้ขายใน
หน่วยงานราชการ , ต้องการให้มีตลาดในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ตลาดในโรงพยาบาล , ต้องการตลาด
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เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคเดินมากๆ , กลุ่มต้องการรับเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการ
เกษตรจากเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัด , ประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านช่องทางโซ
เชียล มีเดียต่างๆ .และหน่วยงานรัฐ เอกชน และ นักท่องเที่ยวบอกต่อ , ส่งปากคลองตลาด ตลาดนครนายก ตลาด
ในชุมชน , จาหน่าย บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ออกร้านสม่าเสมอ , ส่งเสริมการผลิตเพื่อสามารถส่งขายในตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ต้องการให้มีการจัดหาตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจออกงาน
เพื่อที่จะได้นาเสนอสินค้าให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ายิ่งขึ้น , อยากได้แหล่งจาหน่ายที่หลากหลาย , ต้องการตลาดที่มี
อย่างต่อเนื่อง
1.6 อื่น ๆ ได้แก่ เรื่อง จัดการสินค้าให้มีอายุได้ยาวขึ้นและคุณภาพยังคงเดิม ,ต้องการติดต่อรัฐ
เอกชน ในการออกบูธจาหน่ายสินค้า , อบรม ดูงาน การผลิตต้นแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับสินค้าที่มีอยู่
2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน ร้อยละ 36.80
2.1 วัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เรื่อง วิจัยสารสกัดบางตัว , พยายามหาวัตถุดิบในพื้นที่และนา
อุปกรณ์ใหม่ๆ มาช่วยในการผลิต ,วัตถุดิบหลัก มี มัลเบอร์รี่ ออกานิค, สมุนไพรปลูกเอง และสมุนไพรบางชนิด
สั่งซื้อจากเครือข่าย , ช่อดอกกล้วยไม้ม็อคคาร่า กล้วยไม้กระถาง , จัดหาวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ เพื่อความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค , แหล่งวัตถุดิบที่ดี ,ให้หน่วยงานที่ออกแบบพิจารณา ตราสินค้า
2.2 ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เรื่อง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ,
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์บางตัวให้ดูทันสมัยน่าใช้ และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันความต้องการของตลาด,
การบรรจุภัณฑ์เพื่อสามารถส่งออกต่างประเทศได้ , เพิ่มรูปแบบความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ , พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ จากเดิมเป็นแบบตัก เป็นบรรจุกล่องและแก้วในแบบแช่แข็งพร้อมจาหน่าย , ต้องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษาอาหารที่ผลิตไว้ให้ได้นานๆ , ต้องการพัฒนาเรื่องการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ , สร้างแบบ
ลายใหม่ๆ สู่ตลาดระดับสูง , พัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่อง ขวด สู่มาตรฐานการผลิต GMP , ให้ถ่ายทอดความรู้
และบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ , ต้องการพัฒนาผลิตภัณท์กระเป๋าผ้ารูปแบบใหม่
2.3 มาตรฐานสินค้า/บริการ ได้แก่ เรื่อง ทามาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น , สร้างสินค้าให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและบริการในแนวทางเดียวกัน , สร้างมาตรฐานของ สินค้าเช่น GAP อย. (ของน้ามันเขียวสุมนไพร
รักษาแผล) , การขอฮาลาล , พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้รับมาตราฐานOTOP เขต , มผช.มาตรฐานการผลิต
สินค้ารีไซเคิล , ต้องการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ถูกต้อง
2.4 สถานที่ผลิตและแหล่งผลิต ได้แก่ เรื่อง ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตราฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด ,โรงงานบริการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ต้องการทาห้องแบบสมุนไพร
เพิ่มเติม , อยากได้โรงเรือนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม มิดชิด และมีซุ่มจาหน่ายที่โชว์สิ้นค้า ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ ,
โกดังการผลิตสินค้าที่มีกาลังการผลิตมากขึ้น , ไม่มีสถานที่ผลิตรวม (แยกกันผลิตรายแปลง) , สถานที่ผลิต
สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค, และสถานที่ดาเนินการของกลุ่มฯ
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2.5 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
3. ด้านการพัฒนาตราสินค้า (Band) และการสร้างสรรค์ คุณค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 11.35
3.1 การออกแบบตราสินค้า ได้แก่ เรื่อง อยากออกแบบโลโก้ตราสินค้าใหม่ให้ดูทันสมัยจดจา
ง่ายขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ตนเอง , การออกแบบตราสินค้าชื่อ MULLY , อบรมความรู้เรื่องออกแบบให้กลุ่ม
สมาชิก และการบริหารจัดการกลุ่ม , ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เช่น นักเก็ตปลาส้ม , ต้องการ
ออกแบบตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชน , พัฒนาสินค้าสู่สากล มีตราสินค้า มีเรื่องราวสินค้า
3.2 การทา QR Code ได้แก่ เรื่อง การทาQR Coed ของกลุ่ม , มีการทา QR Code.ให้ลูกค้าได้
ค้นหาได้ง่าย , มีการทาข้าวสาร และน้ามันสมุนไพรรักษาแผล , ต้องการสร้าง QR Code เพื่อความสะดวก
ของลูกค้าเพื่อจะได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าต่อไป
, มีการทาข้าวกล้อง 4 สหาย ข้าวตังข้าวกล้องลืมผัว , ทาคิวอาร์โค๊ด ที่ระบุที่มาของผลิตภัณฑ์
3.3 อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง สร้างความเป็นเอกลักษณ์โดยเน้นวัตถุดิบที่ปลูกเองและแปรรูปขาย ,
ต้องการสนับสนุนงบประมาณออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ และตราสินค้า , ต้องการหาช่องทางการตลาด
ออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า , ต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มที่มีตราโลโก้ของกรมส่งเสริมการเกษตร และตรา
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อของกลุ่ม
4. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.44
4.1 การจดสิทธิบัตร ได้แก่ เรื่อง การจดสิทธิบัตรยังไม่ได้จดบางตัว และมีสูตรเฉพาะอยู่ , มี
การทาสินค้ารสชาดใหม่ๆ เพื่อให้ต่างจากตลาดที่มีการแข่งขันมาก , ต้องการจดสิทธิบัตร และ ภูมิปัญญาแปร
รูปผ้าขาวม้า เกาะกายเพื่อสุขภาพ
4.2 เทคโนโลยีสมัยใหม่ /งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่อง วิจัยสมุนไพรบางตัว หรือทั้งผลิตภัณฑ์
อยากให้รู้ว่าสรรพคุณดีตามที่สมุนไพรนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่ ,กาลังมองหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่มาช่วย
ผลิต , มีชาเขียวใบหม่อนสกัดเข้มข้น และมัลเบอร์รี่สกัดบรรจุ ,เครื่องอบข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นของข้าว
ก่อนเข้าเครื่องสีข้าว , ต้องการเครื่องมืออบแห้งเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่ไม่มีแดด
และ ต้องการนาผลผลิตด้านสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาใบไผ่ ชาหม่อน ชาใบข้าว เพื่อไปวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นคุณค่า และสรรพคุณที่เชื่อถือได้ , มีการกาจัดขณะเป็นพลังงานแก๊ส , ต้องการสนับสนุนวิชาการ
เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้แบบใหม่ๆ , ต้องการให้มีงานวิจัยสินค้า
4.3 อื่น ๆ ได้แก่ เรื่อง นาโนเทคโนโลยี/เครื่องจักรทันสมัยช่วยผลิต , มีสมุนไพรตัวใหม่ คือ
โปรตีนไหม
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5. ด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.21
ได้แก่ เรื่อง คนมาเรียนรู้เพื่อสืบทอดสูตรการทาน้าพริก,ต้องการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่
ประสบความสาเร็จด้านจัดการบริหารผลผลิตต่างๆ,ต้องการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่ม ,ต้องการซื้อที่
กะตุก ทอมือเพิ่ม เพื่อปริมาณการผลิตให้สูง ,ต้องการขยายที่ผลิต เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ผลิตมีขนาดเล็ก,
ต้องการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มช่องทางด้านการตลาด , ต้องการงบประมาณพัฒนาโครงการพื้นฐานและภูมิทัศน์
บริเวณตลาดน้าคลองลัดมะยม ,
เรื่องผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
- ยารักษาโรคจากสมุนไพร
- เครื่องสาอางจากสมุนไพร เช่น สบู่ โลชัน ยาสีฟัน น้ามันหอมระเหยต่างๆ
- ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ – พวงมาลัยดอกไม้
- ผลิตภัณฑ์จากดิน - กระถางดอกไม้ Handmade
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า/เส้นใยธรรมชาติ - โบว์ลัดผม คาดผม ยางลัดผม Handmade
- แพทย์แผนไทย/แผนโบราณความต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน ได้แก่
ด้านความรู้ เรื่อง ด้านการจดทะเบียน อย.
ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ,วิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่กล้วยไม้ ศพก.ตลิ่งชัน ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น Facebook Page เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
สินค้ากล้วยไม้หรือช่องทางอื่นๆที่สามารถจาหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค , ด้านความรู้ เรื่อง บรรจุภัณฑ์ , (ของใช้
ที่ระลึก) ด้านสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง. การแปรรูปอาหาร (ผลิตสินค้าใหม่) อื่นๆ ได้แก่ เรื่อง. การพัฒนา
นวัตกรรมจากอาหาร แปรรูปเป็นเวชสาอาง ,
เรื่องผลิตภัณฑ์รีไซเคิล(จากกระป๋องน้าอัดลม/กล่องน้าผลไม้/กล่องนม/ซองกาแฟ) ดอกไม้
ประดิษฐ์ น้ายาล้างจาน เครื่องดื่มน้าส้มแขก ต้องการด้านความรู้ เรื่องการจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม,
การผลิตในรูปแบบใหม่/ตามเทศกาล

