ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
 จังหวัดเชียงใหม่
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
CM_01 ปาลิตาไข่วิจิตร

รูปแบบ
ธุรกิจ
เจ้าของคน
เดียว

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ของใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

เปลือไม้ กระเป๋า
ผ้า

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
พัฒนารูปแบบผลติ
ภัณฑ์ให้ดูแปลกใหม่
ทันสมัย เหมาะกับทุก
เพศทุกวัย

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
พัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดูดี สวยงาม
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ออกแบบกระบวนการ
ผลิตให้ดูทันสมัย ง่าย
ต่อการใช้งาน สะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนใน
การทางาน

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
พัฒนาระบบต่างๆ ให้
ได้มาตรฐานสากล

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
พัฒนารูปแบบ
เครื่องจักรเฉพาะ
เพื่อให้ได้ใช้งานที่ถกู
ต้อง่การผลิต ทาให้
สะดวก รวดเร็ว
ทันสมัย
-

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความสร้างสรรค์
มากขึน้ และการทาให้
สินค้าขายออกให้
การตลาด
-

-

-

สร้างความแตกต่างเพิอ่
เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ (ผ้าฝ้าย
โรงงาน)
-

CM_02

สล่ายอง

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

สล่ายอง
(ขี้เลื่อย)

โอทอป

-

ออกแบบบรรจภัณฑ์
(แบบที่มีสไตล์ในการ
ออกแบบ) เช่น กล่อง
ถุง

CM_03

หมอนชืน่ จิต

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

หมอนชืน่ จิต

โอทอบ 2 ดาว

-

พัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
การขยายตลาดเพื่อ
รองรับ

CM_04

Pearl
&Stone

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

สร้อยคอหินสี

โอทอป
501500083

-

-

-

-

CM_05

ประเทือง
เครื่องเขิน

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

เครืองเขิน

ต้องการพัฒนาสินค้าใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่

-

-

-

ตอ้งการวัตถุดิบคือยาง
รัดสีหายาก

CM_06

ต้นกล้าเครือ่ ง
หนัง

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

ครืงหนัง

โอทอป
500100160,จด
ทะเบียนพานิชย์
18 ธค 2549
โอทอป

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
เข้ากับชัน้ งานและ
สามารถใช้ได้จริง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่

พัฒนาให้รูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ดูสะดุดตา น่าซื้อ
น่าใช้

ออกแบบผลิตภัรฑ์ให้ดู
ดีทันสมัย ดูแปลกใหม่

พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มี
ความสวยงาม มี
มาตรฐานที่ดีขนึ้ สาม
รถนาไปจาหน่วยใน
ต่างประเทศได้

ต้องการพัฒนา
ออกแบบเครือ่งจักรให้
เหมาะสม ตอ่การผลิต
ลดขั้นตอนในการผลิต
สะดวก รวดเร็ว

-

CM_07

เฮือนปอ
กระดาษสา

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

กระดาษสาและ
ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสา

หัตถรรมกระดาษสา

1.ย้อมสีธรรมชาติ (สี
ครั่ง/ขมิน้ /ใบขี้เหล็ก/

-

-

วิธีทากระดาษสาผสม
หญ้าแฝก,ฟางข้าว,เส้น
ใยจากพืช

โอทอป
500500061

พัฒนารูปแบบผลติ
ภัณฑ์ใหม่ๆ ใช้วิสดุอื่น
มาตกแต่งประกอบให้ดู
ดีทันสมัย อย่าง
กลมกลืนและเป็น
เอกลักษณ์
พัฒนากระดาษสากัน
น้า กันไฟ (สวทช)

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน

รูปแบบ
ธุรกิจ

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

บรรจุภัณฑ์สาหรับหินสี

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ดอกอัญชัน) 2.การ
บาบัดน้าเสีย
-

CM_08

หินสี

ของใช้

หินสี

โอทอป

-

CM_09

Johnny
Bamboo

เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว

-

-

-

ของใช้

สิ่งประดิษฐ์ไม้
ไผ่/โคมไฟไม้ไผ่

โอทอป
500500104

อยากได้ความรู้วิธกี าร
ใหม่ๆในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใมห่ๆทีท่ า
จากวัสดุไม้ไผ่ ที่
สามารถทาคลาสแมส
ได้ เหมาะสมกับการ
ค้าขายออนไลน์

อยากได้วิธกี ารแพ็ค
ของชิน้ ใหญ่หรือบรรจุ
ภัณฑ์ชิ้นใหญ่
สาหรับเฟอนิเจอร์ไม้ไผ่
ที่สามารถขนส่งไปที่
ไกลๆแล้วไม่แตกหัก มี
ริ้วรอยขีดข่วน

1.วิธีการต้มไม้ไผ่โดย
ประหยัดพลังงานทา
อย่างไร 2.วิธีการอบไม้
ไผ่ให้แห้งโดยประหยัด
พลังงานและถูกวิธี 3.
วิธีการเจาะลาไม้ไผ่ยาว
ให้ทะลุทกุ ข้อปล้อง

-

กล่องใส่เครือ่งประดับ

-

วิธีเจาะรูบนไม้ไผ่ที่
สามารถเจาะพร้อมกัน
ได้หลายๆรู อยากได้
สว่านหรือทีเ่ จาะที่
สามารถเจาะกับไม้
หลายรูในการเจาะ1
ครั้ง/เครือ่งจักรที่
ออกแบบมาเจาะข้อ
ปล้องไม้ไผ่ทั้งต้น
พัฒนาเครื่องจักรแทน
การทามือ เช่น การใช้
โปรแกรม ทาโครงสร้าง
ออกมาได้เลย

-

โอทอป
501500080

อยากได้ความรู้เพิ่มใน
การใช้วัสดุ ดูแลไม้ไผ่
ให้คงทน หรือวัสดุที่
เคลือบไม้ไผ่แล้ว
สามารถอยู่ใต้แสงแดด
ได้นานๆ ความรู้เรือ่ ง
การรักษาไม้ไผ่ ไม่ให้รา
ขึ้นหรือไม่ให้แมลงกัด
กิน
-

CM_10

ชุติกาญจน์
เครื่องประดับ
ไม้มงคล
หมู่บ้านโขง
ขาว

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

CM_11

กลุ่มปลอก
หมอน

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

ชุติกาญจน์
เครื่องประดับไม้
มงคล (สร้อย
แหวน กาไล
ตุ้มหู ปิ่นปักผม
ที่ทาจากไม้สี
ธรรมชาติ)
ปลอกหมอนพิง
และกระเป๋า

โอทอป
501300012

พัฒนาผลิตแบบใหม่
โดยการพึ่งวิทยาศาสตร
มาช่วยให้ผลิตภัณฑ์
สวยงามและคงทน
พัฒนารูปแบบต่างๆให้
ทันสมัย สวยงาม
สะดุดตา

การออกแบบทีเ่ ราทา
เองมีความล้าหลัง ต้อง
พึ่งวิทยาศาสตร์เข้ามา
ช่วย
พัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดูดี ทันสมัย 1.
ออกแบบฉลาก ป้ายติด
สินค้า 2.กล่องบรรจุ
กระดาษทิชชูให้ลกู ค้า
-

ขบวนการผลิตที่เราทา
เองไดน้อย ถ้าพึ่ง
เทคโนโลยีจะได้ผลผลิต
มากขึน้
ออกแบบให้ทางานได้
ง่าย รวดเร็ว

มาตรฐานเราก้ต้องมาก
เพราะเราทาตามใจเรา
เอง

การออกแบบถ้าเราใช้
เครื่องจักรมาช่วยก็จะดี
ขึ้น และได้ชิ้นงานมาก
ขึ้น
-

เรื่องคุณภาพ ถ้าได้
เทคโนโลยีมาช่วยด้าน
ต้นน้าถึงปลายน้าจะดี
ขึ้น
-

CM_12

กระเป๋าผ้าปัก
ชาวเขา

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

กระเป๋าผ้าปัก
ชาวเขา

โอทอป
501500135

CM_13

สมบูรณ์สิ่งทอ
(สมบูรณ์
อินเตอร์เทรด)

ห้างหุ้นส่วน
จากัด

ผ้า

ผ้าบาติก

โอทอป

-

-

พัฒนาเครื่องย้อมฟ้า
เนื่องจากแรงงานมี
ราคาแพง

-

-

-

ประหยัดเวลา/ทักษะ
แรงงาน
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE
CM_14

CM_15

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
ผลิตภัณฑ์โคร
เชต์ประกอบ
ผ้า
ห้องเสื้อเมย์

รูปแบบ
ธุรกิจ
เจ้าของคน
เดียว

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป
โอทอป
501300159

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่โดนใจลูกค้า (ตลาด)

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
-

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

โครเชต์ประกอบ
ผ้า

เจ้าของคน
เดียว

ผ้า

เสื้อล้านนา
ประยุกต์

โอทอป

-

ออกแบบผ้าและสิ่งทอ

-

-

-

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
 จังหวัดเชียงราย
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
CR_01 กลุ่มสตรีสัน
กลาง

CR_02
CR_03
CR_04

CR_05

CR_06

รูปแบบ
ธุรกิจ
เจ้าของคน
เดียว

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

การตัดเย็บ
กระเป๋า ผ้าปัก
และงานผ้า
ทุกชนิ (ยี่ห้อ
Hand Made
Mom)

ต้องการจด
ทะเบียนโอทอป

กลุ่มข้าวขวัญ
แก้ว
ข้าวไรซ์เบอรี่
ทองจินดา
นันทกรไหมฝ้าย

เจ้าของคน
เดียว
OTOP
start-up
เจ้าของคน
เดียว

อาหาร

ข้าว

โอทอป

อาหาร

ทองจินดาข้าว
ไรซ์เบอรี่
ตัดเย็บออกแบบ
เสื้อผ้าทุกชนิด
(ผลิตเองรับงาน
ตามหน่วย
ราชการ)

โอทอป

กลุ่มเย็บผ้าถัก
โครเชต์ บ้าน
ทุ่งศรีเกิด
วิสาหกิจชุมชน
ตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูป ต.ริม
กก

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

เสื้อถักโครเชต์

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าสาเร็จรูป

ผ้า

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ขอคาแนะนาสินค้าหรือ
แนวทางการผลิตที่ตรง
เป้าให้กับสมาชิกใน
ชุมชน เพราะบางทีเรา
ยังไม่บรรลุถึง
กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
เท่าที่ควร

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
การออกแบบจะเป็น
แนวทางอดีตที่ผ่านมา
จะทาอย่างไรให้โดนใจ
ลูกค้าในปัจจุบนั และ
แพ็คเกจทีเ่ หมาะสม
หรือโลโก้ของชุมชน

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
กลุ่มผลิตยังคงเป็น
ผู้สูงอายุและคน
ว่างงานในหมู่บ้านยัง
ขาดความรู้ในหลายๆ
ด้านอยู่

พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
-

พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงาม

พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
-

นิติบุคคล
320090053264
8 (ทะเบียน
การค้า)
วิสาหกิจ
ชุมชนนันทกร
เด่นห้าเชียงราย
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เสื้อ/คู่สี
ต้องการทราบวัตถุดิบ
ในการผลิตขัน้ ตอนของ
เนื้อผ้า

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
การขายออกบูธในแต่
ละปีพบว่า,กค้า
ต้องการสินค้าของฝาก
ที่เน้นความเป็น
เชียงราย แต่ต้องมีวิถี
คนพื้นบ้านเป็นหลักอยู่
บ้าน (ควรต้องพัฒนา
อย่างไรบ้าง)
ตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
อยากหากลุม่ ผู้ผลิตผ้า
เมือง หรือกลุ่มผ้าที่
ไม่ได้แปรรูปได้คบค้าใน
เรื่องการหนุนต้นทุนที่
ต่ากว่าเดิมที่ทากัน
หรือแนะนาในหลายๆ
ด้าน

พัฒนาและออกแบบ
เครืองจักร
-

กระบวนกาผลิต ผลิต
ออกสู่ตลาดไม่ทันขาย
เป็นเพราะช่างหยุด
บ่อย

-

-

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ต้นน้า
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ต้นน้า
วัตถุดิบผ้าทีน่ ามาผลิต
ไม่ได้มาตรฐาน สีตก
ซีดง่าย

-

-

-

-

แหล่งซื้อไหมอินโด

-

ต้องการพัฒนาระบบ
การผลิตให้มขี ั้นตอนที่
สั้นลง/ใช้เวลาน้อย แต่
ได้ประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่เพิม่ ขึ้น

ต้องการยกระดับ
มาตราฐานในด้านต่างๆ
เช่น 1.ความสามารถใน
การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 2.การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัฑณ์

ต้องการทราบความ
จาเป็นในการลงทุน
เครื่องจักรมากน้อยแค่
ไหน

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE
CR_07

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
สหกรณ์โอทอ
ปเชียงราย
จากัด

 จังหวัดพะเยา
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
PY_01 กลุ่มน้าพริกน้า
ผัก ภูก้ามยาว
PY_02

วิสาหกิขชุมชน
บ้านชาวนา
ข้าวก่าพะเยา
บ้านสักลอใหม่

รูปแบบ
ธุรกิจ
OTOP/
สหกรณ์

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ของใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์

รูปแบบ
ประเภท
ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้าน อาหาร

วิสาหกิจ
ชุมชน

ข้าวสารก่า
พะเยา

อาหาร

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เป็น
โต้ะ ของใช้อนื่ ๆ

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ต้องการพัฒนาให้
กระบวนการผลิตง่าย
และสะดวกขึ้น

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
อยากได้วัสดุที่ทน
เหนียวและสวยงาม
มากกว่าเดิม ราคาไม่
แพง

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

น้าพริกน้าผัก

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ออกแบบกระบวนการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน
อย.
-

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

-

เครื่องทาแป้งผง เพื่อ
นาปลายข้าวนามาผลิต
เป็นแป้ง

0

พลาสติกสาน

ประสงค์นาฟางข้าวใน
ท้องนา สิ่งเหลือใช้จาก
ฟางข้าว นาไปอัดแผ่น
ฟางอัด เพื่อนาไปใช้
เป็นแผ่นเรียบบุผนัง
แผ่นฟ้าเพดาน
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
 จังหวัดพิษณุโลก
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
PL_01 วิสาหกิจชุมชน
เกษตร
ผสมผสานบ้าน
ห้วยน้าไซ

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

ข้าวสารบรรจุถุง

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 6-65-0204/1-0029

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 9-65-0204/1-0011

PL_02

วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ส่งเสริม
และผลิตเม็ด
พันธุ์ข้าวชุมชน
ตาบลเนิบเพิ่ม

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหาร

ข้าวสารบรรจุถุง

PL_03

ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด
สัตว์เลี้ยง
โรงสีข้าว
สุขภาพดี

เจ้าของคน
เดียว

บริการ

husky herb

เจ้าของคน
เดียว

อาหาร

ข้าวกล้องบรรจุ
ถุงสุญญากาศ
ไรซ์เบอรี่/สิน
เหล็ก/หอมมะลิ

PL_04

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล
16519002881
255

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
การพัฒนาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ฉลากที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอบแห้ง

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
-

-

การพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุ ฉลากที่
สาหรับใช้ในการบรรจุ
ข้าวกล้อง ข้าวสาร
พร้อมจาหน่าย

-

-

เป็นแบบที่สะดุดตา
และจูงใจลูกค้า

-

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้า
ทั้งแบบผู้บริโภคและ
ร้านอาหารที่โดดเด่น มี
มาตรฐาน เก็บได้นาน
ขนส่งสะดวก ฉลากที่

กระบวนการผลิตได้
มาตรฐาน สะอาด
ปลอดภัย
พัฒนาการะบวนการสี
ข้าวให้ได้ปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้
กระบวนการบรรจุที่
รวดเร็วขึน้ พร้อมลด

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของโรง
บรรจุถุงตามหลักเกณฑ์
การผลิตอาหารแปรรูป
ในภาชนะพร้อม
จาหน่าย (primary
GMP) เพื่อเป็นโรง
บรรจุข้าวถุงนาร่อง
ประจาตาบล และเป็น
ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ชุมชน
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของโรง
บรรจุถุงตามหลักเกณฑ์
การผลิตอาหารแปรรูป
ในภาชนะพร้อม
จาหน่าย (primary
GMP) เพื่อเป็นโรง
บรรจุข้าวถุงนาร่อง
ประจาตาบล และเป็น
ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ชุมชน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อม
เข้าสู่กระบวนการ
รับรอง อย. / มผช.
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน

รูปแบบ
ธุรกิจ

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

PL_05

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรบ้านผา
รังหมี

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหาร

ข้าวกล้องหอม
มะลิ/ข้าวหอม
มะลิแดง/ข้าว
ไรซ์เบอรี่

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 6-65-0903/1-0005

PL_06

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูป
อาหาร
สมุนไพรบารุง
กาลัง
วิสาหกิจชุมชน
ไทยอินคาท่า
ตาล

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหาร

เครื่องแกงเผ็ด/
เครื่องแกงส้ม/
เครื่องแกง
เขียวหวาน

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหาร

ชานันทวดี

โมบายนก
มะพร้าวครู
ตุ้ม/นกอีมู(ที่ใส่
ของและเป็น
เครือ่งประดับ)
ถ่านคาร์บอน
เพื่อสุขภาพ

วิสาหกิจ
ชุมชน

ของที่ระลึก

โมบายนก
มะพร้าวครูตุ้ม

วิสาหกิจ
ชุมชน

ของใช้

ถ่านคาร์บอน
เพื่อสุขภาพ

PL_07

PL_08

PL_09

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
การใช้แรงงานและ
พลังงาน

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

ต้องการให้กลุม่ ได้มี
ผลิตภัณฑ์ที่หายาก
หลากหลายชนิดไว้จัด
จาหน่ายและสร้าง
รายได้

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
โดดเด่น ตรงตาม
กฎหมายและสือ่ สารให้
ชาวต่างชาติรับรู้ในตัว
สินค้าได้ดี
ต้องการให้มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุ
ข้าวขนาด 1 ถัง พร้อม
เครื่องเย็บถุงบรรจุ

ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง
ให้ได้รับเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐาน

ต้องการพัฒนาสินค้าให้
เข้าเกณฑ์มาตรฐาน
อย. พัฒนาสถานที่ผลิต
ให้เข้ามาตรฐานแบบ
Primary GMP

ตอ้งการพัฒนา
เครื่องจักรในการผลิต
สินค้ากลุม่ ให้มีความ
เป็นมาตรฐาน คงทน
และหลากหลาย

วิสาหกิจชุมชน
6-65-05-05/10026

-

-

-

-

-

ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตต้นน้าให้เป็น
วัตถุดิบทีเ่ ป็นอินทรีย์
อย่างน้อยร้อยละ 90
เช่นเดียวกับคุณภาพ
ร้อยละ 90
-

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 9-65-0505/1-0012

น้ามันบรรจุในแคปซูล
แป้งสามารถทาเป็น
อาหาร ผสมในนมผง
เพื่อช่วยลดเบาหวาน
เครือ่งสาอางค์ อาหาร
สัตว์
-

ให้ดูเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น

ตอนนี้เราผลิตแบบ
ดั้งเดิม คือ การทาชา
ด้วยมือ ต้องการให้กมี
การผลิตที่เร็วและมี
ปริมาณมากขึน้

ขาดมาตรฐาน อย. ซึ่ง
สาธารณสุขยังไม่
สามารถออกผลตรวจ
ให้ได้

เพื่อละเวลา
กระบวนการผลิต และ
เพิ่มผลผลิต

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ระดับต้นน้า

พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ สาหรับนกอีมู

-

-

-

-

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ถ่าน
ก้อนดูดกลิ่น

-

-

-

เลขทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
6-65-06-12/10015

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE
PL_10

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
กลุ่มทอผ้าบ้าน
นาเมือง

รูปแบบ
ธุรกิจ
เจ้าของคน
เดียว

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
พัฒนาผ้าทอมัดหมี่
แบบขึ้นลาย 3,4 ตระ
กอ (ตอนนี้มีแบบ 2
ตระกอ) การเพิ่ม
ลวดลาย สีสันของผ้า
เพื่อขยายตลาดลูกค้า

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
-

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
1.เครื่องจักรแบบกี่
กระตุก 2.ต้องการ
เครืองทีท่ ันสมัยมากขึน้

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

Page 8 of 16

ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
 จังหวัดน่าน
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
NN_01 กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอบ้านหนอง
เต่า
NN_02 บ้านไหมลาย
ปัก

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

ผ้าทอโบราณ
ลายบิด

โอทอประดับ 4
ดาว

เจ้าของคน
เดียว

ผ้า

ผ้าปัก เสื้อผ้า
สาเร็จรูป

ทะเบียนวิสาหกิ
จุชมชน 6-5505-1311-0001/
โอทอป5ดาว/พา
นิชย์
550605400002
3

NN_03

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทอไทลือ้

NN_04

เจ้าของคน
เดียว

ผ้า

แปรรูปผ้าทอ

NN_05

กลุ่มวิสาหกิจ
ผ้าทอบ้านซาว
หลวง

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทอมือ

NN_06

กลุ่มทอผ้าย้อม
สีธรรมชาติ
บ้านปางกอม
กลุ่มผ้าทอมือ
ลายโบราณ

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ซิ่นจก ผ้าขาวม้า
ย่าม

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทอ

NN_07

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
การออกแบบร่วมสมัย
(แฟชั่น) ผ้าฝ้าย
สามารถสั่งทอตาม
รูปแบบได้
รูปแบบใหม่ ชุดลาลอง
ชุดแซก ชุดเดรส

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

ให้ได้รูปแบบทันสมัย
ตามความต้องการของ
ลูกค้า
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ชุด
ทางาน ชุดลาลอง แซก
เดรส
เลขทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
6-55-01-16/10004 /เลข
ทะเบียนโอทอป
55010052
โอทอประดับ 4
ดาว

ต้องการบรรจุภัณฑ์
ประเภทผ้า เพื่อเพิม่
มูลค่า

เพื่อส่งเสิรมการขาย
เพื่อเพิม่ มูลค่าให้สินค้า
1.พัฒนาผ้าทอเป็นชิ้น
ให้แปรรูปเป็นของใช้
ต่างๆ เช่น เสือ้ผ้า
กระเป๋า ของทีร่ ะลึก 2.
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน

NN_08

รูปแบบ
ธุรกิจ

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทอมือ

ผ้า

ผ้าทอลาย
โบราณ

NN_09

โอทอป

NN_10

กลุ่มทอผ้าไท
ลื้อบ้านเก็ด

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าซิ่นคาเดิม

NN_11

กลุ่มวิสาหกิจ
ทอผ้าบ้านเฮี้ย
(แพวผ้าฝ้าย)

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทอลือ้

ทะเบียนวิสาหกิ
จุชมชน 6-5505-04/1-0002

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าทามือลายน้า
ไหล/ซิ่นม่าน/ซื
นเมือง/
ผ้าขาวม้า

โอทอประดับ 4
ดาว

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้า

ผ้าขาวม้า

NN_12

NN_13

ม่อนฝ้ายกลุ่ม
ทอผ้าห้วยหาด
สลักลาย

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

1.เพิ่มมูลค่าให้สินค้า
2..ถุงผ้าสกรีนลาย
เปลี่ยนจากบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็นถุงกระกาษให้
เป็นถุงผ้า
ต้องการถุงผ้าสกรีน
ลาย เปลี่ยนจากถุง
กระดาษเป็นถุงผ้า
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
เพิ่มูลค่าให้กับสินค้า
(ประเภทกระดาษ
,กล่อง)
บรรจุภัณฑ์อย่ากได้เป็น บรรจุภัณฑ์ที่อยู่แล้ว
ถุงกระดาษสาหรับใส่
เป็นถุงผ้าดิบ อยากให้
หมอน,ผ้าม่สน เพราะ เป็นรูปแบบที่ใหญ่และ
ถุงผ้าดิบที่มอี ยู่เดิมมี
ทันสมัยขึน้ เพราะ
ขนาดเล็ก ไม่สามารถ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็น
ใส่ผลิตภัณฑ์ที่มอี ยู่ *
ของตแกต่งบ้าน เช่น
ถุงกระดาษ premium ผ้าม่าน หมอนอิง พรม
ขายตลาดบน
เช็ดเท้า ผาปูที่นอน
พัฒนาผ้าทอให้มี
1.แปรรูปจากผ้าทอมือ
รูปแบบใหม่ ทันสมัย
ให้เป็นผ้าสาเร็จทีม่ ี
ตามความต้องการของ รูปแบบทันสมัย 2.
ลูกค้าแต่อนุรักษ์รูป
บรรจุภัณฑ์รูปแบบ
แบบเดิม 1.ซิ่นสาเร็จ
ทันสมัย
2.ซิ่นพื้นเมือง
บรรจุภัณฑ์กล่อง/ถุง
กระดาษ

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

เป็นกลุม่ แปรรูปเสือ้ ผ้า
สตรีและของตกแต่ง
บ้าน เครือ่ งจักรมี จักร
เย็บผ้าที่ธรรมดา ทาง
กลุ่มมีช่างน้อย ต้องใช้
เครื่องจักรมาช่วยใน
การผลิต เช่น เครือ่งรีด
อยากได้เครือ่ งจักรทอ
ผ้าแทนคน เพราะขาด
แคลนแรงงาน

ลวดลายใหม่และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

การย้อมสีเคมีและสี
ธรรมชาติให้ติดทนนาน

ออกแบบสินค้าให้
ทันสมัย
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน

NN_14
NN_15

ภูคาหัตถกรรม
phuka
หัตถกรรมไทย

NN_16
NN_17

บริษัทดอยซิล
เวอร์แฟคตอรี่
จากัด

NN_18

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ของใช้

วิสาหกิจ
ชุมชน
ห้างหุ้นส่วน
จากัด

ของใช้

วิสาหกิจ
ชุมชน

ของใช้

ของใช้

ของใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

พรมเช็ดเท้า/
เบาะรองนั่ง
หอมนอิง/ผ้ารัน
เนอร์/ผ้าปูโต้ะ

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
พรมเช็ดเท้ามีตัวกันลื่น

โอทอประดับ 4
ดาว

ต้องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ปักผ้า
เอง)
รูปแบบชุดรับแขกใหม่
-โคมไฟ
พัฒนารูปแบบใหม่ๆ
รูปแบบ การผลิต

ชุดรับแขกลาย
ดอกพิกุล
ผลิตและ
จาหน่าย
เครื่องเงิน/
เครื่องประดับ
เงิน
ขันโตก/เก้าอี้จนี
ลายดอกพิกุล/
ถาด
เอนกประสงค์/
เก้าอี้เสียบ
มอเตอร์ไซค์

NN_19

มีสเอโปรดักส์

เจ้าของคน
เดียว

ของใช้

กระเป๋าหนังผสม
ผ้า/พวงกุญแจ

NN_20

กลุ่มธูปหอม
สมุนไพรไล่ยุง
ตาบลน้าแก่น

วิสาหกิจ
ชุมชน

ของใช้

ธูปหอมสมุนไพร
บ้านน้าแก่น

โอทอประดับ 3
ดาว

เลขทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน
6-55-06-0610007 /เลข
ทะเบียนโอทอป
55010052
55060011

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

เนื่องจากการสานการ
เก็บรอยต่อของเก้าอี้
หวายยังไม่เรียบร้อย
เห็นตะปูพยายามเก็บ
แต่ยังไม่ละเอียดพอ

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร

พัฒนาเศษหวายเหลือ
ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ปรับ tag สินค้า โลโก้
(พัฒนาให้เหมาะสมกับ
ตลาด) ถุงผ้าสปัน
ปอนด์ (สาหรับใส่
กระเป๋าชิ้นใหญ๋)

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

หวายสั้น ไม่สามารถทา
อะไรได้ ขอให้ทาง
หน่วยงานช่วยสอนทา
ชิ้นเล็กๆ โดยจัดอบรม
ให้

พัฒนาแผงสินค้าให้
แตกต่าง กระบวนการ
ผลิต การออกแบบ
สินค้าใหม่ให้แต่งต่าง
จากเดิม
อยากได้เครือ่ งจักรเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
แบบบด พัฒนา
เครื่องอบสมุนไพรให้คง
ความหอมของตัว
สมุนไพรอยู่ และอยาก
พัฒนาการบดให้มี
ความละเอียดมากขึ้น
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
 จังหวัดตาก
CODE ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
TK_01 กลุ่มแม่บ้าน
เกษรตรหนอง
บัวใต้
TK_02 โปงแดงบีพ
(กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงโค
TK_03 ขนมจีบไก่
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
TK_11
TK_12
TK_13
TK_14

ชัชฎาภรณ์เบ
เกอรี่
ข้าวปลอดสาร
ป้าเกวลิน
สมุนไพร7พลัง
น้าส้มเกล็ด
หิมะตราทอง
อุ้มรัก
ผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วนน้าโจน
ขนมบ้านภรณ์
พิชญ์
ครัวคุณตา
อุดมสุขไอศรีม
โฮมเมด
บีบี เต้าทึง
สมพงศ์ปลา
ส้ม

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
อาหารและ

ชื่อผลิตภัณฑ์

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ต้องการให้ขอบทองพับ

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
ต้องการเครื่องซีลถุง

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหารและ

โคเนือ้

ตัวผลิตภัณฑ์เป็นการ
ตกแต่ง

การบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้
มาตรฐาน อย.

กระบวนการเลี้ยงโคที่
ชาว

ต้องการความรู้ตลาด
ออน

-

การปรับปรุงด้านสาย
พันธ์

เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
วิสาหกิจ
ชุมชน
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหารและ

ขนมจีบไก่

-

-

-

ขนมกลีบลาดวน
คุกกี้
ข้าวปลอดสาร
ข้าวหอมนิล
มะรุม ดอก
คาฝอย
น้าส้มเกล็ดหิมะ

-

-

วิธีการเก็บรักษา ให้มี
อายุ
-

-

อาหารและ

เครื่องผสมแป้ง

-

-

-

ขั้นตอนการผบิตในการ
ขูด
ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย
ต้องการเครื่องสีข้าว,

-

-

-

พัฒนาจากพร้อมดืม่
เป็นดื่มได้
-

กล้อง หรือ กระป๋อง

-

-

-

-

-

-

เครื่องปัน่ มะขามป้อม
ข่า
เครื่องซีลฝาแก้วน้าส้ม

การแปรรูปตัวจอง
ผลิตภัณฑ์ให้
จากเดิมเป็นแบบห่อ
พลาสติก พ

ต้องการตัวบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่สามารถ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
กล่องกระดาษ
ให้ได้รูปแบบที่สวยงาม
ดึงดูดลูกค้า
1พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
น่าสนใจ
เต้าทึงแยกน้ากับเครื่อง
ถ้วยบรรจุ

-

-

-

-

พัฒนาสินค้าให้เป็น
otop

พัฒนาขอรับการ
สนับสนุน

อาหารและ

เครื่องดื่มกระตุน้
น้านม
ผลไม้กวนบ้าน
ป้าซ้วน
ขนมบ้านภรณ์
พิชญ์
เม็ดมะม่วงหินม
พานต์
อุดมสุขไอศรีมโฮ
มเมด
บีบี เต้าทึง

อาหารและ

สมพงศ์ปลาส้ม

อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ

ขนมทองพับ

โอทอป

-

เต้าทึงเก็บได้ไม่นาน จึง
อยาก

-

รูปแบบตัวสินค้าให้เด่น
ขอการสนับสนุนเครือ่ ง

น้าส้ม : เครือ่ งแยกกาก

อายุในการเก็บรักษษ

-

-

เครื่องกรองน้า
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

TK_23

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
กลุ่มแปรรูป
อาหารชาววัง
ร้านขนมไทย
สองพี่นอ้ ง
ข้าวเกรียบงา
ดา (ข้าวเคบ)
กล้วยกวนแสง
จันทร์
กลุ่มส่งเสริม
และผลิตข้าว
ชุมชนบ้านแม่
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน
แม่ปะใต้
กลุ่มสตรีบ้าน
แม่กดึ๊ หลวง
หมูยอ(ใบตอง
สูตรโบราณ)
ร้านแม่ผ่อง

TK_24

ข้าวใส่ใจ

TK_25

แคบหมูแม่ศรี
โพธิ์
วีสตาร์
พาณิชย์
เถ้าแก่เน้ง

TK_15
TK_16
TK_17
TK_18
TK_19

TK_20

TK_21
TK_22

TK_26
TK_27
TK_28
TK_29

ไส้อั่วสมุนไพร
หงส์หยก
น้าผึ้งเดือนห้า

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสหากิจ
ชุมชน
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
อาหารและ

ชื่อผลิตภัณฑ์

โอทอป

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

อาหารและ

กลุ่มแปรรูป
อาหารชาววัง
กระยาสาทสอง
พี่น้อง
ข้าวเกรียบงาดา

อาหารและ

กล้วยกวน

อาหารและ

ข้าวสารหอม
มะลิ 105

วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหารและ

น้าพริกกุ้ง

สหกรณ์

อาหารและ

กล้วยแปรรุป

เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน
พาณิชย์

อาหารและ

หมูยอ ตราหมู
อ้วน
ถั่วแปจ่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
เนื่องจาก

วิสาหกิจ
ชุมชน
เจ้าของคน
เดียว
วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหารและ

ข้าวใส่ใจ ข้าว
เกรียบ
แคบหมูไร้มัน
สมุนไพร
วีสตาร์ อินคา
พบพระ
แปรรูปเสวรส

1การทอดที่ไม่ให้อม
น้ามัน
ทาให้อาหารมีรสชาติ
อยู่ได้นาน
ต้องการจะทาน้าดืม
เครื่อง
-

อาหารและ

ไส้อั่วสมุนไพร

อาหารและ

น้าผึ้งเดือนห้า

อาหารและ

อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ
อาหารและ

ให้หน่วยงานมาให้
ความรู้ด้าน
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
อยากพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
พัฒนาให้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์รูปแบบกล่อง
ออกแบบรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เก็บ
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต

4.พัฒนาระบบ
5.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
ออกแบบเครื่องจักร
พัฒนาระบบการรับรอง

มีเงินทุนในการจ้างคน
ใน
ออกแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
-

พัฒนารูปแบบของส่วน

บรรจุภัณฑ์ที่สดุดตา
ผู้บริโภค
-

-

อยากให้มีงบประมาณ
เงิน
-

พัฒนาจากคุณพภาพ
วัตถุดิบ

มาตรฐาน อย. , GMP

-

-

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุง
ฟอล์ยมาตรฐาน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบใหม่

พัฒนาเครื่องตัดกระยา
สาท
เตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์
เครืองกวนกล้วย หรือ

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า

-

-

ต้องการเครื่องซีล
กาลังดาเนินการขอ

ต้องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่ป้องกัน
1ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงามเหมาะ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
มีความแตกต่าง
อยากพัฒนาแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีอยู่ให้
-

-

ต้องการรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม
-

-

-

-

1 มาตรฐาน อย.

-

-

ให้รสชาติได้มาตรฐาน

1 เครื่องทอดกล้วย
อัตโนมัติ
เครื่องหัน่ หนังหมู

กระบงนการผลิตของ
ทางเรา
-

ทางเรามีสินค้าบางตัว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 13 of 16

ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE
TK_30

TK_31
TK_32

TK_33

TK_34
TK_35

TK_36

TK_37
TK_38
TK_39
TK_40

TK_41

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนา
สตรีบ้าน
หนองหลวง
กล้วยฉาบ
ถั่วอบทีลอซู
วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จาก
หิน
wawtayafak
แววตาหญ้า
แฝก
เส้นด้ายใย
ไหม
กลุ่มอาชีพ
รักษ์ศิลป์ดิน
ไทย
อินเดียลอด
เครื่องหนัง
เมืองตาก
ทอรักโครเชต์
ชุติมาหมอน
แม่ทอ้
หจก.ไอดิน
ไทย
กลุ่มอาชีพเย็บ
หมวกใบลาน
ใบตาล
ประสิทธิ์ศลิ า

รูปแบบ
ธุรกิจ
กลุ่มพัฒนา
สตรี

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
อาหารและ

ชื่อผลิตภัณฑ์

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
อยากเข้ารับการอบรม
แปรรูป

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
การพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
อยากเข้าอบรมบ่อยๆ

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
อยากเข้าอบรมบ่อยๆ
เพื่อ

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
อยากได้เครือ่ งอบลม
ร้อน

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
ส่งเสริมการปลูกกล้วย
ใน

วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน

อาหารและ

ถั่วอบทีลอซู

-

-

-

-

เครื่องคัว่ ถั่วดิน

-

ผ้าและของใช้

ครกหินและ
ผลิตภัณฑ์

1 นาเศษวัสดุเหลือใช้
จากการ

เจ้าของคน
เดียว

ผ้าและของใช้

แววตาหญ้าแฝก

การทาสินค้าให้อ่อนนุ่ม
และไม่

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
ปรับใช้ได้กับทุก

การผลิตที่ผลในตัวของ

มผช.

เครื่องปัน่ เส้นเกลี่ย
วแฝก

การย้อมสีธรรมชาติ

เจ้าของคน
เดียว
กลุ่มอาชีพ

ผ้าและของใช้

งานถักโครเชต

ต้องการพัฒนางานถัก
โครเชต์ที่

ผลิตภัณฑ์จาก
ดินไทย

1ต้องการออกแบบ
เกี่ยวกับ
งานปั้นจากดินไทย
เป็นงานแฮน

ต้องการเจ้าศูนย์บ่ม
เพาะ

ผ้าและของใช้

ต้องการออกแบบโลโก้
แบรนด์ที่เหมาะ
การขนย้ายลาบาก
ต้องการบรรจุภัณฑ์

ต้องการสนับสนุน
เครื่องมือ
เครื่องรีดดิน พร้อมต่อ
รีดขนาด

ต้องการเข้าสู่
กระบวนการ
สูตรการคานวณดินไทย

เจ้าของคน
เดียว

ผ้าและของใช้

ผลิตภัณฑ์จาก
หนังวัว

อยากพัฒนารูปแบบ
งานใหม่ๆ

ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์

เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว
หจก.

ผ้าและของใช้

ผลิตภัณฑ์จาก
ไหมพรม
หมอนหนุน จาก

ต้องการความรู้เกี่ยวกับ
การผลิต
-

การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เป็นที่สดุดตา
-

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

กลุ่มอาชีพ

ผ้าและของใช้

กรอบรูปดินปัน้
และเครื่อง
หมวกใบลาน
ใบตาล

การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เป็นสีธรรมชาติ
-

เจ้าของคน
เดียว

ผ้าและของใช้

ผลิตภัณฑ์
หินแกรนิต

-

ผ้าและของใช้
ผ้าและของใช้

กล้วยฉาบ

โอทอป

อยากทาเส้นใยเพือ่ ถัก
ทอจาก

พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักรเข้า

-

อยากเพิม่ เติมเครือ่ ง
CNC เพื่อให้
ต้องการให้ทาข้อมูล
และขัน้ ตอน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
มีรูปแบบ
-

ต้องการพัฒนา ความ
คงทน
-

เครืองทอหมวก ทอเสือ้
ต้องการ

อยากใช้วัสถุดิบ
คุณภาพดี
-

-

-

-

-

-

-

ป้องการเชือ้ รา

-

ต้องการตรวจสอบ
คุณภาพ

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
กลุ่มถักไหม
พรมตากออก
กลุ่มผ้า
ทอปกาญอ
บ้านปูแป้
วิสาหกิจ
ชุมชนผ้านวม
จันทกานต์
กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์
กลุ่มสตรี
สหกรณ์
เจียระไนพล
อบและต้นไม้
หยก
ต้นไม้หยก
มงคล
อัญมณี

รูปแบบ
ธุรกิจ
วิสาหกิช
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้าและของใช้

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้าและของใช้

วิสาหกิจ
ชุมชน
สหกรณ์

TK_51

เอกลักษณ์ผ้า
ใยกัญชง
อนุรักษ์ผ้าใย
กัญชง
เส้นใยกัญชง

TK_52

อาร์ ซี เค

TK_53

กลุ่มผ้าขาวม้า
ทอมือแปรรุป

TK_42
TK_43

TK_44

TK_45
TK_46

TK_47
TK_48

TK_49
TK_50

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้ข้อมูล
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ออกแบบรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์เป็นภุงผ้า
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ออกแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และมี
-

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
อยากให้มีเงินทุนในการ
ซื้อ
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
ปรับปรุงจากจักรเย็น
มือเป็น
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
พัฒนาจากคุณภาพ
วัตถุดิบที่
-

ผ้าห่มนวม
จันทรกานต์

-

-

-

-

จักรปักโลโก้และ
ตัวอักษร

-

ผ้าและของใช้

ดอกไม้ประดิษฐ์

-

ต้นไม้หยก
และอัญมณี

เพิ่มศักยภาพในการ
ผลิต

รูปแบบใหม่ๆและ
เครื่องมือในการ
-

-

ผ้าและของใช้

รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ใหม่ๆ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐาน

เครื่องตีพิมพ์ใบดอกกุ
หลาล
ต้องการเครื่องจักรที่
ทันสมัย

วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ผลิต
-

เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว

ผ้าและของใช้

-

บรรจุภัณฑ์ใส่ตน้ พลอย

พัฒนาผลิตภัณฑ์

-

-

-

ผ้าและของใช้

ต้นไม้หยก
และอัญมณี
อัญมณี

-

-

-

-

-

วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน
เจ้าของคน
เดียว
เจ้าของคน
เดียว

ผ้าและของใช้

ผ้าใยกัญชง

-

ต้องการพัฒนาระบบ

ผ้าใยกัญชง

-

-

ผ้าและของใช้

ผ้าใยกัญชง

-

-

เตาเรือไฟ

ผ้าและของใช้

ผ้าขาวม้าทอมือ

พัฒนากระบวนการ
ผลิต เครื่อง
อยากพัฒนาการผลิตให้
ง่าย
-

ต้องการมาตรฐาน

ผ้าและของใช้

ต้องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์
ต้องการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์
ต้องการความรู้เรื่อง
ออกแบบโลโก้
ยังไม่มีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

ต้องการเครื่องจักรทอ
ผ้าให้ไวขึ้น
ต้องการจักรเย็บผ้า

-

ผ้าและของใช้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จาก
-

ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม
และ
-

ต้องการพัฒนาเตาเรือ
ไฟ
-

ต้องการพัฒนาเตาเรือ
ไฟให้ดีกว่า
-

ต้องการติดค้น มา
ทดลอง
-

ผ้าและของใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์
กลุ่มถักไหมพรม
ตากออก
กระเป๋าย่าม

โอทอป

อยากพัฒนาเตาเรือไฟ
ให้ได้
-

-

-
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ข้อมูลใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
CODE
TK_54

TK_55
TK_56
TK_57

TK_58
TK_59

TK_60

ชือ่องค์กร/
หน่วยงาน
ลุงพล
ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ
กลุ่มทอผ้าใย
กัญชง
กลุ่มใจทา
วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มผ้าทอ
ชมรมคน
พิการเทศบาล
ตาบลแม่ต้าน
มูลนิธนิ าคา
เสถียร

รูปแบบ
ธุรกิจ
เจ้าของคน
เดียว

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
ผ้าและของใช้

ชื่อผลิตภัณฑ์

1.พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
-

2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
-

3.พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต
ต้องการผ้าเย็บคลุมใย
บวบ

4.พัฒนาระบบ
มาตรฐาน
-

5.พัฒนาระบบ
ออกแบบเครื่องจักร
-

6.พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบต้นน้า
-

วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้าและของใช้

กลุ่มทอผ้าใยกัญ
ชง
กระเป๋าผ้าทอปา
กะญอ
เบาะรองนั่ง
เอนกประสงค์

-

บรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ทีดีมี
มูลค่าเพิ่ม สามารถใช้
-

-

ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
-

อยากได้เครือ่ งกจักรที่
ทันสมัย
เพิ่มจักรเย็บผ้าที่มี
คุณภาพ
เครื่องจักรลดขัน้ ตอน
การผลิต

-

วิสาหกิจ
ชุมชน
วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้าและของใช้

กลุ่มผ้าทอ

-

-

-

-

เครื่องจักรเย็บผ้า

-

ผ้าและของใช้

กะลามะพร้าว
และเศษไม้

-

-

ต้องการเครื่องขัดและ
สว่าน

-

-

-

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผ้าและของใช้

ผ้าทอจอมป่า
ผลิตภัณฑ์

อยากเข้ารับการ
ฝึกอบรม

อยากให้ช่วยเรือ่ งการ
พัฒนาและ

อยากเข้ารับการ
ฝึกอบรมบ่อยๆ

อยากเข้ารับการอบรม

อยากได้เครือ่ งจักรเย็บ
ผ้า เพื่อนา

ทาโรงเพาะชากล้าไม้ที่
ใช้

ผ้าและของใช้
ผ้าและของใช้

ลุงพล ผลิตภัณฑ์
จากวัสดุ

โอทอป

เทคนิคในการทอผสม
เส้นใยอื่น
เปลี่ยนจากผ้าแข็งเป็น
ผ้านุ่ม

ผลิตได้คุณภาพ และ
จานวนเยอะ
-

-

การย้อมสีธรรมชาติ ให้
ติด
ลวดลายการเย็บ
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