รายละเอียดวิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี
ที่

จังหวัด

๑

กาญจนบุรี

รหัสทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
2-71-01-05/1-0009

๒

กาญจนบุรี

๓

ชื่อและที่อยู่วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจาก
ธรรมชาติบ้านหนองสาหร่าย

ดอกไม้แห้ง (ช่อ)
บุหงาอบหอม

2-71-01-11/1-0004

วิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตชาเขียวใบ
หม่อนถ้ามังกรทอง

ชาเขียวใบหม่อน

กาญจนบุรี

2-71-06-06/1-0014

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนา้ ตาลมะพร้าว
น้าหอม 100% ไผ่รมิ แคว

น้าตาลมะพร้าว

4

นครปฐม

2-73-02-05/1-0013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าว
บ้านปลักไม้ลาย

น้าฟักข้าว

5

นครปฐม

2-73-02-09/1-0008 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร ต้าบลสระพัฒนา

ข้าวเกรียบเห็ด

ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท์
น.ส. จุรีพร เจริญสมบัติ
081-8207550
034-602916
นางกาญจนา คูหากาญจน์
081-9445839
034-600502
นายพรเลิส เลี่ยเครือ
081-8595302
นายสิทธิพจน์
ศิริมานะ
061-4054479
นางกมลวัน
จันทร์พยอม
089-6994624

ตลาดต่างประเทศที่ มาตรฐานที่ได้รับ
ส่งออกในปัจจุบัน
(ทั้งหมด)
มาเลเซีย ญี่ปุ่น
มผช., OTOP
อินโดนีเซีย อินเดีย
ซาอุดิอาระเบีย จีน
เยอรมันนี ออสเตรีย GMP , เกษตร
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินทรีย์ , IFOAM

กาลังการผลิต/
เดือน
5 ตัน/เดือน

ฝรั่งเศส รัสเซีย
อเมริกา จีน ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
จีน

40 ตัน/เดือน

จีน

Primary GMP

1 ตัน/เดือน

อย.
GMP

10,000 ขวด/วัน

อย.

1000-2000
ซอง/วัน

2
ที่

จังหวัด

6

นครปฐม

7

นครปฐม

รหัสทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

ชื่อและที่อยู่วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท์

2-73-01-07/1-0001

วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ เลขที่
4/30 หมู่ที่ 2 ต้าบลสนามจันทร์
อ้าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์
73000

สินค้าเกษตรแปร
รูป อบแห้ง (กระ
เจี๊ยบ,บล๊อคโค
ลี่,กล้วย)

2-73-06-11/1-0014

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด
- กล้วยหอมทอด
และผลผลิต การเกษตรแปรรูปบ้าน กรอบ
ดอนทอง
- กล้วยน้าว้าตาก

นางวันดี ไพรรักษ์บุญ
08-74002667

ออสเตรเลีย
แอฟริกา จีน
สิงคโปร์ เกาหลี

GMP HACCP
ฮาลาล

40 ตัน/เดือน

นายสะอาด
จึงสมานญาติ
034-272224

ตลาดต่างประเทศ มาตรฐานที่ได้รับ
ที่ส่งออกใน
(ทั้งหมด)
ปัจจุบัน
จีน , ฮ่องกง ,
GMP ,อย , ฮาลาล
สิงค์โปร

กาลังการผลิต/
เดือน
25,000 ซอง

8

นครปฐม

2-73-07-01/1-001

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป
สมุนไพรศาลายา

แปรรูปสมุนไพร
เครื่องดื่มน้าลูกยอ

นางวันเพ็ญ
จรสัมฤทธิ์
02-8002749

ประเทศเกาหลี

อย GMP ฮาลาล

5,000 ขวด

9

นครปฐม

2-73-05-09/1-0001

วิสาหกิจชุมชนต้าบลดอนตูม

มะเขือเทศราชินี
อบแห้ง

นายประยงค์
วงษ์สกุล
086-1601393

-

อย GMP

1,000 กิโลกรัม

3
ที่

จังหวัด

รหัสทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

ชื่อและที่อยู่วิสาหกิจชุมชน

10 ประจวบคีรีขันธ์ 2-77-01-02/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพร
คุณยาย
955/1 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 ประจวบคีรีขันธ์ 2-77-01-05/1-0026 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แม่ บ้ า น
เกษตรกรร่ อ งแก้ ว
212/1 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก
อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 ประจวบคีรีขันธ์ 2-77-08-01/1-0035 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
สามร้อยยอด
11/1 หมู่ 5 ต.สามร้อยยอด
อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
13 ประจวบคีรีขันธ์ 2-77-03-01/1-0037

วิสาหกิจชุมชนอนันตา
100/1 ม.6 ต.ทับสะแก
อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท์

เครื่องส้าอางจาก
น้ามันมะพร้าว/
ว่านหางจระเข้
มีผลิตภัณฑ์ 20
ชนิด
ปลาอบสมุนไพร

นางพัณณ์ชิตา เลิศสิทธิ์นันท์
081-9426673
087-1515314
grandmom@hotmail.com

1. น้าว่านหาง
จระเข้ ผสมนา้
องุ่นขาว
2.น้าว่านหาง
จระเข้ผสมลินจี่
3.น้าสับปะรด
หอมสุวรรณ
น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น
Natural Body
Lotion
Coffee Scrub
Coconut Scrub

นายวสันต์ กิจเกษตรสถาพร จีน,มาเลเซีย,พม่า, GMP,HACCP, ฮา
081-8574381
กัมพูชา,เวียดนาม ลาล,มผช.,อย.

85,000 ขวด

นางสาว กรพัชรา อุทัยรังษี
061-9956497

นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์
081-6521723

ตลาดต่างประเทศ มาตรฐานที่ได้รับ
ที่ส่งออกใน
(ทั้งหมด)
ปัจจุบัน
จีน,ฝรั่งเศส,
อย./มผช.
ออสเตรีย,
นิวซีแลนด์,ญี่ปุ่น
มาเลเซีย

อย./ฮาลาล

กาลังการผลิต/
เดือน
500ชิน/ชนิด

200 กิโลกรัม

ประเทศจีน,
เยอรมันนี (TGM)
ประเทศจีน

Halal , GMP,
FDA Thailand
Halal , GMP,

1,250 ลิตร

ประเทศจีน
ประเทศจีน

FDA Thailand
Halal , GMP,

165 ชิน
165 ชิน

415 ชิน

4
ที่

จังหวัด

รหัสทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
14 ประจวบคีรีขันธ์ 2-77-03-06/1-0006

ชื่อและที่อยู่วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ามัน
มะพร้าวบริสุทธิ์บ้านแสงอรุณ
171/1ม.3 ต.แสงอรุณ
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น
แชมพู

ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท์
นางสาว อารมย์ สุจริตรักษ์
081-7704275

ครีมนวดผม

15 เพชรบุรี

2-76-04-04/1-0002

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ปา่ น
ศรนารายณ์อารยา

๑6 สมุทรสงคราม

2-75-01-06/1-0001

๑7 สมุทรสาคร

๒-๗๔-๒๐-๒๐/๑-๐๐๐๑

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
ดาหลา
เลขที่ 54 หมู่ 3 ต้าบลท้ายหาด
อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอ้อมน้อย

สบู่มะพร้าว
โลชั่นน้ามัน
มะพร้าว
ครีมบ้ารุงหน้า
กระเป๋าป่าน
ศรนารายณ์

นางสาวณัฐระวี เดื่อมขันธ์
มณี
086-8448929

กล้วยเบรกแตก

นายวราวุฒิ บุญประดิษฐ์
089-5211787

น้าส้มสายชูหมัก

นางชวิศา สุเมศธาอักษร
๐๘๓๕๕๖๖๓๒๒

ตลาดต่างประเทศ
ที่ส่งออกในปัจจุบัน
จีน,ญี่ปุ่น,รัสเซีย,
เยอรมัน
จีน,ญี่ปุ่น,รัสเซีย,
เยอรมัน
จีน,ญี่ปุ่น,รัสเซีย,
เยอรมัน
จีน, เยอรมัน
จีน,รัสเซีย,เยอรมัน

มาตรฐานที่ได้รับ
(ทั้งหมด)
อย.,มผช.,ฮาลาล,
เกษตรอินทรีย์
มผช.เลขที่รับแจ้ง

กาลังการผลิต/
เดือน
4,000 ลิตร

มผช.เลขที่รับแจ้ง

3,000 ขวด

เลขที่รับแจ้ง
มผช.เลขที่รับแจ้ง

2,000 ก้อน
3,000 ขวด

เยอรมัน
ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ
แคนนาดา
มาเลเซีย
ฮอลแลนด์
เยอรมัน ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และ
จีน

เลขที่รับแจ้ง
มผช.,

4,000 หลอด
500 – 1,000 ใบ

อย. , GMP

1,500 กล่อง/เดือน

จีน

อย. ฮาลาล GMP
HACCP

๑๐,๐๐๐ โหล

3,000 ขวด

5
ที่

จังหวัด

รหัสทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน

ชื่อและที่อยู่วิสาหกิจชุมชน

18 สมุทรสาคร

๒-๗๔-๐๓-๐๗/๑-๐๐๐๑

19 สมุทรสาคร

๒-๗๔-๐๑-๑๔/๑-๐๐๐๒

20 สุพรรณบุรี

2-72-03-02/1-0007

21 สุพรรณบุรี

2-72-06-02/1-0005

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรหลักสอง หมู่ ๑
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบันงา
๒๘/๖๒ ม. ๑ ต.โคกขาม
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม
ที่ตัง 381 ม.19 ต.ด่านช้าง
อ.ด่านช้าง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้าน
หนองสาหร่าย
ที่ตัง 520 ม.2 ต.หนองสาหร่าย
อ.ดอนเจดีย์

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประสานงาน/เบอร์
โทรศัพท์

น้าว่านหางจระเข้ นางสุดาทิพย์ มีแสงเงิน
๐๘๙๐๒๔๘๒๙๕
ขนมเค้กสอดไส้ คุณพัชราวลัย ชิวปรีชา
๐๘๙๐๖๐๙๙๒๒

ตลาดต่างประเทศ มาตรฐานที่ได้รับ
ที่ส่งออกใน
(ทั้งหมด)
ปัจจุบัน
กัมพูชา
อย. มผช.

กาลังการผลิต/
เดือน
๑๒,๐๐๐ โหล

กัมพูชา

อย. มผช.

๓๐,๐๐๐ ชิน

ขนมทองม้วน

นางสาวจิตตวรรณ เลิศ
พานิชรังสี

จีน/ฮ่องกง

primary GMP /อย
/ OTOP 5 ดาว

6000 kg

สบู่/เซรั่ม/โลชั่น

นายสมยศ เต็มวิริยานุกลู
086-702-8676

จีน/รัสเซีย/
อาเซียน

อย.

สบู่ = 10000 ก้อน
เซรั่ม = 10000
ขวด

