
ลําดับที�
รหัส

กลุ่ม
ชื�อกลุ่มอาชีพ สถานะกลุ่มอาชีพ สินค้าหลักของกลุ่มอาชีพ

สินค้าหลัก 

ได้รับรองมาตรฐาน 

สินค้าหลัก

 ได้รับรองมาตรฐาน ฮา

สินค้าหลัก 

ได้รับรองมาตรฐาน 

สินค้าหลัก

 ได้รับรองมาตรฐานสหกรณ์ 

ระบุ

มาตรฐาน

1 7923 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี ดําเนินธุรกิจ นํ�าพริกมะขาม, นํ�าพริกสวรรค,์นํ�าพริกเผา ได้รับ ได้รับ

2 7916 กลุ่มชุมชนวัดเนินสูง ดําเนินธุรกิจ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

3 7925

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรมบ้านตรอก

กระสังข์ ดําเนินธุรกิจ จักสานไม้ไผ่ ได้รับ

4 9194 กลุ่มนําเที�ยวพื�นบ้านสลักเพชร ดําเนินธุรกิจ โฮมสเตย์

5 9193 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้บ้านคลองแอ่ง ดําเนินธุรกิจ ผลไม้ GAP

6 7922 กลุ่มแปรรรูปผลไม้บ้านหินโค่ง ดําเนินธุรกิจ ตะลิงปลิงอบแห้ง ได้รับ

7 7909 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตราดสีทอง ดําเนินธุรกิจ สับปะรดปลอดสารพิษ GAP

8 7927 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกาะช้าง ดําเนินธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว,สร้อยคอ ได้รับ

9 7924 กลุ่มฟื�นฟูอาชีพแม่บ้านห้วงนํ�าขาว ดําเนินธุรกิจ นํ�าพริกนรกปลาอินทรี ได้รับ

10 7915 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทางกลางด่านชุมพล ดําเนินธุรกิจ สับปะรดผสมสมุนไพร ได้รับ

11 7921 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาฉลาด ดําเนินธุรกิจ มันฉาบ ได้รับ

12 7919 กลุ่มแม่บ้านประมงตําบลทุ่งนนทรี ดําเนินธุรกิจ นํ�าปลา ได้รับ

13 9192 กลุ่มรวบรวมผลผลิตตําบลวังตะเคียน ดําเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิต

14 7928 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเนินทราย ดําเนินธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

15 9195 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลห้วยแร้ง ดําเนินธุรกิจ โฮมสเตย์

16 7907 ตราด ดําเนินธุรกิจ นํ�าดื�ม ได้รับ

17 7900 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ทับทิมสยาม 01 ดําเนินธุรกิจ สบู่นํ�าผึ�ง ได้รับ

18 7903 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านเทพนิมิต ดําเนินธุรกิจ ทองพับทุเรียน, กระยาสารท ได้รับ

19 7911 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านนํ�าเชี�ยว ดําเนินธุรกิจ งอบใบจาก

20 7899 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบอน ดําเนินธุรกิจ

สับปะรดกวน, ทุเรียนทอดกรอบ, ทองพับ, 

มะพร้าวแก้ว ได้รับ

21 7902 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านแหลมกลัด ดําเนินธุรกิจ ไข่เค็ม

22 7918 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านแหลมงอบ ดําเนินธุรกิจ เลี�ยงไก่ชน

23 7910

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ผลิตชาใบเนียม

บ้านสะตอ ดําเนินธุรกิจ ชาใบเนียม

24 7904 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ไม้รูด ดําเนินธุรกิจ กะปิ ได้รับ

25 7908 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านช้างทูน ดําเนินธุรกิจ

แชมพูสมุนไพร, นํ�ายาล้างจาน, สบู่สมุนไพร,

นํ�ายาล้างรถ ได้รับ

26 7905 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเปร็ดใน ดําเนินธุรกิจ นํ�าพริกแกงสําเร็จรูป ได้รับ

27 7906 กลุ่มสตรีสหกรณ์แปรรูปสุกร ดําเนินธุรกิจ หมูหยอง ได้รับ

28 7901 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมไม้ทับทิมสยาม 01 ดําเนินธุรกิจ ตะกร้าไม้ไผ่

29 7920 กลุ่มสตรีหมู่ 4 บ้านบางกระดาน ดําเนินธุรกิจ นํ�ายาล้างจาน, นํ�ายาซักผ้า ได้รับ

30 7926 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง ดําเนินธุรกิจ พรมเช็ดเท้า ได้รับ

31 7917 กลุ่มอาชีพพื�นฐานแปรรูปอาหารบ้านแหลมหิน ดําเนินธุรกิจ นํ�าพริกปูไข่ ได้รับ

จํานวนกลุ่มอาชีพที�มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ณ วันที� 1 มกราคม 2564 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตราด



32 8993 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสลักเพชร ดําเนินธุรกิจ กะปิ ได้รับ

33 7912 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ่อพลอย ดําเนินธุรกิจ อัญมณีแปรรูป เครื�องประดับ ได้รับ

34 7913 กลุ่มอาชีพสหกรณ์อุตสาหะ ดําเนินธุรกิจ ไม้กวาด, ดอกไม้จันทน์

35 9649 แปรรูปกระบกราง ดําเนินธุรกิจ กระบกราง

36 9650 แปรรูปอาหารทะเลบ้านปลายนา ดําเนินธุรกิจ อาหารทะเลแปรรูป

จํานวนกลุ่มอาชีพที�มีสินค้าของกลุ่มที�ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดตราด ณ วันที� 1 มกราคม 2564

มาตรฐานที�ได้รับรอง

จํานวนกลุ่ม

 (แห่ง)

มาตรฐาน มผช 13

มาตรฐาน ฮาลา 1

มาตรฐาน อย. 10

มาตรฐาน GMP 0

มาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) 2

มาตรฐานอื�นๆ (GAP) 2

ผลรวม 28
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จํานวนกลุม่ 
 (แหง่) 13 1 10 0 2 2 28

จํานวนกลุม่อาชพีทีม่สีนิคา้ของกลุม่ไดร้บัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ ์
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