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“ ขนมปั�นสบิ ”  เป็นขนมไทยสูตรโบราณ   

สบืทอดจากบรรพบุรุษ ผา่นกระบวนการ             

อบไลน่ํ �ามนัและความชื�น  สด สะอาด ปลอดภยั            อบไลน่ํ �ามนัและความชื�น  สด สะอาด ปลอดภยั            

ไมม่ีกลิ+นคาวปลา ไมใ่ชว้ตัถุกนัเสยี                  

ไดร้บัมาตรฐาน  อย  เลขที+ 10-1-03051-1-0016

 สนบัสนุนโดยกรมส่งเสรมิการเกษตร

ที่อยู่ เลขที่ 4/8 หมู่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530



วิสาหกจิชมุชนฉตัรหลวง(ณชิกร)

มะม่วง  นํ 	าปลาหวาน ข้าวแต๋นนํ 	าแตงโม

         ผลิตจากเมล็ดข้าวเหนียวพนัธุ์ดี  เป็นข้าว
แต๋นที�มีความกรอบ หอม อร่อย  โรยดว้ยนํ% าตาล
ผสมขี%ผึ%งผ่านการเคี%ยวจนหอม  ซึ� งเป็นสูตรเฉพาะ

ติดต่อสอบถาม  นางณิชกร ปิ� นทอง หมายเลขโทรศพัท ์081-309-7415
เลขที� 59/ 230 หมู่ที� 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แต๋นที�มีความกรอบ หอม อร่อย  โรยดว้ยนํ% าตาล
ผสมขี%ผึ%งผ่านการเคี%ยวจนหอม  ซึ� งเป็นสูตรเฉพาะ
ของ “ขา้วแตนเมืองมีน”
          ในปัจจุบันได้เพิ�มความหลากหลายของ
รสชาติ ได้แก่ขา้วแต๋นรสสาหร่าย  รสหวาน รส
ตม้ยาํ ลูกคา้มีการตอบรับเป็นอยา่งดี  เนื�องจากเนื%อ
ขา้วแตนกรอบทุกแผ่นไม่เหมือนใคร แตกต่างจาก
ขา้วแตน ทั�วไป



วิสาหกจิชมุชนสายบวั

         การก่อตั้งกลุ่มอาชีพสายบัวเพื่อ ให้คนในชุมชนมีอาชีพเเละสามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่ต้องการ ให้สินค้านั้นมีการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดขยายผลด้วยสรรพคุณของสมุนไพรไทย มาสู่
ขบวนการผลิต เเชมพู ครีมนวด สบู่เหลวสมุนไพร เเละผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หลากหลายชนิดเพื่อให้สะดวกแก่การใช้เเละทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยน เเปลงไป

ผ่าน มาตรฐาน อย.ผ่าน มาตรฐาน อย.

สบู่เหลวลา้งหนา้ แชมพ ูครมีนวด สบู่ใยบวบ โลช ั%น

หลากหลายชนิดเพื่อให้สะดวกแก่การใช้เเละทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยน เเปลงไป
เเต่ยังคงคุณค่าของสมุนไพรไทยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยของเเผ่นดิน
บ้านเกิดให้ คงอยู่สืบต่อไป

� สนิคา้สมุนไพรไทย      

ที%มีคุณภาพ

� ราคายุติธรรม

ตดิต่อสอบถาม นางสาวนุชจรี ตระกลูชีวพานิตต์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-769-9093
                          เลขที) 8  ซอยรามอนิทรา 76 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม. 10230 หมายเลขรหสัทะเบยีน 1-10-43-01/1-0001



วิสาหกจิชมุชนดารุล้อบิาดะห์

         การก่อตั0งวสิาหกจิชุมชนดารุ้ลอบิาดะห์   เพื)อให้คน
ในชุมชนมีอาชีพเเละสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั)งยืน ด้วยความตั0งใจ
ที)ต้องการ ให้สินค้านั0นมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ)นมาต่อยอดขยายผล
ด้วยวัตถุดิบในชุน มาสู่ขบวนการผลิต/แปรรูปนํ0านมแพะ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที)มีคุณภาพปราศจากวัตถุกันเสีย โลชั)นนํ0านมแพะ เนื0อโลชั)น 

โลชั)นทาผวินมแพะ / สบู่นํ0าแพะ

ผลิตภัณฑ์ที)มีคุณภาพปราศจากวัตถุกันเสีย โลชั)นนํ0านมแพะ เนื0อโลชั)น 
ไม่ข้นมาก ทาแล้วซึมเข้าผิวดี ไม่เหนียว เหนอะหนะ ทําให้ผิวเนียนนุ่ม 
ชุมชื)น  สบู่นํ0านมแพะช่วยบํารุงผิวพรรณให้เนียนนุ่ม สดใส และกระชับ 
เผยผวิใหม่ที)สดใสกว่าเดมิ

� วตัถุดิบในชมุชนที%มีคุณภาพ

� ราคายุติธรรม

� ไม่ผสมวตัถุกนัเสยี

ติดต่อสอบถาม นางสาวกสุุมา อินสมะพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์083-024-8107

                          เลขที� 59/3 ถนนพุทธบูชา หมู่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10700



วสิาหกิจชุมชนชมรมบา้นเจยีระไนพลอย

เครื+องประดบั และพลอยหลากสี
    ชมรมบา้นเจียระไนพลอยก่อตั%ง
ขึ%นประมาณ 30 ปีมาแลว้ โดยมี
คุณสุรเดช  หวงัเจริญ เป็นผูค้ิดคุณสุรเดช  หวงัเจริญ เป็นผูค้ิด
ริเริ�มรวมพลงัคนในชุมชนก่อตั%ง
เป็น วสิาหกิจชุมชนชมรมบา้น
เจียระไนพลอย สร้างผลงาน
พลอยที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ติดต่อสอบถาม นายสุรเดช  หวงัเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์ 09-0059-0100
                          เลขที) 351 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



วิสาหกจิชมุชนกลิ%นเอมนาโน

วิสาหกิจชุมชน กลิ่นเอมนาโน เป็นผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายเวชสําอางนาโนสารสกัดธัญพืชสมุนไพร
ออร์แกนิค น้ําหอมนาโน และอาหารเสริมออร์แก
นิค โดยมีมาตรฐานและศักยภาพสูง มีGMP, 
HACCP, Halal และ ISO22000 โดยมี COA หรือ
Product Analysis Certificate แลCertificate 

7
ติดต่อสอบถาม นายชยันต์ เสริมบุญสร้าง   Managing Director 

338 ซอยวงศาโรจน์ (บางแค 14) ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-4133455   มือถือ; 089-6787915  โทรสาร : 02-4133455

Product Analysis Certificate แลCertificate 
of Free Sale ทุกตัว ผลิตภัณฑ์ยังมีค่าของ
Carbon footprint และ water footprint ซึ่งทํา
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 

สโลแกน    : : : : นวัตกรรมความงาม
เกนิความ คาดหมาย

Brand ; Brand ; Brand ; Brand ; NathanaNathanaNathanaNathana    นะธัญนา    = = = = น่าทา
ห น้ า    
สโลแกน    : : : : นวัตกรรมความงาม
เกนิความ คาดหมาย

ผลิตภณัฑ์คุณภาพสูง
จากสารสกัดออร์แกนิค

ธรรมชาต1ิ00100100100%%%%    



วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจําปี เขตหนองแขม

นํ7าหอม สบู่ แชมพ ูจากดอกจาํปี

การเกษตร ของสํานักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา       

           เกษตรกรผู้ปลูกจําปีในชุมชนหนองแขม
ประสบปัญหาดอกจําปีล้นตลาดจะมีราคาถูก ขายก็
ไม่คุ้มกับต้นทุน จึงเกิดแนวความคิดเพิ)มมูลค่าให้
ดอกจําปี ทําให้จุดประกายความคิด   ที)จะทํา
นํ0าหอมจากดอกจําปี จนกระทั)งมีเจ้าหน้าที)ส่งเสริม
การเกษตร ของสํานักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา       

หมายเลขรหัสทะเบียน 1-10-23-02/1-0003

ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ที) ส กัด จ า ก ด อ ก จํ า ปี แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร
ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเจือปนของสารเคมี จึงไม่เป็น การเกษตร ของสํานักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา       

มาให้คําแนะนําและรวมกันจัดตั0งกลุ่มเกษตรกร     

นํ0าหอมจากดอกจําปี จนกระทั)งมีเจ้าหน้าที)ส่งเสริม
การเกษตร ของสํานักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา       
มาให้คําแนะนําและรวมกันจัดตั0งกลุ่มเกษตรกร     
ทําโครงการเกษตรแปรรูปจนสามารถผลิตนํ0าหอม
ดอกจําปี เพื)อการจําหน่ายนับแต่นั0นเป็นต้นมา จึง
เกดิการรวมตวัของสมาชิก เพื)อจัดตั0งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจําปีหนองแขม ตั0งแต่ปี 2549 
เป็นต้นมา 

ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเจือปนของสารเคมี จึงไม่เป็น
อนัตรายต่อผู้บริโภค

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


