
การรับรองมาตรฐานสินคากลุมอาชีพ   จังหวัดตรัง 
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2563 

ที� ชื�อกลุ่ม สังกดัสหกรณ์ ผลติภัณฑ์ มาตรฐานที�ได้รับ วนัที�ได้รับการรับรอง วนัหมดอายุ หมายเหตุ 

 อาํเภอเมือง       

� กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปลวกลว้น สกก.เมืองตรัง  จาํกดั กลว้ยกวน มผช. ��  ก.ค.  �� ��  ก.ค.  ��  

   กลว้ยฉาบ , กลว้ยกวน อย. �  ก.ย.  ��   

   กลว้ยฉาบ OTOP  �  ดาว �  ธ.ค.  ��   

    OTOP  �  ดาว ปี ����   

   กลว้ยฉาบรสเคม็ สมส. �� มค. ����   

        

� กลุ่มมีดพร้านาป้อ สกต.ตรัง  จาํกดั มีดพร้า OTOP  �  ดาว  , Q �  พ.ย.  ��   

    OTOP  �  ดาว ปี ����   

   มีดกรีดยาง OTOP  �  ดาว  , Q �  พ.ย.  ��   

        

� กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนํ� าผดุ สกย.บา้นนํ� าผดุ  จาํกดั เครื�องแกง -    

        

� กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธิ�  สกก.เมืองตรัง  จาํกดั ดอกไมใ้บยางพารา มผช. -   

   ผกัสวนครัว     

 อาํเภอนาโยง       

� กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นบนควน สกก.นาโยง  จาํกดั เตา้เจี�ยว อย. �  พ.ย.  ��   

    OTOP  �  ดาว �  ธ.ค.  ��   

    OTOP  �  ดาว ปี ����   

� กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพฒันาอาชีพบา้นไสใหญ่ สกก.นาโยง  จาํกดั เครื�องแกงตาํมือ OTOP  �  ดาว ปี ����   

        

        

        



ที� ชื�อกลุ่ม สังกดัสหกรณ์ ผลติภัณฑ์ มาตรฐานที�ได้รับ วนัที�ได้รับการรับรอง วนัหมดอายุ หมายเหตุ 

 อาํเภอกนัตงั       

� กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นตลาดใหม่ สกก.กนัตงั  จาํกดั ครองแครงกรอบ 

กะหรี�ปั�บ 

อย. ��  ก.ค.  ��   

   โรตีกรอบ อย. ��  พ.ค.  ��   

   ครองแครงกรอบ สมส. ��  มี.ค.  �� ��  มี.ค.  ��  

   กะหรี�ปั�บ OTOP  �  ดาว ปี ����   

   ขนมจีบไสส้งัขยา อย. ปี ����   

   ขนมเปี� ยะทอด อย. ปี ����   

        

� กลุ่มโตะ๊เมืองบาติก สกต.ธกส.ตรัง  จาํกดั ผา้บาติก OTOP  �  ดาว ปี ����   

    มผช.    

        

� กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นบินหยสีามคัค ี สกต.ตรัง  จาํกดั เครื�องแกงตาํมือ OTOP  �  ดาว ปี ����   

        

 อาํเภอสิเกา       

� กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล อ.สิเกา สกก.อุตสาหกรรมตรัง จาํกดั ปลาเคม็ กะปิ กุง้แหง้ อย.    

� กลุ่มปลาเคม็กางมุง้ สกก.อุตสาหกรรมตรัง จาํกดั ปลาเคม็ กะปิ กุง้แหง้ อย.    

        

 อาํเภอย่านตาขาว       

� กลุ่มสตรีสหกรณ์ยา่นตาขาว สกก.ยา่นตาขาว  จาํกดั ตุก๊ตายางพารา OTOP  �  ดาว �  พ.ย.  ��   

   ดอกไมใ้บยางพารา OTOP  �  ดาว �  ธ.ค.  ��   

   ดอกไมใ้บยางพารา มผช. ��  พ.ค.  �� ��  พ.ค.  ��  

   ดอกไมใ้บยางพารา สมส. ��  มี.ค.  �� ��  มี.ค.  ��  

   ดอกไมใ้บยางพารา OTOP  �  ดาว ปี ����   

        



ที� ชื�อกลุ่ม สังกดัสหกรณ์ ผลติภัณฑ์ มาตรฐานที�ได้รับ วนัที�ได้รับการรับรอง วนัหมดอายุ หมายเหตุ 

2 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพตาํบลเกาะเปียะ สกต.ธกส.ตรัง  จาํกดั ปุ๋ยหมกั Q ��  ธ.ค.  ��   

   ผกัสวนครัว     

 อาํเภอปะเหลยีน       

� กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งรวงทอง สกก.ปะเหลียน  จาํกดั ปลากรอบสูตรโบราณ อย. ��  มิ.ย.  ��   

    สมส. ��  เม.ย.  �� ��  เม.ย.  ��  

    OTOP  �  ดาว ปี ����   

   ปลากรอบสูตรโบราณ สมส. �� มค. ����   

   ปลาเคม็แดดเดียว อย. �� พ.ย. ����   

   กุง้แหง้ อย. �� พ.ย. ����   

    สมส. � ก.ย. ����   

� กลุ่มศูนยร์วมองคก์รธุรกิจชุมชน สกก.สุโสะ จาํกดั ขนมไข่  ขนมจีบ     

� กลุ่มร่วมใจสามคัคีบา้นทอนหาร สกก.ปะเหลียน  จาํกดั ปูนิ�ม     

 อาํเภอห้วยยอด       

� กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลหว้ยยอด สกก.หว้ยยอด  จาํกดั ขนมจีบ อย.  / สมส. �� มิ.ย. ��   /   �� มีค. �� สมส. �� มีค. ��  

   ขนมเปี� ยะไสถ้ั�ว อย. �� มิ.ย. ��   

   ขนมดอกบานชื�น อย. �� มิ.ย. ��   

   ขนมโรตีกรอบ อย. �� มี.ค. ��   

        

� กลุ่มแกะสลกัไมเ้ทพธาโร สกก.หว้ยยอด  จาํกดั ปลาพยนู  ,  ผอบ OTOP  �  ดาว �  ธ.ค.  ��   

   พระพิฆเนศ OTOP  �  ดาว ปี ����   

 อาํเภอรัษฎา       

1 กลุ่มเครื�องแกงตาํมือ สกย.หนองศรีจนัทร์ จาํกดั เครื�องแกง     

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองบวั สกย.หนองบวั จาํกดั ของชาํร่วย     

3 กลุ่มรัษฎาสมัพนัธ ์ สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จาํกดั ขา้วซอ้มมือ     

4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองครก สกย.บา้นหนองครก จาํกดั ปลอกหมอน     



ที� ชื�อกลุ่ม สังกดัสหกรณ์ ผลติภัณฑ์ มาตรฐานที�ได้รับ วนัที�ได้รับการรับรอง วนัหมดอายุ หมายเหตุ 

 อาํเภอวงัวเิศษ       

� กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นทุ่งใหญ่สามคัค ี สกก.วงัวเิศษ  จาํกดั กนุเชียง OTOP  �  ดาว ปี ����   

2 กลุ่มจกัสานกาบกลว้ยบา้นบางนา สกก.วงัวเิศษ  จาํกดั จกัสานกาบกลว้ย มผช.    

        

 


