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“ ขนมปั นสิบ ”

เป็ นขนมไทยสูตรโบราณ
สืบทอดจากบรรพบุรุษ ผ่านกระบวนการ
อบไล่นาํ มันและความชืน สด สะอาด ปลอดภัย
ไม่มีกลิ+นคาวปลา ไม่ใช้วตั ถุกนั เสีย
ได้รบั มาตรฐาน อย เลขที+ 10-1-03051-1-0016
ที่อยู่ เลขที่ 4/8 หมู่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณิชกร)
มะม่ วง นําปลาหวาน ข้ าวแต๋ นนําแตงโม
ผลิ ต จากเมล็ ด ข้า วเหนี ย วพัน ธุ์ ดี เป็ นข้า ว
แต๋ นที มีความกรอบ หอม อร่ อย โรยด้วยนํ%าตาล
ผสมขี%ผ% ึงผ่านการเคี%ยวจนหอม ซึ งเป็ นสู ตรเฉพาะ
ของ “ข้าวแตนเมืองมีน”
ในปั จ จุ บ ัน ได้เ พิ ม ความหลากหลายของ
รสชาติ ได้แก่ ขา้ วแต๋ นรสสาหร่ าย รสหวาน รส
ต้มยํา ลูกค้ามีการตอบรับเป็ นอย่างดี เนื องจากเนื%อ
ข้าวแตนกรอบทุกแผ่นไม่เหมือนใคร แตกต่างจาก
ข้าวแตน ทัว ไป
ติดต่ อสอบถาม นางณิ ชกร ปิ นทอง หมายเลขโทรศัพท์ 081-309-7415
เลขที 59/ 230 หมู่ที 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร

วิสาหกิจชุมชนสายบัว
สบู่เหลวล้างหน้า แชมพู ครีมนวด สบู่ใยบวบ โลชัน%
การก่อตั้งกลุ่มอาชีพสายบัวเพื่อ ให้คนในชุมชนมีอาชีพเเละสามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่ต้องการ ให้สินค้านั้นมีการนําภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาต่ อ ยอดขยายผลด้ ว ยสรรพคุ ณ ของสมุ น ไพรไทย มาสู่
ขบวนการผลิต เเชมพู ครีมนวด สบู่เหลวสมุนไพร เเละผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หลากหลายชนิดเพื่อให้สะดวกแก่การใช้เเละทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยน เเปลงไป
เเต่ยังคงคุณค่าของสมุนไพรไทยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยของเเผ่นดิน
บ้านเกิดให้ คงอยู่สืบต่อไป

ผ่ าน มาตรฐาน อย.

 สินค้าสมุนไพรไทย
ที%มีคุณภาพ
 ราคายุติธรรม
ติดต่ อสอบถาม นางสาวนุชจรี ตระกูลชีวพานิตต์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-769-9093
เลขที) 8 ซอยรามอินทรา 76 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 หมายเลขรหัสทะเบียน 1-10-43-01/1-0001

วิสาหกิจชุมชนดารุล้ อิบาดะห์
โลชั)นทาผิวนมแพะ / สบู่นํา0 แพะ

การก่ อตั0งวิสาหกิจชุ มชนดารุ้ ลอิบาดะห์ เพือ) ให้ คน
ในชุ มชนมีอาชี พเเละสามารถสร้ างรายได้ ได้ อย่ างยั)งยืน ด้ วยความตั0งใจ
ที)ต้องการ ให้ สินค้ านั0 นมีการนํ าภู มิปัญญาท้ องถิ)นมาต่ อยอดขยายผล
ด้ ว ยวั ต ถุ ดิ บ ในชุ น มาสู่ ขบวนการผลิ ต /แปรรู ป นํ0 า นมแพะ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที)มีคุณภาพปราศจากวัตถุกันเสี ย โลชั) นนํ0านมแพะ เนือ0 โลชั) น
ไม่ ข้นมาก ทาแล้ วซึ มเข้ าผิวดี ไม่ เหนียว เหนอะหนะ ทําให้ ผิวเนียนนุ่ม
ชุ มชื)น สบู่นํา0 นมแพะช่ วยบํารุ งผิวพรรณให้ เนียนนุ่ม สดใส และกระชั บ
เผยผิวใหม่ ทสี) ดใสกว่ าเดิม




วัตถุดิบในชุมชนที%มีคุณภาพ
ราคายุติธรรม
ไม่ผสมวัตถุกนั เสีย
ติดต่ อสอบถาม นางสาวกุสุมา อินสมะพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-024-8107
เลขที 59/3 ถนนพุทธบูชา หมู่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10700

วิสาหกิจชุมชนชมรมบ้านเจียระไนพลอย
ชมรมบ้านเจียระไนพลอยก่อตั%ง
ขึ%นประมาณ 30 ปี มาแล้ว โดยมี
คุณสุ รเดช หวังเจริ ญ เป็ นผูค้ ิด
ริ เริ มรวมพลังคนในชุมชนก่อตั%ง
เป็ น วิสาหกิจชุมชนชมรมบ้าน
เจียระไนพลอย สร้างผลงาน
พลอยทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เครือ+ งประดับ และพลอยหลากสี

ติดต่ อสอบถาม นายสุ รเดช หวังเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 09-0059-0100
เลขที) 351 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วิสาหกิจชุมชนกลิน% เอมนาโน
วิสาหกิจชุมชน กลิ่นเอมนาโน เป็นผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายเวชสําอางนาโนสารสกัดธัญพืชสมุนไพร
ออร์แกนิค น้ําหอมนาโน และอาหารเสริมออร์แก
นิ ค โดยมี ม าตรฐานและศั ก ยภาพสู ง มี GMP,
HACCP, Halal และ ISO22000 โดยมี COA หรือ
Product Analysis Certificate แลCertificate
of Free Sale ทุกตัว ผลิตภัณฑ์ยังมีค่าของ
Carbon footprint และ water footprint ซึ่งทํา
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
Brand ; Nathana นะธัญนา = น่ าทา
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง
ห
น้
า
จากสารสกัดออร์ แกนิค
ติดต่อสอบถาม นายชยันต์ เสริมบุญสร้าง Managing Director
สโลแกน : นวั ต กรรมความงาม
338 ซอยวงศาโรจน์ (บางแค 14) ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1อ00
%
100
โทรศัพธรรมชาติ
ท์ : 02-4133455 มือถื100%
; 089-6787915
โทรสาร : 02-4133455
เกินความ
คาดหมาย
7

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจําปี เขตหนองแขม
เกษตรกรผู้ ป ลู ก จํ า ปี ในชุ ม ชนหนองแขม
ประสบปัญหาดอกจําปี ล้ นตลาดจะมีราคาถูก ขายก็
ไม่ คุ้มกับต้ นทุน จึงเกิดแนวความคิดเพิ)มมูลค่ าให้
หมายเลขรหัสทะเบียน 1-10-23-02/1-0003
ดอกจํ า ปี ทํ า ให้ จุ ด ประกายความคิ ด ที) จ ะทํ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที) ส กั ด จากดอกจํ า ปี และสมุ น ไพร
นํา0 หอมจากดอกจําปี จนกระทั)งมีเจ้ าหน้ าที)ส่งเสริม
ธรรมชาติ 100% ไม่ มีสารเจือปนของสารเคมี จึงไม่ เป็ น การเกษตร ของสํ า นั ก งานเกษตรเขตทวี วั ฒ นา
อันตรายต่ อผู้บริโภค
มาให้ คํา แนะนํ า และรวมกัน จัด ตั0งกลุ่ม เกษตรกร
ทําโครงการเกษตรแปรรู ปจนสามารถผลิตนํ0าหอม
ดอกจําปี เพื)อการจําหน่ ายนับแต่ น0ันเป็ นต้ นมา จึง
เกิดการรวมตัวของสมาชิก เพือ) จัดตั0งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม ผู้ ป ลู ก จํ า ปี หนองแขม ตั0 ง แต่ ปี 2549
เป็ นต้ นมา

นํา7 หอม สบู่ แชมพู จากดอกจําปี

ติดต่ อสอบถาม นายพยุง หนูแย้ม หมายเลขโทรศัพท์ 081-645-1507
เลขที) 31 หมู่ที) 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

